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528.232.1
CIMBÁLNIK, M.
Geometrické konstanty referenčnlch ellpsoldů
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 8, str.
207-211, 2 tab., lit. 18
Přesné hodnoty vybraných geometrických konstant
elipsoidu Besselova, Hayfordova, Krasovského a nejno-
vějšího elIpsoldu "Geodetic Reference System 1980" -
GRS-80. Možnosti omylů při užití GRS-80 a návrh na
upřesněni definice v resoluci IAG.

528.5:528.8
KŘížEK, M. - MUŘICKÝ,E.
Spektroradlometr LI-lUoO a jeho využití v SDPZ
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 8, str.
211-214, 5 obr., lit. 3
Popis spektroradiometru LI-1800 a jeho příslušenstvl.
Využití přístroje ve Středisku dálkového průzkumu Ze-
mě [SDPZj v Geodetickém a kartografickém podniku
v Praze, n. p., k plnění úkolů státního plánu technic-
kého rozvoje "Aerokosmlcký průzkum životního pro-
středí ČSSR".

528.486.3 JE TEMELIN
HERDA, M. - PYTEL, J.
Vytyčovací sítě na staveništi jaderné elektrárny Teme-
lIn
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 8, str.
214-217, 6 obr., lit. 4
Na rozsáhlých staveništích lze budovat vytyčovací sí-
tě, se zvýšeným požadavkem na přesnost, metodou pře-
chodných stanovisek v kombinaci s tzv. objektovými
sítěmi. Předpokladem je odpovídající měřická a výpo-
četní technika.

528.65.011.56:658.2
PLACHÝ, Z.
Řešení automatizovaného zpracování úlohy o základ-
ních prostředcích hospodářských organizací resortu
ČŮGK počítačem SM 4/20
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 8, str.
217-220, 2 obr., 2 tab., lIt. 4
Automatizovaný systém řízení podniku a dosavadní
zpracování úlohy o základních prostředcích [ZP). Cíle
řešení a využití typového prOjektu. Programová přípra-
va převodu úlohy o ZP mezi počítači JSEP a SMEP. Po-
pis zpracování úlohy novým systémem s jeho ověře-
ním a směry dalšího vývoje systému.

528.232.1
\..II-1M6AnHI-1K, M.
reoMeTpHllecKHe nOCTOIIHHble peCllepeHq-3nnHncoH'
AOB
reoAe3HlIecKHi1 H KapTorpaepHlIecKHi1 0630P, 33,
1987, N° 8, CTp. 207-211, 2 Ta6., nHT. 18
TOllH~e 3HalleHHlI H36paHH~x reoMeTpHlIecKHx no-
CTOllHHblX 3nnHnCOHAOB 6eccenll, XeHepoPAa, Kpa-
COBCKoro H HOBei1wero 3nnHnCOHAa "reoAe3HlIecKoi1
peepepeHq-cHcTeMbl 1980" - rpC-80. B03MolKHble
oWH6KH npH Hcnonb30BaHHH rpC-80 H npeAnolKeHHe
,linII YTolIHeHHlI AeepHHHqHH B pe30nlOqHH MAr.

528.5:528.8
KP>KI-1>KEK, M. - MY P>K1-1\..IK 1-1, 3.
CneKTpOpaAHoMeTp nlo1-1800 H ero Hcnonb30BaHHlI
B UA33
reoAe3HllecKHH H KapTorpaepHlIecKHi1 0630P, 33,
~987, N° 8, CTp. 211-214, 5 pHC., nHT. 3
OnHcaHHe cneKTpopaAHoMeTpa nl-1-1800 H ero 060-
PYAoBaHHlI. I-1cnonb30BaHHe npH60pa B \..IeHTpe AH-
CTaHLlHOHHoro 30HAHpoBaHHlI 3eMnH (\..I,Ll33) B reo-
Ae3HlIeCKOM H KapTorpaepHlIecKoM npeAnpHlITHH
B npare npH BblnOnHeHHH 3aAall rocYAapcTBeHHoro
hnaHa TeXHHlIeCKoro pa3BHTHlI "A3pOKocMHlIecKoe
30HAHpoBaHHe OKPYlKalOllIei1 cpeAbl 4CCP".

528.486.3 JE TEMELiN
rE,LlPA, M. - nblTEn, Sl
Pa36HBoIIHble ceTH Ha CTpOHTenbHoi1 nnOll.\aAKe aTOM-
HOi1 3neKTpOCTaHqHH TeMenHH
reoAe3HlIeCKHH H KapTorpaepHlIeCKHH 0630P, 33,
1987, N° 8, CTp. 214-217, 6 pHC., nHT. 4
Ha pa3MepHblx MeCTax nocTpoHKH B03MOlKHOCTpOHTb
pa36HBollHble ceTH nOBblweHHoi1 TOllHOCTH C no-
MOlI.\blO TpexwTaTHBHoi1 CHCTeMbl B KOM6HHaLlHH
C T. H. 06beKTHblMH ceTlIMH. npeAnonaraeTClI, liTO
B pacnoplllKeHHe HMeeTCII COOTBeTCTBYlOlI.\allH3MepH-
TenbHall H BblllHcnHTenbHall TeXHHKa.

528.65.011.56:658.2
nnAXI-1,3.
PeweHHe aBToMaTH3HpoBaHHoií o6pa6oTKH 3aAallH
06 OCHOBHblX cpeAcTBax npoH3BoAcTBa 3KOHOMHllec-
KHX opraHH3aqHií QVrK npH nOMOII.\H38M CM 4/20
reoAe3HllecKHi1 H KapTOrpaepHlIecKHH 0630P, 33,
1987, N° 8, CTp. 217-220, 2 pHC., 2 Ta6., nHT. 4
ABToMaTH3HpoBaHHall CHCTeMa ynpaBneHHlI npeA-
npHlITHeM H cOBpeMeHHoe peweHHe 3aAallH 06 oc-
HOBHblX cpeAcTBax npoH3BoAcTBa (OCn). \..IenH pe-
weHHlI H Hcnonb30BaHHe THnOBoro npoeKTa. npo-
rpaMMHall nOArOT01iKa nepeBoAa 3aAallH 06 ocn
MelKAY EC 3BM H CM 3BM. OnHcaHHe peweHHlI
3aAallH npH nOMOII.\H HOBOi1 CHCTeMbl H ero YAOCTO-
BepeHHe. HanpaBneHHlI AanbHei1wero pa3BHTHlI CH-
CTeMbl.

528.321.1
CIMBÁLNÍK, M.
Geometrlsche Konstanten der Referenzel1lpsolde
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 8,
Seite 207-211, 2 Tab., Lit. 18
Genaue Werte von ausgesuchten geometrlschen Kon-
stanten Bessel-, Hayford-, Krasovski- Ellipsoldes und
des neuesten Ellipsoides "Geodetic Reference System
1980" - GRS-80. Moglichkelten der lrrtume bel Nut-
zung des GRS-80 und ein Vorschlag die Definition ln
einer Resolutlon der IAG zu pri1zisieren.

528.5:528.8
KŘíŽEK, M. - MUŘICKÝ,E.
Spektroradlometer LI·18oo uud selue Nutzung ln dem
Zentrum der Fernerkundung der Erde
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 8,
Seite 211-214, 5 Abb., Lit. 3
Beschreibung des Spektroradiometers LI-1800 und sel-
nes Zubehors. Nutzung des Geri1tes lm Zentrum der
Fernerkundung der Erde lm Geodlltlschen und karto-
graphlschen Betrleb ln Prag zur Erfill1ung der Aufga-
be des Staatsplanes der technlschen Entwlcklung
"Aerokosmlsche Forschung der Umwelt der ČSSR".
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528.486.3 JE TEMELIN
HERDA, M. - PYTEL, J.
Abstecknetze an der Baustelle des Kernkraftwerkes Te-
rnelín
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 8,
Seite 214-217, 6 Abb., Lit. 4
Auf umfangreichen Baustellen ist es miiglich Ab-
stecknetze mit erhiihten Ansprlichen auf Genauigkell
mlltels der Methode der Obergangsstandpunkte ln Kom-
binatlon mll Objektnetzen aufzustellen. Vorausgesetzt
wird geeignete Mess- und Rechentechnlk.

528.65.011.56:658.2
PLACHÝ, Z.
Losung autornatlsierter Verarbeitung der Aufgabe iiber
die Grundrnittel der Wlrtschaftsorganlsatlonen des Res-
sorts des Tscheehischen Arntes fiir Geodllsie und Kar-
tographie
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 8,
217-220, 2 Abb., 2 Tab., Lil. 4
Automatlslertes Systllm der Betriebslellung und blshe-
rlge Verarbeitung der Aufgabe liber dle Grundm!ltel.
Ziele der Liisung und Nutzung elnes Typenprojektes.
Verarbeitung des Programmes der Oberfilhrung der
Aufgabe liber dle Grundmlilel zwlschen den Rechnern
ESER und dem System der Klelnrechner. Beschrelbung
der Verarbeitung der Aufgabe mlttels des neuen Sy-
stems m!l selner Bewllhrung und Rlchtungen we!lerer
Entwlcklung des Systems

528.232.1
CIMBÁLNIK, M.
Geornetrieal Constants of Reference EllIpsolds
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No, 8, pp.
207-211, 2 tab., 18 reL
Accurate values of chosen geometrlcal constants of
Bessel, Hayford, Krasovskl, and the newest "Geodetlc
Reference System 1980" - GRS-80 reference elllpsolds.
Posslble errors wlth the use of the GRS-80 and a
proposal for lmprovlng the definltlon ln the IAG re-
solution.

528.5:528.8
KŘíZEK, M. - MUŘICKÝ, E.
The LI-1800 Spectroradiorneter and !ts Use ln CERS
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No, 8, pp.
211-214, 5 fig., 3 reL
Descrlpllon of the LI-1800 spectroradlometer and !ls
accessorles. Use of the lnstrument ln the Center for
Earth's Remote Senslng ln the Geodetlc and Carto-
graphlc Enterprise ln Prague to fulfllllng tasks of the
State plan of the technlcal development - "Aerospace
research of the environment of CSSR".

528.486.3 JE TEMELíN
HERDA, M. - PYTEL, J.
Laying-Out Networks at the BuiIding Site of the Te-
rnelín Nuelear Power Station
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No, 8, pp.
214·-217, 6 fig., 4 reL
At the extensive buildlng sites it Is posslble to bulld
laylng-out networks of hlgher accuracy by means of
the temporary survey stations comblned wlth so called
object networks. Adequate measuring and computatlon
technlque ls supposed to be at dlsposal.

528.65.011.56:658.2
PLACH?, Z.
Solving the Antornated Processing the Task on Basic
Produetion Means of Eeonornlc Organizations in the
Braneh of COGC by rneans of the SM4/20 cornpnter
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No, 8, pp.
217-220, 2 fig., 2 tab., 4 reL
Automated system of the enterprlse management and
the contemporary processlng the task on the baslc
productlon means (BPMJ. The alm of solutlon and the
use of the type project. Software preparatlon of con-
verting the task on BPM between the USEC and SSEC
computers. Descrlptlon of the task processlng by the
new system and !ls verlflcation. Dlrectlons of further
development of the system.

528.232.1
CIMBÁLNIK, M.
Les eonstantes géornétriqnes des elllpsoides de référen-
ee
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 8, pa-
ges 207-211, 2 planches, 18 blbllographies
Valeurs préclses des constantes géométrlques cholsies
de I'elllpsoide de Bessel, Hayford, Krassovski et du
plus récent ellipsolde "Geodetlc Reference System 1980"
- GRS-80. Posslbllltés d'erreurs pendant l'utll1satlon du
GRS-80 et proposltlon de précision pour la définition
dans la résolutlon IAG.

528.5:528.8
KŘIZEK, M. - MUŘICK?, E.
Le Speetro-radlornetre LI-1800 et son ntl1lsatlon dans
le Centre ďExploration a D1stanee de la Terre (SDPZj
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 8, pa-
gues 211-214, 5 lllustrallons, 3 bibllographies
DescrlptlOn du Spectro-radlometre LI-1800 et de ses ac·
cessolres. Ut!llsatlon de I'apparell dans le SDPZ de
l'Entreprise Géodéslque et Cartographique a Prague,
entreprise nationale, pour I'exécutlon des tilches éma-
nant du Plan ďEvolution Technique ďEtat relatives
a la prospection aérocosmlque de j'envlronnement de
la Tchécoslovaqule.

528.486.3 JE TEMELIN
HERDA, M. - PYTEL, J.
Réseaux de jalonnernent du ehantier de la Centrale
Nneléalre de Ternelín
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 8, pa-
ges 214-217, 6 illustrations, 4 bibliographies
Possibllité ďédlficatlon de réseaux de jalonnement sur
chantlers étendus avec exigences majorées sur la
préclslon, par méthode de stations transitolres en com-
blnalson avec les réseaux ďouvrages. Une technlque
de mesurage et de calcul correspondante est supposée.

528.65.011.56:658.2
PLACH?, Z.
Solutlon dn traiternent antornatlsé de la taehe relative
aux fonds de base des organisatlons éeonornlqnes du
ressort de CŮGK par ordlnatenr SM 4/20
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 8, pa-
ges 217-220, 2 illustrations, 2 planches, 4 bibllographies
Systeme automatlsé de gestlon ďentreprlse et tralte-
ment actuel de la tilche relatlve aux fonds de base
[ZPJ. Les buts de la solutlon et exploilation du projet-
-type. Préparatlon de la programmatlon de la transmls-
slon de la tilche relatlve aux fonds de base entre or-
dlnateurs JSEP et SMEP. Descrlption du traitement de
la Uche par le nouveau systeme avec vérlfication et
sens ďévolutlon ultérleure du systeme.
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Geodetickt a kartografickt obzor
ročník 33/75, 1987, číslo 8 207

Geometrické konstanty
referenčnich elipsoidů

Ing. Milol Cimbálník, CSc.,
katedra vyllí geodézie

FSv ČVUT v Praze

Na XVII. generálním shromáždění Mezinárodní unie
geodetické a geofyzikální (lnternational Union of Geo-
desy and Geophysics, IUGG) v australském městě
Canberra v r. 1979 byl přijat nový "Geodetický refe-
renční systém 1980" (Geodetic Reference System 1980,
GRS-80). V resoluci č. 7 se konstatuje, že GRS-67,
přijatý na XIV. gener. shrom. IUGG v Lucernu v r.
1967 nereprezentuje již velikost, tvar a gravitační pole
Země s přesností potřebnou pro mnohé aplikace geo-
detické, geofyzikální, astronomické a hydrografické.
Dále se konstatuje, že jsou k dispozici přesnější hod-
noty a doporučuje se nahradit dosavadní GRS-67
novým GRS-80.
V rezoluci č. 1 Mezinárodní geodetické asociace

(lnternational Association of Geodesy, IAG) jsou de-
finovány základní i odvozené konstanty nového GRS-
-80. Určitá nedůslednost v resoluci č. 1 IAG mne vedla
k napsání článku [4], ve kterém upozorňuji na možnost
omylu při aplikaci geometrických konstant referenč-
ního elipsoidu (viz dále).
Konstanty referenčních elipsoidů jsou určovány se

stále stoupající přesností. Přesto však je i dosud za-
potřebí pro potřeby geometrické geodézie určit dvě
konstanty jako základní a prohlásit je za bezchybné
(nebo alespoň s přesností 10-12), a z nich odvozovat
všechny ostatní veličiny s libovolnou přesností. Děje
se tak proto, aby mohly být veškeré výpočty, obsa-
hující různé konstanty elipsoidu, prováděny s libo-
volnou přesností.
Proto byly konstanty většiny novějších elipsoidů

(Hayford, Krasovský) definovány pomocí velké polo-
osy a a zploštění (flattening) I = (a - b) : a, resp. jeho
reciprokou hodnotou 1-1.
U nejnovějšího geodetického referenčního systému

GRS-80 však může vzniknout nedorozumění: použi-
jeme-li hodnoty 1-1 uvedené v rezoluci [1, 2, 16], do-
staneme u veličin M, N, R a dalšíoh hodnoty o několik
centimetrů rozdílné od těch, které dostaneme při po-
užití hodnot 1-1 z [13, 6].
V dalším proto uvedu přesné hodnoty některých

konstant a odvozenýoh veličin u elipsoidu Besselova,
Hayfordova a Krasovského a obou verzí GRS-80.
Použiji přitom rozdělení na určité epochy, jak mne
na ně upozornil recenzent práce [4] M. Pick ve svém
posudku [14].

2. Bessclův elipsoid z r. 1841

Tento v Evropě donedávna nejvíce užívaný elipsoid
byl určen v prvním období rozvoje geodézie v 19. sto-
letí. Dnes je přesné určení jeho konstant praktioky
nemožné, protože při původním odvození byly použity
jiné jednotky (toisy), např. podle [17]:

a = 3272077,14 t

b = 3261 139,33 t.

Historie určování konstant Besselova elipsoidu
(1841) je podrobně popsána v literatuře (viz např. [8]).
Tam jsou také (na str. 71) uvedeny základní konstanty
Besselova elipsoidu tak, jak je v r. 1886 uveřejnil
Helmert:

log a = 6,804 6434 637

log b = 6,803 1892 839.

V dalších konstantách jsou však ([8], str. 71) nume-
rické chyby: např. hodnoty e'2 a (1 + e'2) se rozcházejí
na čtyřech posledních místech.

Poznámka: Rozdíly na posledních místech jsou
(u Besselova elipsoidu) zcela běžné, v české literatuře
např. [3] a [18].

Od doby Helmertovy definice v r. 1986 se tedy (po
vzoru základní publikace [8]) ponejvíce používá jako
výchozích výše uvedené hodnoty log a a log b. Budu je
proto považovat za bezchybné a výchozí pro všechny
ostatní veličiny.

V dalším uvedu přesnou numerickou hodnotu ně-
kterých základních geodetických veličin s obvyklým
označením:

a, b ... velká a malá poloosa
e2 = (a2 - b2) : a2 '" čtverec první excentricity
e'2 = (a2 - b2) : b2 ... čtverec druhé excentricity
I = (a - b) : a ... zploštění (první)
n = (a - b) : (a + b) .•. zploštění (druhé)
c, M, N, R ... pólový, meridiánový, příčný a

střední poloměr křivosti
B '" délka poledníku
r = N cos cp ••• poloměr rovnoběžky

q = ln tg (~ + 45o) '" isometrická šířka

V2 = 1 + e'2 cos 2 cp

Konstanty Besselova elipsoidu:
a 6377 397,15508 ID
b 6 356,078 96290 ID

1-1 299,152812853
I 0,00334 27731 81579
c 6398786,84815 ID
a + b--2 -- = 6 366 738,05899 ID

B:o 10000856,76455 ID

e' 0,00667 43722 30614
e' 4 45472 44673
e6 2973 248g3
e8 1984457
e10 13245

e" =0,00671 92187 97971
e" 4 51479 01255
e" 3033 58627
e'8 2038333
e'10 13696

n 0,00167 41848 00816
n' 2802894747
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0,00000 000 4692564
7856
13

+ Ul 120,61960616 rpo
15988,638532 sin2rp

+ 16,729954sin4rp
217 85 sin6rp

+ 31 sin 8rp ... Em]

ln tg (-~- + 45 °)
- 0,00668 55463 632 sin rp
+ 37309 467 sin 3rp

37478 sin 5rp
+ 45 sin 7rp

Tyto dvě referenční plochy byly definovány geomet-
ricky zcela jednoznačně, tj. velkou poloosou a zploště-
ním, a nemohly tedy vzniknout žádné pochybnosti
a omyly.
Hayfordův elipsoid z r. 1910 doporučila lVGG v r.

1924 (v Madridě) za "mezinárodní elipsoid", jeho roz-
měry však pro Evropu nebyly vhodné. Přesto byl
i v několika zemích Evropy po II. světové válce za-
veden (podrobnosti viz např. [3]).
Krasovského elipsoid byl zaveden v SSSR v r. 1946

a později též v dalších zemích socialistického společen-
ství (ZSS) - podrobněji viz [7] a [3], kde je též cito-
vána další literatura.
Pro úplnost uvádím též základní konstanty a ně-

které základní geodetické veličiny pro oba elipsoidy:

Konstanty Hayfordova elipsoidu:
a 6378388 m
b 6 356 9U,94613 m
f -1 297
f 0,00336 70033 67003
c 6 399 936,608U m
a + b-2- 6367649,97306 m

BXo 10002288,29899 m

c2 0,00672 26700 22333
c' 4 51942 92229
c8 3038 26314
c8 2042524
CU 13731

C'2 0,00676 81701 97224
c" 4 58081 27819
e'6 310037205
e'8 2098385
e'10 14202

n 0,001686340640809
n2 2843744757
n3 4795522
n' 8087
n5 14

B + Ul 136,53665544rpo
16 107,0346 78 sin 2rp

+ 16,9762 11 sin 4rp
222 66 sin 6rp

+ 32 sin 8rp ... Em]

'1 ln tg (~ + 45°)
- 0,00673 4006734 sin rp
+ 37852 76 sin 3rp

3830 sin 5rp
+ 46 sin 7rp

Konstanty Krasovského elipsoidu:
a 6378245 m
b 6356863,01877 m
f -1 298,3
f 0,00335 23298 69259
c 6 399 698,90178 m
a+b
-2-- 6 367 554,00939 m

Bgo 10002 137,49754 m

c' 0,00669 34216 22966
e' 4 48018 93023
c' 2998 77960
e8 2007210
ClO 13435

e'2 0,00673 85254 14684
e" 4 54077 24764
c" 305981107
C'8 2061861
e'10 13894

n ~0016789791 80658
n' 2818971089
n3 4732994
n' 7947
n' 13

B + 111 134,86108381 rpo
16036,480269 sin 2rp

+ 16,8280 67 sin 4rp
21975 sin 6rp

+ 31 sin 8rp ... Em]

ln tg (~ + 45°)
- 0,00670 46597 385 sin rp
+ 37523 280 sin 3rp

37 800 sin 5rp
+ 45 sin 7rp.

IAG vytvořila speciální studijní skupinu č. 5.39
"Fundamental Geodetic Constants", která se zabývala
třemi hlavními problémy:
1. Současné nejpřesnější hodnoty základních geode-
tických parametrů, které se revidují a případně opra-
vují na každém generálním shromáždění.
2. Návrh na přijetí nového geodetického referenčního
systému 1980, který bude platit po dlouhé období.
3. Zavedení jednotek SI do gravimetrie.

