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528.73 Pecné
PRAŽÁK, J.
Fotogrammetrické bodové pole Pecný
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 7, str.
181-184, 2 obr., llt. 2
Požadavky na vybudování fotogrammetrlckého bodové-
ho pole a jeho charakteristika. Zásady obnovy původní-
ho bodového pole z počátku šedesátých let. Provedení
obnovy, způsob doměření bodů, jejich stabillzuce
a ochrana a výsledná dokumentace. První využití bo-
dového pole.

528.065/.067
MAXMILIÁN, K.
Dokumentace a archivováni výsledkii geodetických
a kartografických prací
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 7, str.
184-187, 2 tab., Ut. 12
Nové dokumentační předpisy Českého úřadu geodetic-
kého a kartografického (ČÚGKj jako nástroj raclona-
Uzace dokumentace výsledků geodetických a kartogra-
fických prací. Zřizeni podnikových archivů v organiza-
cích ČÚGK k zajištěni péče o archiválle oboru geodé-
zle a kartografle vzniklé v krajich.

528:001.8 +602.8 CÚGK
pRoIBYL, J.
Některé problémy spolupráce zlepšovatelil. s výzkumem
v resortu CÚGK
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 7, str.
187-190
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogra-
fický ve Zdlbech je pověřen expertlzní, konzultační,
školicí a poradenskou činností v oblasti vynálezcov-
ství a zlepšovatelství v resortu Ceského úřadu geat!n-
tického a kartografického. Hlavni oblastí spolupráce
s organizacemi a s autory. postup při zpracováni při-
hlášky vynálezu. Tematické soutěže a usměrňování vy-
nálezcovství a zlepšovatelství.

528.281/.282( 084.12J
KURECKA, Z.
Určeni zeměpisných souřadnic ze snimků hvězdné ob-
lohy
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 7, str.
190-196, 5 obr., 1 tab., Ut. 5
Výsledek diplomové práce, poplsujicí teorll a pokus
o reallzacl astronomického určení zeměpisné šiřky
a délky Zelssovou universální měřlckou komorou UMK
10/1318.

528.73 Pecné
nPA>KAK, 111.
CneqMsnbHSst ceTb cj)oTorpaMMeTpMlIecKMx TO'leK
neqHbl
reoAe3HlIecKHH H KapTorpacj)HlIecKHH 0630P, 33,
1987, N° 7, CTp. 181-184, 2 pMC., nMT. 2
Tpe6oBaHM5I Ha C03AaHHe Cnel.\HanbHOH ceTM cj)OTO·
rpaMMeTpMlIeCKHX TO'leK H ee xapaKTepHCTI1Ka.
npHHI.\Hnbl BOCCTaHOBneHH5InpelKHeH ceTH C Hallana
60-HX rr. BblnOnHeHHe BOCCTaHOBneHH5I,cnoco6 H3-
MepeHH5I AononHHTenbHblX TOlleK, HX 3aKpenneHl1e,
3alllHTa H KOHellHa51 AOKYMeHTaI.\H5I.nepBoe Hcnonb-
30BaHHe Cnel.\HanbHOH ceTH.

528.065/.067
MAKCMl-1nl-1AH, K.
,QoKYMeHTSI.\M5IM YKnsAblBsHMe pe3ynbTaToB reOAe3M-
lIeCKMX M KapTorpacj)MlIecKMx pa60T
reoAe3HlIecKHH H KapTorpacj)HlIecKHH 0630p, 33,
1987, N° 7, CTp. 184-187, 2 Ta6n., nHT. 12
HOBble HHCTPYKI.\HH4ewcKoro ynpaBneHH5I reOAe311H
H KapTorpacj)HH (4VrK) KaK HHcTpYMeHT paI.\HOHa,lH-
3al.\HH AOKYMeHTal.\HH pe3ynbTaToB reOAe3HlIeCKHX H
KapTorpacj)HllecKHx pa6oT. C03AaHHe npeAnpH5ITenb-
CKHX apxHBOB B opraHH3al.\H5IX 4vrK An51o6ecnelle·
HH5I 3a6oTbl o apxHBHble AOKYMeHTbl o6naCTH reOAe-
3HH H KapTorpacj)HH B03HHKHOBeHHble B o6nacT5Ix •.

528:001.8+602.8 COGK
np>Kl-15bln, 51.
HeKoTopble npo6neMbl COTPYAHMlIecTBa pSI.\MOHanH-
3STOpOB C HccneAOBaHHeM B BeAOMCTBe qyrK
reoAe3HllecKHH H KapTorpacj)HlleCKHH 0630p, 33,
1987, N° 7, CTp. 187-190
l-1ccneAoBaTenbcKHH HHCTHTYTreoAe3HH, Tonorpacj)HH
H KapTorpacj)HH B 3AH6ax nOBepeH 3KcnepTH3HoH,
KOHcynbTal.\HOHHOH, Ylle6HoH H cOBelllaTenbHoH Ae$!-
TenbHOCTblO B o6nacTH H306peTaTenbcTBa H pal.\HOHa·
nH3al.\HH B BeAOMCTBe 4ewcKoro ynpaBneHH5I reOAe
3HH H KapTOrpacj)HH. rnaBHble o6nacTH COTpYAHH-
lleCTBa C opraHH3a1.\H5IMH H C aBTopaMH. nOp5l,i\OK
o6pa6oTKH 3a5lBneHH5I H306peTeHH5I. TeMaTHllecKHe
copeBHoBaHHH H HanpaBneHMe H306peTaTenbcTsa H
paI.\HOHanH3aI.\HM.

528.281/.282 (084.12)
KVPE4KA,3.
OnpeAeneHMe reorpacj)HlIecKHx KoopAMHaT no CHMM-
KaM 3Be3AHoro He6a
reOAe3HlleCKHH H KapTorpacj)HlIeCKHH 0630P, 33,
1987, N° 7, CTp. 190-196, 5 pHC., 1 Ta6n., nHT. 5
Pe3ynbTaT AHnnoMHoH pa6oTbl, onHcblBalOllleH Teo-
pHIO H 3KcnepHMeHTanbHYIO peanH3al.\HIO aCTpoHoMH-
lIeCKOrO onpeAeneHH5I reorpacj)HlIecKoH WHpOTbl H
AonrOTbl C nOMolllblO YHHBepcanbHoH H3MepHTenbHoH
KaMepbl VMK 10/1318 cj)HpMbl lIeHcc.

528.73 Pecné
PRAŽÁK, J.
Photogrammetrisches Punktnetz Pecný
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 7,
Seite 181-184, 2 Abb., Lit. 2
Ansprilche auf den Aufbau elnes protogrammetrischen
Punktnetzes und seine Charakteristik. Grundslltze der
Neuerung des ursprilngllchen Punktnetzes aus dem Be-
glnn der sechzlger Jahre. Durchfuhrung der Neuerung,
Art der Nachmessungen der Punkte, deren Stablllsatlon
und Schutz und resultlerende Dokumentatlon. Erste
Nutzung des Punktnetzes.

528.065/.067
MAXMILIÁN, K.
Dokumentation und Archlvleren der Ergebnlsse von
geodiitischen und kartographischen Arbelten
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 7,
Selte 184-187, 2 Tab., Lit. 12
Neue Dokumentlerungsvorschrlften des Tschechlsclum
Amtes fur Geodiisle und Kartographle (CÚGKj als Ra-
tionallslerungsmltel der Dokumentation von Ergeb-
tlonallslerungsmlttel der Dokumentatlon von Ergeb-
Errlchten der Betriebsarchlve ln den Organlsatlonen
des Tschechlschen Amtes fur Geodllsle und Kar-
tographle ZUl' Slcherung der Pflege der Archlvallen
des Fachberelches Geodiisle und Kartographle dle ln
den Bezlrken entstanden.



528:001.8+ 602.8 CÚGK
PRIBYL, 1.
Einige ProbIeme der Mitarbeit der Novatoren mil der
Forschungsstelle im Ressort des Tschechischen Amtes
fiir Geodasie und Kartographie
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 7,
Seite 187-190
VdS k'OrSCliu.ngsillsLimt tli.' GecuasiE:, 'J.'opograpnie U11Ú
Kartograpnle lil L.dl0y iSl mit uer .t.ll.pe.tls", KU11SU,I<I-
H011S-, ::>cnu.ungs- unu tieralUngstinlgLieit lHl b"r"1011
uer .t.rfinuungs- unu Novatorentutig1ien 1m l<.essun (les
'l'schecn!scnen Amtes fUr Geouasle unu Kanogra'hue
begiaubigt. Dle Hauptgeolete der MltarOelt mit Urgaiil-
sationen und mit uen 1\utoren. Realisation uer b"""'-
beltung elner ErfInuungsanmeluung. Themat1sche WtltI-
bewerbe und das Zleien der ErfIndungs- und Nova,o-
rentiiUgkelt.

528.281/.282[084.12)
KURECKA, Z.
Bestimmuug der geographischen Koordiuaten aus Ab·
bhdungen des Sternhlmme.s
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 7,
Seite 190-196, 5 Abb., 1 Tab., Lit. 5
Ergebnlss elner Dlplomarbelt, die dle Theorle unu eln
Experiment dle Reai1satlon astronomischer tiestim-
mung der Brelte und Liinge mlttels der Zeisschen Dni-
versalmesskammer UMK 10/1318 zu bestimmen, be-
schrelbt.

528.73 Pecné
PRAZÁK, 1.'
The Photogrammetric Point·FieId Pecný
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 7, pp.
181-184, 2 flg., 2 ref. '
Demands for buildlng up the photogrammetrlc polnt-
-field and its characterlstics. Principies of renova(\on
of the origlnal pOint-fIeid from the beginning of 60185.
Carrylng out the renewal, the method of surveyil1g
supplementary polnts, thelr stablllzation, protectlon,
and the fInal documentaUon. The fIrst uUllzatlon of
the polnt-fIeld.

528.065/.067
MAXMILIÁN, K.
Documentation and Recording the ResuIts of Geodetic
and Cartographic Works
GeodeUcký a kartografický obzor, 33, 1987, No. 7, pp.
184-187, 2 tab., 12 ref.
New documentaUon instructions of the ezech OUice
for Geodesy and cartography [COGC) as a tool of 1'11-
tionallzlng the documentatlon of results of geodellc
and cartographlc works. Constltutlng the archlves in
enterprlses and organlzatlons of COGC for esurlng care
for records ln the sphere of geodesy and car to-
graphy havlng thelr rlse ln provlnces.

528:001.8+602.8 COGK
PítI BYL, 1.
Some ProbIems or Collaboration or Innovators wlth the
Research ln the Branch or COGC
GeOdetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 7, pp.
187-190
The Research Instltute of Geodesy, Topography /lnd
Cartography ln Zdlby 15 charged by elO.pertly, advlso-
ry, tralnlng, and consultlng actlvlties ln the sphere
or Inventlveness and lnnovatlon ln the branch of the
Czech Offlce for Geodesy and Cartography (COGC).
Maln spheres of collaboratlon between organlza tions
and authors. Procedure of processlng the appllca Uon
of an Inventlon. Thematlc competltlons of tenders and
regulatlons of lnventlveness and Innovatlon.

528.281/.282(084.12)
KURECKA, Z.
Determinlng the Geographic Coordinates from Ph oto-
graphs or the Celestial Sphere
Geodetick9 a kartograflck9 obzor, 33, 1987. No. 7, pp.
190-196, 5 flg., 1 tab., 5 ref.
Result of the dlploma work, descrlblng the theory and
an attempt to reallze the astronomlcal determlnlng the
geographlc latltude and longltude by means of the
Zelss UMK 10/1318 universal measuring camera.

528.73 Pecné
PRAZÁK, 1.
L'enselDble des points photogrammétriques de Pecni'
Geo'detlcký a kartograflck9 obzor, 33, 1987, No. 7, pa-
ges 181-184, 2 1!lustratlons, 2 blbllographles
ElO.lgences pour l'édiflcatlon ďun ensemble de polnts
photogrammétrlques et caractérlstlque relatlve. Princi-
pes de renouvellement de l'ensemble de points d'orlgi-
ne data nt du début des années soilO.ante. Réallsation rtu
renouvellement, procédé de mesurage supplémentaire
des polnts, leur stabillsation et protection et documen-
tatlon résultante. Premlěre utlllsatlon de l'ensemble
de polnts.

528.065/.067
MAXMILIÁN, K.
Documentation et archlvage ďoeuvres géodésiques et
cartographlques
Geodetick9 a kartografický obzor, 33, 1987, No. 7, pa-
ges 184-187, 2 planches, 12 blbllographles
NouveaulO. rěglements du Bureau Tchěque de Gé01:isle
et Cartographle (COGK) publlés comme instrument de
ratlonallsatlon en vue de la documentatlon des ré~nl-
tats de travaux géodésiques et cartographlques. Fonda-
tlon ďarchlves d'entreprlse dans les organlsations du
COGK assurant l'attentlon appllquée aulO.matérlaux de
la géodésle et cartographle réallsés dans les réglon5.

528:001.8+ 602.8 CÚGK
PÍtIBYL, J.
Certains problilmes émanant de la coopération entre ln-
venteurs et les recherches dans le ressort de CtiGK
Geodetlck9 a kartograflck9 obzor, 33, 1987, No. 7, pa-
ges 187-190
L'lnstltut Íle Recherches Géodéslques, Topographlques
et cartographlques A Zdlby est chargé ďactlvités
d'elO.pertlse, consultatlves, d'enselgnement dans IE'S
branches des Inventlons et de I'lnnovation dans le res-
sort de COGK. Prlnclpaux domalnes de coopératlon
avec les organlsatlons et les auteurs. Protédé ďélabo-
ratlon des bulletlns de déclaratlon. Concours thémetl-
ques et orlentatlon des Inventlons et Innovatlons.

528.281/.282(084.12)
KURECKA, Z.
Détermination des coordonnées géographlques ďaprils
les vues du firmamment sidéral
Geodetlck9 a kartograflck9 obzor, 33. 1987, No. 7, pa-
ges 190-196, 5 Illustratlons, 1 planche, 5 blbllogra-
phles
Ouvrage de fln ďétudes décrlvant la théorle et essal
de la détermlnatlon astronomlque de la latltude et de
la longltude par la Chambre unlverselle ZElSS UMK
10/1318.
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Ing. Josef Pražák,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický

Fotogrammetrické bodové pole je ve ~vé pod-.
statě obdobou geodetických základen a kontrol-
ních polygonů, které slouží k ověřování kvaUty
geodetických měřických přístrojů. Mimo ověřování
leteckých měřických komor, fotomateriálů a přes-
ností fa'togrammetrických vyhodnocovacích ',přístro-
jů však umožňuje navíc ověřování technologie foto-
grammetrického mapování v celém rozsahu. O to
je budování fotogrammetrického bodového pole ná-
ročnější.
Základními charakteristickými znaky fotogram-

metrického bodového pole jsou

- rozloha bodového pole,
- hustota bodového pole,
- přesnost určení bodů bodového pole,
- způsob fotogrammetrické signalizace bodů bo-
dového pole.

Dalšími důležitými vlastnostmi fotogrammetric-
kého bodového pole je charakter zvoleného území
(členitost, vegetace, zastavění) a jeho umístění
vzhledem k fotoletecké základně a pravidelným
trasám leteckých linek, které positivně nebo ne-
gativně ovlivňují možnost jeho snímkování.
Požadavek vybudovat fotogrammetrické bodové

pole vyplynul především z pracovní porady zástup-
ců geodetických služeb socialistických států
(GSSS) k tématuč. 2 v roce 1979 v Rychnově nad
Kněžnou, kde byla konstatována potřeba zkušeb-
ního fotogrammetrlckého pole pro kalibraci le-
teckých měřických komor na území GSSS. Úkolu Ise
ujala geodetická služba ČSSR a po ověření různých
možností byl pro fotogrammetrické bodové pole
zvolen prostor Pecný, kde již na poč'átku 60-tých
let bylo fotogrammetrické bodové pole vybudováno
[1]. Šlo tedy o jeho obnovu.
Původní fotogrammetrické bodové pole mělo ná-

sledující charakteristiku:
Rozsah: 4 X 5 mapových listů měřítka 1: 1000, tj.
6,25 km2•

Počet \bodů 1292.

Přesnost určení bodů:

polohová - průměr středních chyb celého sou-
boru podrobného bodového pole byl
± 0,018 m,
průměrná oldchylroa z dvojího mě-
ření byla ± 0,006 m, všechny dosa-
žené odchylky byly menší než
0,02 m.

Stabilizace bodů: žulový hrano 1 16 X 16 X 80 cm
a podzemní stabilizace skleně-
nou deskou 16 X 16 X 3 cm; tam,
kde bylo nebezpečí porušení sta-

bilizace byla provedena navíc
podzemní stabilizace aluminio-
vou deskou 40 X 40 X 0,3 cm. Ve
'všech případech, kde bylo před-
pokládáno ohrožení bodu, byly
v blízkosti bodů osazeny ochran-
né kovové tyče, zapuštěné do
betonových patek.

Fotogrammetrická signalizace bodů; dočasná, pro-
vedená k termínu leteckého
snímkování.

Popis území: mírně zvlněný terén, prudce se sva-
žující v severozápadní části Východ-
ním a jihovýchodním směrem. Větši-
na území není pokryta porostem,
jen část západní je pokryta lesem.
V prostoru jsou dvě menší obce.

Účel původního bodového pole byl zaměřen ze-
jména na

určení nejvhodnějšího druhu letecké měřické
komory se zřetelem na druh fotogrammetric-
kých prací a k ověřování jakosti a činnosti uží-
vaných leteckých komor,
ověření vlivu a určení nejvhodnějšího druhu ne-
gativního materiálu pro pl'áce vyhodnocovací
a pro interpretaci leteckých snímků,
ověřování přesnosti vyhodnocovacích přístrojů
a ověřování práce vyhodnocovatelů,
prověřování užívaných nebo uvažovaných tech-
nologických postupů pro práce fotoletecké, kla-
sifikační a vyhodnocovací.
Charakteristika a zaměření původního bodového

pole jsou uváděny proto, že s menšími odchylka-
mi, na které bude dále upozorněno, platí i pro
pole obnovené. Uveďme ještě předem stanovené
hlavní úkoly nového (obnoveného) fotogrammet-
rického pole:
- 'testování a kalibrace leteckých měřickýchko-

mor v rámci GSSS a pro vlastní potřebu,
ověření systému analytické aerotriangulace
a dalších inovací na tomto úseku v rámci GSSS,
ověření možnosti snímkování za zhoršených po-
větrnostních podmínek, snímkování z různých
výšek letu, především z malých výšek a při
nízkýoh rychlostech,
ověření metodiky pro zdokonalení leteckých
měřických komor (eliminace smazu).

