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528.92:65.011.56:338.991
DELONG, B.
Výsledky a perspektivy vědeckotechnické spolnpráce geo-
detickýcb služeb socialistických států v ohlasti automati-
zované tvorby a obnovy map
Geodetický ,a kartogr,afický obzor, 26, 1980, Č. 11,
s. 265-269, !lt. 1
Organizac'e spolupráce geodetických služeb socialistických
států na tématu "vývoj automatizovaných systémů tV'Jr-
by ,a obnovy topogr,afických a velkoměřítkových map". Do-
sažené výsledky la perspektivy d,alši spolupráce.

528.489

HEFTY, I.
Možnosti sledovania pobybov zvislíc
Geod,etický a kartogNfický obzor, 26, 1980, r.. 11,
s'. 269-272, 4 obr., lit. 8
V rámci lromplexného pristupu k štúdiu recentných po-
hyb'Jv sa poukazuje na infocmácill o neperiodickom po-
hybe zvislice obsiahnutú v opakovaných astr'Jnomických
a gravimetrických me'raniach. Výsledky sú dóLežíté napr.
aj pri eliminácii zdanlivých zvislých pohybov pri spracú-
vani opak,ovaných ni ve lačných meranl pri zisťov'ani recent-
ných zvislých pohybov.

528.482:627
BALAZ, M.

Geodetické práce pre sústavu vodných diel na Dunaji
Geodetický a kartogr,afický obzor, 26, 1980, Č. 11,
s. 273-279, 4 obr., lit. 3
Hlavné objekty sústavy vodných diel. na DUnaji. Celkový
obsah a rozsah geodetických prác. Realizácia geodetic-
kých prác pre vykonávacie pr'Jjekty súst1avy. Presnos!
geodetických prác.

528.7(21):71
ŠMIDRKAL, J.
Pozemni fotografie v územním plánování
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 11,
s. 279-283, 8 obr.
Postupy zákresů projektovaného objektu d'J jednotlivého
snímku pomocí grafické k.onstrukcp a ,analógovým postu-
pem s využitím stereofo,togrammetrie. Vyhotovování ná-
rysových pohLedů na hist'Jrická jádra mĚst a sídlišť me-
todou analógové pozemni fotogrammetrie.

002.65(437]:528
NEJEDLÝ, A.
Funkcia OBIS geodézie v celoštátnej sústave VTEI
Geod1etický a kartografici(ý obzor, 26, 1980, Č. 11,
s. 283-286, lit. 3
Poslanie a organizacná štruktúra sústavy ve<Cleckých, tech-
nických a ekonomických informácii (VTEI) ,a črty jej roz-
VIOJa v odvetví geodézie ,a kartografie. Fostavenie a čin-
nosť Odborového informačného strediska (DBIS) geodé-
zi,e v d,anej sústave a faktografické údaje o jeho informač-
nej báze. Perspektivne úlohy 50 zretelom na ďalší rozvoj
,a zdokonalovanie činnosti informačných stredísk v re-
zortoch SÚGK a ČÚGK.

330.4:528
MATURA, L.

Ekonomika a řízení v n. p. Geodézie Pardubice
Geod'etický a kartografický obzor. 26, 1980, Č. lI,
s. 287-288
Řešení problematiky ekonomiky a říz'ení v n. p. Geodé-
zie Pardubice, zejmena z hlediska plánu, jako nástroje ří-
z€ní. Zkušenosti podniku na úseku tvorby, rozpisu a kon-
troly plánu.
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,ZlEJIOHr, E.

PesYJIbTaT&l H nepcneKTHBbI HayqHo-TeXHHqecKOro COT-

PY.llHHqecTBa reo.lleSHqeCKHX CJIYlK6 COI\HaJIHCTHqecKHX

CTpaH B 06JIaCTH aBTOMaTHSHpoBaHHOrO C03.llaHHR H 06-

HOBJIeHHR _PT

reO.lleSHqecI<ll!lH li KapTorpaqmqeCKUH oosop, 26, 1980,

No lI, CTp. 265-269, JIUT. 1

OpraHUSartUlI COTpY.IUl'HqeCTBa reo.lle3UqecKux CJIYIKO co-

ll'uaJllICTUqecI<iUX CTpaH no TeMe "PaSBlITlHe llBTOMaTU-

3UPOBaHHbIX ClICTeM COS.llaH'HlI :Ii 06HOBJIeHUlI TOnorpa-

q.lIqecImX :Ii KpymroMaCIIITaOlThIX Kapr" • ,ZlOCTlHI'HyrbIe

peSYJIbTaTbI H IIepcneKTHBbI JlaJIbHeHmero COTPY.IUl'H-

qeCTBa.

528.489

XE1>TI1, R.
BOSMOlKHOCTlI HaOJIIOJIeHIIlI sa JIBlIlKeHlIeM OTBeCHblX JIlI-

HUB
reO.lleSlIqeCWlIU u KapTorpaqmqecKlIu oosop, 26, 1980,

No lI, crp. 269-272, 4 puc, JIIIT. 8

B paMKax KOMIIJIeKCHOro IIO.llXO.n.a K UCCJIe.llOBaHIIlO COB-

peMeHHblX .llBUlKeUUll YKaST>IBae-rClIHa HHq,opMaIIulO o He-

IIepIIOiliUqeCKOM .llB1I)I:eUUII OTBecHOU JIHHHU co.rrepJI:allW-

IOCJI B IIOBTOpHblX aCTpOHOMIIqeCKUX II rpaBUMeTpI1qec-

KHX HSMepeHIIlIx. PeSYJIbTaTbI lIBJIJIIOTClI BalKHblM'II

Ha rrp. TaKJKe rrpu 3JIUMUHaIJ;HU MHIIM~IX BepTlIKaJIb-

HblX .IJ:BUlKeHI1U rrpII oopaOOTKe nOBTopHblX HHBeJIIIpHbIX

USMepeHlIU npu YCTaHaBJIlIBaHUlI BepTUKaJIbHblX COBpe-

MeHHbIX llBlnKeHllH.

528.482627

EAJIAIK, M.

r"O.lle3HqeCKlIe pa60TLI .llJIR clICTeMbI rlI.llpoTexHlIqeCKHX

COOPYlKeHlIií: Ha peKe ,ZlYHaH

reO.lleSlIqeCKJIIU u KapTorpaq,lIqeCKIIU 0030p, 26, 1980,

No lI, erp. 273-279, 4 pliC, JIlIT. 3

rJI3BHI>le oo~eKTbI ClICTeMbI rIIJlpOTeXHIIqecKHx coopY-

JKeHIIU Ha peKe ,ZlYHaU. I10JIHOe co.rrepJKaHIIe u 06~eM

reOne3IIQeCKIIx paOOT. PeaJIlIISaU;lIlI reoJleSlIQeCKUX paOOT

.rrJIlI UCrrOJIIIIITeJIblThIX npoeKToB ClICTeMbl. TO'lHOCTb reo-

neSUqeCKIIX paoor.

528.7 (21) :71

lllMI1,ZlPKAJI, M.
Ha3eMHall q,oTorpaMeTplIlI nplI TepplITOplIaJIbHOM mla-

HlIpoBaHHlI

reOneSlIq,ecroIIu u KapTorpaq,IIQeCKlIU oosop, 26, 1980,

No 11, crp. 279-283, 8 pUC.

MeTon sapIICOBKlI rrpoeKTIIpOBaHHOrO oo~eKTa B OT.rreJIb-

HhlU CHIIMOKC 'llCnOJIbSOBaHIIeM rpa'řlIqeCKOU KOHCTPyK-

IJ;lIlI li aHaJIOr0BbIM MeTOJlOM C lICrrOJIbSOBaHlIeM CTepeo-

q,ororpaMeTplIu. COCTaB.~eHlIIe q,poHTaJIhHOU npOeI<IJ;rrUI

BIIJlOB IICTOpIIqeCKlIX IIeHTpoB ropo.rrOB 'li lKCIIJIbIX pauo-

HOB MeTOJlOM aHaJIOr0BOU HaseMHOU .poTorpaMeTpHlI.

()()2.65 (437) :528

HEE.ZJ:JIhI, A.

<l>YHKIllIlI OBIS reO.lleSlIH B oóm;erocYJlapCTBeHHoH clICTe-

Me VTEI
reoJleSlIqecKlIH II KapTorpaq,lIQecI<:IIU 06sop, 26, 1980,

No 11, CTp. 283-286, JInT. 3

CMblCJI li opraHIIsaIlIIOHHaJI CTpyKTypa CIICTeMbI Hayq-

HbIX, TeXHIIqecKlIX li 9KOHOMlI'IeCKIIX lIHq,opMaIIIIu

(VTEI) qepThI ee paSBHTlIlI B OTpaCJIe reoJleSHlI II Kap·

Torpaq, II li. I10JIOJKeHIIe li JleJITeJIhHOCTh IleHTpa llHq,Op'

MaIIIIu (OBIS) reOJIeSIIlI B JlaHHOU CHCTeMe II q,aKTo-

rpaq,IIqeCKHe JlaHHhle 06 ero oaSlIce lIHq,opMan;IIH. I1ep-

crreKTHBHbIe 3aJlaqII. YG:HTblBalI JlaJIbHeUrnee paSBHTIIe TI

YCOBeprneHCTBOBaHIIe JleJITeJIbHOCTlI IleHTpOB llHq,opMaIJ;uii
B BeJlOMCrBe CyrK li qyrK.

330.4:528

?v!ATYPA, JI.

3KOHO'TllKa II YIIpaBJleHJle B HaII. IIp. reO)[e3HII I1apay-
611IJ;e

reOJleSIIqecroIIu II KapTorpaq,IIqeCKHU 0030P, 26, 1980,
No lI, crp. 287-288

PerneHme rrpoOJIeMaTHKII 9KOHOMHKII li yrrpaBJIeUIIJI

B HaIJ;. rrp. reOJleSlIJI I1apJlyolIIIe, B QaCTHocTll C TOqKJlI

SpeHHJI nJIaHa, KaK HHcTpYMeHTa yrrpaBJIeHIIlI. OrrblT

rrpenrrplIJITIIJI rrpu C03JlaHIIH, pocrrIIcH II KOHTpOJIe rrJIa-

Ha.



528.92:65.011.56:338.991
DELDNG, B.

Ergebnlsse und Perspective der wissenschaftlich-technlschen
Zusammenarbeit der geodiitischen Dlenste der sozlallsti-
schen Liinder auf dem Gebiet der automatlslerten Berstel-
lung und Erneuerung der Karten
Geodetický ,a kartografický obzor, 26, 198ú, Nr. 11,
Seile 265-269. Lil. 1
Organisierung der Zusammenarbeit der geodatischen Dienste
der SDzialistischen Liind80r auf das Thema ••Die Entwicklung
der 'automatislerten Systeme der Hel stcUunug und Erneue-
rung der t0l'ographischen und grossmasstabigen Karten".
Erreichte Ergebnisse und perspektive weiterer zusammen-
arbeit.

528.489
HEFTY, /.

Verlolgungsmllglichkeiten der LotbewegulIgen
Geodetický a karlografický obzor, 26, 1980, Nr. 11,
Seite 269-272, 4. Abb., Lit. 8
In Rahmen des komplexen Zutritls zum Studium der re-
zenten Bewegungen wird auf lnformaticmen iiber die un-
periodische Lotbewegungen hingewiesen, die in o8slrono-
mischen und gravlmetrlschen Beobachtungen entha1ten sind.
Die Ergebnisse sind z. B. ,auch bei der fiktiven vertika-
len Bewegungen bei der B80arbeitung der Wiederholungs-
nivellement fiir die Ermittlung der rezenten Bewegungen
natig.

528.482:627
BALAZ, M.
Geodiitische Arbeiten Iiir das hydrotechnische Bauwerk-
system auf der Oonau
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1980, Nr. 11,
Seite 269-272, 4 Abb., Lil. ~
Die Hauptobjekte des hydrotechnischen Bauwerksystems
auf der OOneu. Gesamtinhalt und Umlang der geodatischen
Arbeiten. Die Realisaticm der geodatischen Arbeiten fiir
Ausfiinrungsprolekte des Systems. Genauigkeit der geoda-
tischen Arbeiten.

528.7(21):71
ŠMIDRKAL, I.

Terrestrlsche Photogrammetrle bei der Reglonaipianung
Geodetický -a kartografický obzor, 28, 1980, Nr. 11,
Seite 279-283, 8 Abb.
ElOzeichnungsverfahren des pr'ljekberten Objekts in ein-
zelne AufnahJme miltels graphischer Konstruktion und der
Analogverfahren mít Ausniitzung der Stereophotogram-
metrie. Herstellunug der Aufrlssansichte der historischen
Stadtkerne und Wohnungsgebiete durch die terrestrische
anal ogp h oto grammetrie.

002.55(437):528
NEIEDLÝ, A.
Funktion der Fachlnlormatlonszentren im gesamtstaatlichen
System der wlssenschaftlichen, technlschen und okono-
mlschen Informationen
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 11,
Seite 283-286, Lit. 3
Ziel und Org,anisationsstruktur des wissenschaftllchen,
technischen und tikonomischen Informationssystems und
Skizzen seiner Entwicklung in Geodasle und Kartographie.
Stellung und Funktion des geodatischen Informations-
zentrums im gegebenen System und Faktogr,aphie-Aufga-
ben iiber seine Informationsoosis. Perspektive Aufgaben
mIl Riicksicht auf weítere Funklionsentwicklung und Ver-
vollkommnung der Informationszentren in ResS'lrten des
Slowakischen und Tschechischen Amtes fiir Geodiisie und
Kartograpl1ie.

330.4:528
MATURA, L.

iikonomlk und Leitung im volkselgenen Betrieb Geodézie
Pardubice
Geodetický a K1artografický obWlI', 26, 1980, Nr. lI,
Seile 287-288
ProblemlOsung der tikonomik uDd Leitung im n. p. Geo-
dézie Pardubice, besonders von dem Standpunkt des Pla-
nes -als Leitungswerkzeug. Erfahrungen des Betriebes auf
dem Gebiet der Herstellunug, Aufschlllsselung und Kon-
trolle des Planes.

528.92:65.011.56:338.991
DELONG, B.

Results and Perspectlves of Sclentlflc-Technical Coopera-
lion between Geodetlc Services 01 SociaUst Countries in
thc Range of Automaled Production and Renewal of Maps
Geodetický a kartografický obzor. 26, 1960, No. 11,
pp. 265-269, 1 ref.
The org,anization of cooperation between geodetic servic'es
of socialist countries on the theme "Development of auto-
mated systems of production and renewal of topogriaphic
,and J,arge-scale maps". The results ,achieved and per spec-
tives of furtller cooperalion.

528.489
HEFTY, J.
Posslhilitles of Investlgatlng the Molion 01 Verlical
Geodetický a kartografický obzor, Z6, 1980, No. 11,
pp. 269-272, 4 fig., 8 rel.
ln the frame of complex approach to the study of recent
movements, an information on non-periodic movement of
vertical involved in repealed as,tronomic and gz;avimetric
mea!lurements is referred 10. The results are ,also import-
ant e. g. when eliminating vertical movements in the
elabor'alion of repeated levelling for determining recent
movements.

528,482:627
BALAZ, M.

Geodetlc Measurements for the Oanube Water Works
System
G'eodelický ,a kartografický obzor, 26, 1950, No. 11,
pp. 273-279, 4 fig., 3 ref.
Main objects of the Danube wa!er works system. Total
volume and extent of geodetic measurements. Realization
of geodetic works for realizing projects of the system.
The accuracy of geodetic measurements.

528.7(21) :71
ŠMtDRKAL, I.

Ground Photogrammetry in Country Plannlng
Geodetický ,a kartografický obzor, 26, 1980, No. 11,
pp. 279-263, 8 fig.
Processes of drawing designed objects into simple photo-
g"aph by means of the griaphic oonstruclion and analogue
process employing stereophotogr,ammetry. Drawing eleva-
lion views of historical town centresand living estlates
by the method of the analogue ground photogrammenry.

002.85[437):528
NEJEDLÝ, A.
~'unclion 01 Geodetlc lnformation Centres in a Public
System of Sclentlflc, Technlcal, and Economlcal Informatlon
Geodetický ,a kartografický obzor, 26, 1980. No. 11,
pp. 283-286, 3 ref.
Purpose and organization structure of Ihe system of
scientific, technic1al, and economic-al information [VTEI),
and outlines of its development in the br,anch of geodesy
,and cartography. Position and ,activity of the IOformalion
Centre in thc brancl1 of geodesy (OBlS) in the given
system and faclographic data on its mformation base.
Persp'ective tasks with respect to further development and
improvement of ,activity of information centres in the
branches of SÚGK and ČŮGK.

330.4:528
MATURA, L.

Economy aud Management ln the Natlonal Enterprise Geo·
dézle Pardublce
Geodetický ,a kartografický obzor, 26, 1980, No. 11,
pp. 287-288
Solution of the problems of economy and management in
thc National Enterprise Geodézie Pardubice, namely from
the viewpoint of ,a plan as a tool of management. Ex-
perience of the enterp,rise in the section of the plan
specification and control.
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Výsledky a perspektivy vědeckotechnické
spolupráce geodetických služeb
socialistických států v oblasti
automatizované tvorby a obnovy map

Jedním ze 6 témat mnohostranné mezinárodní vědec-
kotechnické spolupráce geodetických služeb socialis-
tických států (GSSS) je téma č. 2 s názvem "Vývoj
automatizovaných systémů tvorby a obnovy topo-
grafických a velkoměřítkových map". Spolupráce na
tomto tématu je organizována od X. konference
GSSS v roce 1976 za účasti geodetických služeb BLR,
ČSSR, KLDR, Kuby, MLR, NDR, PLR, RSR, SSSR
a VSR. Koordinátorem této mezinárodní spolupráce
je geodetická služba ČSSR.

V rámci této spolupráce vznikla mezinárodní pra-
covní skupina, která se v uplynulém období scházela
pravidelně jednou do roka na pracovních poradách za
široké účasti všech členských zemí. Kromě toho byly
organizovány užší pracovní schůzky odborníků za-
interesovaných zemí k zabezpečení konkretních díl-
čích úkolů spolupráce. Program spolupráce GSSS na
tématu č. 2 byl přijat v podobě pracovního plánu na
léta 1976-1980 a obsahoval úkoly z úseku vývoje
a využití technických prostředků automatizace, vývoje
technologií včetně programové dokumentace pro auto-
matizovanou tvorbu a obnovu velkoměřítkových i to-
pografických map, využití ortofototechniky a mikro-
filmování v procesu tvorby a obnovy map, zvýšení
jakosti leteckých měřických snímků a výstavby infor-
mačního systému geodézie a kartografie.

II. Dosažené výsledky spolupráce

Za uplynulé období 4 let byl pracovní plán spolupráce
GSSS na tématu č. 2 úspěšně splněn a realizovaná
spolupráce byla plodná a efektivní. Jejím výsledkem
je 20 realizačních výstupů, které jsou připraveny pro
zavedení do provozní praxe nebo se již v praxi vy-
užívají. Z docílených realizačních výstupů jde v 7 pří-
padech o technická zařízení nebo přístrojové komple-
xy, z čehož v 5 případech je již zajištěna seriová vý-
roba, dále v 6 případech jde o technologie nebo soubory
technologií včetně programové dokumentace a ko-
nečně v 7 případech jde o metodické dokumenty.
O přínosu docílených realizačních výstupů pro auto-
matizovanou tvorbu a obnovu map vypovídají násle-
dující stručné charakteristiky:

1. Projekt optimálního souboru dostupných
technických prostředků pro automatizovanou tvorbu
a obnovu map s maximálním využitím prvků JSEP
(ČSSR)

Projekt obsahuje funkční schéma a krátké charakte-
ristiky souboru technických prostředků automatizace,
zahrnutých do nomenklatury JSEP k počátku roku
1980 a rozčleněných podle technologických fází sběru
informací o území, zpracování informací včetně tvorby

Ing. 8oi'ivoj Delong, CSc.,
i'editel speciálních

geodetických prací,
Český úi'ad geodetický

a kartografický

báze dat, využití informací pro automatizovanou tvor-
bu originálu mapy, př'edávání informací a jejich vy-
užívání pro jiné účely. Projekt umožňuje sestavení
optimální technologické linky pro automatizovanou
tvorbu a obnovu velkoměřítkových a topografických
map na bázi prvkú JSEP, ale také pro ř'ešení jiných
úloh automatizace geodetických a kartografických
prací. V příloze projektu se k jednotlivým technickým
prostředkům uvádí jejich typové označení, nomen-
klatura JSEP, země a závod výrobce a hlavní para-
metry nebo uživatelské poznámky. Projekt bude
v příštích letech průběžně aktualizován.