Skupinu vedl až do r. 1979 H. Moritz (viz např. [11],
[12] a [13]), od r. 1980 ji vede R. H. Rapp (viz [15]).
Na práci skupiny se význačnou měrou podílel a nadále
podílí český geodet M. Burša, tč. vicepresident IAG.
Země je zde uvažována jako planeta (již od r. 1967)

s přihlédnutím zejména k družicovým měřením, a ne
již jako geometrické těleso. Proto také byly nejdříve
vypočteny základní hodnoty a, J2, GM, (viz dále),
určené z geodetických, astronomických a družicových
měření. U těchto hodnot se pro další odvození před-
pokládá, že jsou přesné, tj. za poslední čílicí jsou samé
nuly.

V rezoluci č. 2 IAG (1979) jsou uvedeny tyto kon-
stanty (viz např. BulI. géod., Vol. 54, No. 3, 1980,
p. 379 a nebo [1]):
- rychlost světla ve c = (299792458 ± 1,2) ms-1

vakuu
- Newtonská gravi- G = (6672 ± 4,1) X

tační konstanta X 10-14m3 S-2 kg-1
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<pO I Be8selův elipsoid I Hayfordůvelipsoid I Krasovsk. elipsoid I GRS·80
I

Délka oblouku meridiánu B [ml

48 5 317 885,2324 5318531,4524 5 318 521,2234 5318427,5954
49 429 072,7310 429 735,3551 429 723,1604 429627,6321
50 540 279,5420 540958,7132 540 944,4676 540847,0416
51 651 505,5645 652201,4253 652 185,0438 652 085,7224

Meridiánový poloměr křivosti M [m]

48 6370019,5583 6 370 955,3252 6 370 845,1523 6370736,2075
49 371 128,5167 372072,5035 371 957,4321 371,848,6281
50 372 232,3670 373 184,5382 373 064,5894 372955,9257
51 373329,7591 374290,0692 374 165,2702 374056,7459

Příčný poloměr křivosti N [ml

48 6 389 183,3455
I

6 390 261,5617 6 390 066,4945 6389959,9917
49 389 554,0889 390 635,0611 390 438,3514 390331,8958
50 389 923,0818

I
391006,7975 390 808,4528 390 702,0443

51 390 289,8736 391 376,3170 391 176,3467 391 069,9849

Střední poloměr křivosti R [ml

48 6 379 594,2561 6 380 601,1414 I 6 380 448,5853 6380340,8595
49 380 334,6515 381 347,0328

I

381 191,2013 381 083,5697
50 381071,5937 382 089,4467 381 930,3544 381 822,8166
51 381804,1823 382 827,4758 382665,1412 382 557,6966

<pO I Besselův elip80id Hayfordův elip80id Krasovsk. elipsoid I GRS-SO

Oblouk rovnoběžky pro LIl = 10
: r .arc 10 [ml

48 74616,2835 74628,8755 74626,5974 74625,3536
49 73 162,8872 73 175,2647 73173,0123 73171,7934
50 71 687,0146 71 699,1726 71 696,9474 71695,7536
51

I
70 189 1092 70201,0423 70198,8459 70197,6777

Pomocná veličina r!" j2R2 [" jkm2• 109]

48 2534014 I 2533214 2533336 2533421
49 3426 2622 2746 2831
50 2841 2033 2159 2245
51 2259 1448 1576 1662

2. geodetická funkce V = VI + 13'2 cos21p

48 1 001 503 08766 1,001 51402980 1,001 50740329 1,001 50762042
49 44497709 45549651 449 12600 44933474
50 387 14759 39724630 391 13057 391 33096
51 32966965 33935019 33348771 33367980

I

Isometrická šířka. q

48 I 0,952 500 73158 0,95246475051 0,95248654017 0,952 485 82617
49 0,978 764 26226 0,978 727 71842 0,978 749 84889 0,978749 12373
50 1,005 563 63204 1,005 526 53648 1,005 549 00106 1,00554826496
51 1,032 929 52336 1,032891 88732 1,032 914 67921 1,03291393238

1987/209



Geodetický a kartografický obzor
210 ročník 33/75, 1987, číslo 8

- úhlová rychlost Q) = 7 292 115 X 10-11 rad. S-I
Země (zaokrouhlená
hodnota)

- geocentrická gravi- GM = (39860 047 ± 5) X
tační konstanta X I07m3s-2
včetně atmosféry

- geocentrická gravitační konstanta
pouze atmosféry GMA = (35 ± 0,3) X

X 107m3s-2
J2 = (108263 ± 0,5) X 10-8
J3 = (-254 ± 1) X 10-8
J4 = (-162 ± 1) X 10-8
J5 = (-23 ± 1) X 10-8
J6 = (55 ± 1) X 10-8
a = (6 387 137 ± 2) m

- zonální harmonické
koeficienty
(zbavené perma-
nentních sla pových
deformací)

- rovníkový poloměr
Země

- tíhové zrychlení
na rovníku

- zploštění (f)
- potenciál geoidu

Ye = (978033 ± 1) X
X 10-5 m S-2

1// = (298257 ± 1) X 10-3
Wo = (6263686 ± 3) X
X 10 mli S-li

trojosé parametry
(zaokrouhleno)

- rovníkové zploštění 1//1= 90000
(/t)

- zeměp. délka velké
poloosy rovníkové
elipsy AI = 15° záp.

Jestliže chceme odvodit další geometrické konstanty
tohoto nového referenčního elipsoidu, narazíme na jis-
tou překážku: nestačí nám hodnoty, uvedené v rezo-
luci, tj. a 80/-1•
Konstanta a patří mezi základní, konstanta /-1 mezi

odvozené. Metoda výpočtu odvozenýoh konstant je
uvedena např. v [13], kde je hodnota /-1 vypočtena
na 12 cifer:

Může tedy velmi snadno dojít k nedorozumění:
máme-li např. k dispozici pouze rezoluoi, např. čtenáři
ZfV (viz [1, 2]), budeme počítat s jinými geometric-
kými konstantami než ten, který použije hodnot
z článku H. Moritze [13] nebo dalších studií, např.
[6, 9, 10, 11].
Vzhledem k přesnosti v určení odvozené hodnoty

/-1 (± 1.10-3) nemají další cifry význam. Avšak pro
potřeby numerických operací na ploše rotačního elip-
soidu je nutno se dohodnout na jediné hodnotě /-1.
Vzhledem k tomu, že speciální publikace H. Mo-

ritze [13] není všeobecně známá, zatímco rezoluce IAG
jsou uveřejňovány ve většině odborných časopisů
(např. ZfV - [1,2]), navrhl jsem v [4], aby na
příštím generálním shromáždění IVGG byla upřesněna
rezoluce IAG tak, aby hodnota /-1 byla uvedena s pod.
statně vyšší přesností (nejméně na 12 cifer), aby byla
zabezpečena jednotnost numerických výpočtů při
úlohách používajících geometrických parametrů re-
ferenčního elipsoidu.
V dalším opět uvádím hodnoty některých konstant

a dalších základních geodetických veličin, některé
speciálně pro zeměpisné šířky ČSSR. Při výpočtu jsem
použil hodnoty /-1, uvedené v [13], která jc přesně
vypočtena ze základních konstant GRS-80. Použití

hodnoty /-1 z rezoluce IAG by vedlo k rozdílům, které
sice nejsou velké, ale pro numerickou jednoznačnost
řešení jsou podstatné. Maximální rozdíl je u M pro
fP= 0° (-32 mm).

Konstanty GRS-SO:

(J 6378137 m
b 6 356 752,31414 m
/-1 298,257 222 101
/ 0,00335 28106 81I82
c 6 399 593,62586 m
a + b~2 -- 6 367 444,65707 m

Bg" 10001965,72923 m

e' 0,006694380022901
e' 448147 23891
e" 3000 06792
e8 2008359
e10 13445

e'l 0,00673 94967 75479
e" 4 54208 16787
e'8 3061 13448
e'8 20 63051
e'10 13904

n 0,00167 92203 94629
nI 2819781I34
n8 4735034
n' 7951
~ 13

+ III 132,95254700 rpo
16038,508742 sin 2rp

+ 16,8326 13 sin 4rp
21984 sin 6rp

+ 31 sin 8rp ... [ml

In tg (~ + 45 o)
- 0,00670 56123 624 sin rp
+ 37534054 sin 3rp

37 817 sin Srp
+ 45 sin 7rp

Na XVIII. valném shromáždění IVGG v r. 1983
(Hamburg) byly v rezoluci IAG č. 1 přijaty "současně
platné hodnoty" (current numerical values), z nichž
uvádím pouze ty, které se oproti GRS·80 změnily
(viz [2]):

G = (6673 ± 1) X 10-14m3 S-2 kg-1

GM = (39860044 ± 1) X 107m3 S-2

J2 = (1082629 ± 1) X 10-9

a = (6378 136 ± 1) m

Ye = (978032 ± 1) X 10-5 m S-2,

Tyto hodnoty, ktcré se budou dále zpí'csňovat, a ty
nejlepší vždy uvádět na generálním shromáždění
IVGG, se nikterak nedotýkají hodnot, platících pro
GRS-80.

Přesná definice geometrických konstant referenčního
elipsoidu je nezbytná vzhledem k požadované nume-
rické jednoznačnosti hodnot, získávaných při výpo-
čtech na ploše elipsoidu, při výpočtech v zobrazovací
rovině, pÍ'i řešení úloh třírozměrné geodézie, při spojo.
vání pozemních a družicových sítí a dalších úlohách.
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Vztah geometrických konstant k ostatním může být
určen s přesností danou středními chybami jejich
určení.
V článku se uvádějí hodnoty geometrických kon-

stant referenčních elipsoidů starších, novějších i nej-
novějších GRS-80 a upozorňuje se na skutečnost, že
většina uživatelů geometrických konstant zná pouze
rezoluce IAG a nikoliv speciální publikace. Navrhuje
se proto (podle původního sdělení v [4]), aby byly
geometrické konstanty GRS-80 definovány s neomeze-
nou přesností již v rczoluci IAG, a to nejlépe hodno-
tami a, f-1•
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Spektroradiometr LI • 1800 a jeho
využití v SDPZ

Ing. Miloslav Křížek,
RNDr. Eduard Mul'ický,

Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p. -
Středisko dálkového průzkumu Země

Počátkem roku 1986 byl ve StřEdisku dálkového
průzkumu Země (SDPZ) Geodetického a kartogra-
fického podniku v Praze uveden do provozu spekt-
roraďometr LI - 1800, vyrobený firmou Licor. Do
té doby byl pro potřeby pozemního měření vy-
užíván polní filtrový spektrometr SDPZ (viz GaKO
č. 283), který je nyní používán pro doplňková mě-
řeni.
Spektroradiometrická měření lze využít v mnoha

přírodních i technických vědách. Měření se pro-
vádějí v laboratorních i polních podmínkách. Při
monitorování slunečního záření získané údaje mů-
žeme využít k vytváření modelů vlivu slunečního
zářp.ní na různé povrchy, ke zjišťování závislosti
rychlosti rftstu rostlin na množství a druhu dopa-
dajícího záření, provádět kOl'ulaco sledovaných ve-
ličin li podobně.

V dálkovém průzkumu Země (DPZ) je zjišťování
poměrné odrazivosti různých objektů a jevů na
zemském povrchu velmi důležité. Pokud známe
křivky poměrné spektrální odrazivosti rl\zných
druhů půd, hornin, vegetace, vody a víme, za ja-
kých podmínek byla křivka naměřena (půda su-
chá-vlhká, vegetace zdravá-napadená, voda tis-
tá-znečištěná a podobně), můžeme získané infor-
mace využít při interpretaci materiálů DPZ.
Přístroj LI-- 1800 je v současné době pouŽíván

při řp.šení úkolů vyplývajících ze státního úkolu
A12-346-811 "Aerokosmický průzkum životního pro-
středí ČSSR". Svými parametry je přístroj jeden
z prvních svého druhu v ř.SSR.

vývoj přístl'oje LI - 1800 u firmy Licor trval ně-
kolik let a při jeho konstrukci byly využity nejllo-
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prmdolk

AD

křemíkový
detektor

vější poznatky z elektroniky a optiky umoznuJlcl
miniaturizaci přístroje, který může být využit ne-
jen v laboratorních, ale zejména v polních pod-
mínkách. Nahrazuje tak mnohdy složité a objemné
stacionární laboratorní přístroje.
Srdcem vlastního spektroradiometru je hologra-

fický mřížkový monochromátor a křemíkový de-
tektor. Měřit lze záření v rozsahu vlnových délek
300 nm až 1100 nm, to zamená, že je pokryto vidi-
telné a blízké infračervené pásmo spektra.
Krok spektrálního rozkladu můžeme zvolit od

1 nm do 10 nm. Délka jednoho měření závisí na
zvoleném rozsahu vlnových délek a na zvoleném
kroku spektrálního rozkladu. Při nastavení nej-
hrubšího kroku 10 nm trvá jedno měření přes ce-
lý měřitelný rozsah asi 35 sekund. Při měření
s nejjemnějším krokem 1 nm je časová náročnost
asi dvojnásohná. Pokud neměříme přes celý roz-
sah, ale například jen ve viditelném pásmu, jsou
časy úměrně kratší.
Funkce celého spektroradiometru je řízena zabu-

dovaným mikropočítačem, který má pevnou paměť
ROM o velikosti 24 kByte. V té JSou uloženy řídicí
programy. Pro měřená data slouží databanka tvo-
řená dvěma nezávislými paměťmi RAM, z nich:l
ka2ídá má velikost 32 'kByte. Ce'lková kapacita sta-
čí na uchování así 125 měřicích souborfi ve viditel-
né oblasti spektra. Při měření přes celé měřitelné
pásmo je počet uchovávaných souborů asi polovič-
ní. Přesný počet souborů opět závisí na zvoleném
kroku spektrálního rozkladu.
Záření, které dopadne na vstupní sondu, pro,-

chází přes filtrový kotouč. Ten se skládá ze 7 díl-
čích filtri'1 a černé plochy, která tvoří normál tmy.
Nastavení příslušného filtru a kontrola normálu
před a po každém snímání je řízeno mikropočíta-
1:8111. Po prllchodu filtrovým kotoučem dopadá zá-

ření na vstupní štěrbinu monochromátoru. Uvnitř
monochromátoru je konkávní difrakční mřížka,
která rozptyluje záření směrem k výstupní štěrbi-
ně.
Změnou v nastavení úhlu mezi výstupní štěrbi-

nou a mřížkou se dosáhne toho, že z monochromá-
toru vystupuje pouze záření požadované vlnové
délky v rozsahu daném konstrukcí monochromáto-
ru a ostatní je pohlceno uvnitř. Z výstupní štěrbi-
ny směřuje prošlé 7.ál'fmí na křemíkový detektor,
který podle úrovně dopadajícího záření generuje
proud. Ten je přiveden na zesilovač a převeden na
napětí. Po průchodu analogově-digitálním převod-
níkem jf~výstupní signál vyhodnocen mikropočíta-
čem a zaznamenán do databanky.
Měření mohou být jednorá7.ová nebo se může na-

programovat více měření za sebou a do databá7.e
se uloží výsledné hodnoty, které jsou průměrem
z naměřených hodnot. Pokud potřebujeme monito-
rovat záření v průběhu 24 hodin v pravidelných in-
tervalech, 7.adáme potřebné parametry a celé mě-
ření proběhne 7.cela automaticky.
Pro měření v terénu je spektroradiometr vyba-

vp.n NiCd akumulátorem o napětí 6 V. Může být na-
pájen také 7.e stejnosměrného 7.droje Í2 V nebo ze
sítě 120/220 V. Akumulátor při plném nabití vy-
drží pracovat 8 hodin. Pokud by snížení napětí aku-
mulátoru mohlo ohrozit naměřené údaje v data-
bance, je obsluha přístroje včas upozorněna.
Přístroj pracuje při teplotách okolního vzduchu

O~C až 45n C a relativní vlhkosti O Ofo" až 100 %. Je-
ho rozměry jsou 16,3 X29,1 X36,0 cm. Hmotnost
přístroje jP. 6,4 kg. Při měření je umístěn na zemi
anebo zavěšen pomocí popruhu přes rameno obslu-
hy.

Ovládání veškerých funkcí spektroradiometru
LI - 1800 se děje pomocí přenosného terminálu.
Ten má displej z tekutých krystalů a membránovou
klávesnici, která je odolná prašnému prostředí. Ter-
minál je vybaven zvukovou signalizací a komunika-
ce s uživatelem probíhá pomocí dotazů a odpovědí.
Při vlastním měření vstupuje 7.áření do sondy ko-

sinovým snímačem 7.abudovaným přímo na po-
vrchu sondy anebo pomocí samostatného minia-
turního kosinového snímače, který je se sondou
spojen světlovodúým kabelem. Zorné pole snímače
zahrnuje poloprostor nad sondou, ale při měření
se nejVíce uplatní záření dopadající kolmo na son-
du. ř.ím větší je odchylka dopadajícího záření od
kolmice, tím menší je jeho vliv na výsledné namě-
řené hodnoty (kosinová závislost). Na obr. 1 je
funkční schéma přístroje.

Nejdůležitější součástí příslušenství je integrační
sféra, která umožňuje provádět měření nejen od-
raženého, ale i propuštěného záření transparent-
ních prvků. Z toho lze pak urČit i množství pohl-
ceného záření. Jako zdroj světla jí slouží haloge-
nová žárovka vybavená tepelným filtrem, aby ne-
docházelo k ovlivnění měřených vzorků. Sféra se
k měřící sondě připojuje pomocí světlovodného ka-
belu. Vzorkový vstup sféry má průměr 1,45 cm a
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Obr. 2 Příprava spektroradiometru k měření v te-
rénu

pomocí upínacího mechanizmu lze k němu pn-
pnout vzorky maximální tloušťky 1,3 cm. Pro měře-
ní větších vzorků lze upínací mechanismus demon-
tovat a sféru připojit přímo na měřený vzorek.
Ve všech rež mech měření slouží jako normál sí-

ran barnatý (BaS04), který ve velmi tenké vrstvě
pokrývá vnitřní část sféry.
Podrobnější popis integrační sféry a měření

s tímto zařízením bude obsahem připraveného sa-
mostatného článku.
Jako základní výstupní médium slouží bodová

maticová tiskárna. Pomocí zabudovaných progra-
mů lze tisknout údaje o naměřených datech. Tis-
kárna umožňuje tisk v obou směrech a to rychlos-
tí 100 znaků za sekundu. Naměřené údaje lze vy-
tisknout tabelárně nebo graficky.

Obr. 3 Měření znečištěné vodní plochy spektrora-
diometrem

Foto: Drahomír Tafat

Přístroj je vhodný pro získávání podpůrných dat
DPZ. Ve srovnání se stávajícími přístroji v ČSSR
umožňuje spektroradiometr LI - 1800, provádět
měření jak v laboratorních, tak i v polních pod-
mínkách. Dále poskytuje přesnější měření, protože
umožňuje pracovat S velmi jemným krokem měře-
ní (až 1 nm) v celém měřitelném rozsahu vlno-
vých délek 300 nm až 1100 nm, takže i nejmenší
anomálie v odrazivosti mohou být zachyceny. Je-
ho měření je objektivnější, protože vlastní měření
probíhá ve velmi krátkém časovém intervalu.
Podstatnou výhodou je automatické zpracování

naměřených údajů, které lze optimálně zpracovat
nebo dlouhodobě uchovat v paměti přístroje. Ve
srovnání s pracným kreslením a vyhodnocováním
grafů u j'.ných přístrojů se u tohoto zařízení šetří
čas i práce obsluhy.

Pi'ístroj je v současné době využíván pn resení
výzkumných úkolů státního plánu technického ro-
zvoje A12-346-811 "Aerokosmický průzkum život-
ního prolstředí 'ČSSR". Uplatňuj,e se zejména při
realizaci pozemního podpůrného průzkumu vybra-
ných ekologicky zatížených lokalit hlavního města
Prahy, severočeského hnědouhelného revíru a Jel-
šavy. Přístroj byl v menším rozsahu nasazen při
realizaci výrobních zakázek ekologického charaK-
teru.
Pomocí údajů naměřených spektroradiometrem

můžeme rozhodovat o tom, jaký fotomateriál bu-
de použit ke sním kování a ve kterém vlnovém pás-
mu spektra tedy bude sledovaný jev nejvíce patr-
ný.
Výsledky měření spektrální odrazivosti vybra-

ných fenomenů umožňují odhadnout možnosti je-
jich rozlišení na leteckých multispektrálních snílll-
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cích a usnadňují proces digitálního zpracování
aerokosmických materiálů. Opakovaná měření pak
umožňují stanovit optimální dobu pro sním kování
určitých jevů.

Typický příklad poměrné odrazivosti sluneční-
ho záření biot1ckých a abiotických prvků je na
ukázku předveden ve dvou příkladech.

Na obr. 4 je graf poměrné odrazivosti p (bez
rozměru] koruny zdravého modřínu opadavého
(Larix decidua] v intervalu (0,1] v závislosti na
vlnové délce ).. Tento graf je výsledkem podílu zá-
ření odraženého a dopadajícího. Je to křivka, kte-
rá je typ'cká pro zdravou vegetaci s obsahem chlo-

rofylu. V našem konkrétním příkladě dochází k lo-
kálnímu maximu odrazivosti asi 18 % v oblasti žlu-
tozelené barvy spektra a pak nastává poměrně
strmý nárůst odrazivosti na hodnotu asi 50 % při
přechodu z viditelné do blízké infračervené oblas-
ti vlnových délek.

Na obr. 5 je představena poměrná odrazivost pů-
dy (šedozem ilimer:zovaná]. Jak z grafu v;díme,
poměrná odrazivost ve sledovaném pásmu zvolna
narůstá asi od 16 % až do 50 %. Křivky odrazivos-
ti půd mají jednotvárnější prflběh než biotické
prvky.

Přístroj LI - 1800 rozslruJe možnosti využití ma-
teriálů DPZ, jak ve fázi přípravných prací, lak
i při vlastní interpretaci. V nejbližších letech by
se práce měly zaměřit na systematické sledování
spektrálních charakteristik vybraných fenomenfl,
např. druhů polních kultur. Tyto výsledky umož-
ňují optimální nasazení prostředkfl a metod DPZ
při řešení problematiky zdravotního stavu vege-
tačního pokryvu. Tato metodika se dá použít i pro
zjišťování stavových charakteristik dalších jevů.