2. Stav fotogrammetrického bodového pole Pecný
pled obnovou

V roce 1980 Ihyl ověřen stav bodového pole za
účelem možnosti jeho dalšího využívání [2]. vý-
sledkem bylo zjištění, že až do roku 1971, do kdy

1987/181
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byla prováděna pravidelná údržba bodového pole,
bylo bodové pole v naprostém pořádku. Za dal-
ších devět let se však situace podstatně změnila,
takže po rekognoskačních pracích v roce 1980
bylo konstatováno, že
- u některých bodů byla odstraněna povrchová

stabilizace,
- u některých bodů byly narušeny nebo odstra-

něny ochranné tyče,
- u převáŽné většiny bodů je povrchová stabili-

zace zakryta zeminou, popřípadě kamením nebo
vzrostlým křovím.
V zájmovém území 4 X 4 mapové listy měřítka

1: 1000 (rozloha bodového pole pro obnovu byla
proti původnímu poli zmenšena o 4 mapové listy
měřítka 1: 1000) byla při rekognoskaci nalezena
povrchová stabilizace v jednotUvých mapových Us-
te~h u následujícího počtu bodů (mapové listy mě-
řítka 1: 1000 jsou číslovány od 1 - severozápadní
roh území,do 16 - jihovýchodní roh území, 'viz
obr. 1):

mapový list počet bodů mapový list počet bodů
1 11 9 O
2 6 10 O
3 2 11 O
4 O 12 O
5 9 13 O
6 6 14 3
7 1 15 1
8 O 16 O

Celkem tedy jen 39 bodů z původních 292 bylo
při rekongnoskaci nalezeno přímo. Ostatní bylo
třeba vyhledávat podle ochranných tyčí, vytyčovat
podle topografie nebo po výpočtu ze souřadnic
polygonovým pořadem nebo rajónem.

Jak již bylo uvedeno, pro obnovu byl rozsah bodo-
vého pole omezen na 16 listů mapy 1: 1000, tedy
jeden mapový list měřítka 1: 5000, jehož rozloha
je 5 km2•

Před zahájením prací v terénu bylo nutno vyře-
šit následující základní otázky:
- optimální hustotu bodového pole,
- přesnost určení nových bodů,
- způsob trvalé stabilizace nových bodů,
- ochranu bodů před poškozením nebo zničením,
- způsob fotogrammetrické signalizace bodů,
-formu dokumentace bodového pole.

Pro hus t o t u bodového Ipole je mimo hospo-
dárnosti prací (včetně údržby) důležitá možnost
volby vhodných míst pro osazení bodů. Vzhledem
k provedení hospodářských úprav pozemků
v zájmovém území a zásadě nevolit body uvnitř
zemědělsky obdělávaných ploch byla tato mOŽfi('lst
velmi omezena. Proto bylo rozhodnuto na území
mapových listů 1, 2, 5 a 6 (podle obr. 1) vybudo-
vat bodové pole přibližně v původní hustotě (tj.
asi 60 bodfi) , ale na další části území připustit
hustotu menší.

1 2 3 4

A

5 6 7 8

9 10 11 12
B

13 14 15 16

Požadavek na pře s n o s t zn~l následovně:
nové body určit polohově s přesností původního
bodového pole (prakticky podrobné polohové bo-
dové pole 2. třídy přesnosti - viz ČSN 73 0415),
výškově z pořadů přesné nivelace technickou ni-
velací s přesností určení výšky bodů do ± 2 cm.
Nové body bylo rozhodnuto s tab i 1 i z o vat

žulovými kameny 16 X 16 X 50 cm s horní plochou
kamene nejvýše 5 cm nad terénem. Od podzemní
stabilizace bylo upuštěno. O c hra n u bodů
v extravilánu pak zajistit osazením jedné až dvou
ochranných kovových tyčí v blízkosti bodu, s mod-
ro-bílým nátěrem.
Při řešení problematiky f o t o g r a m m e t r i c -

k é s i g na 1i c e byla zdůrazňována především
potřeba trvalé signalizace (pro potřeby kalibrace
leteckých mě'ři:ckých komor). Bylo 'ro'zhodnuto ově-
řit při prvních snímkováních bodového pole ně-
které možnosti trvalé signalizace k jejímu pozděj-
šímu provedení, všechny body fotogrammetrického
bodového pole však zatím opatřit dočasnou signa-
lizací.
Požadavky na výslednou d o k u m e n t a c i

byly tyto:
- seznam souřadnic a výšek všech původních

existujících bodů ('včetně bodů za sekčnímiča-
rami) a bodů nově určených,
nové geodetické údaje všech bodů bodového
pole,

- přehled bodů bodového pole v měřítku 1: 5000
na podkladě Státní mapy 1: 5000 - odvozené
a na nesrážlivé průhledné plastové fólii.

4. Provedení obnovy

Celé zájmové území bylo rozděleno na dvě části
(obr. 1). Mapové listy 1, 2, 5 a 6 (tj. jeden mapový
list v měřítku 1 : 2000) budeme dále označovat ja-
ko území A, druhá část tvoří území B.
Na základě předem zjištěného stavu bodového

pole Pecný byly podle místopisů z roku 1971
a s využitím vypočtených vytyčovacích prvků vy-
hledány existující body původního pole. Bylo jich
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nalezeno 138, dalších 8 těsně za hranicí zájmového
území.

Na území A bylo navrženo k určení 16 nových
bodů. Tyto body byly stabilizovány žulovými ka-
meny 15 X 15 X 70 cm. U deseti nových bodů byly
osazeny ochranné tyče (ty byly osazeny též
u pěti stávajících bodů).

Na území B bylo navrženo celkem 20 nových
bodů, a to v místech, kde síť nejvíce utrpěla re-
kultivacemi a obděláváním půdy. Nové body byly
stabilizovány obdobně jako v území A a byly k nim
osazeny ochranné tyče. Ochranné tyče nebyly osa-
zovány k původníim bodům ležícím v zahradách
nebo v lese.

Na území A byly nové body určovány protínáním
zpět a vpřed přístrojem EOT 2000. Směry byly mě-
řeny ve dvou skupinách. Do měřených osnov byl
zahrnut také střed makovice kostela v Kostelních
Střímelicích. Všechny nalezené body a body nově
stabilizované byly výškově zaměřeny technickou
nivelací. Pro výškové měření bylo použito nivelač-
ního přístroje Ni 025.

Na území B byly nové body určovány dvojím způso-
bem. Uvnitř území byly body určovány kombinova-
ným protínáním - směry byly měřeny ve dvou
skupinách přístrojem Theo 010. V okrajových
oblastech, kde nebylo možno získat vhodné kom-
binace nebo byl terén zarostlý, bylo k určení no-
vých bodů použito metody polygonových pořadů.
Pořady byly měřeny přístrojem EOT 2000 s troj-
podstavcovou soupravou. Úhly byly měřeny v jedné
skupině, délky dvakrát tam a dvakrát zpět. Opět
byly všechny body výškově zaměřeny technickou
nivelací - pi'ístroj Ni 025.

Souřadnice nových bodů byly počítány v místní
souřadnicové soustavě. V této soustavě byly také
vypočítány souřadnice makovice kostela v Kostel-
ních StřímeIicích, a to šesti kombinacemi protínání
vpřed. Tento bod byl dále použit při určení nových
bodů protínáním zpět.

Skupina bodů určených směrovým měřením byla
vypočtena jako protínání vpřed a zpět minimálně
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třemi kombinacemi. Pi'i protínání vpi'ed byl urču-
jící směr počítán jako průměr ze všech orientaci.

Na území A bylo počítáno 59 kombinací, tj. pri'I-
měr 3,7 kombinace na jeden bod. Pro každý bod
byla počítána střední polohová chyba mp = mi +
+ my2, která dosáhla maxima 0,020 m, minima
0,001 m; její aritmetický pri'Iměr je 0,010 m.

Na území B bylo počítáno celkem 51 kombinací,
tj. průměrně 4,6 kombinace na jeden bod. V tomto
souboru dosahuje střední polohová chyba maxi-
málně 0,018 m, minimálně 0,006 m a její aritme-
tický pri'Iměr je 0,011 m.

Zbývající body byly určeny polygonovými pořa-
dy. Měi'ené délky byly opraveny o korekci nad-
moi'ské výšky; korekce ze zobrazení nebyla zave-
dena. Celkem bylo zaměi'eno 5 poi'adi'I o celkové
délce 2565 m. Všechny pořady jsou oboustranně
směrově i polohově připojeny. Maximální polohová
odchylka je ± 0,083 m, minimální ± 0,016 m, pri'I-
měrná ± 0,051 m.

Nadmořské výšky byly počítány ve výškovém
systému baltském po vyrovnánl. Výšková měi'ení
byla prováděna tak, aby odchylky v uzávěru obou-
směrné nivelace nepi'ekročily hodnotu 15 r, kde
r je délka obousměrné nivelace v kilometrech.

Pro všechny body bodového pole Pecný, jak pro
body nalezené, tak pro body nové, byly vyhotoveny
nové geodetické údaje.

Výslednou Idokumerrtaci fOŤogrammetrického bodo-
vého 'pole Pecný tvoří:

seznam souřadnic a výšek bodi'I bodového pole,
geodetické údaje bodi'I bodového pole,
přehled bodi'I bodového pole na listech Státní
mapy 1 : 5000 - odvozené (označení mapových
llsti'I: Uhlíi'ské Janovice 6-2, Uhlířské Janovice
6-3, Uhlířské Janovice 7-2, Uhlířské Janovi-
ce 7-3),
přehled bodi'I bodového pole v měřítku 1: 5000
na nesrážlivé pri'Ihledné plastové fólii.

Pro pi'ehled rozložení bodi'I bodového pole slouží
grafické schéma (obr. 2).

Součástí obnoveného bodového pole je celkem
176 bodll, z toho 8 bodi'I je mimo vy jmenované ma-
pové listy, ale v blízkosti jejich rámu. Z bodi'I
uvniti' bodového pole je 132 bodi'I pi'Ivodních a 36
bodll nových.

Rozložení bodi'I na mapových listech (viz obr. 1)
je následující:

mapový list počet bodi'I mapový list počet bodi'I
1 18 9 9
2 13 10 8
3 7 11 12
4 13 12 10
5 13 13 11
6 15 14 12
7 4 15 13
8 6 16 12

Z uvedeného vyplývá, že provedené práce i do-
sažená pi'esnost pi'i obnově bodového pole Pecný
splnily předem zadané zásady a parametry obnovy
a že zkušební bodové pole mi'Iže opět plnit sta-
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novený účel a zprostředkovat kvalitní splnění
očekávaných vědeckovýzkumných i experimentál-
ních prací na úseku fotogrammetrie.

První sním kování bodového pole bylo provedeno
leteckou měřickou komorou MRB s t = 150 mm
v měřítku 1: 2000 a 1: 6800, a to letounem AN-2
podniku SLOV-AIR. Účelem tohoto snímkování bylo
ověření schopností letounu a osádky podniku pro
leteckou činnost SLOV-AIR pro letecké měřické
snímkování ve velkých měřítkách.

Fotogrammetrické bodové pole bylo dále využito
při zkouškách nové letecké měřické komory LMK
závodů VEB C. Zeiss Jena z NDR. Při těchto zkouš-
kách byly komorou LMK pořízeny letecké měřické
snímky v měřítkách od 1: 2000 do 1: 21 000.

Pro uvedená snímkování byly všechny body bo-
dového pole dočasně signalizovány trojramennými
znaky bílé barvy. Současně byla provedena na ně-

kolika bodech zkouška trvalé fotogrammetrické
signalizace s cílem najít její optimální způsob.
Tato trvalá signalizace by měla význam především
pro testování a kalibraci leteckých měřických ko-
mor.

V současné době je fotogrammetrické bodové
pole Pecný se svou dokumentací a dostatečným
počtem leteckých měřických snímků černobílých
i barevných, pořízených komorami MRB a LMK
s t = 152 mma 305 mm, schopno plnit další úkoIy.
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1. Úvod

Ctenáři tohoto časopisu byli v r. 1985 seznámeni
s pojeUm Jednotného systému technických před-
pisti oboru geodézie a kartografie [1] a s jeho
strukturou [2]. Tehdy však nebylo možné blíže
specifikovat předpisy pro dokumentaci v.ýsledků
geodetických a kartografických prací (podskupina
JKV oboru 984 8 - využfvánf informačních systé-
mů geodézie a kartografie), protože si tato pro-
blematika vyžadovala hlubší analýzu a byla řešena
ve Výzkumném l1stavu geodetickém, topografickém
a kartografickém (VÚGTK) v rámci úkolu 2-05
plánu rozvoje vědy a techniky s názvem "Racio-
nalizace dokumentační služby".

Na podkladě výsledkti řešení úkolu [3], [4]
byly zpracovány, Ceským úřadem geodetickým
a kartografickým (CÚGK) v září 1986 schváleny
(s účinností od 1. 7; 1987) a do jednotného systé-
mu technických předplsti začleněny dokumentační
předpisy uvedené v tabulce 1.

Cnem tohoto přfspěvku je seznámit čtenáře se
zásadami dokumentačních předpisti a dále s při-
jatým řešením otázek archivování výsledkti geode-
tických a kartografických prací, které přesahují
oblast geodetických a kartografických výkonů obo-
ru 984.

2. Organizačnf zali.těnf dokumentace

V souladu s územně-Výrobním principem řízení
a organizace resortu ČÚGK se zachovává třístup-
ňový systém do"kumentace v organizacích geodézie
a kartografie. Náplň činností jednotlivých stupňii
dokumentace je přiblížena co nejtěsněji k výrob-
ním úkoltl.m organizace, jejíž součástí je dokumen-
tační útvar a Je vymezena instrukcí pro dokumen-
taci výs1edktl. geodetických a kartografických pra-
cí (pol. 8.01 v tab. 1).

Stupně dokumentace:
a) ústřední dokumentace (ÚD) v Geo-

detickém a kartografickém podniku v Praze,
n. p. (GKP) s působností 'pro celé území ČSR,

b) tec hni c k á d o k u m e n t a c e (TD) v ná-
rodníchpodnicích Geodézie v krajích (Geodé-
zie) s působností pro území 'kraje,

c) vše ob e c n á d o k u m e n t a c e (VD) v pod-
nicích Geodézie na s'třeriscích geodézi1e s působ-
ností pro území okresu.

3. Organizační zali.tění archivnictvf

V GKP je zřízen Ústřední archiv geodézie a karto-
grafie (ÚAGKj, který je se zřetelem na zvláštní
povahu archivállf, vznikajících z výsledků odborné
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Pol. I Systémové označení I Název předpisu I Vydavatel a schval. číslo

8.01 9848001/86 Instrukce pro dokumentaci ČÚGK 17. 9. 86
výsledků geodetických Č. 3009/86-21
a kartografických prací

8.02 984 810 MN 1/86 Metodický návod pro technickou ČÚGK 17. 9. 86
a všeobecnou dokumentaci Č. 3010/86 . 21

8.03 984 810 MN-2/86 Metodický návod pro ústřední ČÚGK 17. 9. 86
dokumentaci Č. 3300/86.21

činnosti organizací geodézIe a kartografie, archi-
vem zvláštního významu podle § 24 odst. 1archiv-
ního zákona [12]. V souvislosti s tím bylo rozhod-
nuto, že archiválie z oboru geodézie a kartografie
nebudou předávány do státních archivfi. Úplná cen-
tralizace veškerých archiválií z organizací ČÚGK
v ÚAGK se nejeví reálná, zejména s ohledem na
jejich velký rozsah. Po předání vybraných doku-
mentačních fondfi (po uplynutí jejich skartačních
lhfit), splňujících vzhledem k jejich trvalé doku-
mentární hodnotě podle současného hodnocení kri-
téria archiválií ve smyslu prováděcích předpisfi
ministerstva vnitra ČSR k archivnímu zákonu do
ÚAGK, narostl by tam objem archiváHí téměř o 30
mil. přepočtených formátfi A 4.

V Geodézlích budou zřízeny podle § 23 archiv-
ního zákona [12] podnIkové archivy k zajištění
archivní péče o archiválie vzniklé z jejich činnosti.
Tím se vytvoří podmínky pro decentralizované
ukládání archIvállí, a to vyřazených jak ze spiso-
ven podniku, tak z dokumentačních fondfi tech-
nických a všeobecných dokumentací. Podnikové
archIvy mohou zřIzovat své pobočky. Pfisobnost
podnikových archivů je stanovena výhláškou mi-
nIsterstva vnitra ČSR [5] a zásadní pravidla orga-
nizačního uspořádání a činnosti podnikových ar-
chIvů v jednotlivých podnicích Geodézie budou po-
dle konkrétnteh místních podmínek upraveny pro-
voznlm a badatelským řádem. Ve své činnosti se
budou podnikové archivy řídit předpisy minis-
terstva vnitra ČSR [6] až [10].

4. Snížení objemu dokumentačních fondů

Současný rozsah dokumentačních fondfi v orga-
nizacích ČÚGK dosahuje značného objemu a kaž-
doročně se přibližně o 6 % dále zvyšuje [3]. Kvan-
tIfikace podle druhů dokumentačních fondů
a v přepočtu na prfiměrný kraj a okres je uvedena
v tabulce 2.

Významným racionalizačním prvkem je minima-
lizace dokumentačních a archivních fondfi v or-
ganizacích ČÚGK, která se uvažuje zajistit:

pravIdelným vyřazováním částí dokumentač-
ních fondfi, které již nejsou pro činnost or-
ganIzace potřebné,
miniaturizací dosavadních nosných médií vý-
sledkfi geodetických a kartografických prací
pořízením jejIch mikrografických záznamfi,

- automatizací zpracování dat s vytvořením bází
dat AISGK na mediích počítače, obsahujících
vybrané geodetické a kartograUcké informace
s největší frekvencí jejich využívání a aktuali-
zace.

4.1 Vyřazování (skartaceJ dokumen-
tačních fondil

Vyřazování neboli skartace dokumentačních fondfi
je vyřazení pro činnost organizace nadále nepo-
třebných dokumentačnlch fondil z dokumentace
(dokumentačního útvaruJ. Přitom se oddělují ar-
chiválie (tj. ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 archivního
zákona [12] písemnosti s trvalou dokumentární
hodnotou určené k uloženi v archivuj od písem-
ností bezcenných, určených ke zničení. Podkladem
pro hodnocení dokumentačních fondfi z hledIska
jejich dokumentárnl hodnoty na archivál1e (skar-
tačnl znak AJ a plsemnostI určené po využití ke
zničení (skartační znak S-stoupa), popř. na !pí-
semnosti, o jejichž dokumentární hodnotě se roz-
hodne dodatečně výběrem (skartační znak V),
a pro stanovení jejich skartačních lhfit je skar·
tační plán, který je přílohou instrukce pro doku-
mentaci (pol. 8.01 v tab. lJ.

Skartační plán dokumentačních fondfi vychází
z ustanovení vyhlášky mInisterstva vnitra ČSR [11]
a obsahuje přehled prakticky všech částí doku-
mentačních fondfi uložených v dokumentacích or-
ganizací ČÚGK, jejich roztříděnl znakem A, S, resp.
V a skartační lhilty.

Skartační řízení ve všech dokumentacích bude
probíhat pravidelně, podle zásad stanovených in-
strukcí pro dokumentaci.