2. Jednotná metodika zkoušek automatizovaných re·
gistračních zařízení pro fotogrammetrické přístroje
(SSSR)

Metodika umožňuje ověřit, zda konkrétní automatické
registrační zařízení splňuje jednotné požadavky na
vývoj takových zařízení, schválené GSSS v roce
1977. Tato metodika dovoluje ověřovat jak jedno-
kanálové, tak i mnohokanálové registrátory. Podle ní
byly provedeny ve spolupráci GSSS zkoušky registrá-
torů IZOT 9115 (BLR), FAB (MLR), KOORDI-
METR G (NDR) a ONEGA-l (SSSR).

3. Automatické registrační zařízení ESU
- 4/EC 9002/ IZOT 9115 (BLR)

Toto zařízení je určeno pro automatickou digitální
registraci fotogrammetrických a jiných grafických
údajů na magnetickou pásku. Po zkouškách, provede-
ných ve spolupráci geodetických služeb BLR a SSSR
v roce 1978, bylo předáno do seriové výroby. Soupravy
tohoto zařízení pracují v SSSR a ČSSR. Od května
1980 se toto zařízení vyrábí v sestavě IZOT 9115
E/EC 9002/ IZOT 230, do níž je začleněna tiskárna
pro výpis registrovaných údajů z magnetické pásky.
Zároveň se připravuje seriová výroba varianty IZOT
9115 E /EC 9113, která obsahuje mikroprocesorový
systém se zápisem zpracovaných výsledků na magne-
tickou pásku nebo pružný disk.

4. Automatické registrační zařízení pro fotogram-
metrické údaje FAB (MLR)

Registrátor FAB může pracovat ve spojení s libovol-
ným fotogrammetrickým př'ístrojem vybaveným mě-
řícím šroubem, např. A-S, A-lO (Wild), Stereometro-
graf, Topokart (Zeiss Jena), SC (MOM Budapešť), SPR
(SSSR). Periferním zařízením registrátoru může být
psací stroj, děrná páska, magnetická kazeta a řádková
tiskárna. Registrace může probíhat v bodovém režimu
nebo automaticky podle přírůstků času nebo vzdále-
nosti. Zařízení dovoluje též výpis údajů z kazety nebo
ruční zápis dat na kazetu nebo na děrnou pásku. Je
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vybaveno mikroprocesorovými bloky a obsahuje a.uto-
matický systém signalizace a kódování chyb v práci
operátora i přístrojových chyb.

5. Automatické registrační zařízeni KOORDIMETR G
(NDR)

Toto zařízení lze připojit k různým digitalizátorům,
fotogrammetrickým přístrojům a periferiím. Tech-
nickou úroveň přístroje charakterizují silně integro-
vané obvody a mikroprocesory. Přístroj umožňuje re-
gistraci bodovou i automatickou podle přírůstků času
nebo vzdálenosti. Zápis registrovaných údajů se pro-
vádí na děrnou pásku a po přizpůsobení převodníku
též na magnetickou pásku. Registrované údaje jakož
i všechny manipulace na alfanumerické klaviatuře se
pro kontrolu zobrazují na displeji. Přístroj je vyráběn
seriově firmou VEB Carl Zeiss Jena v NDR. Závod
může vyhovět požadavkům objednatele na programo-
vání mikroprocesorů, zejména s ohledem na připojení
zvláštních periferií, např. magnetopáskových jed-
notek.

6. Automatický mnohokanálový registrační systém
ONEGA-l (SSSR)

Zařízení ONEGA-1 je mnohokanálový systém, který
dovoluje automatickou registraci údajů na magnetic-
kou pásku současně až pro 5 fotogrammetrických
přístrojů. Registrace údajů z jednotlivých fotogram-
metrických přístrojů se provádí buď na pokyn operáto-
ra (bodově) nebo automaticky podle volitelných pří-
růstků souřadnic, dráhy nebo času. Při práci je každý
fotogrammetrický přístroj vybaven řídícím panelem
a psacím strojem, který vypisuje údaje odkrytým
textem.

7. Automatický kartografický systém DlGIKART pro
automatizovanou tvorbu a obnovu map a jeho pro-
gramové vybavení (CSSR)

Systém DIGlKART je souborem systémově uspořáda.
ných prostředků výpočetní techniky a počítačové
grafiky, který je určen pro automatizovanou tvorbu
a obnovu map. Je složen z těchto tří hlavních částí:

a) Digitalizační zařízení typu DIGIPOS 1208:
- odečítací krok 0,01 mm,
- střední chyba nastavení při digitalizaci jednot-

livých bodů ± 0,03 mm,
- střední chyba nastavení při digitalizaci čar± 0,1

až ± 0,2 mm (v závislosti na rychlosti sledo-
vání čar).

b) Řídící minipočítač typu ADT 4500 s periferiemi:
- kapacita operační paměti 32 K slov, kde

1 slovo = 16+1 bitů,
- kapacita kazeto·diskové magnetické paměti
10,4 M slov,

- možnost použití 8 magnetopáskových jednotek.

c) Automatický kreslicí stůl typu DIGIGRAF 1208
3,5 G:
- základní krok (inkrement) 0,01 mm;
- rychlost zobrazení do 400 mm/s;

- střední chyba zobrazení ± 0,05 až ± 0,2 mm
(v závislosti na rychlosti kresby);

- technika zobrazení: vynášení bodů, kresba,
bodování, rytí a ve výhledu zobrazení světel-
ným paprskem.

Systém DIGIKART může pracovat samostatně
nebo ve spojení s jinými technickými prostředky
JSEP, používanými při hromadném zpracování dat,
včetně středních a velkých počítačů. Programové za-
bezpečení systému zahrnuje soubor testových a dia-
gnostických programů asou bor uživatelských programů
pro tvorbu a obnovu velkoměřítkových a speciálních
map. Programový soubor pro tvorbu topografických
map se v současné době zpracovává. V roce 1979 byly
provedeny ověřovací zkoušky systému DIGIKART za
účasti odborníků GSSS. Výsledky zkoušek potvrdily,
že systém splňuje základní technické požadavky na
digitalizátory a na automatické kreslicí stoly (koordi-
nátografy), schválené představiteli GSSS v roce 1977.
Systém je od poloviny roku 1980 sériově vyráběn
Závody průmyslové automatizace v Novém Boru.
Podrobnější údaje o něm obsahuje prospekt výrobce.

8. Optimální metoda analytické aerotriangulace (AAT)
a jeji programové zabezpečeni (MLR, PLR)

Na základě společného experimentu byla provedena
analýza přesnosti a efektivnosti metod AAT, použí.
vaných jednotlivými GSSS. Z této analýzy vyplynulo,
že geodetické služby MLR a PLR disponují optimální
metodou AAT i příslušným programovým vybavením.
Uvedenou metodou se provádí vyrovnání fotogram-
metrických souřadnic spojováním nezávislých modelů,
přičemž za výchozí údaje mohou sloužit výsledky
měření na analogových i na analytických přístrojích.
Metoda má maximální rozměr bloku kolem 200 mode-
lů, množství a rozvržení pevných bodů je u ní ne-
omezeno a celý výpočet je plně automatizován a do-
veden do stadia vstupů na automatický kreslicí stůl.
Přesnost metody v poloze bodů je 6-8 pm, ve výšce
10-12 pm. V souvislosti s tímto úkolem byl v MLR
vybudován na ploše 160 km2 zkušební polygon pro
výzkum metod AAT.

9. Systém kódováni topografických objektů území
(SSSR)

Systém obsahuje soubor pojmů, odpovídajících jim
kódů a pravidel tvorby indexů na základě abecední
a číselné řady. Umožňuje tak popsat sémantické cha-
rakteristiky objektů území způsobem vhodným pro
počítačové zpracování řady úloh, jako automatizované
zpracování map, výstavba bází dat, tvorba číselných
modelů území a pod. Systém poskytuje též možnost
rozšíření a modifikace obsahu kódovaných informací.

10. Jednotná metodika sbčru číselných informací
o objektech polohopisu a výškopisu pomocí letec-
kých snímků, pozemního měření a doměřování
(SSSR)

Metodika stanovuje pravidla sběru a přípravy čísel-
ných informací k jejich počítačovému zpracování pro
konkrétní technologické postupy polních a kancelář-
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ských prací, založené na použití leteckých snímků (ana-
logové a analytické metody) a na pozemním měření
a doměřování (polární a ortogonální metody). Doporu-
čuje se všem GSSS využívat této metodiky při auto-
matizované tvorbě velkoměřítkových map.

11. Metodika využití grafických podkladů pro číselné
mapováni (BLR)

Metodika umožňuje číselné mapování na bázi exis-
tujících map, plánů, fotoplánů a jiných grafických
podkladů. Je určena především pro obnovu a údržbu
topografických a velkoměřítkových map, avšak může
sloužit i pro tvorbu číselných modelů polohopisu
a výškopisu území. Metodika obsahuje též požadavky
na zdroje grafických informací a pravidla identifikace
polohopisu, která jsou nezbytná pro řízení báze dat,
pro získání zobrazovací pásky, pro automatizovaný
výpočet ploch apod.

12. Programový systém MAPA pro automatizovanou
tvorbu velkoměřítkových map (ČSSR, SSSR)

Programový systém MAPA je určen pro zpracování
výsledků velkoměřítkového mapování prostředky vý-
početní techniky a počítačové grafiky. Byl vytvořen
na bázi počítače EC 1030 a umožňuje číselné zpraco-
vání vstupních údajů, získaných geodetickými, foto-
grammetrickými a kartometrickými metodami nebo
jejich libovolnou kombinací, a grafický výstup zpraco-
vaných údajů na automatických koordinátografech
typu CORAGRAPH (Švýcarsko) a DIGIGRAF
(ČSSR). Kromě toho se z výsledků číselného zpraco-
vání vytváří báze dat velkoměřítkové mapy. Pro-
gramový systém MAPA se soustavně zdokonaluje
s ohledem na potřebu uplatnění nových technických
prostředků, zvýšení stupně automatizace a zlepšení
jakosti kresby. Jeho zavedením do praxe se v ČSSR
realizuje již řadu let automatizovaná tvorba velko-
měřítkových map v objemu až 1400 listů ročně.

13. Technologie tvorby a rozmnožování ortofotomap
(NDR, PLR)

Technologie byla zpracována v 8 různých variantách'
které umožňují její přizpůsobení konkrétním podmín-
kám a možnostem GSSS. Tyto varianty respektují:
- vztah měřítka překreslení a měřítka ortofotomapy,
- různé metody sběru informací (geodetické a foto-

grammetrické) ,
- různé metody rozmnožování: fotografie, světlotisk,

jednobarevný ofset.
Technologie umožňuje tvorbu černobílých orto-

fotomap. Její uplatnění je založeno na využití diferen-
ciálních překreslovačů vyráběných v socialistických
státech, jako např. Topokart /Ortofot (NDR) nebo
OFPD (SSSR), a fotografických materiálů z produkce
socialistických zemí.

14. Technologie tvorby velkoměřitkových map na
základě ortofotometody (PLR)

Technologie je určena pro tvorbu čárových map v mě-
řítkách 1:1000 až 1:5000 se střední polohovou chybou
± 0,4 mm. Je založena na získání informací o poloho-

pisu v úrovni terénu pomocí překreslených snímků,
s možností jejich doplnění a opravy polní rekognoskací
nebo doměřením, a na získání informací o výškopisu a
polohopisu mimo úroveň terénu pomocí stereofoto-
grammetrického vyhodnocení. Převzetí výškopisu
z existujících map je řešeno jako technologická va·
rianta. Použití technologie pro tvorbu map měřítka
1:1000 se doporučuje jen v případě řídce zastavěného
území. Technologie umožňuje využití diferenciálních
překreslovačů a fotografických materiálů z produkcc
socialistických zemí.

15. 'fechnologie mikroftlmováni kartografických origi-
nálů a leteckých snímků pomocí JSMK (NDR)

Technologie popisuje mikrofilmování leteckých snímků
a kartografických originálů do formátu 594x 841 mm,
zpětné zvětšování mikrofilmů na nesrážlivé podložce,
kopírování a duplifikaci mikrofilmů, fotografický pro-
ces vyvolávání a nezbytné kontroly jakosti. Byla
ověřena v provozních podmínkách a používá se v NDR
již od roku 1978 k mikrofilmování map. Technologie
využívá přístroje a materiály z produkce NDR.

16. Zásady indexace, kódováni, ochrany, obnovy
a vyhledáváni mikroftlmových geodetických a kar·
tografických materiálů s ohledem na využiti počí-
tačů (NDR)

Zásady řeší systém pořadových znaků (indexů), jejich
kódování, označování mikrofilmů, ochrany mikro-
filmů včetně jejich obnovy a kontroly jakosti a vy-
hledávání informací v mikrofilmových fondech. Zá-
sady mají obecný charakter a jsou nezávislé na pří-
strojích a metodách mikrofilmování.

17. Soubor technologii pro využiti mikrofilmů v geo·
deticko·topografické a kartografické výrobě (SSSR)

Soubor obsahuje především obecnou technologii mik-
rofilmování, která popisuje technologické fáze pořizo-
vání mikrofilmů, rozmnožování mikrofilmů a zpětného
odvození originálů. Tyto fáze jsou součástí technolo-
gických postupů pro využití mikrofilmů. Obecná tech-
nologie dovoluje mikrofilmovat materiály tří typů:
geodetickou a vědeckotechnickou dokumentaci, karto-
grafické podklady a negativy leteckých snímků. Dále
soubor obsahuje technologie využití mikrofilmů pro
obnovu topografických map, pro přípravu map k vy-
dání, pro vydání map a pro dokumentaci geodetických
materiálů a vědeckotechnických informací.

18. Jednotné technické požadavky na analogový pří-
stroj pro obnovu topografických map celé měřit-
ková řady pomoci leteckých snimků (NDR)

Přístroj musí umožňovat přenos změn z výchozího
materiálu do obnovované mapy na základě vizuálního
srovnání obou podkladů. Ve spolupráci GSSS byly
odsouhlaseny požadavky na hlavní parametry přístro-
je: měřítka map, formáty map, polohová přesnost
přenosu, formáty výchozích materiálů, poměr měřítek
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výchozího materiálu a obnovované mapy, konstanty
leteckých komor, rozlišovací schopnost pozorovací
optiky, její zvětšení, průměr zorného pole, způsob
obsluhy, váha a jiné. Dohodnut' požadavky byly pře-
dány výrobci k realizaci přístroje.

19. Doplňková zařfzení a spotřebnf materiály k soupra-
vě JSMK (NDR)

Doplňkové prostředky zahrnují zařízení pro rozmís-
těné zpětné zvětšování mikrofiší, adaptér pro svitkový
film a plochý film pro mikrofilmování kartografických
materiálů. První dvě zařízení jsou doplňkem komory
RM 70, která je součástí soupravy JSMK, vyráběné
v NDR.

20. Zdokonalený stereograf se (MLR, SSSR)

Přístroj umožňuje zpracování leteckých snímků for-
mátu 18x 18 cm při koeficientu zvětšení do 6x, po-
řízených leteckými komorami s ohniskovou vzdále-
ností 70 až 500 mm. Použití přístroje je efektivní ze-
jména při tvorbě velkoměřítkových map stereofoto-
grammetrickou metodou. Přístroj byl vyvinut ve
spolupráci geodetické služby SSSR s opticko-mecha-
nickým závodem MOM (MLR), který jej sériově
vyrábí.

Podané charakteristiky docíIených realizačních vý-
stupů ukazují, že výsledky vědeckotechnické spolu-
práce GSSS na tématu č. 2 jsou pro automatizovanou
tvorbu a obnovu map velmi významné. Nejvýznam-
nější jsou výsledky na úseku vývoje a využití technic-
kých prostředků, neboť jejich vliv na růst produktivity
práce je nejpronikavější. Významnou měrou se však
na růstu technické úrovně sledovaného procesu podí-
lejí též vyvinuté technologie a soubory technologií
včetně programové dokumentace, které propojují jed-
notlivé technické prostředky do automatizovaných
nebo mechanizovaných systémů tvorby map.
Nesporný význam mají též odsouhlasené metodické
dokumenty, jimiž jsou vytvářeny předpoklady pro
postupné sjednocování materiálně technické a tech-
nologické základny GSSS v oblasti automatizované
tvorby a obnovy map.

Dosažené výsledky umožnily dále zvýšit stupeň
automatizace procesu tvorby a obnovy map a v dů-
sledku toho docílit zvýšení produktivity práce a zkrá-
cení výrobního cyklu ve výrobě map. V řadě socialistic-
kých zemí se začaly v procesu tvorby map šířeji
uplatňovat takové technické prostředky automati-
zace, jako výpočetní technika, automatické registrá-
tory, digitalizátory a automatické kreslicí stoly.
Výsledky spolupráce GSSS dosažené v uplynulém
období tvoří základ a odkrývají perspektivy další
spolupráce ve sledované oblasti pro období let 1981 až
1985.

V letech příští pětiletky bude v rámci spolupráce
GSSS na tématu č. 2 hlavní pozornost zaměřena na
vývoj a využití nových i zdokonalených technických
prostředků pro automatizované snímání, zpracování
a zobrazení informací o územní realitě a na vypraco-

vání příslušných technologických a programových
nástrojů pro tvorbu a obnovu map. Významná úloha
v tomto směru připadá zajištění seriové výroby a dal-
šímu vývoji čs. automatických grafických systémů, na
které se hodlají již v nejbližších letech jednotlivé so-
cialistické státy orientovat. S ohledem na rozhodující
význam vývoje technických prostředků pro efektiv~
nost a produktivitu výrobního procesu bude též ne-
zbytné posílit spolupráci jednotlivých GSSS s prů-
myslem svých zemí při vývoji a využití automatizač-
ních zařízení pro potřebu geodézie a kartografie. V této
souvislosti se uvažuje o možnosti zřízení zvláštní pra-
covní skupiny RVHP pro geodetické a kartografické
přístroje a vybrané druhy materiálů. Další rozvojové
směry spolupráce GSSS se zaměřují na zvýšení jakosti
a informačního obsahu leteckých měřických snímků,
na zdokonalení metodiky a technologie automatizo-
vaného vedení katastru a na tvorbu počítačově orien.
tovaného informačního systému geodézie a karto-
grafie.

V oblasti vývoje, zdokonalení a využití technických
prostředků obsahuje plán spolupráce GSSS pro příští
léta další významné inovace. Počítá se s vývojem
polního magnetopáskového registrátoru a s provede-
ním jeho ověřovacích zkoušek ve spojení s různými
geodetickými přístroji za účasti GSSS. V důsledku toho
lze očekávat další vývoj elektronické registrační ta-
chymetrie, popř. i jiných metod polního sběru čísel-
ných informací o územní realitě. Předpokládá se další
zdokonalení systémů čs. počítačové grafiky EC 7907,
EC 7941 a EC 7942 a jejich ověřovací zkoušky při
automatizované tvorbě map za mezinárodní účasti.
Plán spolupráce obsahuje též mezinárodní zkoušky
zařízení EC 7602 pro výstup z počítače na mikrofilm
z hlediska potřeb geodézie a kartografie. Své místo
v plánu má též zdokokalení leteckých měřických ko-
mor a případné zkoušky dalších vyvíjených technic-
kých prostředků v procesu automatizované tvorby
a obnovy map.