LITERATURA:
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Do redakce došlo: 8. 4. 1987
Lektoroval:

Ing. Jan Kolář, CSc.,
FSv - OPZ, CVUTv Praze

Vytyčovací sítě na staveni!ti
jaderné elektrárny Temelín

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogra-

fický,
Ing. Jan Pytel,

Geodézie, n. p., České Budějovice

Technika zřizování a používání vytyč ovacích sítí na
velkých staveništích byla v posledním desetiletí v dů-
sledku rozvoje elektrooptických dálkoměrů a kapes-
Dích programovatelných kalkulátorů významně zra-
cionalizována. Možnost snadno a rychle určovat po-
lohu bodů a ihned na stanovisku vypočítal jej:ch po!-
lOhu včetně vytyčovacích polárních prvků vyústila
v metodu vytyčování pomocí přechodných stano-

visek [1]. Při použití této metody se prostorová
poloha objektfl vytyčuje polárními souřadnicemi
z přechodných stanovisek, volených jen pro vyty-
čení jediného objektu v libovolném místě v blíz-
kosti tohoto objp.ktu nebo uvnitř jeho púdorysu.
Poloha přechodnÝch sstanovisek se určuje v prv-
ních etapách výstavby z bodů výchozí vytyčovací
sítě, v dalších etapách ze zhuštěné sítě. Body vý-
chozí vytyč ovací sítě se volí na okraji staveniště
mimo obvod zemních prací, takže nedochází k je-
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jich poškození nebo ničení. Body zhuštěné vytyčo-
vací sítě se volí postupně na dokončovaných ob-
jp.ktech v době, kdy dokončování budov a jiných
pozemních objektů snižuje přehlednost staveniště
a není možné určovat přechodná stanoviska jen
z výchozí sítě. Výchozí i zhuštěná síť pak slouží
dále k měření skutečného provedení stavby.
Metoda přechodných stanovisek byla dále rozvi-

nuta a doplněna zejména na staveništích složitých
průmyslových a energetických staveb se zvýšený-
mi nároky na přesnost vytyČOVání použitím tzv.
objektových sítí [4 J. Objektové vytyčovací sítě do-
plňují výchozí síť, zřizují se za účelem vytyčení
prostorové polohy, popř. i podrobného vytyčení jed-
notlivého objektu nebo skupiny objektů a je mož-
né je spojit také s vnitřní mikrosítí pro podrobné
vytyčení. Objektové sítě mohou být libovolně orien-
továny a mít libovolný tvar, neboť je možné je
vhodně přizpůsobit tvaru objektu. Je možné použit
také jednoduchou stabilizaci, neboť objektové sítě
se zřizují po dokončení hrubých terénních úprav
pro daný objekt nebo skupinu objektů, takže mož-
nost ohrožení je minimálnl. Jejich poloha se volí
tak, aby nebyly ohroženy ani výkopy rýh nebo
stavebních jam.
Systém výchozí vytyčovací sítě a objektových sí-

tí odstraňuje známé nevýhody plošných pravoúhel-
níkových nebo polygonových vytyč ovacích sítí na

Obr. 2 Hloubková stabžlžzace s pžlířem a ochozem
pro měřiče
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Obr. 3 Bod výchozí sítě v okně věže kostela při mě-
ření délek

velkých staveništích a zejména při etapové výstav-
bě, kdy dochází k poško?:Ování a ničení bodů. To
pak znamená zvyšování nákladů a snižování přes-
nosti sítě, ochrana bodů je obtížná a ani ponechá-
ní původního terénu kolem bodů sítě nezaručí je-
jich neporušenost.

Staveniště jaderné elektrárny Temelín se čtyřmi
reaktory VVER 1000 MW je vzhledem k svému roz-
sahu asi 400 ha a mimořádně velkému objemu zem-
ních prací, skrývka dosahuje na velké ploše až
15 m, typické pro využití vytyčování pomocí pře-
chodných stanovisek a objektových sítí.

Výchozí vytyčovací síťť byla vybudována vzhle-
dem k etapové výstavbě a neujasněné poloze zaří-
zení staveniště při velkých demolicích okolních ob-
cí ve dvou etapách, nejprve jako předběžná síť
a po třech létech po přesunu ploch pro zařízení
staveniště na opačný okraj jako definitivní síť.
Tvar a vztah sítí je zřejmý z obr. 1. Obě sítě mají
3 identické body, centrální bod 03=13 je přechod-
ný a slouží jen k určení sítě, neboť terénní hi'bet
neumožňuje záměry přes staveniště. U předběžné
sítě byla maximální snaha využít budovy a tech-
nické objekty jako signály a stanoviska samozřej-
mě po určitých Úpravách, jako signál a stanovisko

v okně kostelní věže, na ochozu sila, na horní plo-
še vodárny, a signál na komínu truhlářské dílny
JZD (bod 08]. Body 01 a 03 jsou trigonometrický
a orientační bod; makovice kostela, v jehož okně
byl zřízen bod 02, byla jako trigonometrický bod
použita spolu s bodem Dl k připojení a orientaci
v systému JTSK. Obě sítě byly určeny v místním
souřadnicovém systému, zvoleném projektantem
s osami rovnoběžně s dispozicí hlavních výrobních
bloků. Definitivní síť byla vybudována po demoli-
cích, bylo možné stabilizovat body na střechách
nových budov a body v terénu byly stabilizovány
hloubkovými stabilizacemi s pilíři výšky 3,5 m
a s ochozem pro měřiče podle obr. 2. (návrh EPG
Praha].

Předběžná síť byla zaměřena v rámci výzkumné-
ho úkolu VÚGTK jako realizace výzkumu. Úhly by-
ly měřeny teodolitem Zeiss Theo 010, délky elekro-
optickým dálkoměrem AGA 700. síť byla vypočtena
jako místní kombinovaná, její přesnost lze charak-
terizovat průměrnou střední chybou v souřadnici
v hodnotě 8 mm. Tato přesnost umožnila dodržet
plánovanou přesnost přechodných stanovisek,
střední chybu v souřadnici v hodnotě do 10 mm.

Definitivní síť byla vybudována skupinou odpo-
vědného geodeta investora z n. p. Geodézie Č. Bu-
dějovice. Úhly byly měřeny teodolitem Zeiss Theo
OlOA, délky elektrooptickým dállmměrem AGA 12,
opět byly měřeny všechny dosažitelné délky. Síť
byla vyrovnána obdobně, její přesnost lze charak-
terizovat průměrnou střední chybou v souřadnici
3 mm, tj. relativně 1:300000, maximální střední
chyby jsou 5,8 a 5,4 mm. Přesnost určení přechod-
ných stanovisek i přímého vytyčování z bodů defi-
nitivní sítě se tím ještě zvýšila.

Objektová síť čtyř hlavních výrobních bloků má na
staveništi Temelín (obr. 1] další funkci, tedy nejen
sloužit vytyčení prostorové polohy výrobních blo-
ků popř. podrobnému vytyčení v počáteční fázi
stavby před zřízením mikrosítí, nýbrž po spojení
s mikrosítěmi sloužit kontrole a podílet se i na
vytyčování ochranných obálek, což jsou železobe-
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Obr. 6 Bod výchozí sítě na vodárně s nasazeným sig-
nálem

tOl1ové válce o průměru 45 m a vysce 50 m s ko-
pulí. Body objektové sítě výrobních bloků se zde
stabilizují rovněž hloubkovými stabilizacemi s pi-
líři a ochozpm pro měřiče.

Realizace výchozí vytyčovací sítě s metodou pře-
chodných stanovisek a objektových sítí na stave-

ništi jaderné elektrárny Temelín prokázala výhody
těchto postupů v podmínkách obdobných stavenišť.
Geometrické vztahy jsou i na takovém staveništi
jako je Temelín zcela pod kontrolou odpovědného
geodeta investora s velkou pohotovostí a vysokou
přesností. Tyto postupy také tvoří součást výstupu
naší geodetické služby v mezinárodní trojstranné
vědeckotechnické spolupráci geodetických služeb
socialistických zemí SSSR, NDR a ř.SSR při výstav-
bě jaderných elektráren 10M MW.
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Řelení automatizovaného zpracovanl
úlohy o základních prostředcích
hospodářských organizací resortu
ČÚGK počítačem SM 4/20 Ing. Zdenik Plachý,

Geodězie, n. p., Praha

Během let 1982-85 byly podniky Geodézie resor-
tu ČÚGK vybaveny počítači SM 4/20, které mají mi-
mo jiné za cíl zkvalitnit řízení organizace. Ná-
strojem tohoto náročného úkolu by měl být budo-
vaný Automatizovaný systém řízení podniku
(ASŘPj, který je řešen výzkumným úkolem 1-11
plánu rozvoje vědy a techniky. Celý ASŘP je roz-
dělen na někoľk subsystémů, které řeší v koope-
raci pracovní týmy jednotlivých organizací resor-
tu. Zavedení provozu subsystémů v praxi podléhá
schvalovacímu a změnovému řízení podle přísluš-
ných ustanovení, vyhlášky Č. 57/1986 Sb., O budo-
vání ASŘ. Geodézie, n. p., Praha byla na období
osmé pětiletky pověřena zpracováním dvou částí
subsystému G (Materiálně technické zásobování),
které zahrnují problematiku základních prostřed-
ků (ZP) a drobných krátkodobých předmětů.
(DKP). Třetí částí subsystémů G je zpracování

skladového hospodářství, které řeší Geodézie,
n. p., Plzeň.

Tento příspěvek se dále zabývá pouze problema-
tikou zpracování úlohy ZP, které dosud probíhalo
pro všechny podniky resortu jednotně ve výpočet-
ním středisku Geodetického a kartografického pod-
niku, n. p., v Praze (GKPj, programovým systé-
mem "Automaťzovaná evidence ZP". Uvedený
systém byl vyhotoven na počátku sedmdesátých
let pro počítače TESLA a později převeden na po-
čítače EC 1030 a EC 1045.

2. Stanovení cílů řešení a volba programového sys-
tému

Hlavní cíle řešení problematiky ZP se dají shr-
nout do následUjících bodů:

pomocí automatizovaného zpracování úlohy ZP
poskytovat včasné, přesné a objektivní infor-

1987/217



Geodetu:kt li kartografický obzor
218 ročník 33/75, 1987, číslo 8

I
Název informace Délka I Typ I

Pře-Pot.
vod

I Investice v používání I N O
2 Třída ZP I N P
3 Inventární číslo 6 N P
4 Číslo JKPOV 6 N P
5 Stupeň technické úrovně 2 N O
6 Název ZP 18 AN P
7 Příznak nabytí z FKSP 1 N P
8 Datum nabytí

(RRMMDD) 6 N P
9 Pořizovací cena II N P
10 Procento odpisu x 10 3 N P
11 Oprávky II N P
12 Měsíční odpis 4 B V
13 Rezerva 2
14 Nárůst odpisů 8 N V
15 Odvětví nár. hospodářství 2 N P
16 Rok výroby 4 N P17 Výrobní číslo 10 AN P
18 Příznak odpisu 2 N P
19 ~řírůstky ZP 2 N O20 llbytky 2 N V
21 Utvar, provoz, SG 4 N P22 Polohopisný údaj 6 N O23 Číslo odpovědné osoby 4 N O24 Číslo dokladu 7 N V
25 Číslo analytického účtu I 2 N P26 Druh ceny 1 N O
27 Země původu 1 N O28 Datum úplného odepsání 4 N V29 Kód odpovědnosti 1 N O
30 Datum vyřazení 4 N V31 Změna ceny 4 N V32 Kalkulační vzorec 2 N O33 Rezerva 2

,

ICelkem i 144

Vysvětlivky: Typ N - numerický, AN - alfanume-
rický, B - binární
Převod P - převzato, O - dosazeny
nuly, V - dosazuje nebo počítá nový
systém

mace pro rozhodování a řízení uvnitř organiza-
cí našeho resortu,
dosáhnout propojení s ASŘ nadřízených orgá-
nů (v našem případě nejprve s ASŘ - ČOGK),
v oblasti technického řízení podniku vytvářet
lepší podmínky pro zefektivnění výroby podni-
ku s využitím možností počítače SM 4/20 v pří-
bližování ASŘ k uživateli prostřednictvím d'a-
logového zpracování přímo na terminálu počí-
tače, které by mělo spočívat v samostatné prá-
ci se základním souborem (datovou základnou j
a při výběru sestav popř. jednotlivých informa-
cí pro potřeby na požadované úrovni řízení.
Na základě všech platných předpis"Ů a vyhlášek,

týkající se hospodaření se ZP, by měl programový
systém zabezpečit automatizované zpracování in-
formací zahrnujících:

vedení operativní a analytické evidence II.
stupně v návaznosti na účetnictví,
operativní zpracování změn v základním sou-
boru,
rychlé poskytování přehled"Ů o rozložení před-
mětů z hlediska druhu, rozmístění v podniku a
roztřídění podle pracovníků, kteří za ně zod-
povídají,

vyhotovení statistických výkaz"Ů a rozborů,
výpočet odpis"Ů a oprávek ZP v návaznosti na
subsystém F (část účetnictví),

- vyhotovení statistických výkazů a rozborů,
získání výběrových a sumarizačních informací
pro už'vatele dialogovým zp"Ůsobem při pláno-
vání a řízení celé sféry ZP.
Na základě stanovených cílů shromážďl náš ře-

šitelský tým informace o různých způsobech ře-
šení a nakonec se rozhodl pro převzetí části typo-
vého řešení zpracovaného pro projekční organizd-
ce Dopravoprojektem Brno s dořešením vazeb po-
třebných pro potřeby našich podnik"Ů týkajících se
hlavně přímého převedení základního souboru
z počítače EC 1045, výstupů potřebných pro uži-
vatele a informační soustavu podniku a vytvoření
souborů zabezpečujících vazby na další subsysté-
my ASŘP.

3. Příprava základního souboru O ZP

Prvním dl1leži.íým úkolem bylo připravit základní
soubor O ZP podle struktury vybraného typového
projektu (viz. tab. 1). Nejprve byl porovnán obsah
nového základního souboru s p"Ůvodním (ViZ. tab.
1 a 2). Výsledky analýzy tohoto srovnání se dají
shrnout do následujících bodů:

oba soubory obsahují všechny důležité informa-
ce o ZP a jsou transformovatelné,
nadbytečné informace původního souboru ne-
jsou podstatné a mohou být při převodu elimi-
novány,
počet společnýc11 informací je 15,
problematiku délky klíčů (identifikačních či-
sel ZP) je potřeba řešit přečíslováním, a to jed-
nou číselnou řadou v rámci podniku (v našem
podniku to bylo provedeno podle data zařaze-
ní ZP od 1 do n), dřívější číslování bylo něko-
lik číselných řad v rámci. druhu ZP stanovené-
ho šesťmístným číslem JKPOV podle jednotné
klasWkace,
doporučuje se upravit názvosloví ZP s délkou
nejvýše 18 alfanumerických znaků, v původním
souboru byl název dlouhý 24 znaků a přebírá
se prvních 18 znak"Ů,
doporučuje se v novém systému postupně za-
vést informace o umístění ZP a čísle zaměst-
nance odpovídající za ZP,
nové informace, které nebylo možné z původ-
ního souboru transformovat, se nahradí nulami
a bude vhod'1é je v prvním roce nového zpra-
cování vyřešit a aktualizací zavést do základní-
ho souboru o ZP (viz tab. 1).

Vlastní převod souboru probíhá podle vývojové-
ho diagramu ve čtyřecc! etapách (viz. obr. 1):
A. Poslední měsíční zpracování původního soubo-

ru stávajícím programovým systémem s vytiš-
těním závěrečných sestav.

B. ~pra'CavánÍ původního souboru ZP přestvbo-
vými progTamy, kteTé řeší výběr vět příslušné-
ho podniku, rakonstruk'Ci věty do nové struktu-
ry ipodle tab. 1, přečíslování dentifikačll1ích cí-
sel ZP, dále různá 'třídění srovnávacích sehtav,
~teré obsahují původní a nová inventární čísla,
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I

I

I
Počet Délka Délka OrganizaceSoubor I,okalizace Nosič informaci infor- Kód Kllč Délka

mací věty bloku souboru kllče

Původní ČSU Magnetická 58 EBCDIC

\

250 2500 Sekvenční Identifikační I 9
páska čislo

Nový Podnik Magnetický

\

31 ASCII 144 2880 Indexová Identifikační 6
disk I číslo

Přestavbové programy byly sestaveny POUZl-

tím obecných parametrických programů SORT
a LUlSA na počítači EC 1045 ve výpočetním
středisku GKP.

r:. Konverze vstupního sekvenčního souboru a je-
ho přestavba na indexovou organizaci využitím
programů APPMGP a DTR na počítači SM 4/20.

D. První zpracování výsledného souboru novým
programovým systémem s vYCštěním počáteč-
ních sestav.

Kontrolou správnosti funkcí všech zpracováva-
ných programů na obou počítačích a celého pře-
vodu souboru je shoda odpovídajících závěrečných,

srovnávacich a počátečních tiskových sestav.
Srovnávací sestavy jsou důležité hlavně pro odpo-
vědné pracovníky za úlohu ZP, než si zvyknou na
nový systém číslování inventárních čísel. Po úspěš-
ně provedeném převodu souboru o ZP mezi počí-
tači EC 1045 a SM 4/20 může být zahájeno běžné
měsíční zpracování novým programovým systé-
mem na podnikovém počítači.

4. Zpracování úlohy o ZP novým programovým sys-
témem

Zpracování úlohy o ZP probíhá obdobně jako u pů-
vodního systému podle vývojového diagramu (viz
obr. 2) v těchto etapách:
A. Aktualizace - program zahrnuje čtyři funkce

pro zařazení, převod, vyřazení a opravu údajů
o ZP. Program pracuje dialogově podle jednot-
livých funkcí jsou požadované informace v zá-
v'slosti na identifikačních číslech ZP přímo
ukládané do odpovídajících vět základního sou-
boru. Dialog s programem se vede podle infor-
mací zakódovaných přímo v celostátně platných
dokladech pro vedení ZP podniku, pouze pro
opravy údajů byl navržen nový prvotní doklad.
O provedené aktualizaci se vytváří tiskový pro-
tokol, který se předává uživateli.

B. Odpisy - program se zpracovává pouze jeden-
kri'it měsíčně, počítá op·sy jednotlivých ZP pod-
le vzorce:

NR OS
MO = 12100 ' (2)

tomatické vynulování této informace na začát-
ku každého roku. První odpis ZP se provádí ná-
sledující měsíc po jeho zařazení, při úpravě ce-
ny ZP se upravuje odpisová hodnota po aktua-
lizaci souboru. Na závěr zpracování programu
se variantně tisknou odpisové sestavy. Varian-
ty Csku mohou být jako přímé odpisy a soué-
ty nepřímých odpisů po hospodářských středis-
cích, odpisy všech ZP po hospodářských středis-
cích, po třídách a součtů po třídách rozděle-
ných podle způsobů nabytí. Z uvedených sestav
se dají vytvoř·t podklady k zúčtování odpisů a
oprávek ZP.

PROTCKOL
AKTUALIZACI

NTt>RNl SESTAVY
v'iK{lZ ZPO

É
1,

EOOORAZO\I VY'N\lY
1tf"CR1ACE O ZP

kde MO je měsíční odpis,
NH je pořizovací cena v Kčs,
OS je procento odpisu dané vyhláškou.

Program dále ukládá do výstupních vět o ZP
měsíční odpis, zvýšenou hodnotu oprávky, ná-
růst odpisu od začátku roku a zabezpečuje au- Obr. 1 vývo;ový diagram etap převodu úlohy o ZP
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Obr. 2 vývojový diagram automatizovaného zpra-
cování ZP počítačem SM 4120

c. Tiskové sestavy - tato skupina programů
umožňuje zpracování různých sestavo ZP, kte-
ré tvoří podklady pro inventury a sestavení vý-
kazu ZP01, informují o pohybu a stavu ZP,
zpracovávají různé jednorázové výkazy včetně
položkové sestavy ZP.

Závěrem kapitoly je třeba zdůraznit, že nový
programový systém plně nahrazuje systém původ-
ní a změna je pouze v tom, žeodpisové sestavy
za měsíc mají všechny hodnoty platné ke konci
uvedeného měsíce. V původních sestavách byly
uvedeny odpisy a oprávky v měsíčním předstihu.

V první etapě na podzim roku 1986 byla funkčnost
nového programového systému odzkoušena na la-
dícím souboru ZP podniku Geodézie, n. p., Praha
za asistence autora z Dopravoprojektu Brno a na-
šeho řešitelského týmu. Byly vyjasněny některé
drobné nesrovnalosi a nedostatky systému. Autor
připomínky akceptoval a jednotlivé programy
upravil tak, aby mohl být programový systém po-
užitelný pro potřeby podniků našeho resortu.

Na druhou etapu ověřovaného zpracování byl se-
staven harmonogram převodu od ledna 1987 tak,
aby mohly být oba soubory první tři měsíce vede-
ny na obou počítačích jak pod původním, tak pod
novým systémem. Za základ převodu byl vzat sou-
bor ZP se stavem ke konci listopadu 1986. Tento
soubor byl zpracován převodními programy podle
kap. 3 a po kontrole výstupních sestav byla zpra-
cována aktualizace a odpisy k 31. 12. 1986 a 31. 1.

1987. Srovnání sestav celé druhé etapy zpracová-
ní ukázalo, že nový programový systém pracuje
tak, jak je uvedeno v kap. 4.

Již tato první zkušební měsíční zpracovam UKa-
zala mnoho výhod nového programového systému,
které lze shrnout do těchto bodů:

není potřeba z protokolů o zařazení, převodu
a vyřazení přepisovat žádná data do formulářů
pro děrování údajů dávkovým zpracováním,
existují odpisové sestavy vybraných ZP s pi'i-
mými odpisy, které se dříve musely zdlouhavě
vyhledávat ze sestav kde byly, odp·sy všech
ZP hospodářského střediska,
odpisové sestavy ukazují stav daného měsíce ve
všech informacích a to umožňuje zpracovávat
tuto úlohu až ke konci měsíce podle dříve uve-
dených pravidel a nemusí být obavy z nedodr-
žení termínu ve vazbě na zpracování účetnict-
ví,
požadavky uživatelů se dají zpracovávat ope-
rativně.