4.2 M i k r o sní m k o v á n I d o k u m e n t a č -
ních fondil

V dokumentacích organizaci ČÚGK se využlvá pro
zabezpečení obsahu vybraných dokumentačnlch
fondfi a k pořízeni jejich pracovnlch mikrozázna-
mil již od roku 1973 svitkový mikrofilm (např.
u operátu pozemkového katastru a části operátfi
geodetických základil). Jako výhodnější mikrogra-
fická média -se osvědčily na střediscl:ch geodézIe
mIkrofiše písemného operátu evidence nemovitosti,
pořizované v poslednlch letech jako počftačové vý-
stupy z regIstru evidence nemovitosti na zařízení
COM. S možností využlvání mIkroflšových kamer se
počítá v předpisech pro dokumentaci s pořizo-
váním mikrofiší dalších souborfi dokumentačních
fondfi zejména z oblasti evidence nemovitosti,
např. výkazfi změn, sbírky listin, záznamil podrob-
ného měření změn, výpočtu výměr, sumarIzačních
výkazil atd. Mikrofiše jsou pro uspořádání souborfi
mikrozáznamil a vyhledávání příslušných doku-
mentovaných údajfi výhodnější než proužky nebo
svitky mikrofilmil, protože umožňují soustavné za-
iíazová'ní jednotUlvých souborfi Informací v rámcI
evidenčních jednotek (např. katastrálních územP
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I
Počet přepočt. formátů A4 I

Roční přírůstek
Pol. Dokumentační fond

I Iv tis. v% I v tis. v%

1 I Geodetické sítě a bodová pole 4 192,3 6,3 51,0 1,2

2 Mapy yelkých měřítek a zákl. 4251,0 6,4 143,1 3,4
mapa CSSR 1 : 10000 - podrobné
měření

3 Evidence nemovitostí a dřívější 56631,0 84,9 3867,7 6,8
pozemkové evidence

I4 Kartografická díla 1390,6 2,1 28,4 2,0

5 I Ostatní dokument. fondy I 193,1 0,3 28,4 14,7

6 I Celkem I 66658,0 I 100 I 4 117,9 I 6,2

7 Vyjádřeno v jednotkách:
a) tis. kusů A4 66658 4118
b) tuny 484 30
c) běžné metry 13332 823
d) počet skříní 2347 145
e) m2 zastavěné plochy 2817 174

8 Průměrný kraj:
a) tis. kusů A4 9523 597
b) tuny 69 4
c) běžné metry 1905 118
d) počet skříní 335 21
e) m2 zastavěné plochy 402 25

9 Průměrný okres:
a) tis. kusů A4 877 55
b) tuny 6 1

\ c) běžné metry 175 11
d) počet skříní 31 2
e) m2 zastavěné plochy 37 2

v časové řadě, obdobně jako jsou řazeny originály
souborů dokumentačních fondů (předlohy mikro-
záznamů).
V přehledu dokumentačních fondů uvedeném

v příloze instrukce pro dokumentaci (která je ve
smyslu odst. 4.1 též skartačním plánem) je uva-
žováno u vybraných částí dokumentačních fondů
pořízení jejich mikrozáznamů a současně zkrácení
skartační lhůty u originálů dokumentačních fondů
(předloh mikro záznamů ). Tím se podstatně sníží
objem dokumentačních fondů v organizacích ČÚGK.

4.3 Au t om a t i z a e e z pří s tup ň o v á n í ob-
....sahu dokumentačních fondů

Podmínky pro automatizované zpřístupňování a vy-
užívání obsahu dokumentačních fondů vznikají po-
stupným vytvářením AISGK, v němž jsou tradiční
výsledky geodetických a kartografických prací
v písemné a grafické podobě na papíře, fólii a ob-
dobných nosičích převedeny do číselné podoby, za-
znamenány na magnetických paměťových mediích
počítače a vytvářejí báze dat, resp. registry ovlá-
dané programovým systémem. Způsob vytváření
a využívání AISGK je v současné době ještě před-
mětem výzkumu.

Nové dokumentační předpisy vytvářejí v resortu
ČÚGK prostor pro racIonalizaci dokumentace vý-
sledků geodetických a kartografických prací pře-
devším omezením objemu dokumentačních fondů

na základě pravidelné skartace a širšího využití
mikrografie. Předpokládají též postupné rozšiřo-
vání AISGK, a tím automatizace při poskytování
údajů z vybraných dokumentačních fondů.
Zřízením podnikových archivů v podnicích Geo-

dézie budou vytvořeny reálné podmínky pro řád-
nou péči o archiválie vzniklé z odborné činnosti
organizací geodézie a kartografie v krajích.
Dosažení cílového řešení racionalizace dokumen-

tační služby a uspořádání podnikových archivů ve
všech organizacích resortu ČÚGK se předpokládá
postupně v nejbližších letech.
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Do redakce došlo: 3. 11. 1986

Lektoroval:
Ing. Jan Jakl.

GKP v Praze, n. p,

Přeápisy přinášejí zásadní změny v provádění dokumen-
tačních prací v resortu ČÚGK a zároveň předpokládají
úzkou spolupráci dokumentačních pracovišť s podniko-
vými archivy. Dokumentace všech stupňů jsou postave-
ny na novou úroveň, která bude klást značné nároky na
zabezpečení prací v této oblasti.

Některé problémy spolupráce
zlep~ovatelů s výzkumem v resortu
ČÚGK

Ing. Jan Přibyl, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický

V souladu s platnými resortními pokyny zabezpe-
čuje VÚGTK ve Zdibech expertizní, konzultační,
školicí a poradenskou činnost v oblasti vynález-
covství a zlepšovatelství v oboru geodézie a karto-
grafie.
Zákon Č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech,

zlepšovcích návrzích a průmyslových vzorech
obsahuje některé úkoly, které se vztahují i na
VÚGTK. Je to § 17 odstavec 3 - úkoly při posu-
zování objevů a § 36 - úkoly při posuzování při-
hlášených vynálezů.
VÚGTK ve Zdibech je rovněž pověřen přednost-

ním zhotovováním zkušebních vzorů přístrojů, po-
můcek a zařízení podle resortních přihlášek vy-
nálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových VZOrll.
Z funkce, kádrového obsazení a vybavení VÚGTK

vyplývají některé skutečnosti, na jejichž podkladě
vznikají některé "nepsané úkoly" ústavu. Většina
zlepšení při zavádění výzkumu do praxe, tj. reaL-
zace, je třeba konzultovat s řešiteli výzkumného
úkolu. Knihovna Odvětvového informačního stře-
diska (ODIS) obsahuje téměř všechny v ČSSR do-
stupné informace o celém oboru působení ČÚGK
a značnou část příslušných patentů, autorských
osvědčení a pod. Kvalifikace pracovníků VÚGTK
umožňuje kvalifikovanou pomoc ve všech obo-
rech geodézie, kartografie a přidružených oborů,
včetně přístrojového výzkumu. Vybavení Oboro-
vého vývojového střediska (OVS) umožňuje reali-
zaci většiny vynálezů a zlepšovacích návrhů s pří-
strojovým zaměřením.

Obecně je třeba vidět i dvojí působení VÚGTK
v oblasti výnálezcovského a zlepšovatelského hnutí
(VZHl, kdy spolupracuje jak s původci a pomáhá
jim při tvorbě a přihlašování technických děl, tak
i s organizacemi, tj. s Úřadem pro vynálezy a
objevy a s podniky resortu ČÚGK v otázkách po-
suzování novosti, technické úrovně, realizovatel-
nosti a případně ekonomických vztahů. Zatím, co
spolupráce s původCi probíhá ve většině případů
v neoficiální podobě, tj. většinou jako konzultace
s jednotlivými pracovníky ústavu, tak spolupráce
s organizacemi má oficiální podobu a je prováděna
v naprosté většině případě korespondenčně.

Získávání informací o současném stavu techniky
je nezbytné nejen pro správné zaměření tvůrčí
činnosti vynálezců a zlepšovatelů, ale je i přede-
psáno při podání přihlášky vynálezu, v určité mo-
difikaci i u objevu a průmyslového vzoru.
Základním pramenem pro tyto informace je kni-

hovna OOIS, která obsahuje naprostou většinu li-
teratury, včetně časopisů, v češtině a značnou
část i ve světových jazycích, která o oborech čin-
nosti ČÚGK vyšla. Je tam i dostatečná část pa-
tentní literatury, která je plně obsažena v patentní
knihovně v Praze.
Dosti využívaným způsobem získávání informací

je přímá informace u pracovníků VÚGTK. Jde o re-
lativně velmi rychlý, operativní a kvalitní zdroj
informací, jehož největší nevýhodou je značná
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ztráta času u pracovníků VÚGTK, která je z malé
části hrazena zpětnou informací o potřebách a pro-
blémech a názorech na řešení současných problé-
mů praxe. Určitou potíž při· získávání kontaktu
mají pracovníci, kteří dosud s VÚGTK nespolupra-
covali.

Z vlastní zkušenosti v přístrojové oblasti vím, že
značnou potíží bývá přesvědčit některé vynálezce
a zlepšovatele o současném, velmi pokročilém
stavu techniky. Zapálení pro věc někdy tvůrcům
zabraňuje si uvědomit, že objevují objevené, někdy
objevují i překonané. Z tohoto hlediska je osobní
kontakt podstatně účinnější a kvalitnější. Ušetří se
tak, i za cenu konfliktů, mnoho namáhavé a zby-
tečné práce vynálezců a zlepšovatelů, a umožní
jejich zaměření na potřebné problémy a nové způ-
soby řešení.

Podle § 47 zákona č. 84/1972 Sb. jsou organizace,
u kterých je autor v pracovním poměru, povinny
podat přihlášku jménem autora, jestliže autor ne-
přihlásil vynález ve lhůtě dvou měsíců ode dne,
kdy organizaci o vytvoření vyrozuměl, nebo kdy
organizace tuto skutečnost sama zjistila. Je to váž-
ná povinnost pro všechny organizace v ČSSR a je
třeba 'konstatovat, že organizace v resO'rtu ČÚGK
ji v podstatě neplní. Podle mých zkušeností o této
povinnosti značná část vedoucích pracovníků ani
neví, a někdy ani nechce věřit, že tato povinnost
existuje. Proto celkem v této oblasti ani podniky
od VÚGTK pomoc nežádají. Při podávání přihlášek
patentů v přístrojové oblasti jsou ale často pracov-
níky VÚGTK vedle odborných otázek konzultovány
i otázky právní přímo s autory přihlášek.

Složitější a obtížnější je pomoc při rozporech
o nepřijatých zlepšovacích návrzích a o výpočtu
odměny za vynález nebo zlepšovací návrh (ZN).
Zamítání přihlášek vynálezů je plně v pravomoci
Úřadu pro vynálezy a objevy. V jednom případě
podal VÚGTK námitku proti vyloženému, tedy již
téměř schválenému vynálezu, a ušetřil tím resort-
ním organizacím značné výlohy, které by "auto-
rovi" vynálezu musely vyplatit.

U ZN jsou časté spory mezi zlepšovateli a orga-
nizací, případně organizacemi, kam byl ZN rozší-
řen, o novosti, realizovatelnosti a ekonomické vý-
hodnosti jejich přihlášek. Ve VÚGTK tyto problémy
řeší středisko 31 - ODlS ve spolupráci s přísluš-
nými odděleními, podle působnosti. U ZN se po-
suzuJe novost jen pro přihlášenou organizaci, tzn.
že v ostatních organizacích může být ZN běžně vy-
užíván, a proto dochází k častým sporům a nepo-
pením. Podle mého názoru je v tomto směru i zá-
kon č. 84/1972 Sb. příliš tolerantní. Technologie
a pomůcky běžně známé a často desetiletí použí-
vané, které některá organizace z nejrůznějších dů-
vodů nepoužívá, umožňují při zachování určitých
pravidel podání ZN, u kterých tzv. přirozený způ-
sob myšlení nechce uznat právo na odměnu. Vzni-
kají složité spory, ve kterých VÚGTK často vystu-
puje v roli posuzovatele, a to jak z odbornětech-
nického, tak i ze správního hlediska.

Pro Úřad pro vynálezy a objevy VÚGTK každo-
ročně vypracovává řadu posudků na přihlášky vy-
nálezců. Je to náročná a odpovědná práce, protože
na základě těchto posudků většinou rozhoduje
o schválení, námitkách, nebo zamítnutí přihlášky.

Jen výjimečně žádají poradu od VÚGTK v těchto
otázkách organizace resortu ČÚGK. Někdy by to
bylo vhodné, protože v některých podnicích ne-
jsou včas uzavřeny příslušné smlouvy o využití
a v případě, že dojde ke sporu s průvodcem, mo-
hou být důsledky pro vedoucí pracovníky značné.

4. Pomoc při teoretickém řešení a dořešení vy-
nálezu ft ZN

Je to důležitý úkol pracovníků VÚGTK, ale pomoc
je žádána v převážné většině jen od útvaru, ve
kterém pracuji, tj. od Oborového vývojového stře-
diska. Je to dáno tím, Že přední odborníci podniků
resortu většinou mohou pomoci dořešit problémy
z oboru geodézie a kartografie, a proto pomoc
VÚGTK v těchto oborech není nutná. Také se pro-
jevuje vliv skutečnosti, že v resortu ČÚGK prak-
ticky všechny podané přihlášky patentů a asi po-
lovina ZN mají přístrojový charakter. Pracovníci
ostatních útvarů VÚGTK, hlavně výzkumných od-
dělení, jsou zapojováni do spolupráce zejména pro
posouzení žádaných parametrů zařízení, které je
často třeba kvalifikovaně ověřit.

Na rozdíl od konzultací se jedná o rozsáhlejší
a nákladnější formu spolupráce, a proto je i dů-
ležitou otázkou, kdo bude tuto činnost hradit. Nej-
jednodušší a formálně nejpřesnější je hrazení
úkolu z fondu RVT. Takto hrazené úkoly jsou
sledovány ústředním orgánem, tj. ČúGK (např.
magnetofotosázecí stroj, nástěnná značka apod.).

Ostatní úkoly jsou hrazeny buď organizací, kde
byly ZN nebo vynálezy podány (např. přenášeče
nivelační výšky, speciální dvojpero apod.), nebo
organizaci, která ZN využívá (např. výsuvné nive-
lační značky, velký polární koordinátograf apod.).
V posledních případech vznikají nejasnosti, kdo
má uzavřít smlouvu o využití, zda objednatel, který
ZN využívá, nebo VÚGTK, který podle ZN přístroj
vyrábí (u vynálezců je toto řízení jednodušší).
Pro zlepšovatele je většinou podstatně výhodnější
uzavřít smlouvu o využití s organizací, která zaří-
zení podle podaného ZN objednala. Protože jde
o několik smluv na nižší částky, kde procento vý-
platy odměn je vyšší, dosahuje se vyšší celkové
odměny. Tak se může projevit fakt, že většinou·
úspora vzniklá zavedením ZN v organizacích je
vyšší než "podíl na zisku" přístroje, který je ve
VÚGTK podle kalkulačního vzorce nepatrný.

Prvním problémem spolupráce při teoretickém
dořešení problémů vynálezu a ZN bývá téměř vždy
ujasnění výsledných parametrů přístroje nebo za-
řízení. Je to velmi obtížná část spolupráce, protože
je často podceňována. Nejčastějším zjednoduše-
ním v této etapě od autorů je, že zařízení bude co
nejpřesnější. Proto je často výhodnější ujasnění
některých parametrů buď v příslušném výzkumném
oddělení nebo v jiném podniku.

Obtížná je také často dohoda s původcem o kon-
krétním řešení problému. Autor z neznalosti (jed-
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ná-li se o jinou profesi) nebo z konzervativizmu
trvá na některých detailech, které někdy zhoršují
kvalitu, nebo zvyšují cenu. Také se může stát, že
nevhodná formulace ve význakovéčásti patentní
přihlášky nutí autora, aby hájil způsob řešení,
o kterém Ví, že není nejlepší. Podle našeho patent-
ního práva totiž mají být splněny všechny význa-
kové části, a když autor z neznalosti popíše funkční
model a napíše např. "na držáku z ocelového
plechu ... " a je při tom vhodné použít plech mo-
sazný nebo duralový, vzniká velká potíž. Normálně
by bylo totiž řešení mimo patentní ochranu a autor
by byl o odměnu poškozen. Je proto nutné, jak
píši ve III. kapitole, aby organizace poskytly pů-
vodcům kvalifikovanou pomoc při podání při-
hlášky.
Značnou pozornost je třeba věnovat výpočtům

deformací a tolerancí, které prakticky všichni vy-
nálezci a zlepšovatelé podceňují. Např. při řešení
jednoho ZN na dobré úrovni (původní vtipný ná-
pad na úrovni vynálezu) byl zadavatelem vysloven
uzávěr, zda je výhodné matematické řešení defor-
mace základní části, není -li lepší zkusit několik
průřezů a profilů, a to prakticky ověřit deformaci.
Také jsou podceňovány vlivy volby materiálu
a jeho vlastností (pevnost, pružnost, ohnivzdornost,
obrobitelnost, tvárnost, magnetické parametry,
kalitelnost, měrná hmota apod.). Bylo by možná
účelné, v Oborovém oddělení vzdělávání pracují-
cích (OSVP) uspořádat vhodný seminář pro pra-
covníky VZH, vynálezce a zlepšovatele o této pro-
blematice.

5. Patentní ochrana v cizině

Řada pracovníků v resortu ČÚGK se domní-
vá, že přiznání autorského osvědčení, paten-
tu, objevu, ochranného vzoru apod. v ČSSR po-
skytuje i určitou ochranu v cizině. Je to sa-
možřejmě naprostý omyl a v každém státě, ve kte-
rém je ochrana žádána, je nutné podání nové vlast-
ní přihlášky v příslušném jazyce. Přihlášku do ci-
ziny nemůže podat původce sám, ale jen organi-
zace. A zde je váhání pracovníků VZH na organi-
zacích největší, protože jde o relativně velmi slo-
žitou proceduru, a proto se podobné návrhy, mimo
VOGTK, zatím vůbec nevyskytly. Při rozsáhlé pu-
blikační činnosti našich pracovníků vzniká kon-
krétní nebezpečí, že mohou být výsledky práce
našich občanů volně, bez jakékoliv náhrady, v ci-
zině použity.

Nejdůležitějším způsobem jak ovlivňovat zamerení
činnosti v oblasti VZH jsou tématické úkoly. Celo-
resortní tématické úkoly jsou koordinovány a zpra-
covávány ve VÚGTK na vědomí a jsou k nim za-
sílány připomínky, i když samozřejmě podniky vy-
hlašují tématické úkoly ve vlastní pravomoci a při-
pomínky VÚGTK nemusí považovat za závazné.
Při kontrole návrhů tématických úkolů se obje-

bují některé nepříznivé vlivy. Někdy nejsou do
plánu tématické soutěže navrženy úkoly pokud
není někdo, kdo má alespoň návrh řešení, nebo
dokončené řešení hotové. Objevily se dokonce ná-

vrhy na řešení úkolů již podaných jako ZN. Potom
není pochopitelně zájem. u ostatních pracovníků
o řešení. Vycházejí při tom z celkem rozumné
úvahy, že jejich návrh, na který mají necelý rok,
bude horší, než předem připravené a delší dobu
zpracované řešení. Odporuje to pochopitelně i plat-
ným předpisům o tématických soutěžích. Bylo by
ovšem také třeba, aby vedoucí pracovníci podniků
ČÚGK ocenili význačné ZN a vynálezy ve zvýše-
ných sazbách odměn, jak předpisy dovolují. Potom
není třeba je "dodatečně" zařazovat do tématické
soutěže pro zvýšení odměny.
Zpracování tematické soutěže v resortu provádí

středisko 31 -- ODIS a spolupracují na něm
všechna výzkumná oddělení a OVS.
Pro vhodné zaměření VZH by bylo možné využít

i seznam nezařazených úkolů do plánu rozvoje
vědy a techniky (RVT), pokud ovšem rozsahem a za-
měřením mohou být v této formě řešeny.
Je škoda, že je zařazováno málo tématických

úkolů na řešení problémů bezpečnosti práce. Te-
prve po aktivu svolaném ČÚGTK a odborovým sva-
zem o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví
(BOZ) byly zařazeny dva tematické úkoly s touto
náplní.