V technologické oblasti se příští spolupráce GSSS
zaměří mimo jiné na vypracování obecných progra-
mových modulů pro zpracování a grafické zobrazení
digitálních modelů polohopisu a výškopisu území, na
výzkum automatizace generalizace kartografických
struktur, na metodické a programové zabezpečení
dialogového sestavování map, na vývoj technologií
a programových systémů pro nové technické prostřed.
ky automatizované tvorby map, na zdokonalování
metod analytické aerotriangulace a na další problémy.
Velká pozornost bude věnována otázkám zdokonalení
výroby plastických a fotografických citlivých mate-
riálů na rozměrově stálé podložce a jejich využití
v procesu tvorby map. Do mnoha konkrétních úkolů
je též rozvržena spolupráce GSSS na úseku zlepšení
kvality leteckých měřicích snímků, zdokonalení tech·
nologie automatizovaného vedení katastru a výstavby
informačního systému geodézie a kartografie.

V rozvoji spolupráce GSSS v příštích letech je cel.
kově sledována linie na další zvýšení stupně automa-
tizace geodetických a kartografických prací, na dů-
slednější propojení jednotlivých automatizovaných
procesů v ucelené systémy, na zlepšení koordinace
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mnohostranné vědeckotechnické spolupráce a na další
zvýšení její efektivnosti. Realizace této linie umožní
docílení vyšší úrovně nejen v oblasti automatizované
tvorby a obnovy map, ale též v oblasti zpracování
údajů dálkového průzkumu Země. Spolupráce v obou
oblastech se tak stále výrazněji rozšiřuje za rámec geo-
detických služeb. Generální linie spolupráce ve všech
oblastech pro období příští pětiletky bude předmětem
jednání XI. konference GSSS v říjnu 1980.
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Štúdium recentných pohybov zemskej Mry je úzko
spojené s problémom určovania súčasných zmien
tiažového poliloZeme. Spolahlivé informácie o ich exis-
tencii a velkosti sú potrebné ako pre redukcie opako-
vaných geodetických meraní principiálne viazaných na
hladinovú plochu, tak aj pre vyšetrovanie širších súvis-
losU medzi pohybmi zemského povrchu a zmenami
geofyzikálnych polí. Jedným z možných prístupov ku
skúmaniu deformácií miestnej hladinovej plochy je sle-
dovanie stability lokálnej zvislice. Jej pohyby Silopre-
javia aj v súčasnom období pri najviac využívanom
sposobe detekcie zvislej zložky recentných pohybov
- nivelácii, ako zdanlivá zmena rozdielov výšok, tzv.
Voglerovefekt. Podlilovýsledkov zo ZSSR uvedených
v [1] hodnoty zdanlivých prevýšení sposobených zme-
nou zemského gravitačného poTilodosahujú až polovič-
ných velkostí zmien prevýšení bodov určených opa-
kovanou niveláciou.

Variácie smeru zvislice vzhladom k povrchu Zeme
Silopre geofyzikálne účely systematicky sledujú po-
mocounáklonomerných súprav. Takéto merania dáva-
jú výsledky vysokej presnosti pri určovaní periodic-
kých zmien sposobených gravitačnými silami Slnka
a Mesiaca, pohybmi zemského jadra, cirkuláciou
atmosféry a pod. PokiaI však ide o odhalenie
prejavov neperiodických a sekulárnych, ktoré sú
predmetom záujmu pri výskume recentných pohybov
zemskej kory, vzhIadom na chod spomenutých prí-
stroj ov výsledky nie sú dostatočne spolahlivé. Pre
určenie takýchto zmien bude teda vhodnejšie využit
iné postupy, pri ktorých je dostatočne zllÍžená zá-
vislost meracej met6dy od času. Pri riešení problémov
základnej geodézie Silopoužívajú dva prístupy k definícii
zvislicových odchýlok daného bodu - priamy astro-
nomický a nepriamy gravimetrický s využitím Vening-
-Meineszových integrálnych vzťahov-. Teoreticky ich
aplikácia v dvoch roznych epochách by mala odhalit

Ing. Ján Hefty,
Observat6rlum SVŠT pri Katedre

geodetických základov SvF
SVŠT, Bratislava

prejavy zmien zemského tiažového pola.. Výsledky
opakovaných astronomických meraní však i po po-
trebných redukciách odzrkadlia nielen pohyb zvislice
sposobený variáciou hladinovej plochy, ale aj iné fak.
tory: horizontálny posun bodu, nepresnosti v astrono-
mických konštantách a systematické prístrojové
a osobné chyby. Praktické použitie Vening-Meineszo-
vých vzorcov, napr. pomocou Jeremejevovej priesvit-
ky [2], vyžaduje zase poznat zmeny gravitačného pora
v rozsiahlom okolí vyšetrovaného bodu, pričom práve
vzdialenejšie zóny (r>200 km) majú na zmenu zvis-
lice podstatný vplyv [3]. Súčasné spoločné využitie
oboch metód je však vermi perspektívne. Opakované
gravimetrické merania Silozačínajú vykonávat v okolí
niektorých astronomických observatórií zapojených
do Medzinárodnej služby pohybu pólu [4]. Majú umož·
nit elímináciu pohybov zvislice sposobených miestny·
mi gravitačnými vplyvmi z výsledkov permanentných
šírkových a časových observácií. Očakáva Silolepšie
využitie takto získaného materiálu pre potreby štúdia
globálnej tektoniky.

Predmetom výskumov na geodynamických poly-
gónoch sú relatívne zmeny polóh bodov a ich časový
priebeh. V takomto prípade je možné obmedzit Silona
relatívne zmeny i pri sledovaní prejavov pohybu hla-
dinovej plochy. Ak na určenie poloh zvislíc použijeme
simultánne merania, móžeme od astronomických me·
t6d očakávat určité zvýšenie presnosti. Na druhej
strane pri gravimetrickom nepriamom sposobe Silozase
zmenší územie, pre ktoré je potrebné poznat výsledky
opakovaných meraní tiažových rozdielov. V ďalšom
Silozmienime o niektorých problémoch a možnostiach
astron6mie i gravimetrie.

2. Astronomické urěovanie relativneho posunu zvislfc

Nech v čase Tl stÍ súčasne v bodoch A a B vykonané
astronomické pozorovania s cierom určit priestorovú
odlahlost ich zvislíc vo forme rozdielov zemepisnej
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šírky LIlpI = lpAI-lpBI a zemepisnej dížky LlJ.I=J.AI-J.BI'
Po zopakovaní takýchto meraní v čase T2 dostaneme
hodnoty Lllp2 a LlJ.2• Rozdiely blp = Lllpl-Lllp2 a
OJ, = LlJ.I-LlJ.2 predstavujú časovú zmenu vzájomnoj
polohy zvi,;1íc stanovísk A a B. Výsledné olp a o;'
zahrňujú náhodné a systematické chyby meraní,
zmenu horizontálnej vzdialenosti oboch bodov, ako aj
prejav defo~mácie hladinovej plochy. Pri opakovanom
sledovaní dlžky AB pomocou elektronických diaTko-
merov s neistotou menšou ako 2 cm, ČO zodpovedá
neistote 0.0006" v Lllp a 0.000068 v LI?, (pre lp=48°), je
možné vzájomné horizontálne posunutie bodov A a B
z nameraných blp a O;. s dostatočnou presnoRťou elimi-
II()\-ai~. Odhalenic rchltívnej zmeny tiažovóho ]loTrLje
(eda limitované chybami astronomických meraní, ldo-
ré sú funkciami mnohých parallletrov. Simultánne
mčovanie malýeh rozdielov v zemepisnej šírkc aJcbo
dí7,){epri výbere vhodnej tcdmológie mcrania do ;1,11<1("-
Il<'j ll1iel'Yzníži posobenic systclllatickýeh chýh IW-

priaznivo ovplyvňujúcich spoTahlivosť výsledkov. Ide
najmii o osobné chyby (vystriedanie observátorov na
ohoeh stanoviskách), chyby v súradniciach hviezd
(rovnaký observačný program pri simultánnych me-
raniach) a prístrojové chyby. Okrem toho pri prenos-
ných prístrojoeh sa dá odhadnúť reálna presnosť kon-
trolnými meraniami viacerými prístrojmi na jednom
stanovisku. Pri použití univerzálneho teodolitu sa
očakáva neistota v Lllp a LIJ. určených počas troch
observačných nocí cca 0.1" [6]. Využitie meraní per-
manentných šírkových a časových observatórií dává
možnosť určiť Lllp a LIJ. z ročného intervalu v hraniciach
0.02" - 0.06" [7].

3. Využitie opakovaných gravimetrických meraní pre
urcovanie relatívnej zmeny polohy zvislíc

Základným vzťahom pre určenie meridiánovej ~
a priečnej 'YJ zložky zvislicovej odchylky zo známych
gravitačných anomálií LIg v okolí vyšetrovaného bodu
sú Vening-Meincszove integrálne vzorce

f~} 1 :' 2f1t {COS ex}
I ~~-- ---I Llg.Q(tp). dtpdex,
\ 'i) 27t Ó o' sm ex

kde tp, ex je uhlová odlahlosť a azimut premenlivého
vzhladom na vyšetrovaný bod, Q(tp) Vening-Meineszo-
va funkcia a LIg gravitačná anomália [8, str. 201].
Rozdiel zvislicových odchýlok v bodoeh A a B je

Ak vykonáme gravimetrické merania v dvoeh róznych
t~pochách TI a T2, potom z rozdielov tiažovýeh ano-
málií bg = Llgl-Llg2 móžeme aplikovaním vzťahov (2)
určiť zodpovedajúce zmeny zložiek zvisIicovýdl od ..
chýlok

Ako už holo spomenuté, na výpočet integrál ov v uve-
denom tvare by sme potrebovali poznať hodnoty bg
z rozsiahleho územia (teoreticky z celej Zeme). Ak však
odfahlosť bodov .A a B nic je veTká, je zrcjmé, že vplyv
og na, b~ resp, 0'YJ pre vzdialencjšie oblasti bude mini-
málny. Na stanovenie vefkosti územia so známymi og
pre spofahlivé určenie b~a 0'YJ je potrebné upraviť vzťah
(3) t.ak, ahy stačilo vykonať jedno integrovanic. V na-
tlom prípade možcmn uvažovať tento výraz v tvare
platnom pre rovinu

, U" l' og ]MJ - - ,- .::; I r ---- cos (\ da +
2ny . u' r2 A

o" [ . og ]+ ~-= . f I --- cos a da ,
2ny .u' r2 B

kde MJ je Zlllena polohy zvislice v smere AB, a je uhol
medzi spojnicou týchto bodov a sprievodičom elemen-
tárnej plochy da vzhradom na vyšetrovaný bod, a je
integračná oblasť a y stredná norlllálna tiaž pre danú
oblasť. Zvofme pravouhlý súradnicový systém so za-
čiatkom O v strede medzi A a B, ktorých vzdialenosť
je'2I (obr. 1) [5]. Výraz (4) móžeme prepísať nasle-
dovne

rľ rr[ x+1
MJ = - 2ny 'u' .. [(x + l)2 + y2J3!2

x-I ]
- [(X_l)2+y2]3/2 ogdxdy.

Integrál rie~ill1enmnericky tak, že integračnú oblasť a
sirozdeIíme na malé pravouholníky Llx.Lly so strednou
hodnotou zmeny tiažo og. Potom

MJ =, ~ ~ (k .Og)i,i + MJ A + MJB,
i ,':
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•••-X
/:i y -O---_C>----Qo--

1 A 2

x-l ]
- [(X-l)2 + y2]3/2 dx dy = -

(l" y + [(X-l)2 + y2]1/2 Zi+lllr+1
- -2-ny-ln-y-+-[(-x-+-l-)2-+-y-2]-1/-2 I .

Zi 1/i

Nakorko integrál (7) je v póloch A a B singulárny,
musíme vplyv centrálnych oblastí s rozmermi L1x.L1y
vyšetriť zvlášť. Ak predpokladáme lineárnu zmenu
~g v okolí A a B platí

e"
/H}A = - - V- (b(J2-!5(JJA-

2y n
__ g~__Llx.Lly .(b(JI+!5(J2)

2ny 412 2 B

MJB = - - e" _ (b(J. - !5(J)B-2y Vn " 1

e" Llx. Lly (b(Jl + b(J2)- -2ny ~--. 2 A' (8)

~gl a ~g2 sú zmeny tiaže v bodoch 1 a 2 na hraniciach
oblasti obsahujúcej A, resp. B (obr. 2). Po rozdelení
oblasti (f na pravouholníky s dÍžkami strán n X 0.2a
(n je celé kladné číslo) dostaneme priesvitky na obr. 3
a obr. 4 s rozmermi 3.2a X 2.0a a lOa X 6a s koeficien·
tami k. (Na obr. 3 sú uvedené aj hodnoty pre oblasti
mimo priesvitky.) Potom

M}= 0.0001" ~k bg-0.0593" [(~(JI-~g2)Á-
- (b(JI-~(J2)B]-0.0007" [(b(JI + ~(2)A.-

- (bgl +Ó(J2)B].

Pri predpoklade o vzájomnej nezávislosti určenia ~
na celom území, pomocou zákona o prenášaní chýb,

(7) mažeme odhadnúť apriórnu presnosť MJ ako 'm&.=
=0.13" m~.

32 13 58 58 13 32

I
.' . .•' "

.

10 15 10 10 28 38 38 28 10 10 15 10
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32 52 41 147 59 40 40 59 47141 52 32
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49 131 139 57 57 139 131 49
o o
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m'EQ je stredná chyba by, resp. bYl a bY2' Ak položíme
m'EQ= 0.2ftm.8-2, očakávaná neistota gravimetrické-
ho určenia zmeny zvislíc bude m~(J= 0.003". Uvážením
vnútornej korelácie by, ktorej sa pravdepodobne
pri opakovanom gravimetrickom meraní na vačšom
území nevyneme, sa chyba m~(J zvýši.

Výber vhodnej metódy pre odhalenie pohybov hladi-
novej plochy musí zohfadniť očakávané amplitúdy
zmien s presnosťou, ktorú sme pri súčasnom stave
meracej techniky schopní dosiahnuť. Ak problém
zmien gravitácie zúžime na určenie redukcií meraní
z neuváženia vplyvu lokálnej zvislice, budeme zrejme
požadovať presnosť opráv minimálne na úrovni po-
užitej geodetickej metódy. Napr. v prípade geometric-
kej nivelácie (ak odhliadneme od elastických vlastností
zemskej kory) zmena výšky hladinovej plochy o 1 mm
na vzdialenosť 5 km sposobí zmenu zvislíc o 0.04'1.
Podfa uvedených úvah takéto hodnoty sú na hranici
presnosti astronomických meraní a gravimetricky by
mali byť s istotou indikované. Ako vyplýva z priesvit-
ky (obr. 4) i pre určenie vzájomnej zmeny odfahlosti
zvislíc je potrebné pomerne vefké gravimetricky zma-
pované územie, svojimi rozmermi niekofkonásobne
presahujúce vzdialenosť vyšetrovaných bodov. Tento
fakt, ako aj problém referenčného bodu može pri prak-
tickej realizácii sposobiť určité ťažkosti. Preto bude
vhodné v počiatočných fázach výskumov využiť oba
sposobya výsledky podrobiť dokladnej analýze. I keď
ide o náročné úlohy, pri komplexnom výskume

recentných pohybov zemskej kory sa im:v]budúcnosti
sotva bude možné vyhnúť.
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Geodetické práce pre sústavu vodných
diel na Dunaji

Dňom 30. júna 1978 nadobudla platnost zmluva medzi
Československou socialistickou republikou (ČSSR)
a Maďarskou Iudovou republikou (MTIR) o výstavbe
a prevádzke sústavy vodných diel Gabčíkovo- Nagy-
maros (obr. 1). Podla tejto zmluvy obidve zmluvné
strany vybudujú sústavu vodných diel ako spoločnú
investíciu, pozostávajúcu z vodného diela Gabčíkovo
a vodného diela Nagymaros, ktoré tvoria jednotnú,
nerozdielnu prevádzkovú sústavu objektov.

Skladba hlavných objektov pre celú sústavu vod-
ných diel je nasledovná:

Vodné dielo Gaběfkovo tvoria tieto hlavné objekty:
- zdrž Hrušov - Dunakiliti v úseku Dunaja na

československom a maďarskom území,
- hať Dunakiliti (obr. 2) a pomocná plavebná komora

na maďarskom území,
- derivačný kanál, t. j. prívodný a odpadový kanál

na československom území,

Ing. Milan BalU,
Hydroconsult, BratIslava

- stupeň na derivačnom kanáli na československom
území pri Gabčíkove (obr. 3), ktorý pozostáva
z vodnej elektrárne s inštalovaným výkonom
720 MW, z dvoch plavebných komór a príslušen-
stva,

- upravené staré koryto Dunaja, prehlbené a regulo-
vané koryto Dunaja na spoločnom československo-
-maďarskom úseku.

Vodné dielo Nagymaros tvoria objekty:
- zdrž a potrebné ochranné objekty v úseku Dunaja

a v úsekoch prítokov ovplyvnených vzdutím na
československom a maďarskom území. Z toho na
československom území je to 8 oblastí vyžadujú-
cich ochranné opatrenia a to: dolný IpeI, dolný
Hron, Kravany, Iža, Komárno-mesto, Komárno-
-Medveďov, ravý breh Váhu, pravý breh Váhu
a Malý Dunaj,

- stupeň na maďarskom území (obr. 4), ktorý po-
zostáva z hate, vodnej elektrárne s inštalovaným
výkonom 158 MW, z dvoch plavebných komÓr
a príslušenstva,

STUPEA ,.N4GI'MAAOS
HAT

Io'CD4ÁElEKTRNeI
PI.AIEBNÁ J(ll4tRA
• CESTNÝ MOSTREc:u..Abt

OFl'TRENA

PREHtADNÁ SITUÁCIA SÚSTAVY VODNÝCH DlEL
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- prehlbené a regulované koryto Dunaja na maďar-
skom úseku Dunaja.

Koncepciu sústavy vodných diel obsahuje spoločná
investičná úloha. Podrobné technické údaje sústavy
vodných diel sú uvedené v spoločnom zmluvnom pro-
jekte, vypracovanom podfa dohody medzi vládou
ČSSR a vládou MER [1].

Práce na spoločnej investícii zmluvné strany t. č.
organizujú tak, aby energetické agregáty sa uviedli do
prevádzky v rokoch 1986-1990.

Enormný rozsah uvedenej spoločnej investície vy-
žiadal zabezpečiť na československom a maďarskom
území rozsiahle geodetické práce, a to podklady
na vypracovanie spoločného zmluvného projektu a na
vypracovanie vykonávacích projektov potrebných pre
vlastnú výstavbu.

Rozsah geodetických prác pre spoločný zmluvný pro-
jekt vyplynul zo spoločných rokovaní českosloven-
ských a maďarských investorov, projektantova geo·
detov a je zakotvený v Jednotných projektových
smerniciach - časť geodézia. V týchto projektových
smerniciach sa dohodli a odsúhlasili nasledujúce tech-
nické údaje a požiadavky:

- súradnicový a výškový systém,
- polohové a výškové základné spojovacie body,
- druhy základných máp,
- rozdelenie objektov sústavy vodných diel podfa

charakteru geodetických prác,
- špecifikácie vyžadovaných geodetických prác po-

dfa druhu objektov,
- výsledné prílohy meračských operá.tov.