Nový programový systém, i když je funkční a pro-
vozovatelný, nelze chápat jako uzavřený. Po
úspěšném převodu a dalším zpracování úlohy ZP
novým programovým systémem v podniku Geodé-
zie, n. p., Praha a po ověření výhod oproti před-
chozímu zpracování bude úloha neustále zdokona-
lována a doplňována na základě:

potřeb celého ASŘP budovaného naším resor-
tem, a to hlavně z hlediska přímých vazeb na
subsystému F v zaúčtování zařazení, oprávek,
odpisů a vyřazení ZP,
připomínek odpovědných pracovníků, úlohy
ZP z ostatních podniků resortu, do kterých bu-
de programový systém v druhé polovině roku
1987 předán,
požadavků všech ostatních pracovníků, kteří
ovlivňují řízení sféry a reprodukce ZP (např.
pracovníci informačních soustav, účetní, vedou-
cí hospodářští pracovníci podniků i nadříze-
ných orgánů aj.).

Účelem příspěvku bylo podat našim čtenářům
informace o přípravě jedné z hlavních úloh no-
vě budovaného ASŘP na podnikových počítačích
SM 4/20 a zdůraznit důlež'tá hlediska, která ovliv-
ňují splnění stanovených cJlii jakéhokoli automa-
tizovaného informačního systému.
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ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY A
SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí

Iniciativa pracujících v resortu ČúGK
a vyhodnocení socialistické soutěže
o Rudý prapor předsedy ČÚGK
a předsednictva ČVOS za rok 1986
331.876,,1986": [528:061.14 [437.1/2) ]

Iniciativa pracujících v rOCe 1986 významně přispěla
k zajištění hospodářského plánu resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického (ČÚGKJ. Byla usměrií.o-
vána podle "Zásad ČÚGK a českého výboru Odborového
svazu (ČVOSJ pracovníků státních orgánů, peněžnictví
a zahraničního obchodu k rozvoji a oceňování iniciati-
vy pracujících v 8. pětiletce" a vnitropodnikovými zá-
sadami pro rozvoj, organizování a oceňování výsledků
pracovní iniciativy.

Hospodářské organizace resortu v součinnosti s od-
borovými orgány orientovaly iniciativu pracujících pře-
vážně na splnění věcných úkolů a termínů prováděcího
hospodářského plánu na rok 1986.

Celopodnikové socialistické závazky uzavřely všech-
ny hospodářské organizace resortu na podkladě závazků
provozů, středisek geodézie, kolektivů brigád socialis-
tické práce (BSP], sdružených socialistických závazků
a závazkii jednotlivcii.

Z celkového počtu 6235 pracovníkii resortu bylo do
socialistické sout'ěže nebo závazkového hnutí zapojeno
84 % pracovníků. V organizacích bylo uzavřeno a kon-
cem roku splněno 4492 osobních, 396 kolektivních, 31
závodových a 9 podnikových závazků Dále bylo uza-
vřeno 63 sdružených socialistických závazků zpravidla
mezi ONV, státními notářstvími, Českou státní spořitel-
nou, středisky geodézie a dalšími zaintersovanými or-
ganizacemi k zabezpečení včasného a kvalitniho zpraco-
vání požadavků z řad stavebníků.

V resortu ČÚGK je vysoce rozvinuto hnutí BSP, podí-
lí se na něm 62 % z celkového počtu pracovníků. Ve
230 kolektivech je 3870 nositelů čestných uznání člen
BSP a navíc o název BSP soutěží dále 279 pracovníků
ve 23 kolektivech. Ze členů BSP je 3021 nositelů bron-
zového odznaku, 344 byl udělen odznak stříbrný a 91

Obr. 1 Slavnostní projev ředitele Geodézie, n. p., Opava,
Ing. Jiřího Rozkošného

Foto: Jarmila Řihovská, SG Ostrava

jsou držiteli zlatého odznaku BSP. Čestný odznak "Prů-
kopník socialistické práce" byl udělen 3 pracovníkům
resortu, titul "Provoz socialistické prác-e" získalo 22 vý-
robních pracovišf.

Významných výsledků bylo dosaženo v plnění úkolů
komplexní socialistické racionalizace. V 67 komplexních
racionalizačních brigádách pracovalo 380 pracovníků, do
vynálezcovského a zlepšovatelského hnutí bylo zapoje-
no 12,6 % pracovníků, podáno bylo 537 zlepšovacích ná-
vrhů a jejich společenský přínos představuje částku
6356 tis. Kčs. K naplnění úkolů (KSR] komplexní socia-
listické racionalizace a překročení přínosů racionalizač-
ních akcí byly zaměřeny tvůrčí plány 124 pracovníků
a 35 kolektivů Geodézie, n. p., Liberec, Brno a VÚGTK
ve Zdibech. Do výčtu iniciativy pracujících nesp,orně
patří také zařazení exponátů mladých prac-ovníků GKP
v Praze, n. p., do celostátní přehlídky ZENIT 1986.

Dobrých výsledků bylo dosaženo také při zlepšování
pracovního a životního prostředí, v pomoci zemědělství
a v akci Z. Závazky na odpracování 113 600 brigádnic-
kých hodin byly spln'ěny na 143 %. Jeden pracovník re-
sortu odpracoval v průměru ročně 26 brigádnických
hodin.

Socialistické závazky se staly základem pro přijímá-
ní vstřícných plánů ve všech organizacích resortu a při-
spěly ke splnění plánovaných úkolů všemi organizace-
mi v roce 1986.

Obr. 2 Předseda ČtJGK Ing. Jaroslav Ondrůšek předává
čestný odznak vlády ČSSR, tJRO a předsednictva tJV
SSM "Vítěz socialistické soutěže" vyhodnoceným pracoll-

níkům Geodézie, n. p., Opava
Foto: Jarmila Řihovská, SG Ostrava

Vyhodnocení socialistické sontěie o resortní Rndý
prapor předsedy ČOGKa předsednictva ČVOS

Hodnocení výsledků socialistické soutěže o Rudý pra-
por předsedy ČÚGK a předsednictva CVOS za rok 1986
bylo provedeno podle pěti základních kritérií (produk-
tivita práce z upravených vlastních výkonů, podíl cel-
kových nákladů na výkonech, zisk, práce a služby pro
obyvatelstvo a vybrané úkoly technického rozvoje] a tří
doplňu jí cích kritérií (společenský prospěch ze zlepšo-
vacích návrhů, fungování systému technické kontroly
a plnění úkolů kádrového, personálního a sociálního l'OZ-
voje J Dosažené výsledky byly podrobeny kritické ana-
lýze na základě poznatků odborných útvarů ČÚGK, zís-
kaných v průběhu roku 1986 z řídící a kontrolní čin-
nosti.

Po komplexním posouzení výsledků a ukazatelů schvá-
lilo předsednictvo ČVOS pracovníků státních orgánů, pe-
n'ěžnictví a zahraničního obchodu návrh předsedy ČÚGK:
propůjčit Rudý prapor předsedy ČÚGK
a předsednictva ČVOS za rok 1986 ko-
lektivu pracovníků Geodézie, n. p.,
Opava,
dále udělit čestné uznání za druhé
místo v socialistické soutěži kolekti-
vu pracovníkii Geodézie, n. p., Brno
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a velmi kladně hodnotit výsledky rozvoje pracovní ini-
ciativy za rok 1986 dosažené kolektivem pracovníků
Geodézie, n. p., České Budějovice.

Rudý prapor předal pracujícím Geodézie, n. p., Opava
dne 5. května 1987 na slavnostní konferenci v Opavě
předseda ČÚGK Ing. Jaroslav Ondrůšek společně s před-
sedou ČVOS pracovníků státních orgánů, peněžnictvi
a zahraničního obchodu s. Lubomírem Křivinkou.

Čestné uznání kolektivu pracovníků Geodézie, n. p.,
Brno předal dne 11. května 1987 v Břeclavi náměstek
předsedy ČÚGK Ing. Miloslav Milller.

Obr. 3 Náměstek předsedy ČÚGK Ing. Miloslav MiiIler
předává čestn~ uznání kolektivu pracovníků Geod~-

zže, n. p., Brno
Foto: Pavel Štržc, Geodézže, n. p., Brno

Dále byla za významné pracovní zásluhy a příkladnou
činnost ve společenských organizacích z·a rok 1986 udě-
lena s p o leč e n s k á o cen Iě n í celo stá t n í h o
v Ý z n a mu, která obdrželi p r a c o v n í ci:
Josef S uch á n e k, pracovník střediska geodézie Měl-
ník,
Pavel B a l' to šek, pracovník střediska geodézie Čes-
ké Budějovice,
Ing. Zdeněk Ty ti, technický náměstek ředitele Geo-
dězie, n. p., Plzeň,
[n memor[am Ing. Doubravka S vít k o V á, ved,oucí
střediska geodézie Česká Lípa,
Jaroslav S t e f a n, ekonomický náměstek Geodézle, n.
p., Pardubice,
Ing. Petr M o l' c, vedoucí střediska geodézie Břeclav,
Ing. František W á g n e r, vedoucí útvaru řízení výro-
by Geodézie, n. p., Brno,
Věra S k I á ř o v á, pracovnice střediska geodézie Vse-
tín,
Stanislav S c h l' e i e r, pracovník provozu speciálních
prací Geodézie, n. p., Opava,
Ing. Stanislav Čel' v i n k a, vedoucí střediska geodézie
Olomouc,
Ing. Vít S uch á n e k, zástupce vedoucího výpočetní-
ho střediska GKP Praha
a tyto k o I e k t I vy:
kolektiv praoovníků KGKS České Buděiovice,
BSP provozu 11 520 Geodézle, n. p" Praha, vedený Ji-
řím Šatopletem,
kolektiv střediska geodézie Jindřichův Hradec, vedený
Ing. Věrou Havlíkovou,
BSP oddílu z provozu speciálních prací Geodézie, n. p.,
Plzeň, vedený lanem Hohlem,
oddíl inženýrské geodézie střediska geodézie Chomutov,
vedený Ing. Janem Wiedem,
kolektiv střediska geodézie Ústí nad Orlicí,
BSP MO 212 Geodézie, n p., Brno, vedená s. Pechmano-
vou,
HSP střediska geodézie Vsetín,
kolektiv pracovníků speciálních prací Geodézie, n. p.,
Opava,

pracovní kolektiv GKP Praha, připravující Velký atlas
světa.

Za pracovní úspěchy, za uplatňování Výsledků v'ědec-
kotechnického rozvoje v praxi a za příkladnou dlouho-
dobou práci v mládežnickém hnutí byl za rok 1986 udě-
len čes t nýt i t u I , , M I a d Ý bud o vat e I 8.
pět i let k y ., Ing. Stanislavě Ma r k o v é, vedoucí
oddílu střediska geodézie Most.

Všem vyznamenaným blahopřejeme.
Ing. Petr Skála, ČÚGK

Státní vyznamenání kolektivu
pracovníků Geodézie, n. p., Brno

Prezident Československé socialistické republiky soudruh
Gustáv Husák propůjčil u příležitosti 1. a 9. května 1987
státní vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu" - kolek-
tivu pracovníků národního podniku Geodézie, Brno -
za dlouholeté úspěšné pracovní výsledky.

Podnik získal v letech 1983, 1984 a 1985 Rudý .prapor
předsedy ČÚGK a předsednictva ČVOS pracovníků stát-
ních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu. Splnil
plánované úkoly v hodnotových ukazatelích, věcné ná-
plni i předepsané jakosti ve všech letech 7. pětiletky
a úspěšný byl i v roce 1986, kdy získal druhé místo
v socialistické soutěži hospodářských organizací resor-
tu. Splnil rovněž úkoly plánu přípravy kádrů, personál-
ního a sociálního rozvoje i program hospodárnosti. Po-
dílel se na zabezpečování pomoci rozvojovým zemím
a čtyři pracovníci se zúčastní prací na Investičních ak-
cích v Sovětském svazu. Proti roku 1981 vzrostla v roce
1985 produktivita práce na pracovníka o 27,9 % a o 13,6
procenta se snížil podíl celkových nákladů na výko-
nech, zatímoo upravené vlastní výkony narostly o 28,2
procenta. V tvorbě zisku je tempo růstu více než dvoj-
násobné. Těchto výsledků bylo dosaženo především vy-
užíváním komplexní socialistické racionalizace.

K vyznamenání pracovníkům Geodézie, n. p., Brno,
blahopřejeme.

Ing. Petr Skála,
ČaGK

Vyhodnotenie rozvoj a pracovnej
iniciatívy a socialistického súťaženia
v rezorte SÚGK za rok 1986

Socialistická pracovná iniciatíva v organlzáciách rezor-
tu Slovenského úradu geodézle a kartografie (SÚGK]
nadvazovala v roku 1986 na dosiahnuté výsledky pred-
chádzajúcich rokov. Hlavné zameranle, na ktoré bola
orientovaná socialistická sMaž, bolo na plnenie úloh
vyplývajúcich rezortu zo štátneho plánu a štátneho roz-
počtu, dalej na realizáciu úloh vytýčených v spoločnom
dokumente SÚGK a Slovenského výboru Odborového
zvazu (SVOZ] prar.ovníkov štátnych orgánov, peňažníc-
tva a zahraničného obchodu na zabezpečenie úloh plá-
nu a na plnenie úloh vyplývajúcich rezortu z rozpra-
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covanla záverov XVII. zjazdu KSČ a zjazdu KSS, ako aj
na zabezpečenle úloh vyplývajúcich z Iniciatívy ÚRO, t. j.
zvýšenie produktivity práce a znižovanie náklad ov.

V súlade s usmernením SÚGK orientovali organizácle
rezortu soclalistlckú súťaž a socialistické závazky na po-
česť 65. výročia založenia Komunistickej strany Česko-
slovenska a jej XVII. zjazdu. Prijaté socialistické závaz-
ky boli orientované najma na:

splnenie progresívnych úloh vykonávacieho plánu
v objeme upravených vlastných výkonov (UVV),
splnenie a prekročenie plánovanej tvorby zisku,
splnenie a prekročenle noriem využitia základných
prostriedkov,
zníženie neinvestičných výdavkov na správu alebo
prevádzku v rozpočtových a prispevkovej organizácli,
technlckú pomoc pri realizácii úloh technického roz-
voja (TR),
vytvorenie priestoru pre rýchlejšie dokončovanie
prác a skracovanie termín ov d61ežitých úloh vyko-
návacieho plánu, naima na splnenie tvorby a vyda-
nia Základnej mapy ČSSR 1 : 10000,
dodržiavanle technologlckej disciplíny a rozširova-
nie súfaže o vzornú kvalitu prác,
úsporu všetkých druh ov palív, energie a materiálov,
rýchlejšiu realizáciu podnikových programov kom-
plexnej socialistickej racionalizácle,
plnenle volebných programov Národného frontu,
technickú a brigádnickú pomoc pre JRD a iné socia-
listické organizácle.

Na dosiahnutle vytýčených cielov malí vplyv najma
tieto faktory:

uzavieranie podnikových a nad podnikových združe-
ných socialistických závazkov na zabezpečenie reali-
zácie úloh TR,
prehlbovanie hnutia komplexných racionalizačných
brigád (KRB),
rozširovanie Saratovského hnutia - práce bez chýb
a tvovského systému - komplexného riadenia akos-
ti všetkej práce,
prehlbovanie hnu Ua brigád socialistickej práce [BSPl,
realizácia výsledkov TR a zlepšovacích návrhov (ZN),

- lepšie využívanie základných fondov,
- úspora palív a energie.

Súhrnné vyhodnotenie socialistickej súťaže v rezorte
SÚGK za rok 1986 je takéto:

Prijaté socialistické závazky v rezorte boli v oriebe-
hu roka spresňované na počesť XVII. zjazdu KSČ a Ich
celková hodnota dosiahla 7 308,3 tisíc Kčs. Skutočné
plnenle predstavuje 10985,8 tisíc Kčs.

Doslahnutá produktivita práce na jedného pracovníkil
počftaná z UVV vo vztahu k štátnemu plánu na rok
1986 je vyššla o 1,6 % a podiel celkových nákladov na
1,- Kčs výkonov je za rok 1986 nižší o 0,9 % oproti štát-
nemu plánu. Týmito výsledkami sa podlela rezort n'!
zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z Inlciatívy ÚRO.

Do soclallstickei sMaže bolo zapojených 2780 oracov-
níkov, čo ie 81,7 % z celkového priemerného prepočí-
taného evldenčného počtu pracovníka v rezortu.

Celoročný socialistický závazok bol podložený 9 ood-
nikovými, 185 kolektívnyml, 32 združenými a 2552 lndi-
viduálnymi závazkam!.

V rezorte hola rozvinutá sMaž o názov BSP. v ktorei
SMAŽilo 19 kolektívov s 287 členml a 141 kolektívov no-
sitelov názvu BSP s počtom 2186 členovo Z toho ie 1665
nosltelov hronzových od7nakov BSP, 869 strleborných
a 101 zlatých odznakov BSP.

Na riešení naliehavých technických a organiz'1čných
problémov v oodnikoch rezortu pracovalo 20 KRB s po-
čtom 104 členovo

V prlebehu roka bolo podaných 181 ZN, z ktorých
bolo 117 využívanÝch s celkovým ekonomickým príno-
som 3 362 tisíc Kčs.

Po vyhodnotení socialistickej sMaže v rámci celého
rezortu za rok 1986 a po orerokovaní na oorade vede·
nia SÚGK fl v Kolégiu oredsedu SÚGK, ako ai v Pred-
sedníctve fP) SVOZ, boJi nai!epším organizáciám, ko-
lektívom a jednotlivcolll prepožičané tleto vyznamena-
nia:

Obr. 1 Predseda SOGK Ing. O. Michalko odovzdáva Ča·
venú zástavu riaditeTovi Geodézie, n. p., Prešov Ing. M.
Badidovi, CSc. a predsedovi ZV ROH Ing. M. Valkučákovi

Snímka: Archív Geodézie, n. p., Prešov

1. putovná Cervená zástava predsedu SUGK aP-SVOZ
Geodézii, n. p., Preiov za najlepšie výsledky v celorezort-
nej sútažl pre hospodárske organizácle (obr. I]. Tento
podnik socialistický závazok na splnenie a prekročenie
objemu UVV vo výške 1000 tisíc Kčs splnil v hodnote
1230 tisíc Kčs, t. j. na 123,0 %. Toto vysoké plnenie so-
cialistického závazku dosiahol pri plnení plánovanej
produktivity práce z UVV, ktorú splnil na 100,4 %. So-
cialistický závazok na splnenie a prekročenie plánova-
nei tvorby zisku v hodnote 600 tisíc Kčs splnil va výš ke
1039 tisíc Kčs, 1. j. na 173,2 %. Ďalej socialistický zá-
vazok zameraný na brigádnické práce na zlepšenie pra-
covných podmienok, pracovného a životného prostredia
podniku v celkovei výške 70,5 tisíc Kčs splnil v hodno-
te 80,5 tisíc Kčs, t. j. na 114,2 %, keď pracovníci pod-
niku odpracovali celkom 5365 brigádnických hodín. Po-
dobne socialistické závazky na brigádnické práce nre ná-
rodné výbory, jednotné rolnícke družstva, akcie Z
a ostatné geodetické a kartografické práce vykonané
bezolatne v hodnote 135 tisíc Kčs podnik splnil vo výš-
ke 160,7 tisíc Kčs. t. j. na 119,0 %, na ktorých bolo od-
pracovaných 10717 hodín. Celkove bol celopodnlkový
socialistický závazok v hodnote 1805,5 tisíc Kčs splne-
ný v sume 2510,2 tisíc Kčs, čo predstavuje plnenie na
139.0 %.

Do rozvoja pracovnej iniciatívv a socialistického sMa-
ženia bolo v podniku zapojených 658 pracovníkov, t. j.
78.1 % z priemerného prepočítaného evidenčného po-
čtu pracovníkovo Prijaté socialistické závazky boli sol-
nené a prekročené na oodklade 42 kolektívnych "I 658
individuálnych závazkov. Na dobrom plnení sorialistic-
kej sMaže má zásluhu 36 kolektívov BSP s celkovým
počtom 618 členov. akrem toho v podniku bolo založe-
ných 5 KRB s počtom 30 členov. Z podaných 55 ZN,
7. ktorých bolo 22 vvužívaných, podnik dosiahol prínos
258 tisíc Kčs. Dobré výsledkv z iniciatívy Pl'acujúcich
v Geodézii, n. p., Prešov sú tiež ndrazom dobrej maso-
vopolitickej práce a činnosti BSP a KRB.

2. Cestné uznanie ured" ••du SUGK aP-SVOZ Suráve
lleodézie a kartografie [SGKl v Bratislave za najlepšie
výsledky v celorezortnei socialistickej súťaži rozpočto-
Vých a príspevkovej onwnizácie. SGK svoi socialistický
záva.zok na zníženie neinvestičných výdavkov ni! sorá-
vu v hodnote 10,8 tisíc Kčs splnila va výške 43,0 tisíc
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korún. Socialistický závazok na mimoriadnu technickú
pomoc pri realizácii úloh TR V·O výške 34,7 tisíc Kčs bol
splnený v hodnote 36,1 tisíc Kčs, t. j. na 104,0 %. Pra-
covníci SGK pri plnení tohoto závazku .odpracovali 2407
hodín. Socialistický závazok na brigádnické práce na
zlepšenie pracovných podmienok, pracovnéh.o a životné-
ho prostredia v hodnote 72,6 tisíc Kčs bol splnený v su-
me 78,3 tisíc Kčs, t. j. na 107,9 %, kde pracovníci SGK
odprac.ovali na tomto závazku 5219 brigádnických hodín.
Pod.obne socialistický závazok na brigádnické práce pre
národné výbory, jednotné rornícke družstva a ostatné
geodetické a kartografické práce vykonané bezplatne
v hodnote 56,0 tisíc Kčs bol splnený v sume 61,6 tisíc
korún, t. j. na 110,0 %, čo predstavuje 4107 odpracova-
ných brigádnických hodín. Gelkove hodnota prijatých
socialistických závazkov SGK za rok 1986 činila 174,1 ti-
síc Kčs a tieto boli splnené v hodnote 219,0 tisíc Kčs,
t. j. na 125,8 %.

Do rozvoja praoovnej iniciatívy a socialistického sú-
ťaženia na SGK boli zapojení všetci pracovníci. Prijaté
socialistické závazky boli splnené a prekročené na pod-
klade 64 individuálnych, 17 kolektívnych a 7 združe-
ných závazkov. Na dobrom plnení socialistickej súťaže
a úloh SGK má zásluhu 14 kolektívov BSP s celkovým
počtom 64 členovo Dobré výsledky iniciatívy pracujúcich
sú odrazom agilnej masovopolitickej práce a činnosti
BSP, do hnutia ktorého sú zapojení všetci pracovníci
SGK.