Podle mého názoru podceňují vedoucí pracovmcl
organizací některé právní důsledky vyplývající
z platných předpisů o vynálezcovství a zlepšova-
telství.
Je také málo kontrolováno, zda navržené a při-

hlášené ZN nemají charakter vynálezu, i když je
to přímo povinností organizace, ve které původce
pracuje.
Kladně je třeba hodnotit relativně vysokou od-

bornou úroveň pracovníků resortu, kteří v ZN řeší
i techniky obtížné problémy. Z hlediska realizace
je kladným jevem, že značná část přijatých ZN
je realizována. Při tom z vlastní zkušeno:;ti mohu
konstatovat, že v obiasti realizace (ne již v ostat-
ních oblastech) se projevuje kladný vliv ČÚGK,
který prosadil dobré vynálezy a ZN do realizace
svojí autoritou.
Určitou spornou otázkou je resortní komise pro

VZH, která je současně i komisí VZH ve VÚGTK
a je složena pouze z pracovníků VÚGTK. Z odbor-
ného hlediska je pochopitelně schopna posoudit
všechny předložené návrhy a tento způsob je vel-
mi operativní (svolávání komise, jednání apod.).
Domnívám se, že i přes určité organizační potíže
a další komplikace by přítomnost některých dal-
ších pracovníků z organizací mimo VÚGTK zlep-
šila vztah komise s organizacemi resortu.
Pro vynálezce a zlepšovatele by pracovníci, kte-

ří mají VZH na starost, a celkově všichni vedoucí
pracovníci, měli výrazněji pomáhat při získávání
technických informací a zajistit podání jejich při-
hlášek. Pro pracovníky SG v malých městech může
být obtížné i prosté získání tiskopisů patentní při-
h~ášky. U mladších, nebo v resortu ČÚGK málo
známých pracovníků je vhodné, aby, pokud po-
třebují od pracovníků VÚGTK pomoc, jim setkání
s pracovníky ústavu usnadnili, případl1ě vyjednali
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vedoucí pracovmcl orgap.izace. U pracovníki'J.
VÚGTK je potom třeba, aby dovedli oddělit a oce-
nit to kladné a dobré v podaném návrhu od částí,
které nemají .potřebnou technickou uro'veň.'

Lektoroval:
Ing. Václav Slaboch, CSc.,

ČÚGK

Určeni zeměpisných souřadnic
ze snimků hvězdné oblohy Ing. Zdeněk Kurečka,

Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p.

Pořizujeme-li snímky hvězdné oblohy fotokomorou,
jejíž osa záběru směřuje do zenitu a přerušujeme-li
v určitých časových intervalech expozice, zobrazí se
nám zdánlivé dráhy hvězd jako přerušované části
křivek velmi blízkých kuželosečkám. V našich země-
pisných ijířkách se bude jednat o paraboly pro hvězdy
s Ó = 90 o - fP, o elipsy pro hvězdy sb> 90 o -cp
a pokud mají hvězdy b < 90 o - cp budou se části kři-
vek blížit hyperbolám. Zenit Z by se měl zobrazit
v hlavním bodě H' snímku (tzn. ztotožnit tížnici t
s, optickou osou o příslušné fotokomory) s přesností
rQvnou nebo větší než je střední polohová chyba

p~ičemž m"" mli' jsou střední kvadratické chyby sním-
kg;vých souřadnic, jejichž odvození je provedeno v [1].
F;qtokomoru urovnáme vzhledem k místní tížnici po-
n!~cí dvou libel, jejichž osy jsou na sebe kolmé a záro-
v?p rovnoběžné se snímkovými souřadnicovými osa-
~: x, y. Citlivost těchto libel určíme z podmínek

I' tg /lx < mx

-'X(

kdé. f' je vzdálenost obrazové roviny od hlavní roviny
olJ.jektivu a /l"" /lil jsou citlivosti libel.

.[.j
sAlbychom získali zeměpisné souřadnice stanoviska,

jerrautno získat snímkové souřadnice bodu S~ zobraze-
nltwáhy hvězdy. Vlivem irradiace nebude možno brát
za "vypočitatelný bod počátek nebo konec stopy hvěz-
dy-male proměřujeme několikrát počátek a konec
ktánkého přerušení expozice. Uvažovaný bod S~
lQfWn'\bude [Xp + XK]P mít souřadnice Xi = -----
"1 2n
aŠrJ, [y + YK]

Y_i'ffI p 2 (P, K - počátek a konec přeru-
, n

šéíH:iln - počet nastavení měřické značky vyhodnoco-
vá.~!hPpřístroje na počátek a konec přerušení). Tímto
ef~*ujeme vliv irradiace na přesnost určení snímko-
výófl' souřadnic, protože můžeme předpokládat, že

během krátkého časového okamžiku přerušení expo-
zice se irradiace nezmění. Dále je nutno registrovat
časy Tp, TK počátků a konců přerušení expozice.
Čas příslušející bodu S~na snímku bude roven Ti =

Tp + TK Č ' . t I AT kt 'I V'= 2 . asovy lil erva LJ, ery up yne prl

přechodu hvězdy z polohy Si do polohy Si+l potom je
LIT = Ti+l - Ti'

2. Určení zenitové vzdálenosti hvězdy a rozdilu
azimutů dvou poloh téže hvězdy

Označíme-li si S~ polohu hvězdy na snímku v čase TI
a S~ polohu téže hvězdy v čase T2, lze ze snímkových
souřadnic bodů S~ (Xl' YI) a S~ (X2, Y2) určit rozdíl azi-
mutů LlA první a druhé polohy hvězdy a zenitové
vzdálenosti jednotlivých poloh.

/
y
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Je zřejmé, že rozdíl azimutů LtA se konformně
zobrazí ve snímkové rovině a určíme jej ze vztahu

LtA = are cos [ X1X2 + Y1Y2 ],
8182

kde 8i = (xf + yf)1/2.

3. Odvození vzorců pro výpočet zeměpisných souřadnic
cp, li. místa pozorování zfl snímků orientovaných
do zenitu I ff

Hvězdy se zdánlivě

11l11Pj,'Í'J!JO J, h)n;n l;CllflY'l'l~fJlj frtlfJ'J1JT1M<

')fW)f! ;dRuh
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. . sin Z2
Slll fJl = SlllL1A -. -1:-

SIn \O

1
cos (rJ + fJl) = tg b -'-1: - tg b cotg~;

SIn \O

zavedením inverzních funkcí a odečtením (8c) - (8a)
dostaneme

[
~ ] . [Sin L1A sin z ]rJ = arc cos tg b tg - - arc Slll . 2.
2 _ Slll ~

Zeměpisnou šířku fP stanovisk.a získáme užitím
kosinové věty ve sférickém trojúhelníku PZ Sl

sin fP= sin b cos Zl+ cos b sin Zl cos rJ. (10)

Vedením výpočtu přes paralaktický úhel e ověřujeme
správnost určení fP.Abychom mohli posoudit vnitřní
přesnost určení zeměpisné šířky, musíme odvodit
vzorce pro střední chyby ml;, m~. Diferenciací vztahu
(6) a (7) a položením dzl = dZ2 získáme totální dife-
renciály

1
sin L1T dL1T = --2 -.••[sin (Zl+ Z2) -

cos u

- sin (Zl+ Z2) cos L1A] dz +
+ sin Zl sin Z2 sin L1A dL1A

cos2 b

Umocněním na druhou, nahrazením diferenciálních
přírůotků středními chybami a dosazením (11.1) do
(11.~) dostaneme po úpravě střední kvadratickou chybu
úhlové vzdálenosti ~

ml; = (cos2 fJ2+ cos2 fJl)m; + (sin2 Zlsin2 fJl)mjA'
(11.3)

cos Zl- cos Z2 cos ~
cos fJ2 == --------

sin Zl sin ~

Použitím zákona hromadění středních chyb získáme
(8a) střední kvadratickou chybu paralaktického úhlu rJ.

Po úpravě a pro Z =1= Oplatí

= ( tg fJl _ tg b , ) 2ml +
tg ~ 2 cos2 ; sin (rJ + fJl)

+ ( tg fJl )2m~A + ( tg fJl )2m2. (12)
tg L1A tg Z2 z

Vytvořením totálního diferenciálu funkce sinfP,
umocněním na druhou, nahrazením diferenciálních
přírůstků středními chybami a po úpravě dostaneme
střední kvadratickou chybu zeměpisné šířky fP

. [Sin rJ cos b ]AI = arc SIn ----- .
cos fP

Nachází-li se hvězda při přechodu z polohy Sl do S2
v jediném okamžiku ve svrchní kulminaci severně
zenitu, je výpočet zeměpisné šířky fPobdobný, pouze
úhel rJ se vypočítá jako součet a nikoliv jako rozdíl
dvou členů ve vzorci (9).
Nachází-li se hvězda při přechodu z polohy Sl do S2

v jediném okamžiku ve spodní kulminaci, úhel rJ vy-
počítáme tak, že pravou stranu vzorce (9) násobíme-I.
U obou těchto případů určujeme charakteristiky
vnitřní přesnosti obdobně jako v případě předchozím.
K určení zeměpisné délky A je zapotřebí znát

hodinový úhel tI' Určíme jej pomocí sinové věty ve
sférickém trojúhelníku ZPSl

. sin rJ sin Zl
SIn tI = - -----

cos fP
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V případě, že hvězda při přechodu z polohy Sl do S2
se v jediném okamžiku nachází ve spodní kulminaci,
bude ve vzorci (14) znaménko +.

Pravý hvězdný čas e místa pozorování (hodinový
úhel jarního bodu) získáme ze vztahu

e = lX + t1• (15)

Pomocí časového signálu máme registrovaný SEČ
polohy hvězdy Sl' který si převedeme na střední slu-
neční čas v Greenwichi Tg = SEČ - 1h.

Pravý hvězdný čas základního poledníku v Green-
wichi získáme ze vztahu

kde e~je hvězdný čas ve střední půlnoci na Green-
wichi a je vypočítán v ročenkách pro každý den a i je
délka tropického roku ve dnech.

Zeměpisnou délku Amísta pozorování pak vypočítáme
jako rozdíl dvou pravých hvězdných časů

Je zřejmé, že registrovaný čas a rektascense budou
určeny s větší přesností než vypočítaný hodinový
úhel t1 (ma, msEO < mtl)' Potom střední kvadratická

chyba zeměpisné délky mA bude rovna střední kvadra-
tické chybě hodinového úhlu mtl' kterou dostaneme
vytvořením totálního diferenciálu funkce sint1,
umocněním této funkce na druhou, nahrazením dife-
renciálních přírůstků středními chybami a po úpravě

m~ = mx = (tg t1)2m; +(tg t1)2m2 +
I tg Zl tg 'YJ ~

+ (~)2m2 (18)cot gcp q; •

Rovnice (18) vyjadřuje vnitřní přesnost určení
(16) zeměpisné délky.

Pomocí stejných sférických trojúhelníků jako v pí-ed-
chozích případech určíme paralaktický úhel 'YJ po-
třebný k výpočtu cp. V našich zeměpisných šířkách
mohou nastat čtyři různé obecné polohy hvězdy na-
značené na obr. 4. Pro jednotlivé případy řeší výpočet
paralaktického úhlu 'YJ tyto rovnice
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. • A sin Zz
sm Pl = sm LJA -. --I: 'SIn s-

~
COS(Pl - 'Y}a) = tg b tg 2 '

. [. sin z 'J [ ~ J1)a = are S111sm LfA -. _z - are cos tg b tg - ,
~ sm ~ 2

(19.1)

. . sin Zz
Bm PI = sm LfA -. ~~t'sIn s-

. I"~ . sin Zz ] [ ~ ]'Y}c = are sm 8m LfA sin ~ + are cos tg b tg 2 '
d)

r),z = 3600 - 'Y}c. (19.4)

Zeměpisnou šířku potom ve všech čtyřech případech
určíme stejně

sin q; = sin b cos Zl + cos O sin Zl cos 'Y}. (10)

y a x o citlivosti t-t = 20 II ,6. Exponováno bylo 4 X
v pěti minutových a 2 X ve dvouapul minutových
intervalech. Z duvodu nahrazení křivky mezi počát-
kem a koncem expozice přímkou bylo přerušení expo-
zice voleno 30 sec. Expozice, respective přerušení
expozice, bylo ovládáno ručně. Abychom mohli lépe
identifikovat hvězdy, byl snímek orientován tak, že
snímková souřadnicová osa x leží přibližně v rovině
místního poledníku. Časy počátku a koncu přerušení
expozice byly registrovány pomocí stopek se dvěma
sekundovými ručičkami. Oprava z korekce a chodu
stopek se provedla pomocí signálu OMA 50. Rovněž
byla změřena teplota a tlak na počátku a konci pozoro-
vání. Měření snímkových souřadnic bylo provedeno
na stereokomparátoru STEKO 1818. Aby bylo možno
provést volbu libel potřebných pro urovnání fotoko-
mory vzhledem k místní tížnici byly zjištěny tyto
střední kvadratické chyby snímkových souřadnic.

a) střední chyba způsobená rozlišovací schopností
systému objektiv a citlivá vrstva byla vypočtena
pro fotokomoru UMK 10/1318 a vel i citlivý foto-
grafický materiál [1]

Výraz pro střední chybu paralaktického úhlu 'Y} určíme
dle zákona hromadění středních chyb. Bude obdobný
výrazu (12), jen v prvním členu v závorce se bude mě-
nit znaménko dle polohy hvězdy. Dosazením m'YJ do
(13.1) získáme střední kvadratickou chybu zeměpisné
šířky. b ,0 ,é .~ \> . ,éQ
Vzorec pro výpočet hodinového úhlu tI je pro po-

lohy hvězdy ~), ,c) s~odnJ ,~j,f~mltn%k\~huPJ~JPPla&y
a), d) se mUSI nasoblt I?ffliY}tf]WJl-Riflrm1[i)d'UIo i))biJ
Při výpočtu zeII\OOÍliJ1-lÍ)déÓ~.YIdP,~t3~uP\\ipm~o~~ě

jako v předchozí%d#bI1fl1c\,~n u<)1fmÍi OJ'J,}fIllfliJ!TOCf~U '{vo
crml'ub if1ÚIIEdítB Ih(,tBJ'hFí:qda[nlsi:)flo"l

4. Praktické měření

T . h' c~' "OJ '} ;l~<x"r\ 'O,j t--l-:!ib~~t..]z . I' heoretíc~~' '1V~1!W e=-.x:'- 1:'Wj-i~Vfr ~,l,\pltOac
byly prakti klY aJy koušen IV' ~ ci diplorJové práce
[1] na základě fotOgr~k~~ sI'mku hvězdné oblohy.
(Prb kontrolu byla~,pt veáe~ a!-stcjném stanovisku
geodeticko.astronomic áYYnerc í.

Irl'l?)'IJJ J;<OI!801<I. )lI}Jinv:, ol,1Jl,bJ,ll'{'{(81) t>oinvoJI
4.1 Fotogra fo" am h vezďne o ~1fI-!JNil!Ieiq0ffios
Snímkování hvězdné oblohy bylo provedeno univer-
sální měřickou komorou vUMK 10/.1318. závodu VEB
Zeiss-Jena. Komora Vj!?~véUbp~R\IkdillilyilPoBs&-
tivem tY.pu Lame~on majícím konstantu f = 99,71
-Wi1íti'()BjOOI0}f! Iv~-"Mvrťud~a4\%ltly~H.&l% JeI~'k-
-<ftlý ~yj~dhr?-~le~íC1lJ.~~:w6u4p~~tí1~I~e
rloMtHi 8d'U~(l()f!Jee t'f81'1BI8eY a·CfufiJ'PJ<I'm.:VtMlfJlThk
-W1riíá;>W-H!t~tWIs\l-~ii@ItlěJ{w~éŘ{ J~rtlH\%!1fé.f&'1W~d
j~~~'T}j§-'t~ '~\iJiD ?prdHariolli~~k~héldfO~~i1lfiěkmio
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AT I S I q> I nIq> I- A
I Jfl).

5m 30,408 S1S2 49° 12,2' 1,9' lh06m03,ls 2,2'
---_.- ------

5m29,50s S2S3 49 ° 12,2' 1,4' lh06m04,Os 2,28

5m 30,55" 83S_ 49° 11,1' 1,0' lh0611105,Os 2,28

3m 00,15" S_S. 49° 11,9' 1,2' lh06mO,40" 2,38

19m 30,60" S1S• 49° 12,4' 0,4' lh06m 03,08 I 2,18

c) při zkouškách přístroje bylo dosaženo vnitřní přes-
nosti charakterizované středními chybami [5]

pro zjištění střední chyby jednoho měření bylo
proměřeno 81 průsečíků skleněné mřížky 1 cm od
sebe vzdálených (příloha č. 2 v [1]) a opět každý
průsečík byl měřen 4 x. Dvakrát při normálním
a dvakrát při převráceném pozorování.

Střední chyba určená pomocí vzorců uvedených
v [1] potom je

Celková střední kvadratická chyba x-ové a y-ové sou-
řadnice je

mx = 7f-lm my = 8f-lm.

Z podmínky (2) byla stanovena minimální citlivost
libel

Opravy snímkových souřadnic a chyby vzniklé
zkreslením objektivu není nutno uvažovat, protože
maximální zkreslení objektivu použité fotokomory
Ltrmax = 5 f-lm způsobí chyby dxmax = 3 f-lm, dYmax =
= 4 f-lmjež jsou menší než celkové střední kvadratické
chyby mx, my.

Rovněž není nutné uvažovat posun 80 obrazu hvězdy
na snímku v důsledku jednotlivých aberací. Pro
maximální vzdálenost FS,· = 149,22 mm je 80 promax
roční aberaci 15 f-lm, denní aberaci 0,2 f-lm a pro
sekulární aberaci 10 f-lm. Protože 80max< mp, opravy
snímkových souřadnic nezavádíme.

Pro určení zeměpisných souřadnic byly zvoleny dvě
hvězdy ze souhvězdí Velké Medvědice 'YJ U MA a y
U MA pohybující se v okolí zenitu.

V Ježegodniku byly vyhledány jejich zdánlivé
ekvatoriální souřadnice ex, ť5 a interpolací pomocí
Newtonova vzorce jsme dostali ex, ť5 pro registrovaný
čas. Na stereokomparátoru byly přitom proměřeny
počátky a konce přerušení expozic (každý 4 X) a; vy-
počítány snímkové souřadnice bodů S~ ... S~. Pomocí
vzorců uvedených v kap. 3 byly pro jednotlivé polohy
vypočítány zeměpisné souřadnice stanoviska ({J, A a je.
jich střední chyby (tab. 1).