Z hradiska súradnicových systémov bolo dohodnuté
[2], že každá strana použije pre polohové geodetické
práce vlastný súradnicový systém a to:
- na československom území sa použije súradnicový

systém Jednotnej trigonometrickej siete kata-
strálnej (S-JTSK),

- na maďarskom území štátny súradnicový systém
"Budapeštiansky stereografický". Výnimkou je
stupeň Nagymaros, pre ktorý je použitý súradni-
cový systém miestny nadviazaný na štátny súrad-
nicový systém.

Výšky pre celú sústavu vodných diel sú udávané
v baltskom výškovom systéme - po vyrovnaní
(Bpv), pričom obidva výškové systémy na území ČSSR
a MnR sú totožné. Z davodu overenia totožnosti obi-
dvoch výškových systémov vykonali zmluvné strany
pred započatím geodetických prác na 5. lokalitách
kontrolné výškové merania medzi štátnymi nivelač-
nými bodmi na československom a maďarskom území.
Tieto kontrolné merania sa vykonali na lokalitách:
Rusovce - Rajka, Medveďov - Gy6r, Komárno-
Komárom, Chfaba - Szob, Salka - Letkés. Na ni-
veláciu sa použila metóda vefmi presnej nivelácie
(VPN) podfa platných technologických postupov) pre
nivelačné práce v Československej jednotnej nivelač-
nej sieti a Maďarskej štátnej nivelačnej sieti. Výsledky
kontrolných meraní sa navzájom porovnali, pričom
každá zo zmluvných strán vykonala meranic na česko-
slovenskom,aj na maďarskom území. Konštatovalo sa.,
že merania sú v medziach krajných odchýlok s povod.
ným spojením nivelačných sietí, takže mažu byť prí-
slušné nivelačné body štátnych nivelácií použité na
ďalšie výškové merania.

Niektoré objekty sústavy vodných diel presahujú
aj štátne hranice (to znamená: objekt je čiastočne na
území ČSSR, čiastočne na území MER). Preto sa do-
hodlo, že sa vybudujú na 5. lokalitách polohové a výš-
kové základné spojovacie body s trvalou stabilizáciou
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a určia sa ich súradnice v československom a maďar.
skom súradnicovom systéme a výšky v systéme Bpv.
SÚto lokality: Óuňovo - Rajka, Hrušov - Dunaki·
liti, Palkovičovo, Salka - Letkés, Lefa - Letkés. Na
každej lokalite sa stabilizovali 2 body na českosloven.
skom území a 2 body na maďarskom území. Súradnice
bodov sa určili s presnosťou trigonometrického bodu
V. rádu, výšky metódou VPN.

Geodetické práce spojené s kontrolným meraním
výškových bodov štátnych nivelácií a s určením polo.
hových a výškových základných spojovacích bod ov
vykonali za československú stranu pracovníci Geode-
tického ústavu, n. p. v Bratislave (GÚ), za maďarskú
stranu pracovníci BGTV v Budapešti. Príslušné ope.
ráty si navzájom obidve strany vymenili.

Ako základný mapový podklad pre situáciu celej
sústavy vodných diel v rámci spoločného zmluvného
projektu sa použili základné mapy v mierkach
1:10 000 a 1:50000. Do týchto mapových podkladov
sa vykonala červená nátlač projektovanej situácie
s príslušným popisom a očíslovaním hlavných objek-
tov a oblastí sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagy.
maros. Popis projektovanej situácie je uvedený slo-
vensky a maďarsky.

Rozdelenie objektov sústavy vodných diel sa vy.
konalo podfa charakteru geodetických prác do týchto
skupín:

- stupne s brehovými objektami,
- prívodný a odpadový kanál vrátane materiálových

jám,
- smerové objekty ako hrádze, kanály, vodné toky,

cesty,
- ostatné objekty ako stavidlá, mosty, studne, čer-

pacie stanice, ochrana sídli sk a ostrovy Dunaja,
- koryto Dunaja, brehy, prehfbenie koryta, regulá-
cia, úpravy a opevnenie brehov, priepichy.

Pre všetky tieto druhy objektov sa vyšpecifikovali
a odsúhlasili československou a maďarskou stranou
rozsahy geodetických prác, a to ako podklady na vy-
pracovanie Spoločného zmluvného projektu [3].

V podstate išlo o zmeranie a vyhotovenie polohopis-
ných a výškopisných plánov územia pozdtž projekto-
vaných trás celej sústavy vodných diel a o zmeranie
charakteristických priečnych rezov jestvujúcich smer-
ných objektov tak, aby bol zachytený polohove i výš.
kove skutočný stav v teréne. Tieto polohopisné
a výškopisné mapy sa vyhotovili z vačšej časti v mier-
kach 1:1000, v intravilánoch a v oblasti hlavných ob.
jektov v mierkach 1:500, pre materiálové jamy 1:2000,
resp. 1 :1000.

Body podrobného bodového pofa pre tieto geodetic-
ké práce sa stabilizovali trvalou stabilizáciou s ochran.
ným tyčovým znakom, s vazbou na S-JTSK. Súradnice
týchto bodov sa určili s presnosťou vyžadovanou pre
účelové mapovanie, výšky technickou niveláciou, pri.
čom rozdiel medzi meraním tam a spať neprekročiI
hodnotu 10. Vit v mm.

Rozsah polohopisného a výškopisného merania pre
hlavné objekty a oblasti bol nasledovný: v mierke
1 : 500-570 ha, v mierke 1 : 1000-9080 ha a v mierke
1 :2000-1200 ha. Spolu bolovyhotovených 10 850 ha
polohopisných a výškopisných máp.

Charakteristické priečne profily sa merali na jest.
vujúcich hrádzach a odvodňovacích kanáloch, vy.
hodnotené sú v mierke 1 : 100. Spolu bolo zmeraných
cca 2400 priečnych profilov. Tieto geodetické práce
v prevažnej miere vykonali pracovníci Geodézie, n. p.,
Bratislava, ktorí s terénnymi prácami začali v roku
1973 •
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Okrem uvedených prác sa priebežne vykonávali aj
doplňujúce geodetické práce pracovníkmi Hydrocon-
suItu Bratislava (HYCO), a to najmii polohopisné
a výškopisné meranie územia v oblasti čiastkových
objektov, ako mosty, priepustky, objekty pre pre-
vádzku a údržbu, ubytovacie strediská, čerpacie sta-
nice, preložky cintorínov a pod., spolu na cca 70 loka-
litách v mierkach 1 : 200 a 1 : 500. Ďalej pozdížne
a priečne profily jestvujúcich odvodňovacích kanálov,
priečne profily dunajských ramien a domeranie poloho-
pisných a výškopisných máp vyhotovených v mier-
kach 1 : 1000.

Všetky geodetické práce vykonané pre spoločný
zmluvný projekt sústavy vodných diel sa zkompleti-
zovali do jednotlivých čiastkových operátov, ktoré
obsahovali tieto prílohy:

- technická správa,
- prehTadný náčrt bod ov podrobného polohového

poTa,
- geodetické údaje bodov podrobného polohového

poTa,
- zoznam súradníc,
- použité výšky štátnej nivelácie,
- polohopisné a výškopisné mapy,
- charakteristické priečne profily,
- pozd1žne profily,
- vytyčovacie výkresy.

Súčasťou spoločného zmluvného projektu sú~
vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros je aj "výkaz
zaberaných pozemkov". Bol vypracovaný podTa zásad
odsúhlasených československou a maďarskou stranou.

Ako pracovný podklad na stanovenie veTkosti za-
beraných ploch sa použili kópie pozemkových máp
v mierkach 1 : 2880, 1 : 2000, resp. 1 : 1000 a údaje
z písomného operátu evidencie nehnuteTností. Do po-
zemkových máp bol i zakreslené na základe súradníc
hranice území potrebných pre trvalý a dočasný záber
poTnohospodárskej pOdy v členenÍ na jednotlivé hlavné
objekty. Plochy zaberaných pozemkov sa určili grafic-
kým sposobom. V pÍsomnej - tabuTkovej časti vý-
kazu pozemkov sú vykázané trvale a dočasne zaberané
pozemky, a to podTa hlavných objektov a oblastí,
katastrálnych území a kultúr pre celú sústavu vodných
diel. Pozemky boli zatriedené podTa nasledujúcich
kultúr: intravilán, orná poda, lúky a pasienky, ovocné
sady - vinice a záhrady, lesy a ostatné plochy.

Objekty celej sústavy vodných diel prechádzajú cez
64 katastrálnych území a pre trvalý a dočasný záber
pozemkov bolo treba vykázať cca 9 400 dotknutých
parcieI. Na podklade pracovného operátu výkazu po-
zemkov sa pre spoločný zmluvný projekt spracovala
výsledná dokumentácia zaberaných pozemkov obsa-
hujúca prílohy:

- technická správa,
- prehfadná situácia v mierke 1 : 10 000,
- súhrnné výkazy zaberaných pozemkov - tabuTko-

vá časť. Obidvatietooperáty spracovali pracovníci
HYCO.

Československá strana bola povinná okrem spoloč-
ného zmluvného projektu spracovávať súbežne aj

úvodný projekt na jednotlivé etapy výstavby sústavy
vodných dieI. Na tento účel použili sa prakticky vý-
sledky všetkých geodetických prác zabezpečované pre
spoločný zmluvný projekt, s potrebnými doplnkami
tak, ako vyplývali z požiadaviek projekcie. Tieto do·
plňujúce geodetické práce zabezpečovali, resp. za-
bezpečujú priebežne pracovníci HYCO.

Geodetické práce pre vykonávacie projekty jednotli-
vých objektov sústavy vodných diel boli, resp. sú
zabezpečované podTa požiadaviek projekcie a v úzkej
spolupráci zodpovedného geodeta generálneho projek-
tanta (HYCO) a zodpovedného geodeta investora
(Vodohospodárska výstavba, IP, Bratislava - VVIP)
tak, ako to vyplýva z vyhlášky č. 11/1974 Zb. o geode-
tických prácach vo výstavbe. Všetky tiet,o geodetické
práce na československom území v.vkonávajú pracov-
níci n. p. Geodézia Bratislava, GÚ a HYCO, okrem
objektov: pravá strana zdrže Hrušov - Dunakiliti,
oblasť dolný Hron a oblasť dolný Iper, pre ktoré geo-
detické práce i vlastnú projekciu vykonáva podTa do-
hody maďarská strana.

Ako prvoradú úlohu bolo treba zabezpečiť stabili-
záciu a súradnicové a výškové určenie bodov vytyčo-
vacej siete pozd1ž hlavných objektov vodného diela
Gabčíkovo - Nagymaros na československom území
[3]. Body vytyčovacej siete sú stabilizované zabetóno-
vanými nivelačnými kameňami s osadenou mosadznou
nivelačnou značkou v strede hornej plochy a s vyvita-
ným otvorom na centráciu. Chránené sú ochrannou
betónovou skružou a zabetónovaným ochranným ty-
čovým znakom. SÚ umiestnené mimo obvod stavenis-
ka, v pozdÍžnych vzdialenostiach cca 400-600 m na
celom československom úseku. Majú funkciu aj ako
body vytyčovacej siete i ako hlavné výškové body,
a to podTa ČSN 730422. Pre celú sústavu vodných
diel na československom území bolo navrhnutých 710
bodov vytyčovacej siete, z toho v oblasti vodného diela
Gabčíkovo 192 bodov a v oblasti vodného diela Nagy-
maros 518 bodov. Polohove sú určované polygónovými
ťahmi obojstranne pripojenými a orientovanými
s d1žkami meranými elektronicky. Vodorovné smery
sú merané vo dvoch skupinách teodolitom Wild 3
a d1žky svetelným diaTkomerom ELDI 3. Presnosť v sú-
radniciach je stanovená presnosťou pevných bodov
podrobného polohového bodového pola 1. triedy
(zhusťovacích bodov), to znamená so základnou stred-
nou súradnicovou chybou 0,02 m. Uvedená presnosť
týchto základných vytyčovacích bodov je zvolená
z dovodu neprekročenia krajných odchýlok v súrad-
niciach x a y hlavných bodov trás podTa ČSN 730422.
Výškové body vytyčovacej siete sú určované metódou
presnej nivelácie.

Všetky geodetické práce spojené s určením súradníc
a výšok bodov vytyčovacej siete vykonáva GÚ.

Ďalšia fáza geodetických prác spočívala v stabili-
zácii hlavných bod ov osového kríža pre stupeň Gabčí-
kovo. Určili sa hlavné body HB1-HB14 a to pre po-
zd1žnu os, priečnu os a os plavebných komor. Vzájom-
ná poloha týchto bodov - uhlová i d1žková - bola
daná presnými údajmi vo vytyčovacom výkrese, vy-
nraoovanom hlavnvm nroiektantom stllnňa Gabi'iíko-
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vo. V teréne tieto body sa vybudovali ako betónové pili-
ere o rozmerochSOOX SOOX 1 300 mm, s centračnou ko-
vovou doskou na vrchu pilierao rozmeroch 200 X 200mm
s otvorom na centráciu a nivelačnou klincovou znač-
kou. Chránené sú betónovou skružou, zabetónovaným
tyčovým znakom a drevenou pyramídou.

Uhlové vytyčovanie sa vykonalo teodolitom Wild
T3, dížky sa merali elektronicky diaIkomerom ELDI 3.
Správnost vytyčovacích prác sa kontrolovala porov-
naním kontrolných dížok medzi jednotlivými hlav-
nými bodmi, ktoré sa získali jednak priamym mera-
ním a jednak výpočtom zo súradníc. Rozdiely medzi
kontrolnými dížkami neprekročili hodnotu 15 mm.

Výšky hlavných bodov osového kríža, vztiahnuté
na nivelačné značky stabilizované do pilierov, sa
určili metódou VPN. Práce vykona.l GÚ.

Po vybudovaní bod ov vytyčovacej siete sa vytýčili
hlavné body jednotlivých trás, zmerali sa a vypraco-
vali pozdížne a priečne profily. Podkladom pre tieto
geodetické práce boli vytyčovacie výkresy, vypraco-
vané hlavnými projektantami, v ktorých boli udané
súradnice vrcholových bodov, polomery oblúkov a sú-
radnice začiatkov a koncov trás. Z týchto základných
údajov sa na počítači určili vytyčovacie prvky pre
jednotlivé oblúky, staničenie trasy, súradnice hlav-
ných bodov trás a súradnice začiatkov a koncov oblú-
kov. Za hlavné body trás boli určené body so staniče-
ním vo vzdialenostiach po 250 m, a to podIa OSN
730422. Stabilizované sú v teréne obetónovanými že.
leznými rúrkami a chránené ochrannými tyčami.
Vlastné vytýčenie hlavných bodov trás bolo, resp. sa
vykonáva z bodov vytyčovacej siete diarkomerom
ELDI 3 polárnou metódou, pričom staničenie týchto
bodov na trase je kontrolované priamo pri vytyčovaní
v teréne. Presnosť vytýčenia hlavných bodov je daná
OSN 73 0422. Krajné odchýlky v žiadnom prípade nie
sú prekročené.

Pozdížne profily sú merané so strednou chybou
v staničení podrobných bodov m,=0,25 maso stred-
nou chybou výšky podrobných bodov mz=0,12 m.
Vypracované sú v mierkach 1 : 1000/100 resp. 1 : 2000
lomeno 100.

Priečne profily sú situované na trasách vo vzdiale.
nostiach po 50 m, resp. po 25 m a v miestach podstat.
ných výškových zmien terénu vose trasy.

Šírka priečnych profilov sa pohybuje od 50 m až po
SOOm, a to podra druhu vytýčenej trasy. Stredná
chyba v staničení podrobných bod ov je m8=0,1O m,
stredná chyba výšky bodov priečnych profilov je
mz=0,12 m. Vypracované sú v mierkach 1 : 100/100.
resp. 1 :200/200apreniektoréhlavnétrasy 1 : 500/100.

Enormný rozsah týchto geodetických prác je zrejmý
z nasledujúcich údajov.

Pre vodné dielo Gabčíkovo bolo potrebné vytýčiť
a vyhotovit pozdIžne a priečne profily pre tieto hlavné
trasy:

a) Derivačný kanál
- prívodný kanál,
- Iavostranná a pravostranná hrádza prívodného

kanála,

- Iavostranný a pravostranný priesakový kanál
prívodného kanála,

- štátna cesta Dobrohošť - stupeň Gabčíkovo,
- odpadový kanál,
- Iavostranná a pravostranná hrádza odpadového

kanála,
- plavebný a odvodňovací kanál.

Spolu dížka trás v oblasti derivačného kanála je
133,5 km. Počet zmeraných priečnych profilov je
2100 kusov.

b) Zdrž Hrušov - Dunakiliti

- Iavostranná hrádza zdrže,
- Iavostranný priesakový kanál zdrže,
- Hamuliakovský kanál,
- Oilistovský kanál,
- spojovacia hrádza,
- priesakový kanál pozdíž spojovacej hrádze,
- prechodový úsek zdrže,
- pravostranná hrádza zdrže,
- pravostranný priesakový kanál zdrže.
Spolu dížka trás v oblasti zdrže je 91,5 km. Počet

zmeraných priečnych profilov je 1 9S0 kusov.
Pre vodné dielo Gabčíkovo je to v súhrne 225 km

trás a 4 OSOkusov priečnych profilov.
Pre vodné dielo Nagymaros rozsah vytyčovacích

prác a meranie pozdížnych a priečnych profilov prie.
sakových, spojovacích a odvodňovacích kanálov pre
všetkých S uvedených oblastí je v súhrne 300 km trás
a 9160 kusov priečnych profilov. Spolu pre celú sú-
stavu vodných diel na československom území je to
525 km trás a 13240 priečnych profilov.

Okrem týchto hlavných objektov sú požiadavky na
dodávku geodetických podkladov pre celý rad čiast-
kových objektov pre celú sústavu vodných die!. Sú to
napr. preložky komunikácií v oblasti stupňa Gabčí-
kovo, prístupové cesty k vzdúvajúcim objektom na
priesakových kanáloch, preložky jestvujúcich kaná-
lov a hrádzí, vytýčenie plavebných komor a rejd,
plavebnej dráhy v nádrži, vytýčenie mostov, rozne
terénne úpravy po výstavbe a pod. Tieto doplňujúce
meračské práce sa postupne vykonávajú v priebehu
vlastnej výstavby sústavy vodných diel a to podIa po-
žiadaviek projekcie. podra hrubého odhadu budú re-
prezentovať cca ,50 km trás s vytýčením v teréne
a zmeraním pozdlžnych a priečnych profilov.

Na záver je treba uviesť, že tak rozsiahle geodetické
práce sa u nás na žiadnom vodnom diele doteraz ne·
zabezpečovali. Zorganizovať a termínove zosúladiť
všetky požiadavky projekcie s kapacitnými možnosťa-
mi, ktoré boli na tento účel k dispozícii jednak na
HYCO a jednak na zložkách Slovenského úradu geo-
dézie a kartografie (SÚGK), bola práca veImi náročná.
Možeme len konštatovať, že vďaka úzkej spolupráci so
zainteresovanými zložkami, a to najma s SÚGK, so
Správou geodézie a kartografie v Bratislave, GÚ,
Výskumným ústavom geodézie a kartografie, Slo-
venskou kartografiou, n. p., Geodéziou, n. p.
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v Bratislave a investorom VVIP, všetky vyžadované
geodetické práce sa zmluvne zabezpečili a postupne
sú dodávané.

Predpokladáme, že v budúcnosti budeme mócť po-
skytnúť ďalšie a podrobnejšie informácie a poznatky
o geodetických prácach pri výstavbe objektov Sústavy
vodných diel na Dunaji.

[1] Spoločný zmluvný projekt sústavy vodných diel
Gabčíkovo - Nagymaros.

[2] Geodetický operát: Určenie spojovacích hodov med-
zi ČSSR a MIm.