3. Spoločenské ocenenie vlády CSSR a 'ORO celoštát-
neho významu za príkladné plnenie iniciatívy pracujú-
cich v roku 1986 týmto kolektívom a jednotlivcom:

Kolektívu pracovníkov oddielu mapo-
vania v Prešove, pod vedením Ing. Já-
na Pan g r á c a. Geodézia. n. p., Prešov.
Kolektívu pracovník ov Strediska
geodézie [SG) v Leviciach, pod ve-
den í m Ing. Tibora J a v ú r k a, SGK v Bratislave,
Ing. Vojtechovi B i n der o v i, vedúcemu SG v Du-
najskej Strede, SGK v Bratislave,
Ing. Augustínovi Tr e b a ti c k é mu, vedúcemu od-
dielu mapovania v Trenčíne, Geodézia, n. p., Brati-
slava,
Andrej-ovi V i r č í k o v i, geodetovi oddielu eviden-
cie nehnutefnosti [EN) v Michalovciach, Geodézia,
n. p., Prešov.

4. Čestný titul "Vzorný pracovník rezortu S'OGK" za
rok 1986 bol prepožičaný týmto pracovníkom:

Ing. Jaroslavovi B e n e d i k o v i č o v i, vedúcemu
oddielu triangulácie, Geodetický ústav, n. p" Brati-
slava,
Ing. Ladislavovi Dan k o v i, vedúcemu oddielu EN
v Liotovskom Mikuláši, Geodézia, n. p., Žilina,
Magde D o I u vod s ke j , vedúcej geodetke EN
v Pezinku, Geodézia. n. p., Bratislava,
Ing. Dušanovi F i č o r -ov i, vedúcemu referentovi
špecialistovi pre kartografiu a polygrafiu, SÚGK,
Ing. Teodorovi H a I á s o v i, vedúcemu oddelenia
zadávani'! " preberania prác, SGK v Bratislave,
Antonovi Jen d r uch o v i, samostatnému normo-
vilčovi, Geoťlézia. n. o .. Žilina.
Elene Kr e nic k e j, vedúcei oddelenia informač-
nej sústavy. Geodézia, n. p., Prešov,
Jánovi K o žák o v i, samostatnému odbornému re-
ferentovi SG v Čadci, Krajská soráva geodézie a kar-
tografie [KSGKl v Banskei Bystrici.
Anne K v a s nic o v e i. kartografke oddielu karto-
grafie Geodézia, n. p., Žilina,
Danielu Med z i hra d s k é mu, samostatnému od-
bornotechnickému nracovníkovi oddielu EN v Dol-
nom Kubíne, Geodézia, n. p., Žilina,
Stanislavovi P á t e k o v i, vedúcemu oddielu karto-
grafickei prevádzky, Slovenská kartografia, n. p.,
r SK) Bratislava.
Eve Pe t r e n č í k o v e j, vedúcej referentke, KSGK
v Banskej Bystrici,
Ing. Štefanovi P r i a m o v i, CSc" samostatnému ve-
deckému pracovníkovi a vedúcemu oddelenia geodé-
zie, Výskumný ústav geodézie a kartografie v Brati-
slave,

Jánovi S a I a n c i mu, vedúcemu geodetovi oddielu
EN v Humennom, Geodézia, n. p., Prešov,
Ing. Jozefovi Ti m k o v i, vedúcemu prevádzky EN,
Geodézia, n. p., Bratislava,
Vladimírovi V y s k o č i lov i, vedúcemu referento-
vi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiar-
nej ochrany a civilnej obrany, SK Bratislava.
Ing. Emilovi Že c o v i, vedúoemu oddielu EN v Sta-
rej TIubovni, Geodézia, n. p., Prešov.

Vš!!tkým vyznamenaným blahoželáme.
Ing. Milan Baluch, SOGK

Úloha geodetů při tvorbě Městského
informačního systému v hlavním městě
Praze a jeho poslání

Městský informační systém hl. m. Prahy [MIS), obdob·
ně jako každý prostorový informační systém, vychází
z informací o prostorové lokalizaci všech svých prvků.
Informačním zdrojem údajů o prostorové lokalizaci je
mapa a tvůrcem mapy je geodet. Mimořádně závažnou
částí MIS je informační okruh technického vybavení
[ID TVY), který předpokládá souřadnicovou lokalizaci
všech objektů a vedení v prostoru a jejich popisu.

Pro potřebu prostorové lokalizace [především pro hos-
podářskou výstavbu) jsou resortem Českého úřadu geo-
detického a kartografického [ČÚGK) vydávána:
- státní mapová díla,
- odvětvová tematická mapová díla.

Pro řízení provozu a vývoje hl. m. Prahy jsou lokali-
zační informace zabezpečovány především mapou evi-
dence nemovitostí [ze státních mapových děl) a tech-
nickou mapou Prahy [z odvětvových tematických mapo-
vých děl), která vychází z mapy evidence nemovitostí.

Sběr informací, tedy polohové a výškové zaměřování
prvků map, je prováděn číselně a na rozdíl od minu-
lýCh dob je nyní i zpracování těchto informací prová-
děno číselně výpočetní technikou resortu ČÚGK, která
v současné době je vybavována systémem počítačů: pra-
coviště - mikropočítač, podnik - počítač řady SMEP,
resort - centrální počítač řady JSEP. Výsledky jsou
uváděny jak ve formě klasické [tj. v grafické podobě),
mapy, tak nyní už i na magnetických médiích samočin-
ných počítačů. Výhoda takovéto moderní mapy je pře-
devším v její neustálé aktualizaci, možnosti výběru li-
bovolných prvki'1 pro různé uživatelské výstupy a u gra-
fických výstupů možnost volby libovolného měřítka. Pro-
to v návaznosti na potřeby národního hospodářství by-
la v resortu ČÚGK vytyčena koncepce automatizovaného
informačního systému geodézie a kartografie [AISGK),
jako celostátního systému zahrnujícího informace o ne-
movitostech a půdním fondu a umožňující lokalizovat
vybrané sociální, technické a ekonomické jevy a pro-
cesy. Tato koncepce je postupn'ě naplňována. a to ve
spolupráci s příslušnými resorty v ČSR v koordinaci se
SSR a s využitím mezinárodní vědeckotechnické spolu-
práce s geodetickými službami SSSR a NDR.

Resortem ČÚGK automatizovaně vyhotovovaná mapa
evidence nemovitostí je ve svém obsahu rozšiřována or-
ganizacemi Národního výboru hlavního města Prahy
[NVP) o další údaje, zejména o podrobné prvky poloho-
pisu, údaje o poloze objektů a vedení technického vyba-
vení a výškopis. Spojením vzniká Digitální technická ma-
pa Prahy [DTMP), která spolu s dalšími údaji o technic-
kém vybavení vytváří ID TVY MIS hl. m. Prahy.
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MIS hl. m. Prahy je budován v rámci automatizované-
ho informačního systému národních výboru (AISNVJ,
jehož gestorem je NVP. MIS sestává z 24 informačních
okruhu, které obsahují údaje o obyvatelstvu, bytech a bu-
dovách, komunikacích, dopravě, památkách, občanské
a technické vybavenosti, organizacích, závodech a pro-
vozovnách, pracovišUch, geologii, vodních tocích zele-
ni, o investiční výstavbě a životním prostředí. '
V souladu s usneseními vlády ČSR č 145/1977 a č. 30/

/1986 k vytváření AISNV a MIS hl. m. Prahy, byla v rám-
ci spolupráce ministerstva vnitra ČSR a ČÚGK při řeše-
ní AISNV a AISGK uzavřena dne 25. listopadu 1986 me-
zi t;lYP zastoupeném primátmem hl. m. Prahy s. Štafou
a CUGK zastoupeném předsedou úřadu s. OndrUškem
dlouhodobá dohoda o spolupráci při řešení a provozu
MIS 10 TVY a jeho vedení v souladu s informačními
soubory AISGK. Touto dohodou se obě strany přihlásily
k Pražské výzvě vyhlášené městskou stranickou organi-
zací.
NVP vytvořil ve svém resortu podmínky pro plnění

úkolů na zabezpečení MIS hl. m. Prahy a legislativně za-
jistil MIS 10 TVY vydáním vyhlášky č. 8/86, o jednotné
evidenci technického vybavení hl. m. Prahy a Digitální
technické mapě Prahy.
Spolupráce obou smluvních stran na tvorbě MIS hl.

m. Prahy se dále l'ozvíjí a ob'ě strany, včetně svých nej-
vyšších představitelů, jí věnují maximální pozornost.
Tvorba tohoto informačního systému má však i své pro-
blémy. V současné době má realizace těchto systému
problémy s nedostatkem provozních prostoru a dovyba-
vením příslušných pracovišt patřičnou technikou. Oba
problémy řeší obě strany koordinovaně. Prvním výsled-
kem je společný materiál k usnesení vlády ČSR č. 307/
/1986, k realizaci rozvoje automatizace projektování a za-
jištění racionalizačních prostředku pro projektovou čin-
nost v investiční výstavbě.
Největším přínosem realizace MIS 10 TVY je sjedno-

cení všech lokalizačních údaj u na území hl. m. Prahy,
zajištění jejich jednotné a jednoznačné aktualizace, od-
stranění některých duplicit, zvýšení přesnosti a značné
zvýšení využitelnosti lokalizačních údajů ve všech od-
větvích národního hospodářství. Z toho vyplývá i ekono-
mický efekt, který po dokončení výstavby MIS 10 TVY
předpokládá ročně miliónové úspory ve srovnání se sou-
časnými náklady.
Problematika tvorby MIS v hl. m. Praze a úlohy geo-

detů při jeho výstavbě byla předmětem tiskové besedy,
kterou uspořádaly Český úřad pro tisk a informace,
ČÚGK a NVP dne 26. května 1987.
Besedy se zúčastnilo 10 novinářu. kteří se svými dota-

zy zaměřovali zejména na otázku urychlení realizace
MIS a jeho význam pro racionalizaci správy na území
Prahy.
Tisková beseda přispěla k dalšímu řešení uvedené pro-

blematiky a potvrdila účelnost prohloubení další spo-
lupráce při vytváření MIS se SSSR a dalšími zeměmi
RVHP.

Šiesta celoUátna konferencia "vývoj a
perspektívy pozemkových úprav"
061.3 [528.44]

Československá vedeckotechnická spoločnost (ČSVTS)
polnohospodárska (P), Odborná skupina (OS), pozem-
kových úprav (PÚ) a životného prostredla (ZP), za spo-
luúčasti Ministerstva polnohospodárstva a výživy (MPVž)
SSR, Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK),
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Ústavu pre vedeckú sústavu ~ospodárenia v Bratislave,
Štátnej melioračnej správy (SMS), Podohospodárskeho
projektového ústavu v Bratislave, Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (SVŠT) a Vysokej školy
pornohospodárskej v Nitre (VŠP) usporiadali v díioch
16.-18. 9. 1986 v Košiciach 6. celoštátnu konferenciu so
zahraničnou účasťou "vývoj a perspektívy pO".
Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 150. vý-

ročia PÚ na Slovensku a 20. výročia činnosti OS PÚ
a ŽP Slovenského výboru (SV) ČSVTS - P.
Cierom konferencie bolo zhodnotenie doterajších vý-

sledkov PÚ od ich vzniku až po súčasný stav, prero-
kovanie a prijatie programu budúcich PÚ. Osobitná po-
zornosť bola venovaná novým úlohám a perspektivam
PÚ, najma ich účasti na budovaní a vytváraní ekolo-
gicky vyváženej vidieckej krajiny.
Na konferencii boli prezentované výsledky výskumu,

projektovania a realizácie PÚ, ako aj poznatky z le-
gislativy, z riadenia a z výchovy odborníkov v tejto
oblastI.
Konferencie sa zúčastnilo okolo 280 pracovník ov vý-

skumu, projekcie, riadiacich orgán ov MPVž SSR, SÚGK,
JRD, ŠMS, Agrostavov, okresných a krajských správ,
okresných a krajských národných výborov, škol, Ústre-
dia štátnej ochrany prírody, ako aj hostia z BtR, MtR,
NDR, PtR a ZSSR.
Pretože na konferenciu bolo prihlášených 36 príspev-

kov domácich a zahraničných prednášatelov, z časových
dovodov boli vytvorené v niektorých oblastiach tema-
tické okruhy s prednesením tzv. súhrnných správ.
V dopoludňajšom bloku prvého dňa konferencie od-

zneli prednáliky k zásadným problémom rozvoja čs. por-
nohospodárstva a PÚ.
V úv,odnom vystúpení Ing. Jána ŠABIKA "Úlohy pol-

nohospodársko-potravinárskeho komplexu po XVII. zjaz-
de KSC" bola vyzdvihnutá nezastupitelná úloha polno-
hospodárstva v rozvoji celého národného hospodárstva
pri zabezpečovaní rastu životnej úrovne nášho ludu.
Zvlášť bola akcentovaná požiadavka ďalšej intenzifiká-
cie pornohospodárskej výroby, vačšej starostlivosti o po-
du, jej komplexné využívanie. zúrodňovanie a ochrana,
ako aj podiel PÚ pri zavádzaní progresívnych systém ov
hospodárenia na pode, ochrany životného a krajinného
prostredia.
V príspevku Ing. Jána BODNÁRA "Výhladová koncep-

cia PÚ na Slovensku" sa autor zamýšlal nad budúc-
nosťou PÚ, nad ich vyššou účinnosťou a využitelnosťou
pre polnohospodársku prax. Za tým účelom odporúčal
celý rad opatrení organizačného, technického a meto-
dického, ale aj legislativneho charakteru.
Otázkami súčinnosti programov rozvoja polnohospo-

dárskej výroby a súhrnných projektov PÚ sa zaoberal
Ing. Rudolf BUCKO. Vzájomným vzťahom PÚ a eviden-
cie nehnutelnosti venoval pozornost Ing. Ján HURNIK.
O výchove odborníkov pre PÚ a o možnostiach ďal-

šieho vzdelávania na SVŠT hovoril doc. Ing. Peter KÚ-
DEtA, CSc., a na VŠP prof. RNDr. František KUBIAT-
KO, DrSc.
Referát doc. Ing. Ivana RYBÁRSKEHO, CSc., bol za-

meraný na vývoj a zhodnotenie starších druhov PÚ na
území SSR od ich vzniku až do roku 1949.
V odpoludňajliom bloku vystúpili a s odbornými po-

znatkami PÚ sa podelil1 zahraniční hostia zo sesterských
socialistických krajín.
Doc. Ing. Sergej Nikolajevič VOLKOVhovoril o koncep-

cii a rozvoji PÚ v ZSSR a prof. Ing. Ivan STANEV, CSc.,
z BI:R o rozvoji PÚ a boji s eróziou vo svojej krajine.
Prof. Ing. Andrzej HOPFER sa zaoberal stavom a pred-
pokladaným vývojom zásad a metód v usporiadaní poI-
nohospodárskych území v PI:R. Príspevok prof. Gyulu
SZABŮA bol zameraný na problémy vzdelávania a vý-
chovy inžinierov z odboru PÚ v MtR a Ing. Jánosa
BOROSSA na formovanie a perspektívne usporiadanie
podneho fondu v MI:R. Referát prof. Uda BONAUA, DrSc.,
bol venovaný úlohám agrárnej politiky NDR v jednotli-
vých vývojových etapách od roku 1945 až po súčasný
stav.
V tématickom okruhu "Socialistické pO" Ing. Jozef

BARAN a Ing. Jozef KucIK poukázali na politický a ho s-
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podársky význam PÚ v období kolektivizácie, konsoli-
dácie a zlučovania družstiev, ako aj na záslužnú činnost
pracovníkov PÚ z tohoto obdobia. Úlohami PÚ v období
koncentrácie, špecializácie a intenzifikácie pofnohospo-
dárskej výroby sa zaoberal Ing. Alojz JANKOVSKÝ.
V príspevku Ing. Zdenka BURIANA "Nové požiadavky

na organizáciu podneho fondu" sa venoval autor podie-
lu PÚ na tvorbe a ochrane ŽP, zamýšfal sa nad úlohami
budúcich PÚ, predovšetkým nad ich skvalitňovaním
a zefektívňovaním. Vyslovil požiadavku, aby súhrnné
projekty PÚ vo vačšej miere prispievali k budovaniu
a tvorbe vyváženej pofnohospodárskej krajiny. Požado-
val aj novelizáciu, resp. vydanie nového zákona o PÚ.
Ing. Ján CVEČKO prezentoval dosiahnuté výsledky

z investičného a neinvestičného zúrodňovania pody v SSR
za posledné tri patročnice a zoznámi! účastníkov s plá-
nom na 8. patročnicu. Ing. Jozef JAKŠA poskytol cenné
poznatky o ekonomickom prínose z realizovaných sú-
hrnných projektov PÚ v JRD Pušovce. Doc. Ing. Emília
KORLUBÍKOVÁ, CSc., sa zaoberala možnostami využitia
diafkového prieskumu Zeme v PÚ.
V tematickom bloku "Ekológia polnohospodárskej kra-

jiny" zoznámili autori účastníkov konferencie so získa-
nými poznatkami z oblasti základného výskumu SAV.
Druhý deň konferencie bol venovaný odbornej exkur-

zii na realizované opatrenia PÚ v JRD Široké a v JRD
Kapušany pri Prešove.
Tretí deií konferencie pokračoval v rokovaní odbornej

tematiky a bol vyhradený problémom pofnohospodár-
skej dopravy (Ing. Jiří TlNTĚRA), jednostupňovým pro-
jektom porných ciest (Ing. Erich GEISSÉ, CSc.), využi-
tiu informačných systém ov o pode a výpočtovej techni-
ke v projektovaní PÚ (Ing. Dušan LUPTÁK) a najma
otázkam erózie a protier6znej ochrany pody.
Prednesené referáty a diskusné príspevky priniesli

celý rad nových poznatkov a podnetov pre další rozvoj
PÚ v organizačnej, riadiacej, projekčnej a legislatívnej
činnosti, ako aj v príprave a vo výchove odborných
kádrov pre tú10 profesiu.
Účastníci pred skončením konferencie prijali závery

s konkrétnymi odporúčaniami na zabezpečenie a reali-
zovanie programu budúcich PÚ.
Referáty, ktoré odzneli na konferencii, domácich a za-

hraničných prednášate!ov sú uverejnené v zborníku na
214 stranách, vydanom Domom techniky ČSVTS v Ko-
šiciach.

Doc. Ing. Ivan Rybársky, CSc.,
odborný garant konferencie

Fotosazba '87 - 8. konferencia
s medzinárodnou účasťou

Český výbor společnosti tisku ČSVTS, Odborná skupina
(OS) pro sazbu ČSVTS a Dům techniky ČSVTS Pardubi-
ce pripravili v dňoch 12.-14. máj a 1987 v Znojme kon-
ferenciu so zahraničnou účastou.
Odborné zameranie a obsah referátov, ako aj štruk-

túra referujúcich je zrejmá z tohoto prehladu:
Fotosazba '87 - stav techniky a rachnologie ve svě-
sazbu)
Rozvoj fotosazby ředitelství polygrafického 3.2i'r
Rozvoj fotosazby v české polygrafii (J. Doležalová,
Generální ředitelství polygrafického průmyslu, Pra-
ha)
Nové systémy Compugraphic (K.-H. Hartmann, fir-
ma Agfa-Gevaert, Rakúsko]

- Zavádění systémové elektroniky ve sdělovacích pro-
středcích (K. Starý, Čs. rozhlas, Praha)
Výsledky rozvoja textových a fotosádzacích systémov
v NOR (W. Hartmann, VEB Zentrag, NDR)
Systémy Linotype (Friemel, firma Linotype, NSR]
Procesy a materiály pro fotosazbu firmy Kodak (J.
Rodr, Tiskařské závody, Praha)
Fotosazecí systémy Monotype 5. generácie (H. Bra-
cher, firma Monotype, Anglicko]
Rozvoj fotosadzby v Tlačovom kombináte (TK) KSS
Pravda [I.>. Kompauer, TK KSS, Bratislava]
Využití osobních mikropočítačů v ediční praxi (Ing.
Růžička, CSAV, Praha)
Textové systémy Ferrantí (F. Dojaczek, firma Rode,
Rakúsko]
Vplyv rozvoja fotosadzby na organizáciu práce v re-
dakcii (R. Ivak, Vydavate!stvo Pravda, Bratislava]
Stav fotosadzby Berthold po výstave Drupa '86 (A.
Ihlenfeld, firma Berthold, NSR)
Osvit priamej tlačovej f6lie Set-Print (Bortels, fir-
ma Agfa-Gevaert, Belgicko)
Fotosadzba vedeckej literatúry vo VEB Interdruck
(H. Brunner, VEB Interdruck, Lipsko)
Fotosádzacie stroje a systémy Scantext (F. Dojaczek,
firma Rode, Rakúsko)
Moderné procesy a materiály pre fotosazbu (J. Ceule-
mans, firma Agfa-Gevaert, Belgicko)
Zkušenosti se sázecí technikou Scantext (J. Šoukal,
Tisk, n. p., Brno).

Súčasťou konferencie bola aj výstavka niektorých sy-
stémov (napr. Scantext 1000 s digitalizátorom, grafic-
kým terminálom Graphicpage 4000 a laserovým kopíro-
vacím zariadením Laser-Proof; CR Terminal 300 s osvi-
tovou jednotkou Linotronic 300, grafickou obrazovkou
Typeview 300 a 1.].

Súčasná nastupujúca etapa digitalizovanej fotosadzby
sa vo vývoji tlače písma považuJe za epochálny vývojo-
vý ZlOm od samotné/10 zrodu "čierneho umenía" - Gu-
tenbergovho vynálezu kníhtlače z roku 1440. Využíva-
nie poznatkov automatizácie a uplatňovanie prvkov
elektroniky vo fotosadzbe vytvára predpoklady budova-
nia modulárnych - stavebnicových systémov fotosadzby,
pokrývajúcich všetky požadované funkcie spracovania
písiem i iných grafických znakov od ich jednotlivých
návrhov až po vyhotovenie konečného tlačového pod-
kladu textov aleoo vyobrazení. Samozrejmou súčastou
predmetných procedúr sú aj možnosti uchovávania úda-
jov na pamiitových médiách a možné vazby na iné in-
formačné bázy.