Z uvedených výsledků je vidět, že přesnost určení
zeměpisných souřadnic ({J, A stoupá (klesá) s tím, jak
se hvězda přibližuje (vzdaluje) k místnímu poledníku.
Rovněž vyšší je přesnost pro hvězdy s menší zenitovou
vzdáleností. Logicky se přesnost zvýšila, jestliže ze-

měpisné souřadnice byly počítány ze dvou poloh
hvězdy, mezi nimiž uplynul delší časový interval LtT,
naopak se zhoršila snížil-li se interval LtT.

4.2 Astronomicko-geodetické měření

Geodeticky byla určena pouze zeměpisná šířka ({J.

Pro výpočet ({J byla použita metoda měření zenitových
vzdáleností Polárky. Tyto byly měřeny teodolitem
TEO 010 A. Čas byl registrován stejně jako u foto-
grammetrického určení zeměpisné šířky. Rovněž byla
měj'ena teplota a tlak. Zeměpisná šířka určená ze
dvou pozorování Polárky je

Z uvedených výsledků je patrno, že přesnost určení
zeměpisných souřadnic ({J, A při praktických zkouškách
byla malá. Je to především tím, že nebylo použito
nejvhodnějších přístrojů jak k vyhodnocení tak k po-
řízení snímků hvězdné oblohy.

Na přístroji Ascorecord, používaném v naší republi-
ce v astronomických měřeních, lze dosáhnout přes-
nosti určení snímkových souřadnic zhruba 10X vyšší
než na stereokomparátoru. Univerzální fotogram-
metrická komora UMK 10/1318, jíž bylo použito při
diplomní práci, se normálně používá v pozemní [oto-
grammetrii.

Budeme-li uvažovat celkovou střední kvadratickoU
chybu snímkových souřadnic m,. = mli == 0,001 mm
(což je reálně dosažitelná přesnost), za výchozí polohu
hvězdy budeme považovat polohu hvězdy rj U MA
Sa (Ta) a necháme-li exponovat 30m, budou pro zpml'-
pisnou šířku ({J = 49 °12'071/ sti'cdní ehyby V zeměpi.;-
ných souřadnicích určených pouze zc dvou poloh
téže hvězdy pro komoru SBG rovnyrncr =~ l,lY mi. =.••

= 0,03" (předpokládáme, že čas je registrován pomorí
přesných časoměrných zaÍ'Ízení - např'. rnllž' být
vyveden kontakt na tiskací chronograť, ktNý v Ok'l-

mžiku otevření objektivu vytiskne ("asov)' úd,ti.
čímž nám chyba registrovaného času neovlivní vý-
slednou přesnost). Potom porovnáním s přesností s níž
se u nás určují astronomické souřadnice (dle r41 0,11/)
je vidět, že pomocí této metody, jsou-li k dispozici
kvalitní měřická zařízení a výběrem hvězd s minimální
zenitovou vzdáleností a dostatečně velkým časovým
intervalem LtT, lze dosáhnout velmi přesných vý-
sledků.
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Lektorova I:
Ing. Jan Rambousek,

VÚGTK

Výbor ze zprávy o činnosti
ČV a SV - společnosti geodézie
a kartografie za rok 1986

I ng. Jiří Vaingát
tajemník ČSV - GK ČSVTS, Praha

I. Hlavní úkoly politickoodborné činnosti (pot)

Základním východiskem pro práci obou národních spo-
lečností (ČV a SV) byl plán politickoodborné činnosti
zpracovaný na základě Programu národních konferencí
společnosti geodézie a kartografie ČSVTS, rozpracova-
ných závěrů VI. sjezdu ČSVTS a 8. zasedá ni ÚV KSČ,
Hlavních směrů rozvoje národního hospodářství do r.
2000. V průběhu roku byly přijaty další úkoly do plánu
POČ ve smyslu závěrů XVII. sjezdu KSČ.

Práce v odvětví geodézie a kartografie je v posled-
ních letech charakterizována rychlým rozvojem automa-
tlzace a elektronizace geodetických a kartografických
prací, zejména využití výpočetní techniky a počítačové
grafiky.

Těžiště činnosti bylo proto opět v odborných akcích
zaměřených na nejnovější trendy ve shora uvedených ob-
lastech. Velká pozornost byla věnována i oblasti foto-
grammetrie, dálkového průzkumu Země, evidence nemo-
vitostí, geodetických základů a inženýrské geodézie.

Další činnost spočívala v práCi odborných skupin, kte-
ré svou prací plnily úkoly dané plánem POČ, úkoly při-
jatými v rámci intenzifikace národního hospodářství v pě-
ti prioritních směrech, úkoly vyplývající z Hlavních smě-
rů činnosti doplněné o závazek k XVII. sjezdu KSČ.

Všechny tyto úkoly byly řešeny na základě novelizo-
vaných dohod se státními orgány a hospodářskými or-
ganizacemi a je třeba konstatovat, že všechny cíle a
programy ČV a SV společnosti geodézie a kartografie
byly splněny.

Dodatečně byly do plánu odborných akcí zařazeny dvě
akce "Školení organizací oprávněných k provádění geo-
detických a kartografických prací" a "Přínosy z 18.
kongresu FIG". Obě akce byly vyvolány aktuální potře-
bou rychlého předávání získaných poznatků široké od-
borné veřejnosti.

Všechny cíle a opatření ČV a SV společnosti geodé-
zie a kartografie byly splněny.

II. Akce a opatření k zabezpečení politickoodborné čin-
nosti

a) bylo plánováno 8 akcí, které byly též uskutečněny,
b) dodatečně byly zařazeny 2 akce,
c) zhodnocení akcí
1. Z - "K a r t o g r a f i c k é s y m p o z i u m"

Praha, 24.-25. 9., počet účastníků: 140 (108
ČSSR, 16 ZSS, 16 KS).

Sympozium bylo zaměřeno na výchovu kartografů,
technologii výroby map a na tvorbu map pro slepé a sla-
bozraké. Cílem bylo seznámit čs. odborníky s pracemi řa-

dy zahraničních účastníků sympozia a seznámit zahra-
niční účastník.y s některými otázkami vývoje, stavu a
perspektiv čs. kartografie.

2. Z - "B u r z a tec hni c k Ý c h z lep š e n í a
"G e ode t i c k é i n for m a ční dny"
Brno, 22.-24. 9., počet účastníků: 374 celkem
- 358 ČSSR, 6 ZSS, 10 KS).

Jedná se o pravidelnou dvojakci, jež je součástí do-
provodného programu MSV Brno. Na XXIII. BTZ vysta-
vilo 14. čs. geodetických podniků 62 exponátů zaměře-
ných na zavádění elektronizace. Účast 570 návštěvníků
byla zatím největší v historii. Geodetické informační dny
navštívilo 360 čs. odborníků, kteří vyslechli 14 informací
o posledním stavu přístrojové techniky v oboru.

Závěr: Přínos akce spočívá v jejich inspirativním po-
slání pro tvůrčí činnost geodetů a při orientaci investič-
ní politiky.

3. R - seminář "N o vál e tec kát ech n i k a a
kvalita snímkování"
Pardubice, 19. 2., počet účastníků 100.

Seminář byl zaměřen na využívání nejnovějších tech-
nických prostředků v oblasti mapování ve velkém měřít-
ku a na možnosti využití nové letecké a přístrojové tech-
niky k plnění úkolŮ jednotlivých resortů v 8. PLP s vý-
hledem do roku 2000.

ZáVěry: - iniciativně přispívat k využívání nejnověj-
ších světových poznatků z oblasti leteckého snímkování
s cílem rozšířit aplikace v našich podmínkách

- využití nové techniky zaměřit i na sním kování za
zhoršených povětrnostních podmínek, a tak rozšířit ka-
pacitu leteckého sním kování. .

Blíže viz GaKO č. 7/1986, str. 194.

4. C - seminář "M a p y vel k Ý c h měř í t e k pro
n á rod n í h o s pod á ř s tví"
Brno, 12.-13. 6., počet účastníků 185.

Seminář byl zaměřen na sepcifické požadavky někte-
rých resortů na potřebu il obsah tematických map. Úče-
lem byla propagace technologických inovací při tvorbě
a údržbě tematických map s využitím moderní techniky
pro sběr a zpracování dat a zkoumání možností propoje-
ní informačního systému GaK na jiné informační systé-
my.

Závěry: - intenzívně se zabývat řešením problemati-
ky propojení informačních systémů,

- usilovat o postupné zavádění digitálních metod pro
tvorbu účelových map,
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- doporučit ČSNK FIG zpracovat návrh organizační-
ho opatření k odstranění nedostatků v evidenci nemovi-
tostí.

5. C - ,,5. k o n f e r e n c e o d p o věd n Ý c h g e o-
d e t ů"
Brno, 13.-14. 11., počet účastníků 410.

Konference se zabývala úlohou odpovědných geodetů
při realizaci úkolů 8. PLP rozšiřováním nových poznatků
a progresívních technologií, posouzením platných před-
pisů.

Závěry: - zaměřit pozornost na koordinaci uvnitř jed-
notlivých resortů zřízením funkce h!ll.vního geodeta re-
sortu,
- zaměřit pozornost na obnovení činnosti meziresort-

ní koordinační komise,
- zaměřit pozornost na součinnost odpovědného geo-

deta při tvorbě a údržbě informačních systémů.
Blíže viz GaKo č. 5/87, str. 142.

6. R - "Šk o len í o l' g a n i z a c í o p r á vně n Ý c h
k P l' o vád ě n í g e ode t i c k Ý c h a k a 1'-

t o g l' a f i c k Ý c h p r a ci" - k 3. vydáni ce-
níku oboru 984. Plzeň, Praha, České Budějovice,
Liberec, Pardubice, Brno, Opava.

Školení proběhlo v sedmi bězích v jednotlivých kraj-
ských městech. Cílem byl výklad a praktická aplikace
nových ceníkových tabulek a jedotnost výkladu jednot-
livých položek.

7. C - konference "P ř í n o s y z 1 8. k o n g l' e s u
F lG" [Toronto 1986]
Brno, 3.-14. 12., počet účastníků 169.

Cílem konference bylo podat pohotově souhrnnou in-
formaci o vrcholné světové odborné akci v oboru geodé-
zie. Účastníci konference tak měli možnost seznámit se
s materiály dovozenými čs. delegáty z kongresu v To-
rontu.

Závěry: - konference měla velký ohlas v odborné ve-
řejnosti. Zvláště byla hodnócena pohotovost ČSVTS při
přenášení nejnovějších poznatků,
~ doporučuje se pořádat obdobné akce k takovýmto

významným mezinárodním zasedáním.

8. C - konference "A p I i k á c i a f o t o g l' a m e t l' i e
v in ž i n i e l' s k e j p l' a x i a v o v Ý s k u-

mel'
Poprad, 4.-5. 9., počet účastníků 103 [3 zahr.].

Konference přispěla k výměně nejnovějších poznatků
a zkušeností mezi odborníky v oblasti využívání fotogra-
metrických metod ve stavebnictví, dopravě, energetice,
strojírenství a ve výzkumu.
Blíže viz GaKO č. 3/1987, str. 86.

9. - C - konference ,,2. celo š tát n a k on f e l' e n-
c i a o e v i den c i i n e h n ú t e r n o stí"
Zilina, 5.-6. 9., počet účastníků 210.

Konference navázala na 1. celostátní konferenci o EN
[Brno, 1983], obsahově byla zaměřena na společenské a
národohospodářské funkce EN a na zajištění z toho vy-
plývajících úkolů. Součástí konference byla výstava pra-
cí z úseku EN. Účastníci konference přijali na závěr do-
poručení - odborně zaměřené na další rozvoj činnosti
orgánů a členů ČSVTS v oblasti evidence nemovitostí.

Blíže viz GaKO č. 4/1987, str. 109.

10. R - seminář "T e mat i c k é map y S S R"
Bratislava, 12. 3., počet účastníkfi 32.

Seminář přispěl k rozšíření teoretických i praktických
poznatků mezi účastníky z 23 socialistických organizací,
které se zabývají tvorbou map. Přispěl ke zvýšení jejich
kvalifikované informovanosti cestou panelové diskuse a
exponáty, zejména v oblasti problematiky podkladových
map, forem, metod, způsobů a přístupů zpracování map
a tvořivého přínosu většiny pracovišf do problematiky
mapové tvorby,
d] činnost v oblasti vzdělávání

Byla zhodnocena .činnost odborné skupiny 1709 pro
výchovu a vzdělávání. Kromě pořádání odborných ak-

cí a školení se práce OS 1709 zaměřila na
aktualizaci učebních plánů SPŠ a VŠ,
využívání kvalifikace l,ádrů v resortu,
adaptační proces absolventů v praxi včetně mož-
nosti uplatnění,

e] vy n á I e z c o v s k o z lep š o vat e I s k é hnu t í

Práce ve VZH byla orientována i na mladé pracov-
níky. K tomuto cíli slouží pravidelně opakovaná akce
"Burza technických zlepšení", kde jsou prezentovány
výsledky zlepšovatelské a vynálezcovské činnosti. Při
Geoclézii, n. p., Praha pracuje klub zlepšovatelů, kte-
rý má velkou podporu év společnosti geodetické a
kartografické,

f] expertizní a poradenská činnost

V této oblasti se odborné skupiny ČV a SV GaK podí-
lely na zpracování posudků návrhů technických před_
pisŮ a zpracovaly řadu oponentních výzkumných úko-
lů,

g] realizace závěrů z odborných akcí
Závěry a doporučení z odborných akCÍ, přijatá na
těchto akcích byly projednávány na schůzích ČV a
SV společnosti a podle usnesení obou národních spo-
lečností i na resortech ČÚGK a SÚGK.

aj plán ediční činnosti byl splněn. Ke všem odborným
akcím byl vydán sborník nejdůležitějších referátů,

bJ společnost GaK opět využívala k uveřejřJování odbor-
ných relerátú, zpráv a dalších informací celostátní-
ho odborného časopisu "Geodetický a kartografický
obzor". Tato spolupráce se plně osvědčila,

c] činnost obou národnich společností byla prezentová-
na i v dalším technickém, resp. i denním tisku a sdě-
lovacích prostředcích.

IV. Zahraníční styky
a] činnost v mezinárodních nevládních

organizacích

V rámci Čs. národních komitétů - FIG, ICA a ISPRS
byl uskutečněn pouze 1 statutární výjezd - na XVIII.
kongres FIG a 53. zasedání Stálého výboru FIG [ve
dnech 1.-11. června, Kanada, Toronto] - dále viz
GaKO Č. 7/1986, str. 193.
V ČSSR proběhlo zasedání Výkonného výboru ICA a

jeho komisí [20.-24. září, Praha] z pověření této mezi-
národní nevládní organizace - dále viz GaKO Č. 4/1986,
str. 104,

b] účast na odborných akcích v zahra-
ničí
PLR, Javor - "Metodika zpracování a vydávání map"
PLR, Poznaň - "Porada klubu uživatelů výpočetní
techniky v geodézii" - "Informatika v geodézii a
kartografii "
PLR,' Kalisz - "Katastr budova modernizace bytové-
ho fondu"
PLR, Zarnowicz - "Geodézie z hlediska budování ja-
derných elektráren"
NDR, Lipsko - "vývojové tendence ve foJogrammet-
rii"
NDR, Karl-Marx-Stadt - "Využívání moderní výpo-
četní a zobrazovací techniky v geodézii a kartogra-
fii"
BLR, Sofia - "Organizace a technologie práce na
tvorbě a údržbě katastru"
I3LR, SoBa - "Technika a technologie výroby map",

c] s p o I u p r á c e s e s e st e r s kým i V T S / Z S S
PLR, Rydzyna - "XV. porada předsedů a generálních
sekretářů VTS geodetických a kartografických spo-
lečností socialistických států - dále viz GaKO 10/
/1986, str. 260.
- v rámci "pracovních programů" se uskutečnilo ně-
kolik návštěv zahraničních odborníků v ČSSR [ti 1 de-
1"-3út],
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d) tematické zájezdy
Prostřednictvím ČSV-GK ČSVTS byl realizován 1 te-
matický zájezd na XVlll. kongres FIG (ve dnech 30.
května-7. června, Toronto) - 9 účastníků.

V. Závěr

Činnost obou národních společností geodézie a karto-
grafie byla v uplynulém roce především po stránce po-
litickoodborné úspěšná.

ČV i SV společností kladl velký důraz na cílové pro-
gramy rozvoje geodézie a kartografie, na racionalizaci,
efektivnost a kvalitu prací, věnovaly pozornost mladým
členům ČSVTS a rozvíjení socialistické iniciativy.

V následujícím období oba národní orgány zaměří svou
činnost především na plnění závěrů XVII. sjezdu strany,
státních cílových programů tak, jak byly zpracovány do
plánu POČ na r. 1987.

Vyhodnocení vzornic~ a zasloužilých
tJracovníků resortu CUGK za rok 1986

Ing. Miloslava Bernarda-vá,
ČÚGK

I)ne 20. listopadu 1986 převzalo na slavnostní konferen-
ci v Ústředním klubu školství a vědy ROH v Praze jako
výraz ocenění celoroční práce 20 pracovníků čestný ti-
tul vzorný pracovník resortu ČÚGK a 11 pracovníků
čestný titul zasloužilý pracovník resortu ČÚGK.
V čestném předsednictvu konference zasedli soudru-

zi (obr. 1):
Ing. Jaroslav Ondrůšek, předseda ČÚGK,
Ing. Miloslav MuIler, náměstek předsedy ČÚGK,
Ing. lán ]erga, zástupce X. oddělení ÚV KSČ,
Vladimír Zídek, vedoucí politickoorganizačního odboru
ČVOS prac. státních orgánů, peněžnictví a zahraničního
obchodu,
Ing. Stanislav Mazanec, ředitel kádrového a pers. odbo-
ru ČÚGK,
Ing. Miroslav Roule, CSc., předseda ZD KSČ na ČÚGK a
Ing. Bohumil Kuba, předseda ZD ROH na ČÚGK.
V úvodním projevu k vyznamenaným pracovníkům oce-

nil předseda ČÚGK soudruh Ing. Jaroslav Ondrůšek (obr.
2), poctivou práci, příkladnou iniciativu, politickou a ve-
řejnou angažovanost vyznamenaných a vyjádřil přesvěd-

čem, ze i v dalších letech budou oporou a příkladem
pro ostatní pracovníky při plnění úkolů 8. pětiletky,
xvn. sjezdu KSČ a celého resortu. Zvlášť zdůraznil dů-
sledné využívání a zavádění poznatků vědeckotechnické-
ho rozvoje v praxi.
S pozdravnými projevy vystoupili soudruzi ]erga a Zí-

dek, kteří jménem stranických a odborových orgánů oce-
nili práci vyznamenaných i přínos celého resortu pro
naše hospodářství.
Za vyznamenané pracovníky vystoupila soudružka Ing.

Marie Matzkeová, samostatná projektantka v Geodézii,
n. p., Brno, která jménem všech vyznamenaných podě-
kovala za vysoká ocenění a přislíbila, že i v budoucnu
budou vyznamenaní pracovníci oporou při pinění ná-
ročných úkolů plánu r. 1987 a 8. pětiletky.