[3] Geodetický operát: Určenie bodov vytyčovacej siete
pre celú sústavu a hlavných bodov pre stupeň
GabČíkovo.

Lektoroval:
Prof. Ing. Ondrej Michali!ák, CSc.,

Katedra geodézie Svf SVŠT,
Bratislava

Pozemní fotogrammetrie v územním
plánování

Fotografické snímky se dnes staly už zcela běžnou sou-
částí dokumentace při řešení podrobných územních
plánů. Projektant do nich různými, více či méně složi-
tými a přesnými postupy zakresluje navrhované objek-
ty, aby získal obraz o začlenění projektu do okolní
krajiny či sídliště. Geodet může pro takové práce
poskytnout přesnější a dokonalejší podklady. Cílem
příspěvku je proto poukázat na možnosti využití po-
zemních měřickýchsnímků pro řešení podrobných územ-
ních plánů. Je třeba poznamenat, že některé metody
nejsou nové, používané jsou již mnoho let, ale spíše jen
na školách, daleko méně již v našich podnicích. Bude
proto vhodné tyto známé postupy alespoň stručně při-
pomenout a oživit jejich širší využití.

Fotografický snímek je, jak známo středovým prů-
mětem objektu fotografování. Cílem úlohy bude tedy
vyřešit středový průmět navrhovaného objektu do
snímku. Středový průmět je určen promítací rovinou
(tj. rovinou snímku a') a prvky vnitřní a vnější orien-
tace. Metodami deskriptivní geometrie lze u libovol-
ného snímku na základě známých bodů v prostoru a na
snímku graficky rekonstruovat prvky vnitřní a vnější
orientace a potom vyhotovit i středový průmět na-
vrhovaného objektu. Grafická konstruke, je však znač-
ně složitá a poměrně málo přesná.

Mnohem snadněji se úloha řeší s využitím měřického
snímku, jehož prvky vnitřní a vnější orientace známe
či můžeme určit s vysokou přesností. Nejjednodušší
konstrukce vznikne, volíme-li snímek s vodorovnou
osou záběru (co= O) s libelou pro určení pootočení
snímku ve vlastní rovině urovnanou (u = O), protože
pak na snímku všechny svialice na objektu se budou
zobrazovat jako kolmice ke spojnici vodorovných

Doc. Ing. Josef~midrkal, CSc.,
stavebni fakulta ČVUT v Praze

rámových značek, tedy ke snímkovému horizontu
a všechny horizontální přímky, ležící v jedné rovině
se budou sbíhat v úběžnících na horizontu snímku.
Kromě zjednodušení konstrukce vznikne i vítaná kon-
trola její správnosti.

Před řešením úlohy je třeba opatřit si mapu či plán
daného území v dostatečně velkém měřítku (napi·.
1 : 1000) se zakresleným půdorysem návrhu stavby
a znát i nárysy s výškovým členěním navrhované
stavby. Měřický snímek (v případě rozsáhlejšího pro-
jektu bude třeba použít několika snímků z různých sta-
novisek) pořídíme ze stanoviska, jehož polohu a výšku
můžeme spolehlivě identifikovat v mapě. Stanovisko
volíme v místech, které poskytuje dobrý výhled do
prostoru navrhované stavby a osu záběru orientujeme
na nějaký, v mapě opět dobře identifikovaný bod.

Postup grafické konstrukce středového průmětu je
patrný z obr. 1. Do mapy se vynese stanovisko A
a směr osy záběru. Kolmo k ose záběru ve vzdálenosti
konstanty komory f vykreslíme stopu roviny snímku
a', pořízeného s vodorovnou osou záběru. Konstrukce
viditelného prvku půdorysu je z obr. 1 dobře patrná.
Při sestrojování výškového členění zjistíme nejprve
výškové rozdíly bodů projektu vůči horizontu snímku
± L1 11, a v měřítku mapy je vyneseme na rovnoběžku,
proloženou půdorysem bodu s rovinou snímku. Po stře-
dovém promítnutí těchto koncových bodů úsečky,
představujících hranu objektu na stopu snímku
a' je otočíme do směru kolmého ke stopě prochá-
zejícím středovým průmětem polohy daného bodu.

Po konstrukci celého středového průmětu hlav-
ních prvků objektu na kreslicí čtvrtce se na prosvětlo-
vacím stolku přenese obraz na slabší papír do něhož
poznamenáme si stopu snímkové roviny a osu záběru.
Přenesený obraz umíl"tíme na kopii snímku tak, aby
směr osy záběru byl totožný se spojnicí vertikálních
rámových značek a stopa snímkové roviny procházela
značkou, udávající skutečnou polohu horozintu sním-
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Obr. 1: Schéma konstrukce středového průmětu projektu
při vodorovné ose záběru

ku. Do snímku jemně vypíchneme asi 3 body projektu,
středový průmět vystříháme a podle vpichů vlepíme
do kopie snímku. Pak se středový průmět doplní po-
drobnostmi, které nevyžadují zvláštní konstrukci
středového průmětu, doplní se v souhlase se snímkem
i stíny a snímek se přefotografuje. Získáme negativ,
z něhož můžeme vyhotovit potřebné podklady pro
zadavatele.

Konstrukce je poměrně jednoduchá, nevyžaduje
žádných zvláštních pomůcek či zařízení a je dostatečně
přesná.

Za příklad může posloužit měřický snímek (obr. 2a)
a zákres návrhu objektů vysokoškolských kolejí
(obr. 2b) projektovaných v Praze 4.

Obr. Za: Měřický snímek budoucího staveniště kolejí
v Praze 4

3. Vyhodnocení zákresu na analogovém vyhodnoco.
vacím přIstroj i

Při řešení složitějších návrhů objektů či celých sídlišť
by byla grafická konstrukce poměrně pracná. V tako-
vých případech lze s výhodou využít analogových pří-
strojů pro vyhodnocení pozemních měřických snímků.
Ke stereoautografu byl přímo výrobcem konstruován
pomocný stolek (obr. 3), který se připojil k levému
nosiči snímku. Kreslicí hrot, spojený s levým pozorova-
cím objektivem zprostředkoval automatický perspek-
tivní zákres. Tato úprava je výhodná nejen pro uvede-
ný účel, ale je vhodná např. pro perspektivní zákres
vrstevnic do snímku, pro zákres zátopových čar pro
různé výšky hladiny, pro zá.kres podélných či příčných
řezů při tematickém mapování pro geology, řízení
stavby atp. U nového vyhodnocovacího přístroje tech-
nokart bohužel podobné zařízení chybí. Proto v labo-
ratoři fotogrammetrie CVUT se v současné době kon-
struuje dvojité kreslicí zařízení, které umožní současný
zákres jak do levého, tak i do pravého snímku a tak
získat přímo stereoskopický model projektu, což bude
pro projektanty jistě velmi vítané. Takové zařízení
bude možné připojit i na topokarty, které jsou v našich
podnicích již využívány.

Při využití analogového vyhodnocovacího přístroje
je třeba volit vhodné základny. Z nich má být pokud
možno co nejlepší pohled na místo budoucího stave-
niště. Délky základen lze volit poněkud kratší, než při
topografickém mapování, tak např. při použití měřické
komory Photheo 19/1318 místo b = 1110 střední vzdá-
lenosti území jen b = 1120 či 1/30.Ystř. Při pozorování
stereoskopických zákresů pod stereoskopem vznikne
totiž lepší stereoskopický vjem. Pro orientaci modelu
je třeba mít opět dostatečně pí'esnou mapu velkého
měí·ítka i s obrazem výškopisu na níž lze vyhledat
vhodné vlícovací body a do níž je zakreslen i polohopis
projektu zástavby. Neumožňuje-li podkladová mapa
s projektem vyhledání vlícovacích bodú, je tI'eba pro
každou základnu alespoň 3 geodeticky zaměřit. Kromě
zobrazení polohopisu projektu je třeba mít k dispozici
i potřebné nárysy s výškovým členěním.

Po obvyklé orientaci modelu ve vyhodnocovacím
přístroji pomocník u kreslicího stolu zavede měřickou
značku přístroje na viditelný bod polohopisu projektu
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Obr. 3: Pomocný kreslict stolek stereoautoflrafu pro
antomatické řešení středového průrnětn

a vyhodnocovatel na počitadle výšek nastaví jeho nad-
moí'skol! výšku. Hrot pomocného zařízení vyznačí
okamžitě stí'cdov}' pri'lmět takového bodu. Kresba se
provádí na kreslicí papír. Ph automatickém zákresu
svislé hrany objcktu f'P ph spuštěném hrotu pomoené-
ho zařízcní přestaví na počítadle výšek nožním ko-
toučem výška paty svislice a hrot vykreslí stí'edový
průmět této hrany.

Celý postup konstrukce sUedového pn\mětu je znač-
ně rychlejší než grafické í·ošenÍ. Pro úsporu pracovníka
u kreslicího stolu lze místo kreslicí hlavy využít pro-
jektor profilú 11 vyhoQnocovatel se pak sám múže na-
stavovat na obraz projektu v mapě. Po Kkončeném
zákreKu se na pomocném kreslicím zařízení vyznačí po-
loha svislých nimových značek a značka, udávající
polohu horizontu Knímku. Poté se perspektivní zákres
pí'enese na průhledný materiál (napí'. celon) a pomocí
vyznačených rámových značek vlepí do negativu le-
vého snímku. Tím se získá negativ pro vyhotovení
dalších poUebných zvětšenin.

Práce na technokartu či topokartu bude podobná.
Souč:asně se získají zákresy do obou snímkú stereo-
skopické dvojice. Po vyhotovení kopií dvojice se zá-
kresy bude moci projektant s využitím stereoskopu
posuzovat prostorový model celého návrhu zástavby.

Pro ř'cšení pmjckt l! a,,;Hla č'nkII prací v IIistorických
jádrech ml;s' f.; pro t-eštmí nové zástavby je výhodné
,"yhotovit pohledy, které by podávaly výškově správ-
ný obraz mr-sta či krajiny a umožnily i jednoduše r'ešit
asanační či projr'ktové prác·('. První práce toho druhu
byly pl'cd nč:kolika málo lety provedeny ve Francii.
Pohledv mč'lv méř'ítka I : 1000211: 2000. Protože bylo
lll(>J'ítlc;)tak;)výl:h pohledÍ! pomč·rnt· mail;' nedaly' St'

zobrazit podrobnosti, !ckl'/' alF pl'Oje!ctanty pÍ'edevším
zajímají (napi-. výzd,)ha fasúd, "tupcú poškození atp.)

Ve spolupráci s Il. p. G"'2industria ve SU~br'e proto
laboratoř- fotogrammctrie CVUT začala v CSSR po-
pl"vé zkoušet. pozemní steroofotogmmmetrii pro vy-
hotovení pohledú na historická jádra měst v měHtkách
1 : 200 a 1 : 500.

Pro vyhot.ovení pohledú se využije pozemní stereo-
fotogrammetrie, pí'edevším v tzv. normálním případu,
kdy jsou osy záběru na obou st.anoviskách vodorovné
a kolmé k základně. Není-Ii možné použít normální pří-
pad, použije se případů st.očených os, ale v tom pHpadě
se volí základna poněkud delší, než jak bude dále
uvedeno. Délka základny bude při použití komory
s normálním obrazovým úhlem asi b = 1110 st.řední
vzdáknosti území, pH použití širokoúhlé komory asi
b = 1/5 i!sti". Nejobtížnější je přitom volba základen
tak, aby poskytovaly co nejlepší výhled na zaměřo-
vanou {:ást města s dostat.ečným nadhledem. To proto,
ahy vznikalo co nejméně popředím zakrytých prostor,
které nelze vyhodnotit. Stanoviska není třeba geode-
ticky zaměí-ovat, pouze pÍ'esně měHt délku základny
a osu záběru orientovat. tak, aby procházela několika
body, jež lze dobře v podkladové mapě velkého měřít.
ka (kterou je t.řeba mít k dispozici) identifikovat.

Pro vyhodnocení snímků se použije technokart
nebo topokart. Orientace stereoskopického modelu se
provede s využitím vlícovacích bodů identifikovatel-
ných na snímcích a v podkladové mapě. Nemůžeme-Ii
z mapy určit jejich výšku, je třeba vždy pro dvojici
alespoň 2 až 3 výškové body zaměřit. Na základě
dosavadních zkušeností se ukázalo, že od polohového
vlícování modelu lze upustit, protože kvalita snímků
a přesnost s jakou prvky vnější orientace při pečlivé
práci na základně dosáhneme, požadovanou pí'esnost
vyhodnocení zajistí.

Princip snímkování a vyhodnocení je patrný z obr.
4. Ze stanovisek A a B byly pořízeny snímky se vzá-
jemně rovnoběžnými osami záběru. Bod na objektu P
se zobrazil na snímcích jako P' a pti. Obnovíme·li ve
vyhodnocovacím přístroji v měřítku modelu situaci
ph fotografování (tím, že se na základnovém vozíku
nastaví délka základny v měÍ'Ítku modelu), protnou se
oba promítací paprsky opět v bodě P, který je zobra-
zen v daném měřítku mapy (v závislosti na převodech
mezi pÍ'Ístrojem a kreslicím stolem). Výška bodu se
odečte v měHtku modelu na počítadle výšek. Při-
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pojíme-li ke kreslicímu stolu výstup souřadnic x a z
vyznačí se graficky nárys bodu P v měřítku pohledu.
Rovina, v níž se pohled kreslí, je kolmá k osám záběru.
Záznam pohledu vzniká tedy jako ortogonální průmět
do svislé roviny kolmé k ose záběru. Polohopisné
prvky budou tedy podle orientace k ose záběru afinně
zkresleny, výšky budou ale správné.

Protože ve stereoskopickém modelu lze měřickou
značkou plynule objíždět všechny viditelné prvky,
vzniká na kreslicím stole postupně kresba všech, na
snímcích zobrazených podrobností. Kromě grafického
záznamu lze na počítadle výšek odečítat nadmořské
výšky důležitých prvků a do pohledu zaznamenat jako
kóty.

Při volbě měřítka modelu je třeba uvážit, že maxi-
mální vzdálenost vyhodnocovaných bodů může být
v měřítku modelu 350 mm a v závislosti na tom pak
volit potřebné převody do měřítka pohledu.

Obr. 6: J€den z pohledů na město Loket
(originál v měf.l : 200)

Cásti, které nejsou na snímcích dobře identifikova-
telné anebo jsou zakryté jinými předměty měření, ale
které jsou zakresleny na mapě, kterou máme k dispo-
sici lze přenést do pohledu postupem, jehož princip je
na obr. 5. Stejný postup se použije i pro řešení zákresu
navrhovaného objektu do pohledu. Do pohledu se vy-
nese směr osy záběru tak, že po skončeném vyhodno-
cení zaznamenáme polohu vertikálních rámových zna-
ček levého snímku. Do podkladové mapy se osa záběru
vynese pomocí dobře identifikovatelných bodů, jimiž
prochází. V obr. 5. je osa záběru vyznačena čerchova-
ně. V mapě se odměří kolmé vzdálenosti objektu od
osy záběru (spojnice 101 atd. (v obr. 5) a přenesou se
podle obrázku i do pohledu. V případě, že měřítko
mapy je jiné než měřítko pohledu, je třeba pořadnice
poměrem obou měřítek upravit. Výšky do pohledu
vyneseme ve shodě s výškami určenými z mapy či
projektu (Hl až Hn).

Naznačený postup dokumentuje poměrnou jedno-
duchost vyhotovení pohledů i jeho pozdější doplňo-
vání v souvislosti s projektovanými asanačními pra-
cemi či výstavbou nových objektů.

Navrhovaný postup byl prakticky aplikován pro
dokumentaci pohledů na historické jádro města Loket
v měř. 1 : 200. Z obr. 6 je patrné, že s ohledem na kon-
figuraci terénu nebylo možné volit dostatečný nad-
hled, takže některé části pohledu jsou vyhodnoceny
pouze v obrysech, detaily byly zakryté. Město je
zobrazeno celkem na 6 pohledech, podkladová mapa
měla měřítko 1 : 1000, max. vzdálenost 350 m, měřítko
modelů bylo 1 : 1000. Pro orientaci každého modelu
byly k disposici 4 vlívací body zaměřené pouze výš-
kově. Přesnost vyhodnocení byla určena porovnáním
s podkladovou mapou. Ukázalo se, že střední chyba
v poloze objektů byla ± 20 cm, ve výškách ± 5 cm.

Další aplikací bylo vyhotovení 5 pohledů na město
Stříbro v měřítku 1 : 500 (ukázka jednoho pohledu
v obr. 7). Základny byly zvoleny s dostatečným nad-

, Obr. 7: J€den z pohledů na město Stfíbro
(originál v měf. 1: 500)
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hledem, ale byly poměrně daleko od středu města.
Proto bylo třeba měřítka modelů volit I : 2000. Pod-
kladová mapa měla měřítko I: 1000, vyhodnocení
zajišťováno pro každou dvojici 3 výškovými body.
Přesnost vyhodnocení, získaná porovnáním polohopis-
ných prvků na mapě a v pohledech byla dána sti'ední
chybou ± 25 cm, ve výškách s využitím geodeticky

zaměřených kontrolních výškových bodů byla střední
chyba ± 5 cm.

Do rc(lakcc dOHlo: 1~. fi. I UHO
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Funkcia OBIS geodézie V celoštátnej
sústave VTEI

Ing. Alfréd Nejedlý,
Výsl<umný lístav geodézie
a I<artografie v Bratislave

Medzi charakteristické znaky súčasného obdobia ve-
deckotechnickej revolúcie patrí nesporne neví dané
zvyšovanie objemu vedeckých poznatkov, sprevádzané
rozsiahlou publikačnou činnosťou. Hovoríme o tzv.
"informačnej kríze", pri ktorej dochádza k "inflačnej
produkcii" informačných hodnot. Na urýchlené a efek-
tívne sprostedkovanie nových poznatkov už nestačí
samotná klasická knižničná činnosť, ale do popredia sa
dostáva sústava vedeckých, technických a ekonomic-
kých informácií (VTEI), ktorá poskytuje vybrané
a spracované informácie jednotlivým typom používa-
tefov tak, aby sa vytvárali predpoldady na zavádzanie
výsledkov domácej a zahraničnej vedy a techniky do
národného hospodárstva.

Pre ďalší úspešný rozvoj našej ekonomiky je po-
trebné, aby sa všetky hospodárske plány orientovali
nielen na urýchlenie vedeckotechnického rozvoj a
(VTR), ale najma na jeho realizáciu. Dominujúce po-
stavenie v tomto procese má riadenie, ktoré vo svojej
podstate vychádza z vyhodnocovania informácií [I],
a. to nielen z informácií pre plán a rozpočet a zo socíálno-
-ekonomických informácií, ale aj z vedeckotechnických
informácií (VTI). Ak by sa v riadení uplatňovali len
prvé dva informačné okruhy, mohla by usmerňovaná
sústava dosahovať lepšie efekty len v medziach existu-
júcich hraníc, l,toré sú dané jestvujúcimi zdroj mi
a kapacitami. Je však všeobecne známe, že každá eko-
nomická sústava musí držať krok s celosvetovým vý-
vojom, riešiť zásadné problémy inovácie technológií
a výrobkov a s tým súvisiace investície, riadiť celý
technický rozvoj a riešiť problémy koncepčného typu.
Tento dynamický rozvoj v čase a v podmienkach me-
niacej sa kvality je umožnený zapojením okruhu
VII do systému riadenia. Keďže o všetkých spomína-
ných problémoch sa rozhoduje na vyšších úrovni ach
riadenia možno konštatovať, že potreba VTI pre ria-
denie stúpa s úrovňou riadenia a s časovým horizon··
tom riadiaceho aktu [2]. Preto je jednou zo základných

fuukcií účinného riadcnia vytváranic optimálnych
tokoy informácií. V týchto informačných tokoch
musia byť informácie diferencovane llpravpné pre
jednotlivé úrovne riadenia. Túto úlohu možno úspušnc
zvládnut~ jedine pomocou komplex ne a racionálne vy-
budovanej sústavy VTEI.