Takéto možnosti plne vyhovujú už aj 'komplexným sy-
stémovým požiadavkám kartografie a kartografickej
tvorby, ktoré majú v tomto smere - okrem potreby
sadzby textov - špecifické požiadavky na lokalizáciu
mapového popisu, vyhotovovanie názvov na nerovných
účiariach, budovanie informačného súboru geografic-
kých názvov, grafickú realizáciu kartografických zna-
kov, kartogramov a kartodiagramov, sietí (rastrov)
a pod. Očelné vybudovanie sústavy s vhodnými perifé-
riami off-line by dokázalo však pokryt aj ďalšie rezort-
né funkcie manipulujúce s výstupmi a odovzdávaním
informácií a údaj ov vo forme textov, napr. v systéme
vedeckých, technických a ekonomických informácH (vrá-
tane spracúvania informačných publikácH], v tvorbe or-
ganizačných aktov riadenia, technických predpisov, tech-
nologických postupov a pod.

Nazdávame sa, že predmetná oblast by si aj zo strany
geodetických a kartografických organizácií a ich odbor-
níkov zaslúžila vačšiu pozornost, a to aj účasťou na
obdobných podujatiach.

Ing. Dušan Hrnčiar, CSc.,
Výskumný ústav geodézie a kartografie

v Bratislave
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z PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

V letošním roce se konala v Praze již n. mezinárodní
výstava audiovizuální techniky Interkamera 1l7, která se
řadí mezi nejvýznamnějsí speCializované vědeckotech-
nické akce na světě. V příspěvku navazujeme na před-
chozí referaty v GaKO - poslední byl otistěn v c. 10/85
na str. 264 lInterkamera 85). Pozornost věnujeme no-
vinkám i ooecnému pohledu na světovou úroveň v ob-
lasti přístrojů a materiálů tak, jak se promítají do pro-
fesí v oOoru geodézie a kartografie.
Fotografické přístroje. Jestliže jsme se před dvěma

roky mohli seznamit s prvllim automaticKYw :ldOSllOVd'
Clm systémem u jednooKé zrcadlOvky, nd leWSlli lHleľ-
kameře tento systém předvedli prakticky všichni přední
výronci zmínénéh,o typu přístroje. Větsina Výrobců po-
užívá systém se zabudovaným motorkem ostřicího me-
chanismu v tělese přistroje. Výjimkou je firma Canon,
která předvedla model EOS 620 s motorkem zabudova-
ným prímo v objektivu. Výhoda spočívá ve zkrácení do-
by zaostřování, ale prodražuje se cena objektivu.
Pro účely leteckého průzkumu byla nabizena kamera

Linhof Aerotronica 69. Motorická kamera na oboustran-
né perlorovaný film šíře 70 mm je vybavena sadou 6
objektivů (f = 75 až 500 mm], se zásobníke~ na ~2~
snímků efektivního rozměru 51l X 85 mm. Ma rotaclll
štěrbinovou závěrku se 6 časy v rozpětí 1/5UOaž 1/1500 s,
s rychlostí pořízení tří snímků za 2 sekundy. Bajoneto-
vé uzávěry dovolují rychlou výměnu objektivů a zásob-
níků za letu. Kamera je vybavena řadou funkčních uka-
zatelů. Do meziprostoru mezi snímky lze naexponovat
číselné údaje. Hmotnost kamery je až 15,5 kg.
Zvětšovací přístroje pro barevné práce jsou vyráběny

v řadě formátU - od kinofilmových až po formát 30 X
X 30 cm. Mohou být použity i pro horizontální projek-
ci. Přístroje pro větsí formáty mají automatické zaostřo-
vání a je umožněna restituce snímků při volnos~i vše.ch
ti'í rovin. Barevná hlava je vybavena dlchrolckyml filt-
ry s neměnnou filtrační schopností a~s. možností. jejich
plynulého nastavování v širokém rozpeti h~st?t. Pn pro-
světlování lze použít bodových nebo dlf.uZ.lllCh s~:tel-
ných zdrojů. Exponovaný materiál se upl~.a n~ prtsa_~-
nou desku. Přístr,oje jsou vybaveny reJstrtkovym_ z~rt:
zením. Různá příslušenství dovolují např. zv,ětso~alll
z mikroštítků i leteckých snímků, které jsou v roltch.
Zvětšovacích přístrojů lze využít i pro snímko~ání .na
způsob kamer. K vybavení přístrojů. p~o bare~ne. prace
patří barvový analyzátor pro integrallll, parclallll 1 bo-
dové měření a též digitální fotometr.
Pro polygrafické účely JSou přístroje uzpůsobeny

k autotypickým pracem, přímému síto vání a duplikač-
ním pracem. V promítací rovíně se nachází zařízení pro
natáčení sítě. K osvětlování se používá xenonových vý-
bojek nebo halogenových žárovek s možností regulace
intenzity. Je umožněn i doplňkový osvit.
Okamžitá fotografie. Po dlouhodobém soudním sporu

s firmou Kodak se monopolním výrobcem systému oka-
mžité fotografie stala opět firma Polaroid, která jej
uvedla před několika desítkami let poprvé na trh. Tato
firma na výstavě obdržela čestné uznání za novinku
u přístroje zn. Image System. Cena byla udělena za zcela
nov:ě řešenou optickou soustavu Quintic, která se sklá-
dá ze tří čoček. Prostřední čočka má ledvinkovitý tvar
a celá soustava zaručuje nezkreslený obraz v rozsahu
zaostření od O6 m do nekonečna. Optický systém byl
navrhován pO~OCí počítače. V příslušenství nechybí vy-
sílačka na dálkové ovládání přístroje a adaptér na
snímkování z obrazovky domácího počítače.
Fotografický materiál. O tom, kam dospěl černobílý

,,_barevný fotografický záznam jsme se mohli přesvěd-
cit prohlížením prvotřídně vytištěných prospektů. Doko-
nalé otisky, na jejichž počátku byla fotografie. Někte-
ré postřehy: Přes 60 % amatéru volí materiál s citlivostí
ISO 100/21° Uvedená citlivost představuje ideální kom-
promis mezl jemnozrností a ostrostí. Při Výrobě citlivých

vrstev se podařilo aplikovat novou technologii růstu
krystalků a použít pojidlo na bázi latexu. Používá se
velmi tenkýcn citliVých vrstev (např. 16 vrstev má tloušť-
ku pouhých 22 ",m], přičemž přídavek barviva zabra-
iíuje nežádoucímu pronikání světelných kvant k sou-
sedícím krystalkům. Barevné materiály mají velký čini-
tel expoziční pružnosti a snímky JSou dokonalé v roz-
pětí -2 až +3 clonových čísel. Citlivé vrstvy obsahují
zabudovaný UV filtr. Účinné mezivrstvy zabraiíují difúzi
zoxidované vývojky do sousedních vrstev.
Výborné uplatnění v DPZ mají přímopozitivní materiá-

ly Libachrome (Ilford) pracující na principu vybělování
srľibra. (Počáteční vynález patří opavskému rodáku
Ing. Dr. Karlu Schinzelovi.) Rozdíl proti inverzním ba-
revným materiálům spočíva v následUJícím: U inverz-
ních materiálů se barviva vytvářejí v chromogenním vy-
volávání a v důsledku zabudovaných bezbarvých kopu-
látorů s částicemi Vývojky. U materiálů Cibachrome ob-
sahUJí barviva již jednotlivé vrstvYi při zpracování jsou
barviva odmývána (bělena] a z vrstev odstraňována.
Zpracovaní spočívá na vyvolání, bělení a ustálení a trvá
zhruba 15 až 20 minut. Ve SOPZ se zpracovávají materiá-
ly jak na papírových, tak filmových podložkách. Mate-
riál se též vyrábí pro barevnou duplikaci mikrofilmů
a mikrofiší.

U fotografických papírů při kvalitním barevném po-
dání oceňujeme stabilitu barevnosti. Zkoušky, které by-
ly prováděny s barevnými papíry Agfacolor ukazují, že
barevný obraz změní hustotu o O 0,1, jestliže bude osvět-
lován po 3 až 8 týdnfi přímým slunečním světlem, nebo
5-15 let při denním světle ve světlé místnosti nebo
10-20 let při 10hodinovém umělém osvětlení. Při
úschově ve tmě při 20°C se změní barva o D 0,1 při-
bližně za 130 let, zvýší-li se teplota na 30°C bude tomu
již za 30 let.
Při manipulaci s barevným materiálem v temné komo-

ře se používá spec. svitidlo se sod1kovou výboikou, kte-
rá má spektrálně ohraničenou světelnou emisi. Světelný
zdroj září bílým světlem, ale jeho vyzařovaci charakte-
ristika je v oblasti citlivosti barevných i černobílých ma-
teriálů přerušena.
Systémy družicového televizního příjmu. Novinkou

výstavy byly parabolické antény pro družicový televiz-
ní přijem a přijímače na zpracování těchto signálů. Ně-
která zařízení umOžľíují dnes příjem až 100 kanálů,
z toho 29 lze předem naladit a uložit do pam:ěti před-
volby. Hlavním účelem těchto přijímačů je převod sig-
nálu přijímaného anténou z pásma GHz do pásma MHz
frekvencí, které již dovede zpracovat běžný televizní
přijímač.
Videosystémy. V oblasti videosystémů upevnil své po-

sta vení systém VHS [Video Home System J. ale zároveií
se ve stále větší míře uplatňuje systém Video 8, o šíř-
ce záznamového média 8 mm. Systém Video 8 předsta-
vila v roce 1984 firma Kodak jako novinku pod názvem
Kodavision. Dnes tento systém vyrábí několik set svě-
tových výrobců. Kazeta u systému je velká asi jako kla-
sická kompaktní zvuková kazeta, což umožnilo zmenšit
velikost i hmotnost přehrávacích zařízení.
V systému Video 8 dnes již výlučně dominují video-

kamery typu camcorder. (Kamera je zároveií přehráva-
čem.) Kazeta se tedy umísťuje přímo do tělesa kamery.
Odpadá tím připojování samostatného přehrávače po-
mocí kabelu. Většina camcorderů používá jako snímací
prvek systém CCD (Charge Coupled Oevice], tedy prvek
s nábojovou vazbou. Při snímání je obraz rozložen do
několika set tisíc bodů. Snímání je možné při osvětlení
několika desítek luxu. Jako příklad lze uvést camcorder
firmy Metz Mecavision 9628 o hmotnosti pouhých 1,4 kg.
Kamery mají automatické zaostřování a objektiv s pro-
měnnou ohniskovou vzdáleností.
Další vývojový trend lze očekávat ve spojování tele-

vizního přijímače a přehrávače videokazet v jeden kom-
paktní celek. Ve stánku firmy Meopta byl předváděn
videopřevodník s CCD snímačem k 16 mm promítačce
klasických černobílých fiimů vod názvem Meoclub 16A
- Slot, který umožňoval sled-ování filmového obrazu
na televizním přijímači. Jednalo se pouze o prototyp
a v konkurenci dnes již velmi vyvinutých videosystémů
působil poněkud zastarale. Zlatou medaili získala fir-
ma Kodak za snímací čip CCD Videk. Obraz v kameře
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Megaplus je rozložen na 1389580 obrazových bodd, což
je asi 4- až 16krát více než u stávajících systémd. Cel-
ková velikost obrazu je 1340 X 1037 bodů (1 bod =
= 6,8 ,um].
Speciální rychlostní videosystém předvedla firma

Weinberger. Umožňuje snímat až 10000 obrázků za se-
kundu. Tyto systémy nacházejí uplatnění při sledování
rychlých dějů ve vědě a technice.
Lze říci, že videosystém si již trvale vydobyl své mís-

to a rychle pronikl mezi amatéry. Klasické amatérské
8 mm kamery dnes prakticky již žádný větší světový
výrobce nevyrábí. Pro zajímavost: Jedna vystavující ja-
ponská firma uvedla, že její vývojové středisko má tři
oddělení. V prvním se vyvíjejí přístroje, které přijdou
na trh za 10 let, ve druhém přístroje, které se budou pro-
dávat za 5 let a ve třetím přístroje, které pdjdou na trh
za půl roku. Oddělení mezi sebou spolupracují a pře-
dávají si výsledky své práce a pružně reagují na po-
žadavky trhu. Desetiletý předstih ve vývoji vyžaduje
futurologický cit, vystižení trendů ve vývoji nových ma-
teriálů, součástek i designU. To vše, jak dokazují jejich
výrobky, Japoncům nechybí.

Měřicí přístroje. Vhodnými pomdckami k objektivní-
mu měření barev v polygrafii a barevné f·otografii a pří-
padných barevných odchylek jsou trichromatické kolo-
rimetry. Firma Minolta nabídla Chroma-metr v pěti úče-
lových provedeních. Přístroje umožňují jak měření ba-
revných světel, tak odrazných ploch a nastalých odchy-
lek. Naměřené hodnoty jsou vyjádřeny v soustavě CIE
(Mezinárodní komise pro osvětlování]. Měřené barevné
plochy osvětluje xenonová výbojka. Odražené nebo pro-
šlé světlo zachycují fotodiody, jejichž spektrální cha-
rakteristiky se upravují filtry na normálního pozoro-
vatele cm. Naměřené hodnoty mohou být připojeným
počítačem zpracovány včetně rdzných statistik a vytiš-
těny. Přístroj se vejde do kufříku a má hmotnost ko-
lem 1 kg.

Příslušenství. Řada firem nabízela nejrůznější příslu-
š~nství od sady jemných nástrojů na opravu přístrojů,
pres utěrky kompaktních disků, nejrůznější konektory
audiovideosystémů až po štěteček na ošetření optiky.
Příští Interkamera se koná v roce 1989.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
Ing. Miloslav Křížek,

GKP v Praze, n. p. - SDPZ

II. československá onomastická
konferencia

Domov vedeckých praoovníkov Slovenskej akadémie vied
[SAV] v Smoleniciach bol v dňoch 6.-8. mája 1987
miestom konania II. československej onomastickej kon-
ferencie. Pod záštitou Jazykovedného ústavu ~udovíta
Stúra (JÚ~Š] SAV, Slovenskej onomastickej komisie,
Ústavu pro jazyk český ČSAV a Onomastické komise
ČSAV rokovalo 55 domácich a 20 zahraničných odbor-
níkov o aktuálnych úlohách onomastiky z hradiska ja-
zykovej politiky a jazykovej kultúry. Odborným garan-
tom podujatia bol PhDr. M. Majtán, CSc., predseda Slo-
venskej onomastickej komisie.

Onomastika sa charakterizuje ako spoločenskovedná,
jazykovedná disciplína zaoberajúca sa výskumom a uplat-
ňovaním vlastných mien. Člení sa predovšetkým na an-
troponomastiku (skúmanie osobných vlastných mien]
a toponomastiku (zahrňuje oblasť názvov nežiVýCh prí-
rodných alebo človekom vytvorených, v krajine fixova-
ných objektov]. Zaujímavé je, že niektorí odborníci -
jazykovedci si na vymedzenie predmetu toponomastiky
pomáhajú i s názorom, že záujmom tejto disciplíny je
každý taký pomenovaný prvok alebo jav krajiny, ktorý
zaznamenáva k a r to g r a f i c k é di e 10. Aj keď ta-
kéto vymedzenie sa z nášho hradiska zdá málo pevné,
signalizuje výraznú vazbu tejto užitočnej i zaujímavej
lingvistickej disciplíny a s kartografiou. Aj tu však ma-
pa umožňuje jazykovedcom nielen záznam názvov de-
notátov v priestore a v čase, ale je lingvistami považo-
vaná aj za jednu zo základných pomocok jazykovedné-
ho výskumu názvov na časovej osi. M. Majtán však po-
znamenáva: "Geografické názvy nemajú len vedecký
a pragmaticko-praktický, ale tiež značný sociálno-poli-
tický význam. Vyjadrujú štátnu príslušnosť i národný
charakter územia, odzrkadrujú uplatňovanie zásad jazy-
kovej kultúry a jazykovej politiky a v nemalej miere
posobia aj na upevňovanie vlastenectva a národnej pres-
tíže."
Po úvodnom referáte PhDr. J. K a č a I u, DrSc., riadi-

tera JÚ~Š SAV a referáte Ing. I. Hor ň a n s k é ho,
CSc., námestníka predsedu Slovenského úradu geodézie
a kartografie (SÚGKJ, odznelo celk-om 60 referátov,
z toho 22 v pléne. Stojí za pozornosť, že aj odborníci
z organizácií rezort ov geodézie a kartografie (na kon-
ferencii sa ich zúčastnilo 11] prispeli k predmetnej pro-
blematike týmito referátmi:
Č á s 1a v k a, 1.: Současný trend internacionaliz:lce při
standardizaci geografických jmen
H r n č i ar, D.: Kartografické aspekty toponomastiky

K o I á r i k o v á, Z.: Činnost a úlohy Názvoslovne j ko-
misie pri SÚGK
S YI ves t r, L.: Činnost okresních názvoslovných sbo-
rů při střediscích geodézie
Haj č í k o v á, M.: Dynamika vývinu slovenských exo-
ným
U těš e n ý, S.: K standardizaci českých mikrochoro-
ným.

Všetky uvedené referáty zaradili organizátori do blo-
ku predneseného v pléne.
Približne polovica príspevkov prednesených na kon-

ferencii bola orientovaná na toponomastické otázky
a problém geografického názvoslovia. PhDr. R. Šráme k,
CSc., pri záverečnom hodnotení konferencie okrem do-
kladnej vecnej analýzy obsahu a zamerania, vyzdvihol
vysokú odbornú i spoloč·enskú úroveň podujatia.
Z nášho pohradu sa možeme pripojiť najma k hodno-

teniu o ďalš'Om užitočnom rozšírení tnterdisciplinárnych
dimenzií a zosilnení vazieb medzi vedou a spoločenskou
praxou. Platí to plne aj vo vzťahoch te6rií onomastiky
a kartografie i ich aplikáciách, ktoré sa možu zdať
zdanlivo vzdialené. O tom, že tomu tak nie je, svedčia
však aj referáty pracovníkov geodézie a kartografie za-
radené na konferenciu.

S pocitmi mimoriadneho vzájomného pochopenia
i uznania sa možeme len tešiť na ďalšiu spoluprácu ne-
sporne prospešnú našim vedám i spoločenskej praxi.

Ing. Dušan Hrnčiar, CSc.,
Výskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave
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ŠÍMA, J.: Rusko-český slovník pro experty z resortu Ces-
kého úřadu geodetického a kartografického, Geodetický
a kartografický podnik v Praze, n. p., (GKP) Praha 1986,
208 str., lit. 20, formát A5, neprodejné.

[048 ]528:801.316.4

S odstupem jednoho roku vychází v řadě odborných ja-
zykových slovníků, určených pro experty z resortu Čes-
kého úřadu geodetického a kartografického, další, ten·
tokrát "Rusko-český slovník pro experty". Byl opět zpra-
cován Ing. Jiřím Šímou, CSc., v útvaru technického roz-
voje a zahraničních prací GKP, což je zárukou jeho dob-
ré úrovně.

Z dosud vydaných slovníků je nejobsáhlejší. Za-
hrnuje 6550 hlavních a podřazených hesel, pokrývají-
cích základní slovní fond všech oborů geodézie a karto-
grafie včetně automatizace výpočetních a zobrazovacích
prací, i tvorbu informačních systémů. Hesla jsou řaze-
na v abecedním sledu ruských termínů. Kromě odbor-
ných termínů byla věnována pozornost také termínům
používaným při přípravě a realizaci vědeckotechnické
spolupráce (dohody, protokoly, pracovní plány apod.).
Slovník též obsahuje osm stránek nejužívanějších odbor-
ných i všeobecných zkratek v ruštině a na dvou strán-
kách seznam běžně užívaných zkrácených jmen států.
Závěr tvoří seznam použité literatury.

Výběr hesel je op'ět proveden s velkým přehledem,
tak jako u slovníků předcházejících. Oproti "Rusko-čes-
kému zeměměřickému slovníku" vydanému v r. 1954
SNTL, zahrnuje tento slovník všechny nové technické
obory, jejichž působnost se promítla do oboru geodézie
a kartografie. Jazyková revize ruské části slovníku, pro-
vedená Ing Jiřím Lechnerem a Ing. Galinou Lechnero-
vou z VÚGTK, velmi přispěla k dobré kvalitě slovníku.

Vzhledem ke stále se rozšiřující mezinárodní spolu-
práci v rámci RVHP bude tento praktický slovník jistě
uvítán se stejným zájmem jako slovníky předchozí.

Ing. Ondřei leřábek, CSc.,
Praha

Mapy pro hospodářskou výstavbu

KATALOG MAP PRO HOSPODARsKOU V1STAVBU - L
vydání v r. 1986, vydal ČÚGK, náklad 2620 výtisků, roz-
měr 15X21 cm, 50 str., cena 25,- Kčs, distribuce: odby-
tová střediska map pro hospodářskou výstavbu n. p. Geo-
dézie v jednotlivých krajích.
Obsah: úvod se základními informacemi pro uživatele,
informace o mapách v katalogu, adresy odbytových stře-
disek, seznam ukázek a 41 ukázek map - 7 druhů map
evidence nemovitostí, 3 druhy technickohospodářských
map, 4 druhy základních map velkých měřítek, 4 varian-
ty státní mapy 1:5000 - odvozené, základní mapy střed-
ních měřítek včetně 3 variant Základní mapy ČSSR
1:10000 a Prozatímní základní mapy ČSR 1:25000, ma-
pa okresů, mapa krajů, Administrativní mapa ČSSR
1:500000, 3 druhy map správního rozdělení, 3 druhy
kladu listů, 4 ukázky tématických map, zpracovaných
na podkladu Základní mapy ČSSR 1:50000, Silniční ma-
pa krajů 1:200000 a Československá jednotná nivelační
síť 1:500000.

Tituly pro veřejnost (distribuce: prodejny Kniha, n. p.)

