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711.163:719

KUBA, B.
K problematice
hospodafení
se zemědělským
půdním
fondem
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Č. 11,
s. 274-279, 4 obr., 3 tab.
Clánek rozvádí
některé
obecné problémy
vývoje, ochrany
a využití
zemědělského
půdního
fondu,
uvádí
přijatá
opatření
centrálních
orgánů
a rozboruje
vývoj půdního
fondu v CSR v roce 1976.

.Zl.

qOnOBA,
3a~HTa

H coa.n:aHHe MeCTHoi

cpe.n:b1 B IIp08KTax

3eMe-

YCTpOHTeJlbHblX pa60T
feo.n:eaHqecKHH
No

H K31prorpaq,HqecKHH

11, CTp. 280-282,

1 Ta6JI.,

06aop,

23,

1977,

JIHT. 3

CTaTbll
co.n:ep)KHT MaTepRaJI o BJlHlll!HH
aeMJIeycTpoHTeJIbHblX pa60T Ha a~HTY
,H C03Jl3IHHe )KHaBeHlHoH, HO
rJIaBHbrM 06pa30M ,MecTHoH cpe.n:b1. n03Hl'HBHblH
BKJIaJl
aeMJIeycTpoHTeJIbHblX
pa60T Ha MeCTHYIO ope.n:y npHBO.u;HT Ha KOHKpeTHOM npHMepe trpH pelIleHH'H 06~ero
npoeKTa
B enHHOM
CeJIbCKOX0311HCTB8HHOM KoonepaTHBe
"CTpoHTeJIb"

B paHOHe ropo.n:a KOlIlHl.\e.

711.163 : 719
COPOVÁ, D.
Ochrana
a tvorba
krajlnného
prostredla
v projektoch
po·
zemkových
úprav
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Č. 11,
s. 280-282, 1 tab., lit. 3
Clánok sa zaoberá
vplyvom pozemkových
úprav na ochranu a tvorbu
životného,
hlav ne však krajinného
prostredia. pozitlvny
prínos pozemkových
ůprav na krajinné
prostredie
aplikuje
na konkrétnom
príklade
pri riešení
Súhrnného
projektu
v JRD "Budovatef",
okr. Košice.

551.244:[061.63:551.24]
MAPqAK,
06

n.,

1437.61

M:.

BAHKO,

HCCJle.n:OBaTeJlbCKHX pa60Tax

Ha

reo.u;HHaMHqeCKOM

nOJlHrOHe EpaTHCJlaBa
feo.n:eaHqeCKHH

H

Kaprorpaq,HqecKHH

No lI, CTp. 282-288,

4 pHC.,

06aop,

1 Ta6JI.,

23,

1977,

JlHT. 8

CTaTbll co.n:eplKHT MaTepHaJI o TPacce HHBeJIHpHOrO nOJIHroHa, reo.n:ea'HqecKoH H T8KTOHHqecKOH CTIJYKT}'IPC 'MeCTHOCTH nOJIHrOHa H nporpaMMy
HCCJIe.n:oBaHHH COBpeMeHHblX .n:BH)KeHHH aeMHOH iKOpbl H ero peaJIHaau;HIO.
551.244: [061.63 : 551.24] [437.6)
MARCAK P., VANKO, J.
O výskumných
prácach
na geodynamlckom
polygóne
Brati·
slava
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Č. 11,
s. 282-288, 4 obr., 1 tab., lit. 8
Clánok pOjednáva
o trase nivelačného
polygánu,
geologické a tektonické
štruktúre
územia
polygánu
a programe
výskumu
recentných
pohybov
zemskej
kary á jeho realizácH.

528.38: 528.118

8.

KOJIEHAThI,

3aBHCHMOCTb OWH6KH

HHBeJlHpoBKH

Ha napaMeTpax

HH-

BeJlHpoBKH
feo.n:eaHqecKHH

H

KapTorpaq,HqecKHH

06aop,

23,

1977,

No

11, CTp. 288-294,
3 pHc.,2
Ta6JI., JIHT. 7
np06JIeMa
!Bbl60pa BeCOB B HHBeJIHpoBKe
KaK q,yHKI.\HH
.n:JIHHbI xo.n:a HJIH
MOCTH OlIlH6KH
paMeTpax.

qHCJIa

IIlTaTHBOB.

HH'BeJIHpoB'KH

K03q,q,HttHeHT

KOpeJIlIl.\HH

HOpMaJIbHOrO pacnpe.n:eJIet1Hll
528.38 : 528.118
KOLENATÝ, E.
Závislost
nivelační
chyby na parametrech
nlvelace
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, č. 11,
s. 288-294, 3 obr., 2 tab., lit. 7.
~roblém
volby vah v nivelaci
jako funkce
délky
CI počtu
sestav.
Studium závislosti
nivelační
chyby

peM E (y)

Oaay

=

parametrech.
rozdělení

H Uy

=

Uo.

m:

MayqeHHe
'H

ly/)

r (x,

BeJIHqHHbI

y

aa_CH-

Ha 3THX nac

B CJIyqae
napaMeT-

x.