Čestný titul v z o r n Ý p r a c o v n í k r e s o rtu
Č Ú GK obdrželi:
Ing. Jiří Kohout, ředitel Geodézie, n. p., Praha
Hana Antropiusová, vedoucí geodetka, Geodézie, n. p.,
Praha
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Ing. František Dohnal, vedoucí odd. řízení výroby, Geodé-
zie, n. p., České Budějovice

Ing. Eva Nekolová, zástupkyně vedoucího provozu, Geo-
dézie, n. p., České Budějovice

Ing. Josef Špúr, zástupce vedoucího provozu mapování,
Geodzie, n. p., Plzeň

Ing. Vlastimil Matuška, vedoucí oddílu EN, Geodézie, n.
p., Plzeň

Ing. Zdeněk Škácha, odpovědný geodet, Geodézie, n. p.,
Liberec

Ing. Dana Fenclová, vedoucí oddílu fotogrammetrie, Geo_
dézie, n. p., Liberec

Ing. Otto Joska, výrobní náměstek, Geodézie, n. p., Par-
dubice

Ing. Václav Miiller, vedoucí oddílu, Geodézie, n. p., Par-
dubice

Ing. Miroslav Holub, vedoucí SG, Geodézie, n. p., Brno

Ing. Jiří Řihák, vedoucí měřického oddílu, Geodézie, n.
p., Brno

František Svozil, vedoucí měřického oddílu EN, Geodé-
zie, n. p., Brno

Jiří Indruch, vedoucí geodet pověř. řízením MOEN, Geo-
dézie, n. p., Opava

Ing. Jan Ježek, odpovědný geodet, Geodézie, n. p., Opava
František Mrázek, automechanik, GKP v Praze, n. p.
Svatopluk Hledín, zástupce vedoucího provozu, GKP

v Praze, n. p.
Ing. Pavel Vyskočil, CSc., vedoucí vědecký pracovník,

VÚGTK Zdiby
Ing. Miroslav Jarolím, ředitel Krajské geodetické a kar-

tografické správy pro Západočeský kraj v Plzni
Ing. Antonín Kraus, ředitel ekonomického odboru, ČÚGK.

Čestný titul z a s I o u ž i I Ý P r a c o v n í k r e s o rtu
Č Ú G K obdrželi:
BcHa Benešová, vedoucí útvaru eko. plánu, finance a

PAM, Geodézie, n. p., Praha
Alena Nývltová, vedoucí referentka zásobování, Geodé-

zie, n. p., Liberec
Václav Otřísal, vedoucí geodet, Geodézie, n. p., Liberec
Ing. Milan Tureček, vedoucí SG, Geodézie, n. p., Pardu-

bice
Ing. Jaroslav Janovský, vedoucí SG, Geodézie, n. p., Brno
Ing. Marie Matzeková, samostatná projektantka, Geodé-

zie, n. p., Brno
Jiří Herman, vedoucí měřického oddílu, Geodézie, n. p.,

Brno
Oldřich Kalmus, vedoucí referent kádrové evidence, Geo-

dézie, n. p., Opava
Josef Lipert, vedoucf rer. řízení kontr. jakosti, GKP v Pra-

ze, n. p.
RNDr. Vladimír Krška, vedoucí redaktor, GKP v Praze,
n. p.
Ing. Stanislav Mazanec, ředitel kádrového a personál-

ního odboru ČÚGK.
Všem vyznamenaným srdečně blahopřejeme.
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Editor BRUNNER, F. K.: Geodetic Refraction (Geodetic-
ká refrakce). Berlín, Heidelberg, Sprlnger-Verlag 1984.
213 S., 51 obr.

(048)528.061

Recenzovaná monografie obsahuje deset článků-referátů,
napsaných předními světovými odborníky. Každý z nich
stojí v čele výzkumu jednotlivých směrů dané problema-
tiky, která má v knize spojující název "geodetická re-
frakce". Ta je v současnosti limitujícím faktorem přes-
nosti cenných geodetických měření. Cnem sborníku je
upozornit na jednotlivé vztahy mezi výsledky měření a
meteorologickými podmínkami, které ovlivňují průběh
měřického paprsku od zdroje k přístroji.
Clánek A. - Pře h led s t u d i í o g e ode t i c k é

r e f r a k c i je úvodní kapitolou, ve které autor mono-
grafie F. K. Brunner popisuje současný stav sledované
problematiky. Uvádí přesnosti nejmodernějších metod
pro určení vzdáleností, jako jsou určování polohy pomo-
cí Dopplerova jevu z družic (Doppler), určování polohy
pomocí laserování na družice (Laser, SLR), interfero-
metrie velmi dlouhých základen (VLBI), celosvětový po-
lohový systém - základ nová interferometrie (GPS-BI),
elektronické měření délek (EDM) a EDM na více vlno-
vých délkách (MWDM).
Clánek B. autorů D. C. Williamse a H. Kahmena:

U r č e n Ire f r a k c e 'led vou v I n o v ? c h d é I e k,
obs'lhuje přehled vývoje "dvoubarevných' metod pro
přístrojové určení atmosférických efektů při měření
vzdáleností. Je připojen i popis nejnovějších přístrojů
vyrobených pro tuto metodu v poslednl době.
Cliínek C. dvojice autorů Mo. T. Prilepina a A. S. Me-

dovlkova má název: Ú čin e k a t ID o s f ér 1c k é tu r-
bulence na geodetická interferenční
měř e n í: Met o d y a jej i c h r e d u k c e. Te známo,
že EDM musí být opraveno o souhrnný vliv refrakce po-
dél měřené vzdálenosti. Spolu s vyšetřením účinku tur-
bulence jsou učiněny návrhv nR určování refrakce po-
mocí interferometrických měření na dvou vlnových dél-
klich. Je nutno si však uvědomit, že existuje částečná ko-
relace mezi oběma refrakčními koeficienty, což vede
k nepřesnostem v určení výsledného efektu. vývoj v po-
sledních letech dovolil zhotovit přístroje, které nepra-
cují pouze v laboratořích, R.le i v terénu.
T. Levine v části D. - E I e k t r o nic k é měř e n í

d é I e k n a víc e v I n o v Ý c h d é I k á c h diskutuje
nroblematiku určení refrakčního indexu současným mě-
řením na třech rozdílných vlnových délkách. Je navržen
i princip přístroje.
V současné době se zdá, že metoda VLBI II interfero-

metrirké měření, Doužívaiící GPS, budou užívánv jako
metody budoucnosti pro sledováni pohybu zemských ker
a tam, kde potřebujeme :získat základnu s přesností lep-
ší než 1 cm. Hlavni nepřesnosti vznikají u těchto metod
z nP'""qlosti rozd[jlp.ní hustotv "'Jdnír', ..,qr v ČlIS8 měře-
ní. V čÁsti E. - Rad i o m n t r i e vod n í c hpa r
v g e ode t i c k Ý c h a p 1i k a c í c h rozebírÁ G. M.
Resch tento nroblém. Ukazuje, že znalost rozložení vod-
ních Dar může zvýšit přesnost přibli;ini'\ o jeden řád.
Podohným směrem výzkumu se zabývá i E. K. Webb

v části F. - Tep I o t a a v I h k o s t n í s 10 žen í
v ní z II: é II tmo s f éře. Hraniční vrstva atmosférv do
"ý~ln T\ěko1ika desítek metr'·' má nR pozemní geodetická
mě"eTJí n8jvětší vliv. V8rtikální promv středních veličin
a chRrRkteristik turbulentního kolísání isou silně závislé
n'l svislém ten10tním proudění a rychlosti větru. Disku-
se se týklí i zbvtku hraniční vrstvy do výšky 1,5 km.
F. K. 1'1runner " části G. -M ode lov á n í atm o-

s f é r i r k Ý c h e f e k t ů n a g e ode t i c k á měř e-
ní zkoumli model ovlivňující EDM a měření vertikál-
ních úhll",. Ukazuje se, že oddělení určitelných hodnot
z nahodilých atmosférických vliv,"l hra \'1 d':lležitou roli
nři jePrh modelování. Te odvozen indikátor kV'llity, kte-
rý mrr7f) hýt Ilžit pro testování mo'!ell!.

V části H. - R e f r a k cep ř I n I vel a c 1 uka-
zuje P. V. Angus-Leppan na systematické chybové zdro-

je působící na výsledky nivelace. Je potěšující, že v sou-
časnosti vzrůstá pozornost věnovaná těmto vlivům a je-
jich eliminaci, ačkoliv na ně upozorňoval Lallemand
v roce 1896. Přednost je nyni dávána měření, nebo mode-
lování teplotního gradientu v souvislosti s výškou nad
terénem.
Clánek 1. - V I i v y atm o s f é r i c k é r e f r a k c e

na určení korekce času a zeměpisné
š í ř k y k I a s i c kým i o b s e r v a ční m i tec h n i-
k a m i, je studií dvojice autorů 1. Naita a C. Sugawy
o refrakci v přízemí hraniční vrstvě atmosféry pro pří-
stroje optické astrometrie. JSou objeveny minutové až
desetiminutové refrakční vlny, způsobující chyby řádo-
vě 0,01".
Monografie je uzavřena článkem E. W. Grafarenda:

Rovnice elektromagnetického šíření vln
v I á m a v é m pro s tře d í o b k I o P ují c í m Z e-
m i. Je označena písmenem J. a je úvodem do nového
směru studia geodetické refrakce. Z první specielní Max-
wellovy formy jsou odvozeny rovnice pro šíření vln. Od-
vození bude odrazovým můstkem pro další teoretické
studie.
Pravděpodobně pouze cestou ukázanou v částech E,

F, G, kterým je v knize věnováno co do počtu stran, ví-
ce jak polovina knihy, lze zlepšovat výsledky observací
v praxi.
Každý referát je bohatě doprovázen literaturou, v níž

je i Ceskoslovensko zastoupeno citacemi prací profeso-
ra L. Hradilka. Případní zájemci o diskusi mají v příloze
uveden i seznam adres jednotlivých autorů. S jistotou
se dá tvrdit, že v knize jsou podnětná řešení a návrhy,
které může využít praxe.

Ing. lan Hampl,
katedra vyššl geodézie FSv,

atsronomická observatoř,
ČVUT v Praze

TAYLOR, D. R. F. (rad.): Education and Training in
Contemporary Cartography (Výchova a výcvltk v sou-
časné kartografU). J. Wiley aud Sons, 1985, 324 s.

(048)(37 +331,86J:528.9

Kartografie se mění tak rychle, že je pro samotné
kartografy obtížné udržet krok s tímto vývojem. PDOto
rostou nároky i na výchovu kartografů.
Recenzovaná pUblikace si klade za cíl určdt a ana-

lyzovat rozv1Ojové tendence kartogDafie a v souladu
s nimii orientovat učební programy vysokoškolské výuky
kartografie.
Kniha, na jejímž obsahu se autorsky podílela řada

významných kartografů z různých států světa (SSSR,
Kanady, USA, Ve~ké BritánJe, Švédska, Francie a Ni-
gérie), je rozdělena do tří částí: vývojové tendence
v kartogDafii, PDogramy výuky kartografie a KartogDafde
v rozvojových zemích.
V úvodní k'ap;itole popisuje D. R. F. Taylor dvě tech-

nologické změny, k!teré mají zásadní význam pro kar-
tografili: výpočetní techniku a nové telekomunikační
technologie. Uvedené technologické změny zahrnují po-
řizování dat, tvorbu bází dat, zpracování a prezentaci
dat při specillické úloze mikDOpočítačů. Z grafického
hlediska obsahují využití obrazovky mikropočítače i do-
mácího televizního přijímače k znázorněni mapového
obsahu. Technologjie Videotex umožňuje zpDaoování
a zpřístupnění informací v grafické 'i textové formě
na obrazovce televizního přijímače. Videoddsc je p,amě-
ťové médium, které umožňuje uchování obrazu a jeho
prezentaci na televizní obrazovce. Tyto nové teclmo-
logie vytvářejí podmínky využít vedle tištěné mapy uve-
dených nových prostředků kartografického znázorňová-
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ní. K tomu je potřebná teorie, výzkum a odpovídající
změny ve výuce, jejichž podstatou by měla být nová
koncepce kartografie.
J. S. Keats analyzuje v následující kap'itole teoretické

otázky a praktické zkušenosti z výuky kartograf1e na
vysokých školách technických.
Ve 3. kapitole podává K. A. Sališčev historický pře-

hled výVoje kartografické výroby, výchovy a vědy
v SSSR, současný stav středních odborných i vysokých
škol zabezpečujících výuku kartografů, učební progra-
my, výchovu vědeckých pracovníků, přehled kartogra-
f,ické literatury, programů výzkumu a tendencí rozvoje
kartografie a ~artografické výuky v SSSR. Také v so-
větské kartografi!i ztratí mapa tištěná na papíře svůj
monopol. Automatl1zovaná výroba map a banky dat bu-
dou tvořit základ budoucí sovětské geodetické a kar-
tografické služby.
J. L. Morrison věnuje svůj příspěv,ek rozboru sou-

časného stavu kartografické výuky na vysokých ško-
lách v USA a definuje požadavky na výuku do konce
tohoto století, zahrnující nové kartografické technolo-
gie.
Nové, upravené vydání své publikace "Graphics and

Graphic Inform.ation-Processing" ve světle pokroku po-
čítačové gralliky komentuje J. Bertin.
Vstupní kapitola 2. částI!. je věnována perspektivním

možnostem tvorby map v základních školách pomocí
mikropočítačů (G. J. de Leeuw a N. M. Waters). Od
mikl'opočítačových grafických her není příliš daleko
k mikropočítačové kartografU, jejíž re,alizaci autoři
předpokládají v období do 10 let.
Zkušenosti s využitím mikropočítačů přI!.výuce karto-

grafle na vysokých školách uvádějí další dva příspěvky
(G. Walker a C. H. Wood spolu s D. Forrestem).
R. E. DaMberg a J. R. Jensen prezentují novou kon-

cepci integl'ované výuky kiartograf1e a dálkového prů-
zkumu Země.
3. část publikace uvádí příspěvek P. O. Adeniyiho

o stavu mapování a kartografie v Africe se zvláštním
zřetelem na využití dálkového průzkumu Země. Neuspo-
kiojivý stav topografického 'mapování je limdtujícím fak-
torem využívání přírodních zdrojů a reaJizace rozvojo-
vých projektů. S využitím metod a prostředku dálko-
vého pruzkumu Země lze urychlit hospodářský roz-
voj Afriky. Africké státy pociťUjí stále kcttický nedo-
statek kvalifikovaných pracovníků. Odhaduje se, že na
celém kontinentu pusobí 19 700 geodetů a kartografu.
Na 19000 obyvatel připadá jeden geodet nebo karto-
graf. Pro srovnání: pruzkum v 23 státech Evropy uká-
zal poměr 1: 1900. Závěrem autor navrhuje opatření
k vyššímu využití dálkového pruzkumu Země a k roz-
vojii kartografické výuky.
Výuce kartografie v rozvojových zemích je věnován

i další příspěvek autoru 1. A. Adalema, O. O. Ayeni
a O. Y. Baloguna. Nigerijské zkušenosti s výukou po-
čítačové kartografiie uvádí R. Chukwudebe Bob Duru.
Své poznatky z kartogl'afické výuky v rozvojových ze-
mích líčí J. Wright aCh. Palmo
D. R. F. Taylor shrnuje předchozí kapitoly a na pří-

kladu úspěchů v rozvoji kartografické výroby a výuky
v Cíně ukazuje, že rozhodující úlohu v rozvoji karto-
grafie každého státu musí sehrát sami kartografové
a uplatněním kartografické produkce při hospodářském
rozvoji země ukázat společenský význam tohoto oboru.
Jiným příkladem menšího rozsahu je pohotové využití
tematické počítačové kartografie pro rozvojový projekt
v indickém státě Andhra Pradéš.
Recenzovaná kniha je pozoruhodná zejména tím, že

autoři z ruzných států světa se shodli v tom podstat-
ném - v zájmu o další rozvoj kartografie, V tom
smyslu j.e tato publikace i pro nás nejen informativní,
ale velmrr podnětná.
Pro další rozvoj čs. kartografie vyplývají z recenzo-

vaného díla tyto podněty:
a) výpočetní technika a telelmmunikační technologie

představují zásadně nové inovace, které v dalších le-
tech podstatně ovlivní rozvoj kartografde,
b) podle koncepce elektronizace lze očekávat, že

v devadesátých letech dospěje i v CSSR do produkč-
ního věku generace, která bude na výpočetní techniku
zvyklá od mládí. K této mladé generaci by měla patřit

1 nová směna kartografů, jejichž výchovu je třeba dle-
vědomě rozvíjet,
c) snížení velkoobchodních cen elektronických sou-

částek v průměru na jednu třetinu současné cenové
úrovně přiiblíží ceny těchto výrobku světové úrovni.
Tím budou tj po hodnotové stránce vytvořeny podmínky
pro efektivní využití výpočetní techniky v kartograflii,
d) perspektivy rozvoje čs. spojů předpokládají v prv-

ní polovině devadesátých let vybudovat veřejnou da-
tovou sít, provoz teletexu a zkušební provoz videotexu.
V té době budou tedy reálné předpokIady uplatnit tyto
technologie v čs. kartografii. Vedle tištěné mapy tak
počítačo'vá kartografie přinese nové možnosti společen-
ského uplatnění kJartografických prací.

Ing, Jaroslav Kouba, CSc.,
VOGTK

Tímto příspěvkem začínáme v Geodetickém a kartogra-
fickém obzoru zveřejňovat informace pro odbornou ve-
řejnost o nových titulech vydaných Geodetickým a kar-
tografickým podnikem v Praze, n. p. (GKP).
GKP zpracovává a vydává kartografická díla pro

hospodářskou výstavbu, potřeby škol a veřejnosti,
učebnice pro odborné školy s geodetickým a kartogra-
fickým zaměřením a účelové publikace s odborným
obsahem, včetně technických předpisů a tiskopisů. Dis-
tribuci všech kartografických publikací určených ve-
řejnosti zajišťuje Knižní velkoobchod n. p., Praha.

Mapy pro turistiku

MĚLNICKO - SLÁNSKO - mapa ze souboru turistic-
kých map v měřítku 1 : 100000, 2. vydání v r. 1986,
náklad 50 000 výtisků, rozměr 84 X 44 cm, po složení
10,5 X 22 cm, cena 7,50 Kčs.
Rozsah: jižní část Českého středohoří, Džbán, střední
část povodí Labe od soutoku s Jizerou po soutok s Ohří,
Kokořínsko a severní předměstí Prahy, města Litomě-
řice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Louny, Mělník,
Slaný, Kralupy nad Labem, Neratovice, Čelákovice
a Kladno. Textová strana: více než 380 hesel o turistic-
kých zajímavostech.

JESENÍKY - mapa ze souboru turistických map v mě-
řítku I : 100000, 4. vydání v r. 1986, náklad 60 000
výtisků, rozměr 84 X 44 cm, po složení 10,5 X 22 cm,
cena 6,50 Kčs.
Rozsah: Hrubý J eseník a Rychlebské hory se středisky
Jeseník, Šumperk, Rýmařov, Bruntál a Vrbno pod
Pradědem. Textová strana: více než 190 hesel o turistic-
ko-vlastivědných zajímavostech a seznam všech vyda-
ných turistických map 3. edice.