Mapy pro turistiku
PRACHOVSKÉ SKALY - mapa ze souboru turistických
map v měřítku 1:10 000, 3. vydání v r. 1986, náklad 40 000
výtisků, rozměr 42 X22 cm, po složení 10,5 X22 cm, cena
2,50 Kčs.
Rozsah: celá státní přírodní rezervace Prachovské skály.
Textová strana: 33 objektů, popis celé vyobrazené oblas-
ti a 3 turistických okruhů, ubytování, stravovací podni-
ky a služby.
ČESKOMORAVSKA VRCHOVINA - PELHRIMOVSKO -
mapa ze souboru turistických map v měřítku 1:100000,
3. vydání v r. 1986, náklad 50 000 výtisků, rozměr 44 X
X84 cm, po složení 10,5X22 cm, cena 8,- Kčs.
Rozsah: západní část Českomoravské vrchoviny s vodní
nádrží Švihov na severu, Slavonicemi na jihu, zámkem
Červená Lhota na západě a nejvyšším vrchem vrchoviny
Javořicí na východě, města Světlá nad Sázavou, Humpo-
lec, Pelhřimov, Pacov, Telč, Jindřichův Hradec a Dačice.
Textová strana: více než 230 stručných charakteristik
turistických zajímavostí.
ČESKOBUDĚJOVICKO - mapa ze souboru turistických
map v měřítku 1:100000, 1. vydání v r. 1986, náklad
120000 výtisků, rozměr 73,5 X44 cm, po složení 10,5X22
centimetrů, cena 6,- Kčs.
Rozsah: východní část Šumavského předhůří s Kletí, No-
vohradské hory, Českobudějovická, Třeboňská pánev a
města České Budějovice, Třeboň, Český Krumlov, Trho-
vé Sviny, Kaplice a České Velenice. Obsah: turistická
mapa a informace o použití turistických značek. Texto-
vá strana: 190 krátkých informací o kulturně turistic-
kých zajímavostech. Tímto titulem byla dokončena 3.
edice turistických map, která 43 tituly pokrývá více než
90 % území ČSR.

Automapy

(1) SEVERNÍ ČECHY - automapa ze souboru v měřítku
1:200000, 2. vydání v r. 1986, náklad 50000 výtiskť\, roz-
měr mapy 66 X47,5 cm, rozměr publikace 12X24 cm,
16 stran textu, cena 13,50 Kčs.
Rozsah: okresy Chomutov, Louny, Most, Teplice, Ústí
nad Labem, Litoměřice, Děčín, Česká Lípa, Rakovník,
Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Praha-východ, Praha-zá-
pad a Nymburk. Obsah - mapa: topografický podklad je
doplněn informacemi pro motoristy - hlavně silnicemi
rozlišenými podle významu, kilometráží, motoristickými,
stravovacími a ubytovacími zařízeními. Zadní strana: pře-
hledná automapa s kladem listů edice, tabulky silnič-
ních vzdáleností a průjezdní plánky Ústí nad Labem, Dě-
čína, Teplic, Litvínova, Mělníka, Varnsdorfu a Litoměřic.
Textová brožura: seznamy motoristických, ubytovacích
zařízení a 16 schematických plánkť\ příjezdu k vybra-
ným autokempům.

Plány měst
JIHLAVA - plán města v měřítku 1:10 000, 2. vydání
v r. 1986, náklad 20 000 výtisků, rozměr 42 X83,5 cm, po
složení 10,5X21 cm, cena 8,- Kčs.
Obsah: hlavní mapa, plánek městské památkové rezer-
vace, vysvětlivky. Topografický obsah doplňují názvy
městských čtvrtí, názvy ulic a náměstí, názvy a značky
úřadů, institucí, kulturních, zdravotnických, stravova-
cích a motoristických zařízení, znázornění a čísla linek
městské hromadné dopravy. Textová strana: historický
vývoj města, seznam městských památek a zajímavostí,
seznamy vybraných úřadů, institucí, škol, kulturních,
ubytovacích, stravovacích, zdravotnických, sportovních
a nákupních zařízení, linek městské hromadné dopravy,
rejstřík ulic, 5 barevných fotografií a přehledná mapa
města na zadní obálce.
DĚČÍN - plán města v měřítku 1:15000, 2. vydání v ro-
ce 1986, náklad 15 000 výtisků, rozměr 63X56 cm, po
složení 10,5X28 cm, cena 6,- Kčs.
Obsah: hlavní mapa, 2 výřezy středu levobřežní i pravo-
břežní části města, vysvětlivky. Textová strana: informa-
ce o městě, rejstřík ulic, 5 barevných fotografií a pře-
hledná mapa města.
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OSTRAVA - plán města v měřítku 1:15 000, 2. vydání
v r. 1986, náklad 50000 výtiskfi, rozměr 84X63 cm, po
složení 10,5X21 cm, cena 12,- Kčs. Obsah: hlavní ma-
pa, výřez středu města, vysvětlivky. Textová strana:
pětijazyčné základní informace o městě a jeho institu-
cích, rejstřík ulic, 6 barevných fotografií a přehledná
mapa města.

Mapy a atlasy pro školy

ATLAS ČSSR - 3. vydání v r. 1986, náKlad 100000 vý-
tiskfi, rozměr knihy 23X32 cm, cena 37,- Kčs, distribu-
ce: Knižní velkoobchod, n. p. Praha - oddělení učebnic.
Obsah: 50 mapových stran s 62 tematickými, 2 vlastivěd-
nými a 3 obecně zeměpisnými mapami, 12 stran sezna-
mu zeměpisných názvfi v rozsahu 2700 hesel. Na před-
sádkách je kosmický snímek Československa a politická
mapa světa.
ČSSR, ZEMĚDĚLSTVÍ - třídílná nástěnná mapa v mě-
řítku 1:500000, 2. aktualizované vydání v r. 1986, náklad
2908 výtiskfi, rozměr 174X120 cm, cena 275,- Kčs, dis-
tribuce: Komenium, n. p. Praha.
Obsah: hlavní mapa s vyobrazením zemědělskýcll oblastí,
míst s pěstováním speciálních plodin, chovu prasat, ov-
cí a drfibeže, podnikfi potravinářského prfimyslu, země-
dělského strojírenství a podnikfi s výrobou prfimyslových
hnojiv; 3 doplňkové mapy "Klimatické oblasti ČSSR",
"Typy pfid" a "Pracující v zemědělství a lesnictví" -
všechny v měřítku 1:2000000.
SVĚT, TĚŽBA A DOPRAVA RUD, HUTNICTVÍ - nástěn-
ná tabule, 1. vydání v r. 1986, náklad 2844 výtiskfi, roz-
měr 97,5X67 cm, cena 51,- Kčs, distribuce: Komenium,
n. p. Praha_
Obsah: každý ze 14 regioml obsahuje údaje o hlavních
místech těžby rud, objemech těžby železné rudy, bauxi-
tu, produkci oceli a hliníku, hlavní směry dopravy a
hlavní střediska hutnictví.

-Pokračování-
Ing. Jiří Kanis,

GKP v Praze, n. p.

VANÍČEK, P. - KRAKIWSKI, E. J.: Geodesy: The cnn-
cepts. (Geodézie: Hlavní představy a myšlenky.) North-
Holland Publ. Comp., Amsterdam, New York, Oxford
1986, 697 stran, 1. vydání 1982, 2. vydání 1986.

(048] [528:000:,,313"]

V holandském vydavatelství North-Holland vyšla zají-
mavá učebnice geodézie. Autoři ji rozdělili na 6 částí
s 27 kapitolami.

Část I (52 str.) je věnována historii geodézie, pro geo-
dézii dfiležitým mezioborovým disciplínám a vymezují se
zde úkoly geodézie. V části II (116 str.) autoři zkouma-
jí problematiku spojenou se Zemí jako fyzikálním těle-
sem. Všímají si rozměru, tvaru a pohybu Země, gra-
vitačního pole, atmosféry a časových deformací. Část III
(113 str.) pojednává o metodologických otázkách spo-
jených s teorií chyb, matematickým modelováním pro-
cesu měření a zpracování naměřených hodnot Proble-
matika určení polohy (tříl.'ozměrná síť, polohopisná
a výšková síť) je podrobně probírána v části IV (165
stran). Nejmodernější představy o zemském gravitačním
poli včetně problematiky geofyzikálních a družicových
pozorování obsahuje část V (126 str.). Poslední VI. část
(73 str.) završuje probíranou geodetickou problemati-
ku rozborem časových vertikálních a horizontálních po-
hybfi a uvádí metodiku jejich indikace a posouzení.

Autoři si v knize vytkli cíl jasně a srozumitelně vy-
světlit problémy i metody geodézie v souladu s defini-
cí: "Geodézic je teoretickým základem zeměměřického
inženýrství, tradičně spolupracuje s astronomií, geofy-
zikou a geologií při určování tvaru a rozměru Země

i jejich změn." Přehledně podali základy matematiky
v jejím obecnějším pojetí se zř,etelem k hlavnímu cíli
knihy: naučit čtenáře formulovat funkcionální a sto-
chastické modely pro obecná řešení geodetických pro-
blémfi. Systematický a integrální přístup je charakteris-
tický pro zpracování všech částí knihy.

V knize se uplatňují zkušenosti autorfi, získané dlou-
holetým vlastním výzkumem; jsou patrny i v jejich pří-
stupu ke statistickým metodám: "Statistických metod má-
me užívat opatrně, s rozvahou a ve shodě s praktickými
zkušenostmi, získanými užitím nezávislých postupfi."
Autorfim se zdařil jejich záměr učinit knihu srozumitel-
nou i pro studenty a inženýry v praxi a současně i po-
třebnou pro jejich další vzdělávání. Kniha je doplněna
přehlednými tabulkami a 359 obrázky. Výklad látky ne-
ní zatížen odvozováním vzorcfi; pro jejich dfikazy a hlub-
ší studium je uvedeno 706 odkazfi na literaturu. Autoři
zpracovali velké množství informací ze širokého spektra
záběru geodetické vědy; ve druhém vydání byl rozšířen
text o globální polohový systém GPS, přeformulovány
pasáže o dopplerovských měřeních, přepracováno odvo-
zení Laplaceovy rovnice v prostorových souřadnicích
a doplněna citace literatury. Kniha velmi zasvěceně se-
znamuje se stavem geodézie do roku 1983. Koncepce
knihy je utvořena tak, že se autoři nezabývali popisem
přístrojfi ani technikou měření, i když pro řešení ně-
kterých ožehavých problém fi (např. refrakce) jsou ob-
servační postupy velmi dfiležité a tvoří se zpracováním
dat jediný celek.

Celkově lze knihu hodnotit jako pozoruhodné a mo-
derně pojaté dílo, které poskytne řadu cenných infor-
mací každému, kdo pracuje v oboru geodézie.

Ing. Vladimír Radouch, CSc.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

ČV a SV ČSVTS společnosti geodézie a kartografie a je-
jich OS 1701 ve sp'olupráci s P ČSVTS Geodetické a kar-
tografické správy pro Středočeský kraj a pro hl. m.
Prahu pod patronací Celostátní odborné gesce pro vy-
užití laserové techniky v inženýrské geodézii a při mě-
ření podzemních prostor při fakultě stavební ČVUT po-
řádají ve dnech 7. 2.-10. 2. 1988 v Českých Budějovi-
cích celostátní sympozium se zahraniční účastí "Geode-
tická měření s lasery '88". Tematickými okruhy sympo-
zia jsou:
1. Přístrojová problematika geodetických měření s HeNe

lasery.
2. Teoretické otázky geodetických měření s HeNe lase-

ry (vliv prostředí, detekce laserové stropy, ... J.
3. Využití HeNe laserfi v investiční výstavbě.
4. Využití HeNe laserfi v dfilním měřictví.
5. Laserová interferometrie.

Sympozium bude doplněno výstavou nejnovější lase-
rové techniky domácí i zahraniční.

Informace podá Celostátní odborná gesce pro využití
laserové techniky v inženýrské geodézii a při měření
podzemních pl.'ostor

CVUT Fakulta stavební, katedra speciální geodézie,
16629 Praha 6, Thákurova 7,

kam možno zaslat předb'ěžné přihlášky.

Ing. M. Kašpar, CSc.,
Ing. ,. Pospíšil, CSc.,

za celostátní odbornou gesci
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ZO ŽiVOTA ORGÁNOV
A ORGANIZÁClf
REZORTU ČÚGK A SÚGK

Orientačný pretek geodetov a karto-
grafov

Na počesť 42. výročia oslobodenia Bratislavy a v rámci
osláv 42. výročia oslobodenia Československa Sovietskou
armádou už po tretíkrát súťažili pracovníci bratislav-
ských organizácií rezortu Slovenského úradu geodézie
a kartografie (SÚGK] o putovný pohár predsedu SÚGK
v orientačnom preteku trojčlenných hliadok mužov
a žien dňa 8. mája 1987.

Táto akcia, ktorá pred tromi rokmi vznikla z podne-
tu komisie pre brannú výchovu riaditefa Geodézie, n. p.,
Bratislava, je prínosom pre brannú výchovu jednak
z hfadiska ideovo-politickej zložky a taktiež z hfadiska
rozvoja zložky branno-technickej.

Prvoradým poslaním organizovania orientačného pre-
teku je vzdať hold našim osloboditelom a pripomenúť

si spojitosť odkazu hrdinských bojovníkov s každoden-
nou statočnou prácou pre socialismus a upevnenie mie-
ru vo svete.

Použitie buzoly a mapy jej vlastnými tvorcami sa ma-
že na prvý pohlad zdať "nosením dreva do lesa". Avšak
skúsenosti z doterajších troch ročníkov ukázali, že ten-
to branno-technický prvok prináša sútažiacim družstvám
nejedno prekvapenie pri hfadaní najvhodnejšaj priechod-
nej trasy podla azimutu, či už pre členitot horského te-
rénu Malých Karpát, ale najma pre stále vegetačné zme-
ny v porastoch, vzniknuté od vydania používanej mapy.
Práve tieto okolnosti pridávajú orientačnému preteku
na zaujímavosti a prítažlivosti.

Putovný pohár predsedu SOGK, najvyšiia trofej orien-
tačného preteku, putoval tentoraz na SOGK, pretože jeho
družstvá boli najúspešnejšie ako v orientácii, tak aj v ča-
sových výkonoch v sumárnom hodnotení organizácií.
O prvenstvo sa zaslúžilo družstvo žien v zložení: M. Fia-
mínová, Ing. N. Nikšová a Ing. G. Pavlíková [1. miesto),
družstvo kategórie starších mužov v zložení: Ing. M.
Bada, Ing. I. Ištvánffy a Ing. O. Vojtičko, CSc. (1. miesto],
a družstvo kateg6rie mladších mužov v zložení: Ing. M.
Chadaba, JUDr. J. Macko a Ing. M. Moravec (4. miesto).

lán Baláž,
SÚGK

Z celostátní výstavy Zenit 1986. Atlas
z turistických map - návod k úpravě
turistické mapy

Ing. Petr Skála,
ČÚGK

K nápadu, jak sl udělat atlas z turistických map, nás
přivedla náhoda, když jsme v přeplněném autobusu na-
hlíželi do obyčejné turistické mapy. Tehdy jsme si pro
nedostatek místa mapu ani nerozevřeli. Přišli jsme však
na atlas, který lze sestavit ze dvou turistických map
a má mnohem širší použití než v d·opravních prostřed-
cích. Jeho návod včetně ukázek byl později vystavován
na celostátní výstavě Zenit 1986 v Praze.

Postup je jednoduchý. Složená turistická mapa má
zpravidla výšku 22 cm. Rozříznete-li turistickou mapu
na dva díly a konec jedné části přHepíte k začátku dru-
hé, získáte do "harmoniky" složenou mapu, která má
vhodnou výšku, ale tento výrobek má jednu chybu. Zho-
tovená ,skládačka" nemá překryt, což je prostor, který
by zobrazoval v prvním díle část sousedního prostoru
a naopak ve druhé části též malé území z první polovi-
ny. Překryt je nutný pro jednoznačnou orientaci na obou
dNech "skládačky". Proto si připomeňme, že většina tu-
ristických map má číslicemi a písmeny označené jednot-
livé čtverce. Pokud má mapa další stranu od západu k vý_
chodu, jsou vrstvy turistické mapy označeny písmeny
A, B, C, D. Při tvorbě výhodnější skládačky se postupuje
pak takto. Od obou map odstříhneme tabulku smluve-
ných značek tak, že ponecháme za posledním přelože-
ným listem pťllcentimetrový proužek na slepení jednotli-
vých' pásů. Pak první turistickou mapu připravenou pro
atlas rozstříhneme mezi vrstvy B a C (obrázek 1a). Poté
máme na první polovině pouze vrstvy A a B a na druhé
CaD. Z druhé připravené mapy chceme získat pouze
vrstvy B a C (obrázek lb), a tak odstříhneme od turistic-

ké mapy vrstvy A a D. Návaznost docílíme tak, že k pá-
su vrstvy AB (obrázek 2a) přilepíme pás BC (obrázek
2b) a pak k němu CD (obrázek 2cJ. Navíc je potřeba při-
lepit ještě kousek papíru velikosti desek, abychom bez
obtíží mohli skládačku přilepit k deskám (obrázek 3aJ.
Vznikne "skládačka" zpravidla o 21 stranách a s pře-
krytem (obrázek 3). Takto připravenou "skládačku" lze
pak s určitou dovedností dále upravovat a doplňovat
(obrázky 4 až 7). Příkladem může být postup zhotovení
desek k mapové ••skládačce", který je na obrázcfch 4 až
6. Atlas vhodně doplní též jednoduchý plánek příslušné
mapy se vztahem k čtvercové slti turistické mapy. Atlas
lze snadno sestavit z těchto titulů turistických map vydá-
vaných GKP Praha: Okolí Prahy, Plzeňsko, České středo-
hoří, Mělnicko-Slánsko, Jizerské hory a další. Složitější
je sestavení atlasu z map, které obsahují výřezy napří-
klad Dstravsko, ale i z těchto map jej lze sestavit.

"Skládačku" je možno pak prohlížet kdekoliv bez vět-
ších nároků na prostor. Pevné desky prodlužují životnost
díla, do kterého si můžete všít další listy na poznámky.
Takto upravená mapa může být nevšedním dárkem pro
milovníky turistiky. Potřeby ke zhotovení atlasu, který
vystavovala ZD SSM Geodetického a kartografického
podniku v Praze na výstavě Zenit 1986 jsou tyto: 2 tu-
ristické mapy zvolené oblasti, páska na hokejku nebo
kobercová lemovka (na hřbet desek), čtvrtky, papír na
polepení desek, ilustrační fotografie [z pohlednic
a z prospektů), lepidlo. Nástroje: nůžky, pravítko, ště-
tec, rýsovací potřeby.
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Autoři exponátu: Ing. Jiří Kanis (GKP v Praze) a Ing.
Petr Skála (ČÚGK)

1987/232



Prezident Československej socialistickej republiky pre-
požiča I pri príležitosti odchodu do d6chodku (31. 3.
1987) Ing. Danielovi Len k o v i, nositerovi štátnych
vyznamenaní Za vynikajúcu prácu (1975), Za zásluhy
o výstavbu (1982), Národnej ceny SSR (ako člen kolek-
tívu - 1982), rezortných vyznamenaní všetkých stup-
ňov a mnohých ďalších vyznamenaní, štátne vyzname-
nanie - medailu Z a o bet a v ú p r á c u p r e s o c i a -
Iiz m u s.
Udelením tretieho štátneho vyznamenania sa oceňuje

dlhoročná obetavá a angažovaná práca Ing. Len k u,
ktorú vykonal v straníckych a spoločenských organizá-
ciách. Osobitne sa hodnotí jeho úspešná organizátorská
a riadiaca činnosť v rezorte geodézie a kartografie pri
zabezpečovaní politických a hospodárskych úloh.
K udeleniu ďalšieho štátneho vyznamenania mu sr-

dečne blahoželáme a želáme mu vera zdravia a pohody
na zaslúženom odpočinku.

RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc. -
člen korelpondent SAV

Významného ocenenia sa dostalo poprednému českoslo-
venskému geodetovi a matematikovi, vedúcemu vedec-
kému pracovníkovi a vedúcemu oddelenia matematickej
analýzy Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied
(SAV) v Bratislave RNDr. Ing. Lubomírovi K u b á č k o-
v i, DrSc. 52. Valné zhromaždenie SAV ho tajným hla-
sovaním dňa 16. 4. 1987 zvolilo a vláda Slovenskej so-
cialistickej republiky uznesením č. 84 zo dňa 24. 4. 1987
ho_vymenovala za či e n a k o r e š p o n den t a S A V .
Clen korešpondent SAV L. K u b á č e k má koncepčný

prístup k riešeniu vedeckých problémov a schopnost ma-
tematickým jazykom presne formulovať náročné inže-
nierske úlohy, ktoré sa často stávajú podnetom ďalšieho
r07.voja matematiky. Je priekopníkom v rozvíjaní mate-
matických met6d v geodézii, najma v problematike plá-
novania geodetických sietí a matematickoštatistického
spracovania výsledkov meraní. V tomto smere aktívne
spolupracuje s Výskumným ústavom geodézie a karto-
grafie v Bratislave od jeho vzniku.
K dosiahnutiu akademickej hodnosti mu srdečne bla-

hoželáme a že láme mu pevné zdravie, veYa energie
a mladistvého elánu do riešenia nových vedeckých úloh
pre ďalší rozvoj československej vedy.

Ing. Zdeněk ~imon, CSc., doktorem
fyzikálně-matematických věd

Dne 30. 4. 1987 převzal s Ing. Zdeněk Šimon, CSc., pra_
covník VÚGTK v aule pražského Karolina diplom doktora
fyzikálně-matematických věd (DrSc.). S. Šimon dosáhl

této vědecké hodnosti na základě úspěšné obhajoby
doktorské disertační práce, která se konala dne 27. 6.
1986. Doktorská disertační práce na téma "Řešení zá-
kladních problémů experimentálního sledování slapo-
vých vlivů na tíhové zrychlení, slapové opravy gravi-
metrického měření" _obrážela výsledky výzkumné práce,
které se s. Ing. Z. Simon, DrSc., věnoval v období po-
sledních dvaceti let.
_ Kromě velkého teoretického přínosu mají práce Ing. Z.
Simona, DrSc., podstatný význam pro zavádění slapových
korekcí do výsledků absolutních i relativních přesných
tíhových měření. Význam korekcí tohoto druhu v posled-
ní době dále vzrůstá, neboť korekce ze slapových variací
mají i podstatný význam při aplikacích družicových me-
tod určování poloby a výšky bodů na zemském povrchu
v konkrétním prostoru i čase. Doktorská práce disertan-
ta proto nejen shrnuje dosavadní, jím nabyté poznatky,
ale je orientována i k praktickým aplikacím konce to-
hoto a počátku nésledujícího století.
Blahopřejeme s. Ing. Zdeňku Šimonovi, DrSc, k úspěš-

nému obhájení jeho doktorské práce a přejeme mu do
dalších let další nové vědecké poznatky, sloužící ku
prospěchu čs. geodézie.