Počiatky organizovanej informačnej činnosti v Čes-
koslovensku spadajú do obdobia po druhej svetovej
vojne, kedy velké priemyselné podniky začali budovať
svoje dokumentačné služby predovšetkým pre úzke
vrstvy technikov, konštruli:térov a riadiacich pracov-
níkov. Neskoršie dochádza k začienenill technických
knižníc a dokumentačných útvarov do organizácie
národných podnikov a začiatkom šesťdesiatych rokov
sa začína formovať trojstupňová sústava VTEI:

Odvetvové informačné strediská (ODIS) sa zria-
ďujú na zaistenie informačných potrieb odvetvia ako
samostatné informai"méinštitúcie, priamo podriadené
ústredným orgánom, alebo ako súčasť organizácií
priamo podriadených ústredným orgánom. Svojou
činnosťou získávajú informácie pre celoodvetvové
i medziodvetvové otázky v nadvaznosti na jednotlivé
odbory. K ich úlohám patrí: zabezpečovať informácie
o tendenciách i rozvoji celého odvetvia ako i o zmenách
a vzájomných proporciách jeho odborov. Ďalej za-
bezpečujú informačnú činnosť aj pre odbory, kde nic
sú zriadené informačné strediská. Informujú o vý-
sledkoch výskumu a nových poznatkoch zo všetkých
odborov v rámci celého mzortu a zabezpečujú neustály
tok informácií do rezortu .Aby výskum bol čonajhospo-
dárnejší a aby sa duplicitné postupy znížili na mini-
mum, snažia sa zabezpečovať informačnú činnosť
v optimálne možnom predstihu. Starajú sa o celoštátnu
koordináciu informačnej činnosti odborových stredísk
svojej odvetvovej gescie, vrátane metodickej pomoci,
a to bez ohradu na to, ktorému ústrednému orgánu "ú
podriadené.

Odborové informač,né strf'di.sk:í (OBTS) p]nia,
infunnaénú gC8eiuza cd,,' odhoJ'" cdo.~J((ln"mmf-radlp
a sledujú možnosti jeho rozvoja. Zdaďujú 8a obvykle
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v organizáciách plniacich funkciu vedúcich pracovísk
VTR, v orgánoch stredného článku riadenia, v ústa-
voch akadémií vied, vysokých škol a iných organi-
záciách. Doplňujú a sprístupňujú informačné fondy
daných odborov a umožňujú ich všestranné využívanie.
Podfa potreby metodicky usmerňujú a pomáhajú
základným informačným strediskám odborovej gescie.
Zaobstarávajú im informácie z ich odborov v spolu-
práci s mimorezortnými informačnými strediskami,
ktorých odbory okrajove zasahujú do ich oblasti.

Základné informačné strediská (ZIS) sa budujú
v podnikoch, závodoch, výrobných hospodárskych
jednotkách. Zabezpečujú informačnú činnosť v súlade
s potrebami vlastnej organizácie. Hlavne pre vlastné
podniky a závody získávajú, spracúvajú a zovšeobec-
ňujú skúsenosti z výroby, technológie a projekcie.
Zároveň podfa potreby slúžia svojimi informačnými
fondami celej sústave informačných stredísk [3].

2. Sústava VTEI v odvetví geodézie a kartografte

InformačnlÍ. sústava VTEI bývalého rezortu Ústrednej
správy geodézie a kartografie (ÚSGK) bola súčasťou
celoštátnej informačnej sústavy, na čele ktorej bol
vtedy Ústav pre technické a ekonomické informácie.
Funkciu riadiaceho strediska v rezorte mala ÚSGK,
ktorá ju prakticky vykonávala jedným referentom
v oddelení novej techniky. Funkciou OBIS ,ktoré prak-
ticky už vtedy posobilo ako ODIS, bolo poverené
Odborové stredisko vedeckých, technických a ekono-
mických informácií a propagandy (OS VTEIP), orga-
nizačne začlenené vo Výskumnom ústave geodetickom,
topografickom a kartografickom v Prahe (VúGTK).
Funkcie ZIS v rezorte ÚSKG sa vykonávali v referá-
toch technických a ekonomických informácií začlene-
ných v útvaroch prípravy výroby, viičšinou ako Sú-
časti útvarov technického rozvoja jednotlivých vý-
robných zložiek rezortu ÚSGK.

V roku 1970 vznikol Výskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave (VúGK). Tomuto ústavu sa
do jeho Štatútu zo dňa 16. februára 1970 okrem iných
zaradila aj úloha zabezpečovať komplexné vedecko-
technické a ekonomické informácie a propagáciu
(VTEIP) v odbore geodézie a kartografie.

V období, keď sa tvoril Štatút VÚGK nebola jasná
otázka, či bude OS VTEIP pri VÚGK zabezpečovať
komplexné VTEIP pre geodéziu a kartografiu, a či len
pre geodéziu.

Dňa 25. mája 1970 vedenie Slovenskej správy geo-
dézie a kartografie (SSGK) schválilo navrhovanú kon-
cepciu vytvoriť pri Slovenskej kartografii, n. p. Brati·
slava, z Kartografickej informačnej služby Odborové
stredisko kartografických informácií (OSKI).

OS VTEIP pri VúGK potom zabezpečovalo infor-
mácie len z odboru geodézie a Štatút VúGK sa po-
zmenil podfa prílohy č. R-553-1/1970.

Predmetom Štatútu boli úlohy a posobnosť OS
VTEIP, vzťah k SSGK, k ZIS-om v organizáciách
rezortu SSGK, vzťah k OSKI,k OS VTEIPpri VúGTK,
ako aj k informačným strediskám v mimorezortných
organizáciách a k informačným strediskám v zahra-
ničí.

V OS VTEIP pri VúGK mala osobitné poslanie
knižnica. Povodne sa uvažovalo s centralizáciou kniž-

níc do OS VTEIP z celého rezortu SSGK. Na základe
prehodnotenia možností budovania centralizovanej
knižnice v OS VTEIP pri VúGK sa však do Štatútu
OS VTEIP odporúčal zaradiť program budovania
vedeckej knižnice.

Knižnica VúGK získala základný knižný a časopi-
secký fond prevodom z knižníc orgánov a organizácií
rezortu SSGK na základe dvojstranných dohod a de-
limitáciou niektorých častí fondov z knižnice VÚGTK.

Zriadenie dvoch informačných stredísk v rezorte
SSKG bolo len základom informačnej siete v rezorte.
Celková organizácia informačnej siete VTEI v rezorte
sa riešila prakticky až neskol'.

Medzitým však došlo v našom verejnom živote
k udalostiam, ktoré významne poznačili i další rozvoj
čs. sústavy VTEI. Medzníkom bol najma XIV.
zj azd KSŮ a plenárne zasadnutie ÚV KSŮ a ÚV
KSS o vedeckom a technickom rozvoji v máji 1974, na
základe ktorých sa dostali do popredia aj niektoré
závažné úlohy rozvoja sústavy VTEI. lšlo najmii
o rozvoj sústavy VTEI v koordinácii so sústavou
sociálno-ekonomických informácií a informácií pre
plánovanie v súlade s uznesením vlády ŮSSR č. 201
11973 a v súvislosti s tým aj o zdokonafovanie a racio-
nalizáciu sústavy VTEI v nadvaznosti na celkové úlo-
hy VTR a celého národného hospodárstva. V súlade
s týmito zámermi vydalo Federálne ministerstvo pro
technický a investičný rozvoj (FMTIR) Smernicu č. 2
o sústave VTEI zo dňa 17. 5. 1974, ktorá vstúpila
v platnosť 1. júna 1974 a je právnou normou nižšieho
rádu - avšak prvou právnou normou, ktorá sa zaoberá
problematikou VTEI. Doterajší rozvoj, funkci a i orga-
nizačné usporiadanie sústavy VTEI vychádzalo z vlád-
neho uznesenia č. 606/1959 a Smerníc bývalej Štátnej
komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky
(SKRKVT), ktoré nemali charakter právnych noriem.
Smernica č. 2 bola vydaná ako súčasť príprav na
6. 5RP a rešpektuje, prípadne motivuje celý rad
nových skutočností, najmii však dvojaké postavenie
každého informačného pracoviska v informačnom
systéme VTEI:

a) ako funkčnej súčasti celej sústavy VTEI a jed-
jednotného celoštátneho informačného systému a
systému VTEI členských štátov RVHP a

b) ako výkonného informačného pracoviska, organi-
začne i funkčne zameraného na uspokojovanie
informačných potrieb určitej socialistickej orga..
nizácie, príp. riadiaceho orgánu.

Okrem toho Smernica stanovuje, že sústava VTEI
je vytváraná a riadená ako jednotný organizačný
a funkčný systém na celom území ŮSSR, pri rešpekto-
vaní federatívneho usporiadania štátu a špecifík jed-
notlivých odvetví a odborov. Za riadenie, funkciu
a rozvoj odvetvových, odborových a špecializovaných
informačných systémov zodpovedajú ústredné orgány
federácie a republík, v posobnosti ktorých sa informač-
né pracoviská nachádzajú. Ministerstvo výstavby
a techniky (MVT)ŮSR a MVT SSR koordinujú činnosť
informačných pracovísk, ktorésú vposobnostiorgánov
republík a uplatňujú jednotnú metodiku a technoló-
giu informačnej práce v rámci metodiky a technológie
FMTIR.
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Dóležité je ustanovenie Smernice, podIa ktorého
odvetvové, odborové a špecializované informačné
strediská majú celoštátnu posobnosť a musia byť
registrované na základe jednotného postupu u prí-
slušného MVT.

I ked sa vydaním Smernice č. 2 zrušili Smernice
č. 29420 bývalého SKRKVT, zostala vecná náplň čin-
nosti informačných stredísk v podstate rovnaká. Zme-
ny sa týkajú predovšetkým organizácie a foriem prác
najma so zameraním na automatizačnú, spojovú a re-
prografickú techniku, na unifikáciu a štandardizáciu
s cieIom dosiahnutia vnútornej a vonkajšej prepojitel-
nosti informačných systémov VTEI.

V súlade s novými predpismi a vzhIadom na nové
organizačné usporiadanie a z neho vyplývajúce vazby
sa ústredné orgány v geodézii a kartografii so súhlasom
příslušných MVT dohodli na tomto rozdelení infor-
mačných pracovísk:

V rezorte Úeského úradu geodetického a kartogra.
fického (ČÚGK) sa zriadi pri VúGTK ODIS a pri Geo-
detickom ústave, n. p., v Prahe OBIS pre štátne ma-
pové diela.

V rezorte Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SÚGK) sa zriadi OBIS geodézie pri VÚGK a OBIS
kartografie pri Slovenskej kartografii, n. p.

Posobnosť týchto informačných stredísk je celo-
štátna a ich štatúty, ktoré vydali príslušné nadriadené
orgány nadobudli účinnosť v poradí:
ODIS - 25. júla 1975,
OBIS pre štátne mapové diela - 6. mája 1976,
OBIS geodézie - 1. júla 1976,
OBIS kartografie - 1. júla 1976.
Ročný odstup týchto termínov vyplýva z etapovitého
riešenia jednotlivých hierarchických stupňov čs. sú-
stavy VTEI.

Informačnú gesciu jednotlivých stredísk a okruh
spolupracujúcich organizácií z vlastného a mimo
vlastného odvetvia vymedzujú príslušné poverovacie
listiny. Štatúty ZIS boli vydané následne po legislatív-
nom doriešení postavenia ODIS-u a OBIS-ov v od-
vetví.

Na porade zástupeov rezortov, odvetvového a od-
borových informačných stredísk a Výskumného stre-
diska 090 dňa 6. februára 1979 v Prahe sa položili zá-
klady pre další rozvoj spolupráce a koordináciu čin-
nosti v danej oblasti. Medzi ODIS-om a OBIS-mi sa
navzájom uzatvorili dohody o spolupráci.

Informačná gescia OBIS geodézie zahrnuje nasledovnú
tematiku: geodéziu, geodetickú astron6miu, geo-
detickú gravimetriu, fotogrametriu, mapovanie
a evidenciu nehnuteIností. Okrem toho OBIS geo-
dézie zhromažduje a rozširuje vybrané vedecké a tech-
nické informácie z kartografie, geografie, matematiky,
fyziky, jazykovedy a iných odborov prírodných a spo-
ločenských vied, ktoré sú využívané v geodézii, ako
i z odborov, v ktorých sa uplatňujú geodetické met6dy
a používajú výsledky geodetickej činnosti.

V rámci svojej činnosti stredisko uspokojuje infor-
mačné potreby z odboru geodézie ako funkčná súčasť
celej sústavy VTEI, koordinuje a metodicky riadi
činnosť v danom odbore a vykonáva informačnú čin-

nosť pre VúGK ako jeho základné informačné stredis-
ko s organizačným a funkčným zameraním na uspo-
kojovanie informačných potrieb SÚGK a ČÚGK.
Z funkčného aspektu má OBIS geodézie dvojaký roz-
sah posobnosti, a to celoštátny a rezortný. V rámci
celoštátnej posobnosti vykonáva činnosť v jednot-
nej sústave knižníc a VTEI, v rezortnej posobnosti
naviac delegovanú činnosť v oblasti vynálezcovského
a zlepšovaterského hnutia (VZH) a evidenčnú činnosť
(výskumné správy, cestovné správy, preklady ap.).

OBIS geodézie rozvíja mimoodvetvovú spolu-
prácu so špecializovanými informačnými inštitúciami
najma s Ú"tredím ve.deckých, techn'ických a ekono~
mických informácií (UVTEI) v Prahe, so Slovenskou
technickou knižnicou (SITK) a Univerzitnou knižnicou
(UK) v Bratislave. Ide tu o vazby v oblasti metodiky
informačnej práce a o spoluúčasť na jednotuOlll auto-
matizovanom spracovaní hlavných subsystémov cent-
rálneho systému druhovo špecializovaných informač-
ných fondov čs. sústavy VTEI (ÚVTEI - výskumné
správy, ce::;tovnésprávy a odborné preklady, SITK -
firemná literatúra, UK - zahraničná literatúra).
výstupy, spracované spomínanými inštitúciami vo
forme súborných materiálov, sú k dispozícii všetkým
interesentom čs. sústavy VTEI, pričom úsek výskum-
ných správ je prepojený aj na Medzinárodné centrum
vedeckých a technických informácií. Okrem toho
OBIS geodézie spolupracuje s niektorými informač-
nými pracoviskami iných odborov a vykazuje aktívnu
bilanciu najma v medziknižničnom styku. Na úseku
vedeckotechnickej propagácie dosahuje stredisko
priaznivé výsledky v súčinnosti s Československou
vedeckotechnickou spoločnosťou a s dalšími inštitúcia-
mi, najma s Klubom vedy a techniky pri Slovenskom
zvaze novinárov. Príspevky, ktoré sa zasielajú do
bulletinu Novosti vedy a techniky a touto cestou sa
dostávajú na uverejnenie v masovokomunikačných
prostriedkoch, slúžia nielen na propagáciu rozvoja
vedy a techniky v odbore geodézie, ale aj na populari.
záciu geodézie všeobecne.

Hlavným cieIom činnosti OBIS geodézie je uspoko-
jovanie informačných potrieb róznych kategórií použí-
vateIov, najma vedúcich pracovníkov vo sfére riade-
nia, VTR, výroby a v ostatných oblastiach spoločen-
ského života. Ide najma o podstatné urýchlenie verti-
kálneho a horizontálneho kolobehu informácií, rozširo-
vanie faktografických informačných služieb a o pre-
h1benie aktívnej úlohy informačného pracoviska pri
zavádzaní inovácií priamo do výroby. Za tým účelom
OBIS geodézie zbiera a spracúva VTI a rozširuje
ich pubIikačnou činnosťou, výpožičnou službou svojej
knižnice a inými bežnými formami vedeckotechnickej
propagácie. V súčasných podmienkach kádrového
obsadenia sú dobudované úseky strediska: knižnica
(1 prac.), úsek dokumentačný a prekladateIský (2
prac.), úsek pubIikačný a agenda VZH (1 prac) a roz-
množovacie práce (1 prac. ). V tomto zložení OBIS
geodézie vykonáva základné informačné činnosti
a všetky ostatné povinnosti vyplývajúce z predpisov
platných v danej sfére posobnosti. Chýbajúce kapacity
sa nahradzujú orientáciou na získavanie informácií
externou spoluprácou a inými komerčnými formami.
Vo svojej činnosti OBIS geodézie využíva primárne
fondy svojej knižnicc, ktorá v súčasnosti disponuje cca
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14000 knižničnými jednotkami. Doterajší priemerný
ročný prírastok predstavuje cca 1000 knižničných jed-
notiek. V súčasnosti knižnica odoberá 169 časopisec-
kých titulov z 19 štátov. Stredisko je poverené koordi-
miciou nákupu geodetickej literatúry z devízovej ob-
lasti. ZIS ktoré majú s OBIS-om geodézie uzavretú do-
hodu o spolupráci, mažu predkl;dať návrhy na zakú-
penie publikáeií z nesocialistických štátov, čím získajú
po ich nadobudnutí knižnicou VÚGK prednostné
právo na ich zapožičanie. Informácie o novozískaných
informačných prameňoch poskytujc Prírastkový zo-
znam knižnice VÚGK (vydávaný raz mesačne),
Horý Ra zasida nielen všetkým organizáciám rezortu
r--:(rGK a ČÚGK, alc aj mi~()rczortnÝ!ll ZÚUjCIllCOll1
(i'1zolám,pracoviskám a inštitúciám s geodetickými
zložkami). Podobne sa distribuje i Zoznam časopisov
objednaných do knižnice VÚKG vydávaný s ročnou
I'('riocii("itou. Okrcm toho sú prírastky za uplynulý
mesiae vystavované k nahliadnutiu na informačných
dňoch, ktoré sa konajú každú prvú stredu bežného
llIesiaca a sú prístupné aj širšej verejnosti. Vlastnú
činnosť v lmižničnej sfére upravuje Knižničný poria-
dok VÚGK (vyd. VÚGK pod č. 24-1595/1977), ktorý
reguluje aj formy výpožičncj služby.

OBIS geodé:úe buduje úplný dokumentačný ka-
t alóg svojich knižničných fond ov a dokumentačnú
kartotéku Literární hlídky a Medzinárodnej geode-
tickej dokumentácie s autorským a systematickým
(podTa Medzinárodného desatinného triedenia) uspo-
riadaním. Celkove tento fond reprezentuje cca 80000
záznamov. Okrem operatívneho rešeršovania poskytu-
je stredisko aj komplexné retrospektívne rešerše
podTa objednávok interesentov. Vo funkcii ZIS vy-
konáva OBIS geodézie permanentnú selektívnu in-
formačnú službu pre pracovník ov VÚGK. V rámci
prekladateTskej služby sa ročne spracúva v priemere
300-400 normostránok odborných textov.

Puhlikačná činnosť OBIS geodézie je orientova-
ná na vydávanie informačného spravodaja Bulletin
VÚGK, v ktorom sa uverejňujú autorské články
o výsledkoch výskumnej činnosti VÚGK, informácie
o novej technike, informácie o VZH a bibliografie
vybraných fondov lmižnice. Distribuje Ra celoštátne
v odhorovej pasobnosti. Okrem toho OBIS geodézie
vykonáva i ostatnú edičnú činnosť VÚKG.

V rámci činnosti v oblasti VZH stredisko buduje
a udržuje evidenciu vynález ov a zlepšovacích návrhov
prijatých v reZOl'teSÚGK. Táto spolu s komplexným
súborom firemnej literatúry usporiadaným podTatema-
tických profilov umožňuje v rámci poradenskej služ-
by poskytovať faktografické informácie z oblasti geo-
detickej techniky rezortným i mimorezortným záujem-
eom.