POSÁZA VÍ - mapa ze souboru turistických map v mě-
řítku 1 : 100000, 3. vydání v r. 1986, náklad 70000
výtisků, rozměr 84 X 44 cm, po složení 10,5 X 22 cm,
cena 8,50 Kčs.
Rozsah: okOlí řeky Sázavy od Světlé nad Sázavou po
soutok s Vltavou v Davli, města Říčany, Kolín, Kutná
Hora, Čáslav, Benešov, Sedlčany, Vlašim a jihovýchodní
část Prahy. Textová část: 265 hesel a čtyřbarevná mapa
okolí obce Sedlec-Prčice.
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KROMĚŘÍŽSKO - mapa ze souboru turistických map
v měřítku 1 : 100000,2. vydání v r. 1986, náklad 50000
výtisků, rozměr 44 X 84 cm, po složení 10,5 X 22 cm,
cena 7,50 Kčs.
Rozsah: jižní část Hornomoravského úvalu, Dolnomo-
ravský úval, Chřiby a část Bílých Karpat se středisky
Prostějov, Přerov, Vyškov, Kroměříž, Otrokovice,
Uherské Hradiště, Veselí na Moravě, Kyjov, Hodonín
a Skalica. Textová strana: Více než 290 stručných cha-
rakteristik turistických zajímavostí a seznam všech
dosud vydaných turistických map 3. edice.

OSTRAVSKO - mapa ze souboru turistických map
v měřítku 1 : 100000,2. vydání v r. 1986, náklad 50000
výtisků, rozměr 84 X 44 cm, po složení 10,5 X 22 cm,
cena 7,50 Kčs.
Rozsah: předhůří Beskyd, Moravská brána, Ostravská
pánev, města Opava, Karviná, Ostrava, Havířov, Vít-
kov, Odry, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Třinec a Ja-
blunkov, ve výřezu okolí vodní nádrže Kružberk. Tex-
tová strana: 230 hesel s turisticko-vlastivědným qbsa-
hem a seznam všech vydaných turistických map 3.
edice.

KRKONOŠE - lyžařská mapa v měřítku 1 : 50000,
2. vydání v r. 1986, náklad 120000 výtisků, rozměr
84 X 44 cm, po složení 10,5 X 22 cm, cena 8,50 Kčs.
Rozsah: celý Krkonošský národní park v ČSSR i Polsku
a sídla mimo. národpí par~ - Jilemnice, Vrchlabí,
Svoboda nad Upou, Zacléř (CSSR), Kowary a Karpacz
(Polsko). Obsah: doplňuje letní turistickou mapu
Krkonoš 1: 50 000, s kterou má společný podklad
a část tematické nadstavby. Navíc obsahuje objekty
důležité pro zimní turistiku např.: sjezdové tratě, zim-
ní cesty vyznačené tyčemi a lavinové svahy. Zadní
strana: poky~y pro zimní turistiku, vysvětlivky, plánky
Harrachova, Spindlerova Mlýna;,Rokytnice nad Jizerou,
Benecka !J' Herlíkovic, Malé Upy, Pece pod Sněžkou
a Velké Upy, Horních Míseček, Strážného, Jánských
Lázní.

VODÁCKÁ MAPA LUŽNICE - v měřítku 1 : 50 000,
1. vydání v r. 1986, náklad 60000 výtisků, rozměr
publikace 13,5 X 20 cm, 42 stran, cena 14,- Kčs.
Obsah: úvodní text, 16 mapových stran a 16 stran textu
se stručným popisem zobrazené oblasti z hlediska
vodní turistiky se schématy překonání jezů a kilome-
tráží důležitých objektú (mostů, stupňů apod.), klad
mapových listů a vysvětlivky.

Automapy

(7) BESKYDY - automapa ze souboru v měřítku
1 : 200000, 1. vydání v r. 1986, náklad 70000 výtisků,
rozměr mapy 66 X 47,5 cm, rozměr publikace 12 X 24
cm, 16 stran textu, 03na 13,50 Kčs.
Rozsah: Části okr~sů Opava, Nový Jičín, Vsetín, Po-
vážská Bystrica, Zilina, Martin, Dolný Kubín a okresy
Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek a Čadca. Obsah mapy:
topografický podklad, spol~čný se f'tojnojmennou ma-
pou z edice Poznáváme Ceskoslovonsko, je doplněn
mformacemi potřebnými pro motoristy - barevným roz-
lišením silnic podle významu, kilometráží, motoristic-
kými, stravovacími a ubytovacími zařízeními. Zadní
strana: pí'ehledná automapa s kladem listů obou edic,
tabulky silničních vzdáleností a průjezdní plánky
Ostravy, Karviné, Frýdku-Místku, Českého Těšína,
Nového Jičína, Valašského Meziříčí a Žiliny. Textová
brožura: seznamy motoristických, ubytovacích zařízení
a 12 schematických plánků příjezdu k vybraným auto-
kempůrn.

Všeobecně vzdělávací mapy

(7) BESKYDY - mapa ze souboru Poznáváme Česko-
slovensko v měřítku 1 : 200 000, 1. vydání v r. 1986,
náklad 65000 Výtisků, rozměr mapy. 66 X 47,5 cm,
rozmčr publikace 12 X 24 cm, 32 stran textu, cena
16,150 Kčs.
Rozsah: stejný jako u automapy. Obsah mapy: kulturní,
historické a architektonické památky, přírodní pozoru-
hodnostI. Zadní strana: plánky městských památko-

vých rezervací Nový Jičín, Štramberk a Příbor. Textová
brožura: 220 objektů v češtině a 38 objektů v ruštině,
angličtině, francouzštině a němčině.

ČESKOSLOVENSKO - KULTURA A PŘÍRODA -
vlastivědná mapa v měřítku 1 : 800000, 1. vydání v r.
1986, náklad 50 000 výtisků, rozměr 96 X 49 cm, po
složení 12 X 24,5 cm, cena 8,- Kčs
Obsah: hlavní mapa obsahuje kresby významných ar-
chitektonických, geologických a přírodních památek.
Kresby doplňují značky méně významných objektů,
hranice chráněných krajinných oblastí a národních
parků. Topografie je zastoupena sítí dálnic a hlavních
silnic, vodní sítí a lesy. Městské památkové rezervace
a národní kulturní památky jsou znázorněny na doplň-
kové mapě v měřítku 1 : 2000000. Textová strana:
rejstřík zeměpisných názvů hlavní a doplňkové mapy,
seznamy muzeí, technických památek, zoologických
a botanických zvláštností Č1SSR.

EVROPA - politická mapa v měřítku 1 : 6 000 000,
1. vydání v r. 1986, náklad 40000 výtisků, rozměr
86 X 79,5 cm, po složení 21,5 X 26,5 cm, cena 14,-
Kčs.
Obsah: politický kolorit Evropy doplňují názvy domi-
nantních orografických celků a vrcholů. Textová stra-
na: tabulky nejznámějších hor, ostrovů, národních
parků, největších jezer, nejdelších řek, tabulky vývoje,
struktury a přirozené měny obyvatel, administrativní
dělení, srovnávací tabulky těžby, průmyslové a země-
dělské výroby v Evropě, SSSR a ve světě, tabulka sil-
ničních vzdálenosti mezi vybranými městy, zahraniční
obchod, barevné terče a výškové profily.

Plány měst

KARLOVY VARY: plán města v měřítku 1 : 10000,
3. vydání v r. 1986, náklad 60000 výtisků, rozměr
73,5 X 63 cm, po složení 10,5 X 21 cm, cena 10,- Kčs.
Ob8ah: hlavní mapa, výřez středu města, pětijazyčné
vysvětlivky. Základní topografický obsah doplňují náz-
vy městských částí, místních částí města, názvy ulic
a náměstí, názvy a značky úřadů, institucí, kulturních,
zdravotnických, stravovavích a motoristických zaří-
zení a znázornění a čísla linek městské hromadné dopra-
vy. Textová strana: historický vývoj města, seznam
městských památek a zajímavostí, seznamy vybraných
úřadů, institucí, škol, kulturních, ubytovacích, stravo-
vacích, zdravotnických, sportovních a nákupních zaří-
zení, linek městské hromadné dopravy, 5 barevných
fotografií a přehledná mapa města na zadní obálce.

PARDUBICE - plán města v měřítku 1 : 12000, 3.
vydání v r. 1986, náklad 25 000 výtisků, rozměr 73,5 krát
42 cm, po složení 10,5 X 21 cm, cena 6,50 Kčs.
Obsah: hlavní mapa, pětijazyčné vysvětlivky a plánek
městské památkové rezervace. Textová strana: infor-
mace o městě, rejstřík ulic, 4 barevné fotografie a pře.
hledná mapa města. .

PODĚBRADY - plán města v měřítku 1: 10000,
2. vydání v r. 1986, náklad 10000 výtisků, rozměr
52,5 X 42 cm, po složení 10,5 X 21 cm, cena 5,- Kčs.
Obsah: hlavní mapa, výřez středu města a vysvětlivky.
Textová strana: pětijazyčné základní informace o městě
a jeho institucích, rejstřík ulic, 4 barevné fotografie
a přehledná mapa města.,

Ostatní publikace

FILATELISTICKÝ ATLAS - autoři: B. Hlinka, L.
Mucha, 3. přepracované vydání v r. 1986, náklad 35 000
výtisků, rozměr knihy 11,5 X 17 cm, cena 40,- Kčs.
Obsah: Mapová část: 105 map, které znázorňují
783 známkových zemí od počátku vydávání známek
do r. 1985. Textová část: 253 stran, na kterých
jsou o každé zemi zaznamenány údaje zeměpisného,
politickohistorického a poštovního charakteru včethě
údajů o vlastní známkové produkci.

ZMĚNĚNÁ CIZÍ VLASTNÍ GEOGRAFICKÁ JMÉNA
- 1. vydání v r. 1986, náklad 3000 výtisků, formát pub-
likace 17 X 25 cm, 60 stran, cena 6,50 Kčs.
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Obsah: seznam změn cizích vlastních geog~afických tmen,
zpracovaný názvoslovnými komisemi ČUGK a SUGK,
přibližně v rozsahu školních map, u kterých došlo ke
změně po r. 1945.

Mapy a atlasy pro školy

ATLAS SVĚTA - 12. vydánívr.1986,náklad 200000
výtisků, rozměr knihy 24 X 32,5 cm, cena 75,- Kčs,
distribuce: Knižní velkoobchod, n. p., Praha - oddělení
učebnic, část do prodejen Kniha.
Obsah: 98 mapových stran s celkem 118 obecně zeměpis-
nými, politickými a tematickými mapami a 32 stran
rejstříku zeměpisných jmen s více než 12000 hesly.

SVĚT, POLITICKÉ ROZDĚLENÍ - dvoudílná ná-
stěnná mapa v měřítku 1 : 20000000, 1. vydání v r.
1986, náklad 3844 výtisků, rozměr 162 X 118 cm, cena
150,- Kčs, distribuce: Komenium, n. p., Praha.
Obsah: hlavní politická mapa světa, na níž jsou státy
rozděleny podle společenského zřízení a hospodářské
vyspělosti a 2 doplňkové mapy "Hlavní hospodářská
seskupení" a "Hlavní vojenskopolitická seskupení".

SVĚT, TĚŽBA A DOPRAVA PALIV, PRODUKCE
ELEKTŘINY - nástěnná tabule, 1. vydání v r. 1986,
náklad 2844 výtisků, rozměr 97,5 X 67 cm, cena
49,- Kčs, distribuce: Komenium, n. p., Praha.
Obsah: každý ze 14 regionů obsahuje grafické údaje
o objemu těžby paliv, hlavní místa těžby, hlavní směry
dopravy paliv, objem výroby elektřiny a největší
elektrárny.

Učebnice

FOTOGRAMMETRIE - autor: J. Šmidrkal, učebnice
pro 3. ročník středních průmyslových škol studijního
oboru geodézie a kartografie, 1. vydání v r. 1986, náklad
5000 výtisků, rozměr 14,5 X 21 cm, 229 stran, 157 obr.,
21 tab., 3 přílohy, cena 16,50 Kčs, distribuce: Knižní
velkoobchod, n. p., Praha - oddělení učebnic.
Obsah: základní teoretické informace o pozemní a le-
tecké fotogrammetrii a dálkovém průzkumu Země v roz-
sahu učebních osnov 3. ročníku středních odborných
škol oboru geodézie a kartografie.
-Pokračování-

Ing. Jiří Kanis,
GKP v Praze, n. p.

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ
A ORGANIZACí
RESORTU ČÚGK A SÚGK

VIII. ročník celoresortního
Sokolovského závodu branné zdatnosti

U příležitosti 44. výročí bitvy u Sokolova, 39. výročí Ví-
tězného února a z pověření předsedy ČÚGKIng. Ondrůš-
ka, uspořádal 28. února 1987 n. p. Geodézie Opava ve
Staré Vsi u Rýmařova v okrese Bruntál již VIII. ročník
celoresortního Sokolovského závodu branné zdatnosti.
Závodu se zúčastnilo 11 družstev mužll a 9 družstev

žen, celkem 64 závodníkll.
Slavnostního zahájení závodu se zúčastnili s. Ing. Jiří

Rozkošný - ředitel n. p. Geodézie Opava, JUDr.·Milan
Solnický - za vedení ČÚGK, zástupkyně KVOS Libuše
Braunerová a Ing. Miroslav Šimeček, předseda branné
komise podniku.

Vlastní závod svým projevem zahájil ředitel n. p. Geo_
dézie Opava Ing. Rozkošný.
Na dobře připravených tratích a za dobrých sněhových

podmínek závodily v běhu na lyžích tříčlenné hlídky mu-
žil na 10 km a žen na 5 km, součástí závodu byla střel-
ba ze vzduchovky. Dosažené výsledky byly hodnoceny
podle řadil masově branných sportů.

Umístění:
družstva - muži:
1. Geodézie Liberec (ve složení: Koudelka, Řezníček,

Paukert)
2. Geodézie Opava II
3. Geodézie Č. Budějovice.
Zeny:
1. Geodézie Praha (ve složení Vilmanová, Nováková, ŠVá-

benská)
2. Geodézie Opava I
3. Geodézie Č. Budějovice.
Jednotlivci - muži:
1. Pavelek - ·Geodézie Opava II
2. Řezníček - Geodézie Liberec
3. Souček - Geodézie Č. Budějovice.
Zeny:
1. Kuderová - Geodézie Opava
2. Nováková - Geodézie Praha
3. Skříčková - Geodézie Brno.

Rozdílení cen proběhlo v motelu OASA na slavnost-
ním večeru. Putovní poháry předsedy ČÚGKa věcné 'ce-
ny vítězným družstvům a jednotlivcům předali za ČÚGK
JUDr. Solnický, ředitel n. p. Geodézie Opava Ing. Roz-
košný a předseda branné komise Ing. Šimeček.
Za vzornou organizaci závodu patří všem, kteří se na

ní podíleli, poděkování.
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ZPRÁVY Z KRAJŮ

Školení pro pracovníky národních výborů

Ve dnech 23. a 24. dubna 1987 uspořádala Geodetická a
kartografická správa pro Středočeský kraj a hl. m. Pra-
hu (dále GKS) spolu se Středočeským krajským národ-
ním výborem v Praze (SKNV), resp. Národním výborem
hl. m. Praha (NVP) školení pro pracovníky vybraných
národních výborů na téma "S o u čin n o st n á r o d-
n í c h v Ý bor ů n a ú s e k u g e o d é z ie a k a r t 0-
g r a f i e". Organizační stránku školení zajistila ZP ČSVTS
při GKS v Praze.

V programu těchto jednodenních školení, zvlášť pro
SKNV a NVP, byly tyto přednášky moditikované na pod-
mínky těchto národních výborů:
- obsah a využívání evidence nemovitostí národními vý-

bory,
- součinnost národních výborů při přezkoumání soula-

du EN a při tvorbě ZMVM ČSSR,
změny katastrálních a správních hranic,
správa nemovitého národního majetku národními vý-
bory,
úloha MNV při ochraně půdního fondu,
součinnost národních výborů se středisky geodézie
na úseku výstavby,
mapy pro hospodářskou výstavbu a jejich využívání
národními výbory,
ochrana geodetických bodů,
dotazy a odpovědi (v rámci diskuse].

Školení bylo uspořádáno podle doporučení rady SKNV
a NVP ke kontrolním zprávám GKS o plnění hlavních
úkolů geodetických a kartografických prací ve Středo-
českém kraji, resp. v hl. m. Praze, projednávaných v ra-
dách těchto orgánů v červenci a září 1986. Příprava ško-
lení byla projednána na úrovni tajemníků SKNV a NVP
za aktivní účasti zainteresovaných odborů těchto národ-
ních výborů (NV], a to odborů vodního, lesního hospo-
dářství a zemědělství, výstavby, vnitřních věcí, finančních
odborů a v hl. m. Praze rovněž organizačního odboru
NVP. Vedoucí těchto odborů nebo jejich zástupci byli
členy přípravného výboru a celého průběhu školení se
aktivně zúčastnili.

Příprava školení byla velmi náročná a trvala více než
půl roku. Téměř všechny přednášky se podařilo zahr-
nout do sborníku, který všichni účastníci školení obdr-
želi spolu s nově vydaným Katalogem map pro hospo-
dářskou výstavbu. Důležitou a zdařilou součástí školení
byla výstava těchto map doplněná též mapami tematic-
kými i mapami pro veřejnost z území Středočeského kra-
je a hl. m. Prahy. Lektory Školení byli kromě pracovníků
GKS též pracovníci NV, n. p. Geodézie Praha i Geodetic-
kého a kartografického podniku v Praze, n. p..

Školení pro pracovníky NV Středočeského kraje se zú-
častnili zástupci všech MěNV (zpravidla po 2 pracovní-
cích, odpovědných za vedení EN a správu pozemků],
všech stavebních úřadů, všech střediskových obcí a dal-
sích vybraných NV obcí, kde bude v nejbližší době zahá-
jeno mapování ZMVM, popř. obcí s rozsáhlou rekreační
výstavbou. Výběr těchto NV zajistily ONV. Kromě nich
se školení zúčastnili též pracovníci výše uvedených od-
borl1 ONVze všech okresl1. Školení pro pracovníky v hl. m.
Praze se zúčastnili zástupCi všech MNV a ONV ze stej-
ných odvětvových odborů, jako ve Středo českém kraji.
Kromě nich školení byli přítomni též pracovníci podni-
kového ředitelství Geodézie, n. p., Praha a všech středi-
sek geodézie, většinou jejich vedoucí, dále zástupci ně-
kt!lrých přizvaných soc. organizací - především podříze-
ných SKNV a NVP (investorské organizace, významní
správci nemovitostí apod.]. Celkově se školení zúčastni-
lo dne 23. 4. 1987 281 účastníků a dne 24. 4. 1987 152
účastníků.

Program školení byl zaměřen na hlavní oblasti sou-
činnosti NV nižších stupňů s orgány geodézie, zejména
se středisky geodézie. Zástupci NV byli rovněž seznáme-

ni s aktuálními a nejbližšími úkoly resortu. Vlastní prů-
běh školení prokázal užitečnost této akce, která by mě-
la přispět ke zlepšení využívání EN i státních mapových
děl ze strany NV a celkově k dalšímu prohloubení VZá-
jemné konstruktivní spolupráce. Školení splnilo odbor-
ný, politický, osvětový i propagační účel.