Presidium Československé akademie věd (ČSAV) uspo-
řádalo dne 14. května 1987 ve velké aule staroslavného
Karolina v Praze slavnostní shromáždění u příležitosti
oslav 20. výročí vzniku Komise pro mnohostrannou spo-
lupráci socialistických států ve výzkumu a mírovém vy-
užívání kosmického prostoru - lnterkosmos. V první části
slavnostního shromáždění vystoupil předseda Českoslo-
venské komise Interkosmos a předseda ČSAV akademik
Josef Říman a ve svém projevu zasvěceným zplisobem
zhodnotil rozsáhlou a úspěšnou činnost československých
organizací při plnění programu komise Interkosmos za
uplynulých 20 let. Přitom vyzvedl konkrétní zásluhy jak
akademických pracovišť, tak i resortních výzkumných
ústavů a podnikli o rozvoj zmíněného programu. Projev
ukázal velký rozsah i věcnou rozmanitost vykonané prá-
ce, která byla členěna do sekcí: kosmická fyzika, kos-
mická medicína, biologie a psychologie, kosmické spoje,
kosmická meteorologie, dálkový průzkum Země, kosmic-
ká technologie a kosmické právo. Z nejvýznamnějších
úspěchů mezinárodní spolupráce v rámci programu
Interkosmos připomněl kosmický let 1. československého
kosmonauta Vladimíra Remka, vypuštění 1. československé
umělé družice Země Magion, mineralogický rozbor mě-
síční horniny, vývoj výkonných laserů pro družicovou
telemetrii, konstrukci naváděcí plošiny pro pozorování
Halleyovy komety v rámci projektu Vega a další.
V _druhé části slavnostního shromáždění akademik Jo-

sef Ríman osopně předal zlaté a stříbrné pamětní me-
daile, vydané CSAV u příležitosti 20. výročí založení ko-
m.ise Interkosmos, více než 200 pracovníkům, kteří se
vyznamně zasloužili o rozvoj kosmického výzkumu, o vy-
užívání jeho výsledků v praxi a o uspěšné plnění česko-
slovenských závazků v mezinárodní spolupráci na pro-
gramu komise Interkosmos. Mezi vyznamenanými byla
udělena zlatá medaile InteJJkosmos i třem pracovníkům
resortu Českého úřadu geodetického a kartografického
(ČÚGK), a to:

Ing. Bořivoji DELONGOVI, CSc., řediteli speciálních
geodetických prací ČÚGK, za dlouholeté a úspěšné
vytváření podmínek pro rozvoJ dálkového průzkumu
Země,
Ing. Georgiji KARSKÉMU, CSc., samostatnému vědec-
kému pracovníkovi Geodetické observatoře Pecný při
Výzkumném ústavě geodetickém, topografickém a kar-
tografickém ve Zdibech (VÚGTK), za dlouhodobý tvůr-
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čí prlllos při plnění projektů z oblasti kosmické fy-
ziky, zaměřených zejména na využití umělých družic
Země pro geodetické účely, a
Ing. Janu KOSTELECKÉMU,CSc., vědeckému pracovní-
kovi Geodetické observatoře Pecný při VÚGTK, za
významné teoretické práce a zásluhy o rozvoj kos-
mické geodézie.
Na závěr slavnostního shromáždění poděkoval před-

stavitelům Československé komise Interkosmos i presi-
dia ČSAV jménem vyznamenaných Ing. Pavel Tříska, CSc.,
známý vědecký pracovník Geofyzikálního ústavu ČSAV
v Praze a ideový tvůrce 1. československé družice Ma-
gion, a ujistil je obětavým úsilím československých věd-
ců i techniků při plnění programu Interkosmos i v dal-
ších letech. Všem vyznamenaným blahopřejeme.

V srpnu letošního roku se dožívá 80 let v plné životní
i duševní svěžesti význačný a celé současné geodetické
a kartografické veřejnosti známý představitel oboru -
prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.
Narodil se 21. srpna 1907 jako syn poštovního úřední-

ka v Opavě, kde rovněž absolvoval s vyznamenáním
&ymnázium. Posluchačem zeměměřičského inženýrstí
Ceského vysokého učení technického v Praze byl v le-
tech 1926 až 1929, školu ukončil opět s vyznamenáním.
Velký zájem u něho vzbuzovaly odborné teoretické
disciplíny - matematická kartografie, vyšší geodézie,
vyrovnávací počet - a již během studia na sebe upo-
zornil prof. Fialu, který mu nabídl místo asistenta na
s~ém ústavu. Mladý absolvent nabídku nepřijal, více jej
lakala především praktická činnost při terénních geo-
detických pracech a proto nastoupil praxi u katastrál-
ního měřického úřadu v Jeseníku. Později následovalo
pět let výkonné měřické služby u katastrálního měřic-
kého úřadu v Opavě (až do roku 1937) při podrobném
mapování území Hlučínska a Ostravska. Již tehdy při
své práci věnoval velkou pozornost teoretickým problé-
mům a v roce 1935 obhájil na ČVUTdoktorskou dizertaci,
jejímž tématem bylo studium obrazu geodetické křivky
v konformním zobrazení. Při obhajobě své doktorské
práce vzbudil zájem přítomného ing. Josefa Křováka,
který byl přednostou ústřední triangulační kanceláře
v Praze. V roce 1937 byl Ing. Dr. Bohm do této kanceláře
přeložen a pracoval zde osm let, do roku 1945. Činnost
na tomto pracovišti přinášela řadu podnětů k výzkumu.
Ukládané nejnáročnější úkoly nutily Ing. Dr. Bohma
k teoretickému studiu a vedly i k jeho odbornému růstu.
Ihned v prvním roce byl pověřen vyrovnáním triangu-
lační sítě 1. řádu, při kterém zavedl přesnější a ekono-
mičtější výpočetní postup v rovinném zobrazení ČSR
a vypracoval metodiku tranformací souřadnic. V dalším
roce mu bylo uloženo založit a uvést do činnosti nové
oddělení nivelace. Po splnění tohoto úkolu přešel Ing.
Dr. Bohm ke triangulaci v základní síti. Observoval na
řadě bodů triangulační sítě a byl posléze jmenován ve-
doucím oddělení pro budování nové astronomicko-geo-
detické sítě. V letech 1942 až 1943 vybudoval srovnávací
geodetickou základnu v pražské oboře Hvězda, která
dodnes slouží jako délkový etalon pm geodetická mě-
ření. Vedl měření geodetické základny u Poděbrad
a v Postupimi.
Své poznatky a informace o budování nové základní

sítě pravidelně publikoval a přednášel v rámci tehdejší-
ho Spolku inženýrů a architektů (SIA). Nepřekvapuje
proto, že v roce 1945, po znovuotevření vysokých škol,
byl požádán o spolupráci při organizování geodetického
studia na Vysoké škole technické v Brně, která násled-

kem válečných uládostí se ocitla bez učitelského sboru
a technického vybavení. Ing. Dr. Bohm se tohoto úkolu
ochotně ujal a zdárně jej v krátké době splnil. V roce
1946 byl jmenován profesorem pro obor vyšší geodézie
a matematické kartografie. Neopomenul toto jmenování
legalizovat obhájením habilitační práce na ČVUT a ná-
mětem jeho habilitace byly zákony přenášení měřických
chyb v trigonometrických sítích.
Po několika letech působení v Brně prof. Bohm pře-

chází na ČVUT do Prahy a je ustanoven děkanem nově
zřízené zeměměřické fakulty a současně pověřen vede-
ním katedry kartografie, později pak i vyšší geodézie.
Funkci děkana vykonával nepřetržitě šest let - do roku
1959, kdy došlo k sjednocení oborových fakult v kom-
plexní fakultu inženýrského stavitelství.
Po sloučení zeměměřické fakulty s dalšími stavebními

fakultami mohl se prof. Bohm plněji věnovat další vě-
decké práci. Zaměřil se především na teorii měření
s uplatněním statistických metod, což byla průkopnická
práce bez domácích nebo zahraničních předloh. Jeho
dvoudílné skriptum (1958/59) a celostátní učebnice
(1964) "Vyrovnávací počet" dávaly podněty mnoha za-
čínajícím vědeckým pracovníkům v ČSSR. Přednesené
referáty na mezinárodních konferencích a četné články
v zahraničních časopisech vzbudily pozornost ve světové
geodetické veřejnosti. Téměř každoročně na pozvání
přednášel na zahraničních vysokých školách jako hostu-
jící profesor o novém pojetí teorie měření.
Zhodnocení jeho vědecké činnosti vyústilo již v roce

1955 v dosažení hodnosti doktora věd. Obdržel státní vy-
znamenání "Za vynikající práci" a čestné další medaile
a uznání od různých škol a vědeckých institucí. Prof.
Bohm plnil a dosud plní i mnohé funkce mimo školu.
Byl dlouholetým členem redakce odborného časopisu
"Geodetický a kartografický obzor", předsedou geode-
tické sekce v Národním geodetickém a geofyzikálním
komitétu při ČSAV, předsedou komise pro státní závě-
rečné zkoušky a obhajoby vědeckých dizertací, členem
vědeckých rad výzkumných ústavů. Zapojil se intenzívně
i do mezinárodní geodetické a geofyzikální spolupráce
socialistických zemí v rámci komisí KAPG. Zastupoval
ČSSR na mezinárodních konferencích.
Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc., vykonal mnoho úsi-

lovné a záslužné práce pro rozvoj československé geo-
dézie a kartografie. Cenné jsou jeho vědecké práce, vy-
soká úroveň učebnic a jeho poctivý přístup při výchově
mladé zeměměřické generace. Dovedl si získat oblibu
u studentů a vděčnost za ochotně poskytovanou pomoc
začínajícím mladým vědeckým pracovníkům.
Náš jubilant se dodnes těší plné tělesné a duševní

svěžesti. Přejeme mu, aby jeho životní elán mu byl ještě
dlouho zachován.

Ing. Ivan Čermák - 50 let

Dne 16. srpna 1987 uplynulo 50 let od narození dlouho-
letého člena redakční rady a vedoucího redaktora celo-
státního odborného časopisu Geodetický a kartografický
obzor [GaKO), Ing. Ivana Čermáka, vedoucího útvaru
technické dokumentace a odbytového střediska map pod-
niku Geodézie Praha.
Narodil se v Jaroměři v učitelské rodině. Brzy se však

s rodiči přestěhoval na Děčínsko, kde jeho otec zaklá-
dal českou školu. Oba rodiče byli aktivně veřejně činní
a to utvářelo jeho pozitivní vztah ke společnosti.
Po absolvování střední školy v Nymburce byl Ing. Čer-

mák přijat na tehdejší čtyřletou průmyslovou školu ze-
měměřickou v Praze. Po maturitě v roce 1956 nastoupil
do Ústavu geodézie a kartografie v Liberci, kde na zá-
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kladě dobrých pracovních výsledků byl vybrán a do-
poručen k dálkovému studiu na Českém vysokém učení
technickém v Praze, stavební fakultě a 17. 6. 1966 byl
promován zeměměřickým inženýrem.

Ve své bohaté praxi se seznámil s řadou geodetických
prací - evidencí nemovitostí, hospodářskotechnickými
úpravami pozemků, různými pracemi inženýrské geodé-
zie, mapovacími pracemi menšího rozsahu a dalšími.
Začínal jako technik, potom vedoucí čety, v letech
1966-1967 zastával funkci provozního inženýra pro stře-
diska geodézie Severočeského kraje. Od 1. 1. 1968 byl
ve funkci technologa dřívějšího Oblastního ústavu geo-
dézie v Praze s působností pro 4 kraje. Dnem 1. 8. 1969
přešel na základě konkursního řízení do Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického
(VOGTK) v Praze, kde pracoval jako samostatný odbor-
ný pracovník ve funkci vedoucího Oborového střediska
vzdělávání pracujících. V té době se mimo jiné rozho-
dující měrou podílel na zorganizování dvouletého kursu
pro zeměměřické techniky v Alžíru, který také vedl.

Od 21. 12. 1970 pracoval na Českém úřadě geodetic-
kém a kartografickém (ČÚGK) v technickém odboru, kde
zastával agendu mikrofilmu, dokumentací, mapových
služeb a reprografické techniky. Významně se podílel na
vytváření koncepcí resortu ČÚGK v uvedených oblastech,
zahrnující i využívání reprografické techniky a automa-
tizace. Na celostátních akcích ČSVTS přednesl zásadní
koncepční referáty z těchto oblastí s využitím znalostí
zís!<aných z členství v Komitétu pro rozvoj reprografie
v CSSR při federálním ministerstvu hutnictví a těžkého
strojírenství._ Referáty z těchto akcí jsou uveřejněny ve
sbornících CSVTS. Aktivně se podílel na vybudování
mikrofilmových pracovišť v resortu ČOGK.

1. března 1975 přešel do podniku Geodézie Praha nej-
prve do útvaru řízení výroby jako samostatný referent
systémové organizace a řízení, systémový inženýr a od
1. 3. 1977 převzal funkci vedoucího technické dokumen-
tace a později i mapové služby podniku. V oblasti do-
kumentačních prací je uznávaným odborníkem. Je opo-
nentem několika celo resortních výzkumných zpráv
VÚGTK. V roce 1986 byl Ing. Čermákovi přiznán vědec-
kotechnický kvalifikační stupe!"í II - samostatný vědec-
kotechnický pracovník.

Od roku 1973 je členem redakční rady a zastával
funkci technického redaktora a od roku 1978 je ve-
doucím redaktorem našeho celostátního odborného ča-
sopisu GaKO. Sám je autorem více než 15 článků a zpráv
v GaKO, několik článků lektoroval a uveřejňované člán-
ky posuzuje jako vedoucí redaktor.

V této oblasti, vedle svých služebních poviností, vyví-
jí Ing. Čermák v úzké spolupráci s redakčním kolekti-
vem a redakční radou GaKO značné úsilí při zajišťování
a zkvalitňování úrovně časopisu GaKO, jehož vydavateli
jsou ČÚGK a SOGK.

Společně s redakční radou časopisu a s kolektivem
autorů a lektorů článků klade zvláštní důraz na to, aby
časopis pomáhal při zavádění výsledků vědy a techniky
do praxe, pomáhal výrobním pracovištím při plnění je-
jich úkolů a v neposlední řadě dbá na to, aby časopis
dobře reprezentoval československou geodézii a karto-
grafii v zahraničí.

Velkou pozornost věnuje Ing. Čermák spolu s redakční
radou GaKO rozvoji spolupráce redakcí geodetických
a kartografických časopisů socialistických států a s tě-
mito redakcemi je v neustálém styku. V roce 1982 se
aktivně spoluúčastnil na organizování a průběhu 6. po-
rady vedoucích redaktorů g. a k. časopisů socialistic-
kých států (BLR, MLR, NDR, PLR a SSSR), která se ko-
nala ve Štiříně u Prahy. Výsledky porady daly náměty
k prohloubení této spolupráce a 7. poradou uskutečně-
nou v r. 1985 v Moskvě byly dopracovány a přijaty jako
•.Základní principy spolupráce redakcí geodetických
a kartografických časopisů socialistických států".

Významná je jeho stranická a vBřejná angažovanost
a činnost ve společenských organizacích. Svěřené funk-
ce plnil vždy velmi svědomitě a iniciativně. Členem KSČ
je od roku 1960, Večerní univerzitu marxismu-leninismu
absolvoval v roce 1978. Zastával funkce v ROH a vyko-
nával vedle celé řady stranických funkcí od roku 1983

funkci předsedy ZO KSČ v podniku, je aktivistou OV
KSČ, aktivně pracuje i v místě bydliště.

Pracovní a společenská angažovanost Ing. Čermáka
byla dosud oceněna titulem Vzorný pracovník střediska
geodézie, udělením pamětní plakety k 25. výročí jednot-
né organizace geodézie a kartografie v ČSSR, Čestným
uznáním Stavebního bytového družstva v Praze 8, me-
dailí "Za budování Středočeského kraje" (1984), Čest-
ným uznáním OV KSČ Praha-východ k 40. výročí osvo-
bození Československa Sovětskou armádou (1985) a dal-
šími uznáními občanského výboru v místě bydliště.

Jménem redakce a redakční rady našeho časopisu
i jménem dalších pracovníků přejeme Ing. Ivanu Čermá-
kovi do dalších let mnoho elánu při plnění náročných
úkolů, pevné zdraví, úspěchy v další práci a pohodu
v osobním životě.

28. srpna 1987 dovrší 50 let věku Ing. Jaromír Lofelmann,
vedoucí hospodářského střediska reprodukce n. p. Geo-
dézie Pardubice. Je absolventem ČVUT Praha. V resortu
je zaměstnán od roku 1960. Do vedoucí funkce byl usta-
ven za svou úspěšnou práci a s ohledem na výhled vý-
voje polygrafických prací. )eho řídící činost je charakte-
rizována odbornou rutinou, cílevědomostí, koncepčností,
velmi dobrou prací s lidmi, schopností operativního rea-
gování na změny. Velmi aktivně a kvalitně pracuje ve
všech organizacích, kde je možno přispět k rozvoji obo-
ru, jeho odborné specializace, ve všech stupních orga-
nizace ČSVTS od podniku přes KV ČSVTS až po celo-
státní odbornou skupinu. Od roku 1965 je členem KSČ.
Největší podíl má na konkrétní realizaci vedoucí úlohy
strany v podmínkách organizace ROH na podniku. Čin-
nost PV ROH pod jeho dlouholetým vedením je hodno-
cena krajským výborem odborového svazu velmi dobře.
Velmi aktivně působí i jako tajemník KV ČSVTS, člen
výboru ČSVTS, člen atestační komiSe ČOGK, člen sekce
geodézie federálního komitétu ČSSR pro rozvoj repro-
grafie. Je nositelem střbrného odznaku BSP, držitelem
vyznamenání •.Nejlepší pracovník resortu" a držitelem
vyznamenání "Průkopník socialistické práce".

Pro příští GaKO pfipravujeme:

V časopisu GaKO č. 9/87 budou publikovány příspěv-
ky, které jsou věnovány 8. kartografické konferen-
ci (Pardubice 11.-13. 11. 1987).
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Ešte smemali v živej pa-
miHi jeho životné jubileum
75 rokov, keď tri mesiace po
ich dosiahnutí po krá tkej
chorobe dňa 9. 5. 1987 zo-
mrel.

Vefká účasť priatefov a
známych na smutočnom zhro-
maždení v bratislavskom
krematóriu dila 13. 5. 1987
na čele s vedúcimi pred-
stavitefmi Slovenského úra-
du geodézie a kartografie
(SÚGK), ako aj zástupcov
organizácií rezortu SÚGK a

Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratislave bola d6kazom, že v osobe Ing. jo-
zefa B I u n á r a odišiel obfúbený človek a dobrý od-
borník.

Ing. B I u n á r sa narodil 5. 2. 1912 v Rajci, okres
Žilina. Stredoškolské štúdium absolvoval na Reálnom
gymnáziu v Žiline v roku 1929 a zememeračské inžinier-
stvo na Českom vysokom učení technickom v Prahe v ro-

ku 1933. V tomto roku (29. 3.) nastúpil do štátnej ze-
memeračskej služby, a to na Katastrálny meračský úrad
(KMÚ) v Komárne. Nesk6r pracoval na Inšpektoráte
katastrálneho vymeriavania v Martine, KMÚ v Čadci
a v Trnave. V roku 1946 prišiel do Bratislavy, ktorej
zostal verný do konca svojho života, kde pracoval na
zememeračskom odbore povereníctev Slovenskej národnej
rady [financií, techniky, stavebníctva), Slovenskom ze-
memeračskom a kartagrafickom ústave, Geodetickom,
topografickom a kartografickom ústave, Oblastnom ústa-
ve geodézie a kartografie, Ústave geodézie a kartografie
a Inžinierskej geodézii, n. p. Na týchto pracoviskách sa
venoval najm1i mapovaniu (stredných a vefkých mierok),
vyhotovovaniu geometrických plánov a evidencii nehnu-
tefností (EN) a vykonával viaceré funkcie.

V období od 1. 9. 1955 do 30. 6. 1958 p6sobil na SVŠT
ako odborný asistent, kde prednášal predmet Topogra_
fické mapovanie.

Ing. B I u n á r od 1. 3. 1969 do 28. 2. 1974 pracoval na
Slovenskej správe geodézie a kartografie a SÚGK ako
vedúci odborný referent oddelenia EN technického od-
boru. 1. 3. 1974 prešiel na Geodéziu, n. p., kde ako ve-
dúci referent riadenia a kontroly akosti pracoval až do
odchodu do d6chodku, 1. j. do 30. 4. 1977 a do roku 1981
na skrátený pracovný úv1izok.

Čitatelia nášho časopisu poznali tiež Ing. Blunára ako
autora príspevkov. jeho pracovitosť bola ocenená
"Čestným uznaním za zásluhy o rozvoj
g e o d é z i e a k a r t o g r a f i e" (1968).

Odišiel čestný, skromný a vefmi pracovitý človek. Česť
jeho pamiatke.

Autor: Ing. V. Kunc,
středisko geodézie, Havlíčkův Brod
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Soutěž GEOFOTO '85
Autor: ,. Doubrava,

Geod~zže,n. p., Praha

Opravuje

teodolity, nivelační přístroje, refraktometry, triedry,
puškohledy, mikroskopy

příjem oprav
Praha 1, Myslíkova 5
Bratislava, Mehringova 14
Liberec, ul. 5. května 17
Plzeň, Veleslavínova 25
Ostrava, M i1ičova 4
Ceské Buděiovice, Česká 27

Olomouc, tř. Osvobození 27
Prešov, SRR 103
Hradec Králové, Resslova 600
Banská Bystrica, nám. V. I. Lenina
- Diim služeb



VZORKOVÁNí PŘfRODNíCH VOD
Pojednává o problematice vzorkování přírodních vod -

srážkových, povrchových a podzemních. Uvádí metody a

techniky vzorkování za různých přírodních a technických
podmínek a zabývá se otázkami terénního určování ob·

sahu labilních složek a vlastností a postupy doprovod-
ných měření.

GEOIECHNICHÉ ZPŮSOBY
URČOVÁNí STABiliTY
SKAlNíCH STĚN

Pojednává o činitelích ovlivňujících stabilitu volných
skalních stěn, především o pevnosti hornlnového masí·

vu, o vlivu vlastní tíhy, o působení vody, seizmických

účincích aj., uvádí zpílsoby řešení stability skalních stěn,

nadvýmolům nebo k nákladným dodatečným sanacím.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury. odbytové oddělení,
Spálená 51, 11302 Praha 1

...... výt. Krajča a kolektiv: Vzorkování přírodních vod

...... výt. Pavlík: Geotechnické 7:působy určování stability skalních stěn
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