Ďalší rozvoj činnosti OBIS geodézie bude poznačený
zvyšovaním úrovne odbornej informačnej činnosti
a skvalitňovaním metód práce a služieb. Pojde
o t-:elektívnešírenie informácií pre rozhodovanie v pro-
("('SC riadcnia, odovzd:í,vanic j;onkrétnve!t informač-
11;\;011 matc-riálov a o prehíbenie spcdupnloe s ostatnými
informačnými stredískami odvetvia na spoločných in-

formačných zámeroch. Intenzifikáoia komunikačného
procesu VTEI bude v období 7 5RP sprevádzaná ino-
vačným procesom, ktorý bude smerovať k zdokona.
leniu systému VTEI v odvetví geodézie a kartografie.
Automatizovaný informačný systém VTEI v re-
zortoch SÚGK a ČÚGK sa bude koordinovane reali-
zovať v súlade s Pravidlami zavádzania automatizo-
vaných systémov VTEI a podTametodických pokynov
ÚVTEI. V tejto oblasti sa bude OBIS geodézie opierať
o spoluprácu s hlavným riešiteTom úlohy- ODIS geo-
dézie a kartografie pri VÚGTK Zdiby, pričom niektoré
dielčie úlohy bude riešiť v rámei činnosti svojho
vlastného strcdiska. V tejto súvislosti treha však
zd6razniť, že pre cfektívnosť daného sy"tému je
rozhudujúca predovšetkým kvalitná a zodpuvedná
práca všetkýoh stredísk, pre ktorú tl'eba vytvoriť
primerané podmienky. Pojde najma o materiálne
11 kádrové posilnenie "ústavy na všctkýeh stupňoch.
l~ozvoj odvetvovej a odborových sústav VTEI v 1'0-

zortoch SÚGK a ČÚGK vytvára predpoklady na to,
aby sa v najbližšom období dostala do centra pozor-
nosti aj sieť základných stl'edísk VTEI v jednotli-
vých podnikooh, ústavoch a iných organizá.ciách, teda
v tej časti sústavy, ktorá je najbližšie k používateTom
informácií a ktorá dotvára túto sústavu v cykle veda
- technika - výroba - využitie. Účinnosť odboro-
vého systému sa najlepšie uplatní v ucelenej, dobre
prepojenej sústave VTEI, ktorá umožní zrýchlenie
vedeckotechnického pokroku vo všetkých štrukturál-
nych zložkách odboru a odvetvia.

BASL, ZD.: Státní informační politika pro VTR.
Tec~nická práca, 32, 1980, č. 2, s. 1-3.
KESNER, J. : Uplatnění vědeckýeh a technických
informací v automati;o;ovaných ~ystémech řízení.
[Metpdický"letáksv. 126.] Praha, UVTEI 1978. 51 s.
OKALOV A, M.: Ako využívať informačné fondy.
I. vyd. Martin, Matica slovenská 1973. 114. s

Do rodakcie došlo: 8. 7. 1980
Lektoroval:

Ing. Jaroslav Kouba,
VÚGTK, Zdi by

V přípravě pro příští GaKO jsou:

SALKOVIČ, L.: Analytické urěovanie snímkových
uhlov metódou projektívnej trans-
formácÍl~

PICI(, 1\1.:Urěeni kalillraělli kHvky křemenllých gra-
vimetrů metodou kolokace
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Ekonomika a řízení v n. p. Geodézie
Pardubice Ing. Ladislav Matura.

Geodézie. n. p., Pardubice

Soubor opatření ke zdokonalování soustavy plánovi-
tého řízení národního hospodMství vychází z direk-
tivy XV. sjezdu KSČ, který říká, že: "při zdokonalo-
vání soustavy plánovitého řízení zachováváme a bu-
deme rozvíjet všechno, co se osvědčuje. Současně bu-
deme ověřovat a zavádět nové prvky především v těch
případech, kde dosavadní nástroje nepůsobí dostateč:-
ně při realizaci naší hospodMské politiky."

Aplikace této zásady na podmínky našeho podniku
znamená především zvyšování úrovně řídící práce, při
plném využití těch prvků a zásad, které se osvědčily,
jako je rozvíjení iniciativy, zvyšování odpovědnosti,
ale i prohlubování racionální dělby práce ph součas-
ném odstraňování neefektivní duplicity vedoucí k by-
rokratismu.

Organizace výroby v podniku v podstatě odpovídá
skladbě odběratelů i struktuře jednotlivých skupin
prací. Tato specializace vytváří potřebné předpoklady
pro zvyšování produktivity práce, pro lepší využití
výrobních kapacit a tím i k úspoře nákladů takovou
měrou, že je žádoucí ji prohloubit především uvnitř
provozů a středisek samých, což si může vyžádat pří-
padné korigování nejen počtu, ale i skladby pracovníků
na jednotlivých pracovištích, konkrétně mimo jiné též
vyřešení optimálního poměru výrobních techniků
a pomocných dělníků (figurantů).

Ze specializace práce vyplývá systém kooperací,
který klade nutně zvýšené nároky na úroveň řídící
a organizátorské práce. Mezi specializovanými praco-
višti zaujímá zvlášť významné místo provoz automa-
tizace z hlediska uplatnění progresivních metod práce
umožňujících aplikaci tech. rozvoje v co nejširší miř-e,
přinášející mimo jiné též úspory ve spotřebě živé
práce, jejíž podíl je v našem oboru stále značný.

Pro operativní řízení výroby je danou organizací vy-
tvořen jeden ze základních předpokladů pln(~nínároč-
ných a významných cílú stanovených XV. sjezdem
KSČ, navazujících plenárních zasedání a konkrctizo-
vaných směrnicemi ČÚGK.

Tyto cíle si vyžadují mobilizaci všech ekonomických
nástrojů. Základním ekonomickým nástrojem hospo-
dářské politiky je plán a základní podmínkou dosaho-
vání lepších výsledkú hospodMské činnosti je zdoko-
nalování plánovací činnosti a realizace plánu. Přísluš-
nými směrnicemi jsou stanovcny takové úkoly, limity
a ukazatelé plánu, které vylučují spekulace a uplatňo-
vání subjektivismu a proto je nutné v období přípravy
plánu položit důraz na shromažďování kvalitních in-
formací a podkladú. Jsou tu především statistické
údaje, normy a normativy, důsledné vyjasnění doda-

vatelsko-odběratelských vztahů a na jejich podklade'
zpracované projekty a plánové kalkulace. Shromáž-
dění těchto informací je pracovní náplní útvaru eko-
nomickóho plánování, který však sám nemůže zajistit
kvalitu těchto podkladů, ale může a musí je utHdit
a jejich kvalitu posoudit, neboť právě na důsledném
rozboru a analýze těchto podkladů je založena účinná
transformace úkolů plánu do konečné podoby, čímž je
ovlivÍ1ován:1nejen kvalita plánu, alc i jeho realizace.
.Jec;tližc platí, že autorita plánu je př'cdevším dána
jeho kvalitou, pak na celé jeho tvorbě se nemůže po-
dílet jen příslušný útvar, ale tvorba a rozpis plánu se
musí nutně stát stř'edem pozornosti všech vedoucích
hospodářských pracovníků útvarů ve správě podniku
a prostřednictvím odborové organiz:lCc i všech pracu-
jících, kteř'í pak takto stanovený plán přijímají za
svůj. Plán tak dává možnost usměrnit iniciativu pnt-
cujících potř'ebným směrem a stává s tak účinným
nástroj cm organizování výroby a řízení veškeré ho,;-
podMské činnosti podniku vůbec.

Jednou z forem kolektivní práce v plánovací činnosti,
která se zvlášť dobře osvědčila v našem podniku ph
příležitosti rozpisu plánu na rok 1980, byla činnost
plánovací komise poradního orgánu í-editele, zaměřená
především na stanovení metodiky rozpisu plánu na
jednotlivá hospodáí'ská střediska. Účast zástupců pod-
nikového výboru, stí'edisek a provozů zajistila maxi-
mální objcktivizaci podmínek pro rozpis úkolú plánu.
Hlavním příno,;em činnosti této komise je eliminování
požadavkú na dodatečné úpravy či změny plánu v prů-
běhu plán')va,cího období, čímž je zvýšena stabilita
plánu. Podobný podup by měl být použit i ph rozpisu
plánu na jcdnotlivce na středisích. Touto formou, vedlc
zajištění již zmíněné objektivity a stability plánu, je
vyloučena jakákoliv formálnost a byrokracie, čímž je
zároveň i umožnčno včasné plnění daných, často velmi
krátkých termínů v tvorbě plánu, aniž by z tohoto
dúvodu utrpěla jakkoliv jeho kvalita.

I nejkvalitněji zpracovaný plán sám o sobě nestačí
zaručit jeho plnění i když vytvM-í hlavní předpoklad.
V této souvislosti nelze opominout význam soustavné
a důsledné kontroly jeho plnění. Zde je opět hlavním
požadavkem soustředění včasných informací, ktrn',
dávají možnost zlÍ,sahu a přijetí takových opaU·ení.
která zajistí plnění plánu ve všech ukazatelích tak, jak
byl stanoven. V této souvislosti vystupuje do popředí
otázka, zda plánování na jednotlivá čtvrtletí je po-
stačující. Stále důraznější požadavky banky m. rovno-
měrnost plnění plánu nás vede k tomu, že napÍ'Íště již
nepostačí lineární rozpis čtvrtletí do jednotlivých mě-
síců, ale bude ncvyhnutelně nutné plánovací proces
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v tomto směru prohloubit. Pracnost takto stanoveného
plánu pochopitelně vzroste, ale právě okolnost mož-
nosti důslednější kontrolovatelnosti v kratších časo-
vých obdobích je nepominutelná a umožní zvýšit plá-
novací disciplínu, která je žádoucí pro zkvalitnění
řízení.

Činnost související s tvorbou, rozpisem a kontrolou
plánu neodmyslitelně klade nároky na pracovníky
7abývající se touto činností, a to jak po stránce poli-

tické tak i odborné. Klade dále nároky na jejich ini-
ciativu a tvůrčí přístup k plnění úkolů. Zejména pak
úkoly spojené s př·ípravou plánu na rok 1981a 7. 5 LP
tak jak jsou dány souborem opatření, vyžadují zvýše-
nou míru pozornosti a odpovědnosti na všechny pra-
covníky podílející se na plánovacím procesu, neboť
zkvalitnění plánování je nesporně jednou z cest ke
zkvalitnění řízení.

Lektoroval:
Ing. Hynek Kohl,ČÚGK

BRUJEVIČ, P. N. - KIRILENKO, V. S. - LYSKOV,
G. A.: Nazemnaja lototopograflěeskaja sjemka pri
lnlenernych lzyskanijach. (Pozemní fotogrammetrické
mapování při inženýrských průzkumech.) NakI. Nedra
Moskva 1979, 254 s., 102 obr., tab. 21, lit. 111.

Významná publikace autorského kolektivu, dokumen-
tující nezastupitelnost metod pozemní fotogrammetrie
při mapování horských terénů pro účely projektování
staveb, je určena geodetům projektových a investor-
ských organizací a geodetické služby a s.amozřejmě
i studentům geodetických a stavebních škol. Obsahuje
následující kapitoly;

1. Základy teorie a praxe pozemního fotogrammetric-
kého mapování.
V této kapitole jsou sestaveny základy pozemní foto-
grammetrie se vzorci a teorií chyb pozemní fotogram-
metrie a v závěru zásady pro efektivní použití pozemní
fotogtammetrie v inženýrských průzkumech tj. zejména
v tvorbě mapových podkladů pro projektování staveb.

2. Práce v terénu při pozemním fotogrammetrickém
mapování pro účely inženýrských průzkumů.
Obsahuje zdůvodnění požadavků, kterým musí vyho-
vovat měřické snímky, určení polohových a výškových
bodů a interpretace snímků, sestavení technického pro-
jektu mapování a popis prací v terénu.

3. Zpracování a používání topografických map.
Tato kapitola obsahuje zejména matematické základy

kontroly prvků orientace snímků, vyhodnocení na ana-
logových přístrojích a závady map obtížně dostupných
a srázných území a způsoby doplnění těchto map.

4. Zpracování a použití čelních plánů území s velkým
sklonem.

Tato část je nejvýznamnější, neboť je věnována málo
známým problémům. Obsahuje definici čelního plánu či
mapy (v originále "fronta1'nyj plan") tj. nárysu terén-
ních tvarů promítnutím do svislé roviny, teorii orientace
vertikální projekční roviny, vztah mezi systémy vodo-
rovných a svislých souřadnic, postupy zpracování sním-
ků pro vyhotovení čelních plánů, zpracování čelního
fotoplánu, přesnost čelních plánů a fotoplámi a jejich
použití v projektování staveb.

5. Zpracování vektorových plánů obtížně dostupného
horského terénu z pozemních snímků a jejich použití.

V této rovněž významné kapitole je definován další
způsob znázornění velmi skloněného terénu tzv. vekto-
rový plán (v originále "vektornyj plan"), tj. kosoúhlá
projekce terénu. Dále jsou zde teoretické zásady tvorby
vektorových plánů a jejich použití.

6. Zpracování řezů a řešení různých úloh na stereosko-
pickém modelu terénu na základě provedených měření.

Tato kapitola je věnována problémům využití snímků
pro projektování staveb a obsahuje teorii konstrukce
řezů, analytický i grafický způsob, konstrukci řezů
a profilů při projektování železnic a silnic, využití po-
zemních snímků pro výpočet objemů zemin (kubaturu)
a zvláštnosti při snímkování pro tyto účely.

7. Perspektivy zdokonalení technologie pozemního
topografického mapování pro inženýrské průzkumy.
V této kapitole jsou obsaženy zejména úvahy o možnosti
automatizace procesů vyhotovení elaborátů, uvedených
v předcházejících kapitolách.

Publikace je významným přínosem v teorii i praxi
pozemní fotogrammetrie a v oblasti dalších způsobů
znázornění terénu pro účely projektování dopravních
staveb, neboť jsou zde řešeny postupy, odstraňující ne-
dostatečnou iIlformovatelnost mapy horských terénů
v projekci do vodorovné roviny.

Ing. Miroslav Herda, OSc.,
VÚGTK Zdiby

7S let
prof. Konstantina Alexejeviče Sali~čeva,
nositele Řádu Říjnové revoluce

20. listopad 1980 je dnem významného výročí v oboru
kartografie. Před 75 léty se narodil v Tule vynikající
kartograf světové úrovně, profesor Moskevské univer-
zity Konstantin Alexejevič Sališčev, doktor technických
věd, zasloužilý vědecký pracovník a od nedávné doby
nositel Řádu Říjnové revoluce.

Před pěti léty jsme si v GaKO č. 11/1975 připomněli
jubilantovu životní dráhu i neobyčejně bohatou, zá·
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služnou a všestrannou činnost v oboru kartografie,
dokumentovanou mimo jiné mnoha významnými
publikacemi.

Bilance pracovních výsledků prof. Sališčeva za uply-
nulých pět let je neméně bohatá. Nová jubilantova díla
znamenají další vzestup jeho již tradiční globálnosti
přístupu k problematice kartografie, vědecké důsled-
nosti i pohotového zachycování vývoje, současně však
i nezbytného podrobování nově se objevujících teorií
a poznatků kriteriu věcnosti, objektivnosti a aplikační
reálnosti.

Základní literaturu o kartografii obohatil prof. Sa-
liščev v posledním období zejména učebnicemi "Karto-
věděnie" z r. 1976 a "Projektirovanie i sostavlenie kart"
z r. 1978, které byly v našem časopise recenzovány.
Významný jubilantův přínos představuje rovn~ž řa.da
vědeckých pojednání ve Věstníku Moskevské umverzIty
i jinde, pojednávajících o klíčových otázkách map
jakožto komunikačního prostředku, systémového pří-
stupu ke kartografickému vyjadřování skutečnosti,
postavení kartografie v soustavě věd a dalších. A jako
třetí ze základních položek je třeba jmenovat progre-
sivní úlohu prof. Sališčeva při rozvíjení vědecké fronty
sovětských kartografů jak v oblasti plně fundovaného
vytváření kartografických modelů skutečnosti, tak také
ve zvlášť aktuální oblasti co nejúčinnějšího využití
těchto modelů ve vědě i v praxi. Sem spadají např.
prof. Sališčevem redigované publikace, jako jsou roz-
sáhlá monografie "Komplexnye regionalnye atlasy"
7. r. 1976 nebo "Novye metody v tematičesk~j karto-
grafii" z r. 1978 a "Matematiko-kartografičeskoje mode-
lirovanie v geografii' z r. 1980.

K výrazným charakteristikám prof. Sališčeva patří
spolu s jeho dílem také vzácně ušlechtilé osobní vlast-
nosti a v neposlední řadě hřejivé přátelství k českoslo-
venským kartografům a k celé naší vlasti. Přesvědčivé
důkazy toho byly znovu podány při řadě setkání s prof.
Sališčevem, když navštěvoval se svou chotí v posledních
létech Karlovy Vary a při té příležit~sti uskutečnil
pracovní návštěvy našich odborných instItucí.

Českoslovenští kartografové tedy mají všechny důvo-
dy k tomu, aby Vám, Konstantine Alexeje~iči, co nej-
srdečněji blahopřáli k propůjčení Řádu Ríjnové. rev?:
luce i k Vašemu životnímu výročí. Aby Vám vyjádřIlI
vděk za Vaše dílo i za hřejivý přátelský vztah a současně
přáli dobrou pohodu a mnoho dalších úspěchů ve Vaší
tak výraznamné práci pro rozvoj kartografie!

Z geodetického kalendáře
(říjen, listopad, prosinec)

Výročí 50 let:

16. 10. 1980 - Ing. Jaroslav Šplnka" vedoucí oddílu
v provozu triangulace a mapování GU, n. p., Praha.
Je iniciát,orem rozvoje soc. soutěžení v oddílu se za-
měřením na využívání a uplatňování VTR. Osvědčil se
jako expert při provádění geodetických prací v zahra-
ničí. V souč,asné době je vedoucím kolektivu čs. expertů
geodetů v Iráku.

2. 11. 1980 - Ing. František Laciok, vedoucí oddílu
Geodézíe, n. p., Opava, předseda ZV ROH, člen OVOS,
nositel resortIÚho vyznamenání "Nejlepší pracovník re-
sortu ČOGK"z r. 1970.

17.11.1980 - Ing. Jan Jakl, vedoucí geodet GO,n. p., Pra-
ha. Má bohatou geodetickou praxi. V létech 1966-1976
pracoval na ČOGK.Osvědčil se i jako expert na úseku
geodetických prací na Kubě. V létech 1977 a 1978 byl
členem BSP na SG Most.

9. 12. 1980 - Vítězslav Janovský, vedoucí geodet provo-
zu triangulace a mapování GO, n. p., Praha. Pracuje
v resortu od jeho založení. Je členem BSP a iniciátorem
rozvoje soc. soutěžení v oddílu.

15. 12. 1980 - Ing. Zdeněk Ryba, vedoucí útvaru řízení
a kontroly jakosti. Nejlepší pracovník podniku v r. 1977.
Dlouholetý funkcionář v ZV ROH n. p. Geodézie Pardu-
bice.

20. 12. 1980 - Ing. Miroslav Berg, zástupce vedoucího
fotogrammetrického oddílu Geodézie, n. p., Opava, člen
celostátního výboru odborné skupiny fotogrammetrie
ČSVTS,člen revizní komise ZV ROH, zlepšovatel na úse-
ku fotogrammetrie.