Ing. Jaromír Karnold,
ředitel GKS v Praze

Soudruhu Ing. Miroslavu Mikšovskému,
CSc. - řediteli GKP v Praze, n. p., pro-
půjčeno státní vyznamenání "Za vynika-
jící práci"

Na návrh ústředního výboru Národní fronty ČSSR
a Ústřední rady Československé vědeckotechnické spo-
lečnosti byly oceněny zásluhy a obětavá práce s. Ing. Mi-
roslava Mikšovského, CSc., při budování socialismu v naší
vlasti a propůjčeno prezidentem ČSSR státní vyznamená-
ní ••za vynikající práci" u příležitosti 1. a 9. května
1987.

Vyznamenání s. Ing. Mikšovskému předal místopřed-
seda ÚV NF ČSSR profesor Tomáš Trávníček dne 7. květ-
na 1987. Zároveň soudruh Mikšovský oslavil 3. června
1987 významné životní jubileum, 55. narozeniny.

Toto životní jubileum a ocenění jeho mimořádné an-
gažovanosti při naplňování politiky KSČ na úseku pro-
sazování vědeckotechnického rozvoje a záslužné poli-
tické a společenské práCe ve stranických funkcích
a funkcích ČSVTS, ROH, Svazarmu a občanského výboru,
dávají příležitost alespoň v krátkosti uvést jeho pracovní
a společenské zapojení, protože může být příkladem pro
mnohé mladé absolventy oboru geodézie a kartografie.

Po absolvování ČVUT - obor g. a k. v r. 1954 nastou-
pil do zaměstnání jako technolog v Kartografickém a re-
produkčním ústavu v Praze. Po úspěšném zácviku a vý-
borných pracovních výsledcích byl vyžádán pro kádrové
posílení Ústřední správy geodézie a kartografie (nyní
ČÚGK], kde v létech 1956-1970 pracoval ve funkci ve-
doucího odborného referenta specialisty a prokázal vý-
borné Výsledky v řešení technologie mapování a zpraco-
vání map a koncepčního řešení úkolů resortu. V roce
1967 úspěšně ukončil studium externí vědecké aspiran-
tury a získal hodnost kandidáta technických věd.

Prohloubené teoretické znalosti a získané zkušenosti
z řídící práce na ÚSGK (ČÚGK] byly velmi dobrou pří-
pravou pro výkon funkce technicko-výrobního náměstka
v býv. n. p. Kartografie, kterou úspěšně zastával v le-
tech 1971-1982. V r. 1983 po sloučení býv. podniků
GÚ, n. p., Praha, a Kartografie, n. p., Praha, byl jme-
nován do funkce výrobního náměstka a statutárního Zá-
stupce ředitele Geodetického a kartografického podniku.
Činnost nově vytvořeného podniku je podstatně rozsáh-
lejší, náročné úkoly si vyžádaly hlouběji se seznámit
s problematikou geodetických základů, automatizací geo-
detických a kartografických prací a s řešením úkolú
ve Středisku dálkového průzkumu Země, což s ing. Mik-
šovský, CSc., zvládl velmi dobře.

V dubnu 1985 byl na návrh ČÚGK uvolněn pro řízení
VÚGTK a absolvoval tříměsíční stáž na zemědělském
oddělení KV KSČ Středočeského kraje a od 1. března
1986 do 31. 12. 1986 vykonával funkci ředitele VÚGTK
Zdiby. Od 1. 1. 1987 je ve funkci ředitele Geodetického
a kartografického podniku v Praze, n. p.

Soudruh Mikšovský kromě náročných úkolů hospodář-
ského plánu se soustavně věnuje tvůrčí a vědecké prá-
ci. Napsal více než 70 odborných příspěvků, z nichž
řada byla publikována v GaKO a v zahraniční litera-
tuře. Věnuje se také výchově mladých vědeckých pra-
covníků jako školitel VÚGTK. Za jeho schopnost sa-
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mostatně řešit vědecké úkoly mu byl v r. 1985 ČSAV při-
znán vědecký kvalifikační stupeň lla.

Pozoruhodná je i jeho politická a společenská a od-
borná angažovanost ve stranických funkcích a orgánech
ČSVTS. Celkem 12 let pracoval ve výboru ZO KSČ. Od r.
1978 pracuje v aktivu OV KSČ Praha 7 a od r. 1985 v ak-
tivu KV KSČ Středočeského kraje. V CSVTS pracuje
v různých funkcích 29 let. V posledním období úspěšně
vykonává funkci předsedy zahraniční komise ÚR ČSVTS,
je místopředsedou Národního kartografického komitétu
ÚR ČSVTS a statutárním zástupcem ČSSR v mezinárodní
nevládní organizaci lCA [Mezinárodní kartografická aso-
ciace). Aktivně pracuje i ve Svazarmu. V letech 1977-83
byl členem vědeckého kolegia geologie, geografie a hor-
nictví ČSAV a členem ediční komise CSAV. Od r. 1986 je
členem kolegia předsedy ČÚGK. Řadu let úspěšně spo-
lupracuje s ČVUT - oborem g. a k., kde se podílí na
výuce posluchačů a působí jako člen zkušební komise.

Po zásluze byla oceněna činnost s. Ing. Mikšovského,
CSc., bylo mu propůjčeno resortní vyznamenání "Nejlep-
ší pracovník resortu", státní vyznamenání "Za službu
vlasti" a v r. 1987 "Za vynikající práci".

Blahopřejeme s. Ing. Mikšovskému, CSc., k tomuto oce-
nění a přejeme do dalších let pevné zdraví a tvůrčí síly
a hodně následovníků z řad mladé geodetické a karto-
grafické generace.

Soudružce Ing. Aleně Rottové, vedoucí
provozu sestavitelsko - kartografického
GKP v Praze, n. p., propůjčeno státní vy-
znamenání "Za vynikající práci"

Na návrh Českého úřadu geodetického a kartografické-
ho a vedení GKP propůjčil prezident ČSSR s. Ing. Ale-
ně Rottové, nar. 24. 6. 1937 státní vyznamenání "Za vy-
nikající práci" za významné pracovní výsledky a poli-
tickou a společenskou angažovanost. Státní vyznamenání
bylo předáno při příležitosti slavných květnových dnů
dne 7. května 1987.

Provoz pod jejím vedením soustavně dosahuje mimo-
řádných pracovních výsledků, jak v kvalitě, tak i v kvan-
titě prací. Je Inlclátorkou rozvoje socialistického soutě-
žení. Již v r. 1961 založila BSP, byl to první kolektiv,
který titul BSP obdržel v býv. Kartografii, n. p., Praha.
Patří mezi tvůrčí pracovníky uplatňující poznatky VTR.
Část chybějících kapacit byla z její iniciativy řešena au-
tomatizací výpočetních a zobrazovacích prací. Úspěšně
se podílí na řešení náhrady materiálů z dovozu. Kolektiv
provozu, který vede, se umístil v r. 1984 na 1. místě ve
vnitropodnikové soutěži a soustavně se umístuje mezi
prvními.

S. Ing. Rottová si soustavně doplňuje znalosti z obo-
ru geodézie a kartografie. Absolvovala postgraduální
kurs řízení a práce s lidmi. Dlouhodobě- působí jako lek-
tor Oborového střediska vzdělávání pracujících v resor-
tu ČÚGK. Je vzorem podřízeným pracovníkům v plnění
úkolů, v pracovní kázni a disciplíně. Od mládežnických
let se s. Rottová soustavně angažuje při uplatňování po-
litiky KSČ. Po celou dobu studia na ČVUT pracovala
v!l výboru ZO SSM. Po naváZání pracovního poměru pra-
cuje v ideově výchovné komisi ZV ROH a v komisi péče
o ženy a mládež. Od přijetí za člena KSČ (1973) po-
máhala ZO SSM. Po absolvování VUML (1976] působí
jako lektor VSV a v r. 1985-86 byla vyhodnocena jako
nejlepší lektorka. V letech 1976-1980 úspěšně působila
jako lektorka v Kabinetu politické výchovy OV KSČ Pra-
ha 7.

S. Rottová je nositelkou resortního vyznamenání "Vzor-
ný pracovník resortu" a členkou kolektivu vyznamena-
ného "Řádem práce" za Národní atlas ČSSR v r. 1966.

Blahopřejeme k ocenění práce a k propůjčení státního
vyznamenání a přejeme další úspěchy, a k tomu zdraví
a tvůrčí síly.

Odišiel prof. Fiodor Vasilievič
Drobyšev, DrSc.

Dňa 28. 7. 1986 zomrel vo veku 92 rokov profesor Mos-
kovského inštitútu inžinierov geodézie, fotogrametrie
a kartografie [MllGAiKJ Fiodor Vasilievič Dr o b y šev,
DrSc., zaslúžilý pracovník vedy a techniky Ruskej so-
vietskej socialistickej republiky [RSFSR], známy kon-
štruktér fotogrametrických prístrojov, vynikajúci vedec
a organizátor vedeckej práce.

Narodil sa 6. 7. 1894 v obci [stanici) Šelkozavodskaja
v Groznlanskej oblasti (severný Kaukaz). Roku 1914 ab-
solvoval vojensko-topografické učilište. V prvej svetovej
vojne bol tažko ranený. Po vyliečení pracovai ako vojen-
ský kartograf v Červenej armáde. Po demobilizácii roku
1920 pracoval v civilnej topografickej službe. Do Moskvy
prišiei v roku 1926 a pracoval ako inžinier topografickej
služby a súčasne laborant vtedajšieho Moskovského ze-
memeračského inštitútu. Roku 1930 založil laboratórium
pre vývoj a konštrukciu fotogrametrických prístrojov,
ktoré sa v roku 1931 stalo súčastou Ústredného vedecko-
výskumného ústavu geodézie, fotogrametrie a kartogra-
fie [CNllGAiK). Koncom dvadsiatych a začiatkom tridsia-
tych rokov bol spoluzakladatelom" sovietskej fotogramet-
rickei školy.

F. V. Dr o b y šev skonštruoval nadirový triangulá-
tor a v roku 1929 publlkoval teóriu nadirovej triangu-
lácie. V tridsiatych rokoch skonštruoval devatobjektívo-
vú leteckú kameru a tiež r6zne typy reduktorov a pre-
kreslovačov na mapovanie rovinných území. V roku 1931
začal konštruovat topografický stereometer (stereOll1eI-
re typu STD-l a STD-2 sa sériove vyrábal až do pat-
desiatych rokov) a od roku 1938 precízny stereo meter
SM-3, ktorý sa používal ako stereo komparátor na POlO-
hové a výškové zhustellie bodovy-ch poiÍ pre práce na to-
pografických stereometroch. Za vypracovanie teórÍÍ kon-
štrukcie týchto prístroJov získal F. V. Dr o by šev roku
1939 vedeckú hodnost doktora vied a v roku 1940 bol
vymenovaný za profesora MIIGAiK. Od roku 1942 bol
30 rokov vedúcim katedry fotogrametrie.

Po druhej svetovej vojne nadviazal na svoje práce
z tridsiatych rokov, kedy sa zaoberal vyhodnocovacími
prístrojmi na báze dvojitých projektorov, využil teóriu
analógového vyhodnotenia s pretvorenými zva.zkami lú-
čov, publikovanú prof. M. D. Konšinom v roku 1845,
a skonštruoval fotokartograf s optickou projekciou.

Nespokojný konštruktér, po d6kladnej analýze tohoto
prístroja, došiel k presvedčeniu, že mechaniCká projek-
cia je výhodnejšia a skonštruoval opat prístroj originál-
nej konštrukcie na mapovanie vo vefkých mierkach
s pretvorenými zvazkami lúčov, označovaný ako stere-
graf SD-1. Jeho teóriu publikoval roku 1955. Takmer sú-
časne sa vyrobil prototyp a od roku 1958 sa vyrábal sé-
riove. Nesk6r vznikli modely SD-2, SD-3 a univerzálny
stereograf (USD) na priestordvú trianguláciu, ako aj
zjednodušené verzie ESD a MSD pre expedičné podmien-
ky. Zaoberal sa tiež otázkami vyhotovenia ortofotomáp
z členitého územia. V sedemdesiatych rokoch skonštruo-
val prídavné zariadenie k stereografu a nesk6r nový typ
prístroja - ortofotoprojektor OFPD. Pracoval takmer clo
konca svojho života a navrhol približne tri desiatky roz-
nych fotogrametrických prístrojov a zariadení.

Rozsiahla bola aj jeho pedagogická a publikačná čin-
nost. Vychoval tisícky inžinierov, vela kandidátova dok-
torov vied. Publikoval vyše 200 vedeckých prác a bol
autorom vyše 70 patentov a vynálezov. Jeho práca bola
ocenená Š tát II o U cen o u (1946), D i P lom o m
z a s 1ú žil é h o p ra c o v n í k a v e d y a tec hni k y
RSFSR (1965) a Leninovou cenou (1970).Sje-
ho menom sú natrvalo spojené úspechy sovietskej geo-
deUckej a topograf1ckej služby. Čest jeho pamlatke.
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Rozlúčka S Ing. Jozefom Okruh~icom

V obradnej sieni brati-
slavského krematória sa
dňa 24. februára 1987
konala posledná rozl úč-
ka s ekonomickým ná-
mestnikom riaditera
(ENR] Geodézie, n. p.,
Bratislava Ing. jozefom
O k r uhl i com, nosíte-
rom štátneho vyzname-
nania Za obetavú prácu
pr·e socializmus, ktorý
náhle zomrel v plnom
pracovnom nasadení dňa
13. februára 1987 piH
mesiacov po dosiahnutí
60 rokov. Na smútočnom
obrade sa spolu s rodi-

nou a blízkymi zosnulého zúčastnili vedúci predstavi-
telia Slovenského úradu geodézie a kartografie (SOGK),
spolupracovníci, zástupcovia organizácií rezortu SOGK,
priatelia a známi. V tichej spomienke na neho si pri-
pomeňme jeho životnú dráhu.
Ing. O k r uhl i c a sa narodil 8. septembra 1926 v Se-

redi, okres Galanta. Ako študent spolupracoval v rokoch
1939 až 1945 s ilegálnou skupinou KSS v Seredi a v roku
1948 sa aktívne zúčastnil februárových udalostí. Vysokú
školu ekonomickú v Bratislave skončil popri zamestna-
ni v roku 1958. Do rezortu geodézie a kartografie nastú-
pil lG. septembra 1958 v Bratislave, kde potom pracoval
do konca svojho života, a to na Oblastný ústav geodé-
zie a kartografie (OOGK) do funkcie vedúceho kontroly.
Po premenovaní OOGK v roku 1960 na Ostav geodézie a
kartografie vykonával funkciu ENR. V rokoch 1968-1972
p6sobil ako ekonomicko-obchodný riaditeI Inžinierskej
geodézie, n. p., a od 1. januára 1973 vykonával funkciu
ENR Geodézie, n. p. Všetky funkcie vykonával s verkou
angažovanosťou a zodpovednosťou.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. O k r uhl i-

c a staral aj o svoj politický a odborný ras1, Absolvoval
dvojsemestrálny kurz organizácie a riadenia v Prahe
(1966-1967), Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu
(1973-1977) a v rámci cyklickej prípravy vedúcich pra-
covníkov Inštitút riadenia v Bratislavě [1977-1980).
Významná bol a jeho činnosť v TIudových milíciach

CCM] a v KSS, kde prešiel celým radom funkcií v zá-
kladnej organizácii a p6sob il ako aktivista Obvodného
výboru KSS Bratislava III, mestského a krajského vý-
boru KSS.
Pracovitosť a angažovanosť Ing. O k r uhl i c u bola

ocenená viacerými vyznamenaniami: Pamatná medaila
20 rokov llM, N a J 1 e p šíp r a c o v n í k rez o rtu
SOGK [1976], Zasll1žilý pracovník rezortu
S Ú GK (1986) a štátne vyznamenanie - medaila Z a
obetavú prácu pre socializmus [1986].
Lúčime sa navždy so statočným a pracovitým člove-

kom a vzdávame česť jeho pamiatke.

Konference geodézie a kartografie
v dopravě

Československá vědeckotechnická společnost (ČSVTS),
Československý výbor geodetický a kartografický ČSVTS,
federální ministerstvo dopravy (FMD), Slovenský výbor
(SV) Geodeticko-kartografickej spoločnosti (GKS)
ČSVTS, Odborné skupiny 1701 inženýrské geodézie SV
GKS a Českého výboru společnosti geodézie a kartogra-
fie s Domom techniky (DT] ČSVTS Bratislava, pod zá-
štitou ministra dopravy ČSSR Ing. Vladimíra Blažka, po-
řádají v dnech 8.-10. 9. 1987 v Bratislavě 5. celostátní
konferenci geodézie a kartografie v dopravě.
Odborným garantem konference je Ing. Slavoj Kádner,

CSc., z FMD, organizačně akci zajišťuje DT ČSVTS, Škul-
tétyho 1 ,832 27 Bratislal."a.
Cílem konference, konané pod heslem "G e o d é z i e

a kartografie v dopravě - za efektívnost
a kvalitu práce a vyšší účinnost řízení",
je shromáždit a posoudit zkušenosti geodetů v dopravě
za období od 4. konference a projednat rozvoj geodézie
a kartografie v dopravě k zabezpečení úkolů 8. pěti-
letky i výhledu dalšího období.
Připravovaný sborník z konference obsahuje přes 40

referátů rozdělených do 4 tematických okruhů (kon-
cepce; inženýrská geodézie a investiční výstavba; auto-
matizace geodetických a kartografických prací; karto-
grafie a dokumentace). Konferenci již tradičně dopl-
ní výstava, podávající názorný obraz o rozsáhlé čin-
nosti geodetů a kartografů v rámci potřeb resortu do-
pravy.

Ing. Vlastimil Vyhnánek,
předseda tématické komise

Pro příští GaKO připravujeme:

CIMBÁLNíK, M.: Geometrické konstanty ref,erenč-
Dích elipsoidů

KŘíŽEK, M. MUŘICKÝ, E.: Spektroradiometr
LI-IROUa jeho využití v SDPZ

HERDA, M. - PYTEL, J.: Vytyčovací sítě na sta-
veništi jaderné elektrárny Temelín

PLACHÝ, Z.: Řešení automatizovaného zpracování
úlohy o základních prostředcích hospodářských
organizací resortu ČÚGKpočítačem SM 4/2U
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ČfSLA PRO
KAŽDÉHO 1987
Knížka obsahuje statistické přehledy s informacemi o hospodářském,

sociálním a kulturním rozvoji ČSSR v dlouhodobém pohledu. Uvádí

číselnou charakteristiku vývoje a činitelů rozvoje národního hospo-

dářství, vnějších ekonomických vztahů, finančního hospodaření

a jiných ukazatelů. V mezinárodních přehledech srovnává vývoj

hospodářství v ČSSR a v různých zemích světa. Závěrečná kapitola

uvádí praktické informace z příjmové a sociální oblasti.

Rozvoj národního hospodářství

Investiční výstavba

Věda a technika

Zahraniční obchod

Dovoz a vývoz podle výrobních odvětví

Finanční hospodaření

Životní úroveň a obyvatelstvo

Krajské přehledy

Kniha je určena funkcionářům společenských organizací, propagan-

distům, poslancům, lektorům i široké veřejnosti.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury. odbytové oddělení,
Spálená 51, 113 02 Praha 1
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