23. 12. 1980 -- Ing. Alfréd Nejedlý, vedúci Odborového
informačného strediska geodézie (OBIS) Výskumného
ústavu geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK).
Narodil sa v Bratislave. Po skončení vysokej školy
v roku 1957 nastúpil na Geodetický ústav v Bratislave,
kde vykonával práce mapovacie, trian~ulačné a foto-
grametrické. V roku 1970 prešiel na VUGK. Popri zá·
sluhách o vybudovanie OBIS s celoštátnou pósobnos-
ťou sa osobnou angažovanosťou pričinil o rozvoj vedec-
kotechnickej propagácie v rezorte a o popularizáciu
geC!.déziev širšej verejnosti. Záslužná je jeho činnost aj
v CSVTS. Je nositefom vyznamenaní: "Najlepší pra-
covník,rezortu SÚGK" v roku 1974, "Zaslúžilý pracov-
ník VUGK" v roku 1979 a "Čestné uznanie" Mestskej
rady ČSVTS v roku 1980.

Výročí 55 let:

25. 10. 1980 Vladislav Mach, samostatný vý-
vojový pracovník GO, n. p., Praha. Ve všech podnicích
je znám svou iniciativní pomocí při automatizaci g. a k.
prací a ostatních výpočetních pracích. Podal řadu zlep-
šovacích návrhů, z nichž poslední z r. 1979 budou vy-
užívat i geodeti v SSSR. Jedná se o obecné parametric-
ké programy. Za dobré výsledky obdržel v roce 1967 vy-
znamenání "Nejlepší pracovník resortu COGK".

27. 10. 1980 - Frantilek Franta, ř,editel kádrového a
personálního útvaru COGK. Dlouholetý stranický funk-
cionář, který má zásluhy o rozvoj mechanizace v země-
dělství. Od r. 1975 pracuje na ČOGK.Pod jeho vedením
došlo k dalšímu zkvalitnění řízení kádrové a perso-
nální práce na ČOGK i v resortu. Za politickou, spole-
čenskou a pracovní činnost obdržel řadu vyznamenání,
mezi jinými i státní vyznamenání "Za zásluhy o výstav-
bu".

13. 11. 1980 - Bohumír Matoulek, vedoucí oddílu provo-
zu fotogrammetrie Geodézie, n. p., Praha. V resortu pra-
cuje nepřetržitě od jeho založení. Vyznamenán jako
"Nejlepší pracovník resortu ČOGK" v r. 1974. li příle-
žitosti 25. výročí sjednocené g. a k. služby mu byl pro-
půjčen čestný odznak "Zasloužilý pracovník resortu
ČOGK".

9. 12. 1980 - Dr. Zdeněk Rozprým, ekonomický ná·
městek n. p. Geodézie Brno. Pracuje v resortu od jeho
založení. Je uznávaným odborníkem ve svém oboru.
Pracuje jako dlouholetý zakládající předseda odj.>očky
SCSP, která pod jeho vedením obslržela v r. 1975 Cestné
uznání k 30. výročí osvobození Ceskoslovenska Sovět·
skou armádou. Za svou práci a angažovanost obdržel
v r. 1969 resortní vyznamenání "Nejlepší pracovník
resortu ČÚGK".

22. 12. 1980 - Marie Formanová, samostatný geodet
provozu výstavby metra n. p. Geodézie Praha. V resortu
pracuje nepřetržitě od r. 1954. Za mimořádné pracovní
výsledky obdržela v r. 1979 u příle~tosti 25. výročí
sjednocené g. a k. služby odznak "Budovatel hlavního
města Prahy" a "Zasloužilý pracovník resortu ČOGK".

Výroči 80 let:

24. 10. 1980 - Eva Farská, vedoucí směny VS GO, n. p.,
Praha, aktivní stranická a odborářská funkcionářka. Je
příkladem v předávání kvalitní práce a v přístupu při
zacvičování mladých pracovníků. Je nositelkou resort-
ního vyznamenání "Nejlepší pracovník resortu ČOGK"
z r. 1974.
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13. 12. 1980 - Ing. Eduard Konel:ný, vedouci technické
přípravy výroby Geodézie, n. p., Opava, člen ZV ROH
vedení podniku.

16. 12. 1980 - Ing. Jan Glatt, vedoucí oddílu EN na SG
jičín. Dlouholetý pracovník podniku, nositel resortního
vyznamenání "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK"z roku
1976.

Z dalších výročí připomínáme:

4. 10. 1950 - před 30 lety bylo zahájeno vyučování na
Střední průmyslové škole zeměměřické v Brně. Postu-
pem doby byla ze skromných začátků vybudována
prúmyslová škola dobré úrovně podílející se význam-
ným způsobem na výchově technických kádrů našeho
oboru.

4. II. 1880 - před 100 lety se narodil Dr. Ing. Alwill
Bnchholtz, profesor geodézie a fotogrammetrie na TU
v Drážďanech. Po studiích v Rize se jako stavební
inženýr věnoval zejména geodézii a od r. 1930 se stal
profesorem geodézie a fotogrammetrie na technické
fakultě lotyšské univerzity. Po 2. světové válce přišel
do NDR v r. 1947 a byl povolán na TU v Drážďanech,
kde vybudoval geodetický a zejména fotogrammetrický
ústav vvsoké odborné úrovně. Jeho odborná a literární
činnost Je velmi bohatá, ještě před odchodem do výsluž-
hy vydal výbornou učebnici "Photogrammetrie". Publi-
koval i v našich odborných časopisech a byl členem
našich vědeckých organizací. (Zemřel 17. 10. 1972
v Drážďanech).

10. 12. 1890 - před 90 let,y se narodil Ing. Antonín
Sokol, jeden z význačných triangulačních pracovníků,
který se rozhodující měrou podílel na budování čs.
trigonometrické sítě. Jako vedoucí oddělení geodetic-
kých !,ákladů a později vedoucí technické kontroly
v GTU vychoval řadu výborných trianguláton'L kteří
jeho bohaté zkušenosti přenášejí na další generaci. Svým
charakterním a přímým jednáním byl vzorem vedoucÍ-
ho pracovníka. (Zemřel 14. 11. 1965 v Praze).

17. 12. 1905 - pred 75. rokmi sa !,.larodil v Kamilove
(okres Nymburk) dr. Ing •. Jaromír Stčpi!n. Po absolvo-
vaní zememeračského inžinierstva naCVUT v Prahe
roku 1933, celý život zm,tal vorný geodézii a kartografii
na Slovensku. Posobil;v Michalovciach (~atastrálny
meračský úrad - KMU), Bardejove (KMU), Trenčíne
(Inšpektorát katastr~lneho vymieriavania), Liptov-
skom Mikuláši (KMU) a od roku 1949 až do smrti
v Prešove (technický referát KNV, Oblastný ústav
geodézie a kartografie, Ústav geodézie a kartografie,
Geodézia, n. p.). V roku 1947 získal hodnosť doktora
technických vied. Bol publikačne činný~a podal viacero
zlepšovacích návrhov. Bol nositefom "Cesného uznania
za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie". (ZomreI
24. 11. 1976 v PreŠove).

1700 - pred 280. rokmi sa narodil v Ábelovej (okres
Lučenec) Samuel Mikovíny (podfa niektorých autorov
sa narodil roku 1686 v Turíčkach, dnes časť Cinobane.
'2kr. Lučenec). prvý riaditef banskej školy v Banskej
8tiavnici a zároveú hlavný banský merač stredosloven-
ských banských miest. Jeho zásluhy sú predovšetkým
\' geodézii a kartografii. Ako prvý zaviedol vedecké
Inetódy do mapovania a kartografte v bývalom Uhorskll.
Bol Hutorom prvých podrobných máp slovenských žúp.
Bol aj vynikajúcim vodohospodárskym inžinierom.
Zúčastňoval sa na úprave a yrojektovaní banských
vodn)-ch diel na okolí Banskej Stiavnice, ktoré existujú
dodnes. Vyhotm'il plány na reguláciu Váhu a podiefal
sa na ďalších priekopníckych úpravách. Je označovaný
za,prvého slovenského inžiniera a otca slovenskej karto-
grafie. Zomrel 23. 3. 1750 pri práci na regulácii Váhu
v okolí Troul'ÍUl\.,

1930 - před 50 lety byla v lonillgradské knihovně ob-
jevena latinsky psaná učebnice "Geodesia" jejímž auto-
rem byl ,Jan Amos Komenský, jeden z nejvýznačněj-
;';íchpříslušníků našeho národa, vědec, reformátor, svě-
tově uznávan)' pedagog a učitel národů. Z našeho oboru
je H'eba připomenout z jeho ohromného díla, čítajícího
156 literárních prací i významné dílo kartografické
"Komenského mapu Moravy" vydanou v r. 1627 v Ho-
landsku. Na den 15. 11. 1980 připadá 310. výročí jeho
úmrtí, narodil se 28. 3. 1529 v Nivnici li Uh. Brodu.

1970 --;-před 10 lety byly zř'ízeny terminologické komise
při ČUGK a SSGK jako orgány dbající o správnou
a jednoznačnou odbornou terminologii v českém a slo-
venském jazyce.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKfcH
ČASOPISŮ

Geodezija i kal'tografia, č. 9/79

Kutuzov; I. A.: Jednota slova a skutkil, s. 1-9.
Za přesný rytmus, s. 10-11.
Příklad veterána, s. 11-12.
Kogan, V. N.: Zkrátily se prostoje strojil, s. 12.
Polonskij, V. I.: K otázce změny měřítka mapy při prů-

zkumu pro výstavbu, s. 13-16.
Provorov, K. Z.: Přesnost prvkil geodetických sítí o ně-

kolika třídách, s. 16-20.
Kutyrev, V. V. - Makarov, A. I.: Možná přesnost úhlo-

měrné části gyroteodolitil typu Gi - B, s. 20-21.
Trevogo, 1. S.: Výzkum světelných dálkoměril v klima-

tizované komoře, s. 21-23.
Pavlžv, 1. V. - Stašl5išin, 1. 1.: O vyloučení vlivu refrak-

ce při nivelaci, s. 23-25.
Kmetko, I. N. - Pandul, 1. S. Lžtinskij, V. O.: Nive-

lace metodou spojení obrazil s použitím šachov-
nicových latí, s. 25-26.

Miťkovec, N. N.: O klasifikaci polygonometrie ve měs-
tech, s. 26-29.

Teljatnik, A. A. - V'junickij, P. A.: Zkušenosti s provádě-
ním terénních úprav, s. 29-30.

Pigin, A. P.: O odhadu přesnosti stavby křivočarých
a nakloněných ploch, s. 30-31.

Movsesjan, R. JL - Taplašvili, I. A. - Vardanjan, V. N.:
Vliv vibrace na přesnost hydrostatické nivelace,
s. 31-33.

Askerov, S. V. - Spiridonov, A. I.: Hodnocení provoz-
ní spolehlivosti světelného dálkoměru, s. 33-34.

Balandin, V. N. - JarovOj, B. D.: Perspektivy použití
samočinných počítačil při geodeticko-topografických
pracích na pobřežních mělčinách, s. 35-38.

Kamov, L. P. - Mokin, A. V. - Moroz, V. A. - Ruda-
kov, A. P.: O výsledcích výzkumu radiálního panto-
grafu RP-3, s. 38-41.

Janutš, D. A.: O zvláštnostech letecl{é fotogrammetrie
s velkou výškou letu, s. 41-43.

Širjajev, Je. Je: Některé problémy sestavení automatic-
kých kartografických systémil, s. 44-47.
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Guozdeua, V. A. - Fi/'(}agin, N. M.: o hodnocení dů-
ležitosti změn objektů v terénu, s. 48-52.

Konstantin Leonťjevič Provorov (k jeho sedmdesáti-
nám), s. 53-54.

Žukou, N. A. - Gomy/;ajeua, R. A.: Zkušenosti vědec-
kotechnické informační služby v podnicích, s. 54-57.

Černjauskij, B. G.: O retrospektivní bibliografii geode-
tické literatury, s. 57-58.

Chrenov, L. S. - Va/neu, A. S.: Nová geodetická tech-
nika ve stavebnictví, s. 59-60.

Panin, A. N.: Kniha o použití polymerů v kartografické
tvorbě, s. 60.

Konference a schůze pořádané k 60. výročí sovětské
geodézie, s. 61-62.

Vermessungstechnik, ě. 9/79

Sieber, G.: 30 let socialistického státu dělníků a rolníkú
v Německu, s. 289-292.

Bindig, S.: Činnost a výsledky sekcí Technické komory
v národním podniku Geodézie a kartografie ke 30. vý-
ročí založení Německé demokratické republiky, s.
293-296.

Kautzleben, H.: Výzkumné práce z oboru geodézie
akartografie v programu INTERKOSMOS, s. 297 až
301.

Klu(Je, W.: Stav a perspektivy rozvoje automatické
tvorby map velkých měřítek v NDR, s. 302-305.

Szangolies, K.: Výroba fotogrammetrických přístrojů
v Jeně - minulost a přítomnost, s. 305-308.

Peschel, H.: Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce
geodetů NDR, s. 309-310.

Cyrklaff, G.: Inženýrsko geodetická spolupráce při stav-
bě elektrárny Boxberg, s. 311-314.

Meixner, H.: Příspěvky důlního měřictví ke zvýšení
těžby v Německé demokratické republice, s. 314-317.

Pustkowski, R.: O úkolech národního podniku vydava-
telství TOURIST, s. 318-319.

Hildebrand, G.: Rozvoj ochrany zdraví a bezpečnosti
práce ve státním systému geodézie a kartografie, s.
~20-323.

Vermessungstechnik, Č. 10/79

Merke/, T.: O některých problémech dalšího urychlení
vědeckotechnického rozvoje ve státním systému geo-
dézie a kartografie v NDR, s. 325-330.

Lux, M.. - Slraub, G.: Rozvoj a hlavní aktuální problé-
my evidence nemovitostí Německé demokratické re-
publiky, s. 330-335.

Lisiekij, D. V.: Současný stav a perspektivy automati-
zace mapování ve velkých měřítkách v SSSR,
s. 336-339.

LOblieh. W.: Použití ukazatelů efektivnosti při plánová-
ní a rozvoji automatizovaných kartografických systé-
mů (AKS) a při jejich zavedení do kartografické vý-
roby, s. 340-341.

Steehert, M.: Možnosti zobrazení vybraných topogra-
fických prvků z obsahu mapy na ortofotomapy v mě-
řítku 1:10000 a 1:5000, s. 342-345.

Heyne, K. - H.: Hydrografická měření povrchových do-
lů, s. 345-347.

Oprava tiskové chyby

V č. 8/1980 GaKO, str. 210 je' v hlídce DIPLOMOVÉ PRÁCE
chybně uveden název příspěvku. Správně má být: "Se-
znam diplomových prací, obháj,ených absollventy studia
oboru geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT
v Praze v roce 1978 a 1979".

Prosíme čtenáře-, aby si název laskavě opravili. Děku-
jeme.

528.92 :65 .011.56:338.991

DELONG, B.

Résultats et perspeetíves émanant de la eoopéralion selen-
Iifieo-teehnlque des Servlees géodési,ques des pays so-
cia1istes dans Je domaine de l'automution de l'élaboration
de eartes et I'a restitutíon de eelles-ei
Geodetický a kartografický ,obzor, 26, 1980, No. 11,
pages 265~269, 1 bibliograpbie
L'organisaUon de la c.QIopération des Services Géodési-
ques des p·ays s9cialistes aux travaux concernant le the·
me "Evolutinn des systěmes automatiques de la création
et restilution de cartes tOjJographiques E,( cartes a gr'an·
des échelles". Résultats obtenus et perspectiv8S d'une
coopúr,atlon ultérieure.

528.489

HEFTY, ).

Possibllltés d'observation de mouvements des vertieales
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980. No. 11,
pages 269-272, 4 illustrations, 8 blbliographies
Dans le cadre de I'abord complexe dp., I'étude des récents
mOllvements on iassigne ľinforrn,ation sur le mouvement
non périodique de Ia verticale contenue dans les levés astro-
nomiques et gI'lavimétriques périodiques. Les résultats '8in5i
olJtenus son! impor1ants par ex. pour ľélilDination des
mouvements verticaux ,apparents pour l'élabJration de le·
vés périodiques de niveUernem pendant l'ohservation dES
mouvement3 verticaux récents.

528.482:627

BALAž, M.

Travaux géodésiques eUeetués pour le systéme de har-
rages se trouvant sur le Danube

Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, No. 11,
pages 273-279, 4 illústrations, 3 blbliographies
Principaux projets du systéme de barra!;es se trouvant sur
le Danube. Gap.acité et étendue d"s travaux géodésiques.
Réllisation des travaux géodésiqlles pour projets de réali-
saEon du systeme. I'récis:,on des travaux g{!odésiques e.f-
fectués.

528.7(21):71

ŠMlDRKAL, ).

Photogrammétrie terrestre dalls la pianifieation territoriale
Geodetický a kartografický ouzor, 26, 1980, No. 11,
pages 279-283, 8 ilIustratiulls
Procédé d'emplacement des dessins d'un projet d'oilvrage
dsns chaque cliché particulior a l'aide d'une construction
graphique et par procédé analogue avec emploi de la
stéréophotogrammétrle. Elabof'dtion des projections vert:-
cales des noyaux hlstoriques des villes et cités p'ar métho·
de anal'lgue de la photogrammétrie tBorrestre.

C02.65! 437) :323

NEJEDLÝ, A.
La fonetion du Cenlre d'illformatlons des Serviees Geodé-
slque (OBIS) dans le systeme natiollal d'lllformations Selen-
tiflcu-Teehniques et Eeonomiqne~ (VTEI)
Geodetický a ko;rtogrMický obzor, 26, 1988, No. 11,
pages 283-~86, 3 bibliogra[ci,ies
F'onction :et structure d'organisation du systéme d'infor-
mations sclentifiques, techniques et économiques [VTEI}
et esquisses relatives a son évolution dan3 la branche
de la géodésle et cal':ographie. Situation et activités du
centre d'lnformations des Services Géodésiques dans ce
systéme et donllées factogl'aphiques concernant sa base
ďinformations. Futurs dev;oirs du point de vue dévelop·
pement antérieur et perfectionnement de ľactivité des
Centres d'lnformatíons dans le ressort du Burcau 810'
v,aque de Géodésie et Cartographie et du Bllreau Tché-
que de Géodésie et cartographie.

330.4:528

MATURA, L.

Éeonomie et gestlon dans I'enterprise nationale Geodézie
Pardubiee
Geodetický a kartografický obzor, 26, 198U, No. 11,
pages 287-288

solution des problémes économiques et gestions dans
l'enterprise nationale Geo-dezie Parduhice' Slurtout riu point
de vue planification et comma instrume~t de la gestion.
ExpérienceB de ľentreprise sur ]e plan de la création, de
la répartition et du contrale du plan.
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Moderní technologii úpravy kusovosti, která
umožňuje převést jemnozrnný materiál v pevné
kulovité tvary - pelety, popisuje knížka

PELETIZACE
JEMNOZRNNÝCH
SUROVIN

Pojednává o nejnovějším postupu zpracovanl lemnozrn-
ných surovin peletizací. Uvádí obecnou problematiku vý-
roby pelet a zaměřuje se na využití peletizace při přípravě
vysokopecní vsázky v hutnictví železa a v hutnictví ne-
železných kovů; dále se zabývá způsoby uplatnění. peleti-
zace a granulace surovin v chemickém průmyslu.

vývoj peletizace a její uplatnění

Obecné základy výroby pelet
Technologie výroby sbalků a přehled zařízení
Zpevňování sbalků

Peletizace v hutnictví železa
Vypalovací zařízení
Předredukce pelet

Peletizace ve výrobě neželezných kovů
Získávání neželezných kovů z pyritových
výpalků na základě peletizace

Peletizace a granulace surovin v chemickém
průmyslu

Využití peletizace při zpracování dalších
surovin

Technikům a projektantům, konstruktrérům, výzkumným
pracovníkům a pracovníkům na úseku řízení v úpravnictví,
hornictví, hutnictví a stavebnictví a posluchačům vyso-
kých škol těchto oborů.

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