631.111.3 : 333.3
pořadu

lel, e' a m;
na těchto
normálním

=O

lpi, p2

Koeficient
korelace
r[x, tyl) při
veličiny
y s parametrem
E(y)

ao·x.

KUBA, B.
Zur Problematik
der wlrtschaftung
lIchen ~odenfond
Geodetický
a kartografický
obzor,

mil dem landwlrtschaft23, 1977, Nr. 11,

Seile 274-279, 4 Abb., 3 Tab.
ln der Abfassung
werden
manche
allgemeine
Probleme
der Entwicklung,
des Schutzes und der Nutzung des landwirtschaftlichen
Bodenfonds
sowie
der
angenommenen
Vorkehrungen
der Zentralorgane
angefilhrt
und die Entwicklung
des Bodenfonds
in der CSR im jahre
1976 analysiert.

631.111.3:333.3
KYEA,

711.163 : 719

E.

K np06J1eMaTHKe
Horo aeMeJlbHoro

Be.u;eHHII xoallicTsa
~H.u;a

CeJlbCKOXOallicTSCH-

feo.u;eaHqe<:ICHH H KapTorpaq,HqecKHH
No 11, CTp. 274-279,
CTaTbll

paaBHBaeT

06aop,

23,

1977,

4 pHC., 3 -ra6JI.
HeKOTOpble 06~He

np06JIeMbI

paallM-

THII, aa~HTbI
H HCnOJIbaOBa.HHll ceJI&CKOXOallHCl'BeHHOrO
aeMeJIbHOrO q,oH.n:a, npKBO.n:HT trpHHllTble
Mepbl
l.\eHTpaJIbHblX opraaoB
H a.HaJIH3HpYeT
ro q,oH.n:a B qCp
B 1976 r.

paaBHTHe

aeMeJIblHO-

COPOVA, D.
Schutz und Schaaffung
der Landschaftusumwell
III den .Projekten der Bodenregelungen
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Nr. 11,
Seile 280-282, 1 Tab., Lit. 3.
Die Abhandlung
befaBt sich mit dem EinfluB der Bodenregelungen
auf den Schutz und die schaffung
der Lebensumwell,
insbesondere
aber
der Landschaftsumwell.
Der
positive
Beitrag
der Bodenregelungen
auf die Landwirtschaftsumwelt
wird an einem konkreten
Belspiel
bei der
Ltisung
des
zusammenfassenden
ProjektetS
bei der
LPG
"Budovatel",
Bez. Košice, appliziert.

551.244 : [061.63 : 551.24] (437.6)

528.38 : 528.118

MARCAK P., VANKO, j.
Ober dle FDrschnngsarbelten
an dem geDdynamlschen
PDly·
gDn Bratislava
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Nr. 11,
Seite 282-288, 4 Abb., 1 Tab., Lit. 8
Die Abhandlung
befaBt slch mit der Trasse des Nivellementspolygons,
der geologischen
und tektonischen
Struktur
des
PolygongeHlndoo
und dem Forschungsrogramm
der retlellten Erdkrustenbewegungen
und seiner
Realisierung.

KOLENATÝ, E.
Dependence
Df Levelllng
Error on Levelllng
parameters
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, No. 11,
pp. 288-294, 3 fig., 2 tab., 7 ref.
Problems
of choosing
the weights
in levelling
as a function of the traverse
length or the number of stave changes. Study of dependence
of levelling
error I~I,~ and m;
on these
parameters.
Correlation
coefficient
r(x,
[y])
with
normal
distribution
of the variable
y with parameters E(y) = O and ay = a,.x.

528.38 : 528.118

631.111.3 : 333.3

KOLENATÝ, E.
Abhiinglgkeit
des Nlvellementsfehlers
vDn den Nlvellementsparametern
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Nr. 11,
Seite 288-294, 3 Abb., 2 Tab., Lit. 7
problem
der Wahl der Gewichte im Nivellement
als Funktion der Linienliinge,
bzw. der Anzahl der Aufstellungen.
Studium
der
Abhiingigkeit
des Nivellementsfehlers
I~I"~'
nnd
m;
von diesen
parametern.
Kor,ret1l3tion"koeffizient
r (x, [y]) bei normaler Verteilung der Gr6Be y mit den Parametern
E(y)
O und ay = a,.x.

KUBA, B.
Problématlqne
de ľaménagement
des prDprlétés
foncleres
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, NO 11,
pages 274-279, 4 illustrations,
3 planches
L'article
développe
certains
problemes
d'ordre
général
concernant
ľévolution,
la protection
et exploitation
des
propriétés
foncieres
agricoles,
il introduit
les mesures
prises
par les organs
administratifs
centraux
et analyse
ľévolution
des propriétés
foncieres
en Boheme en 1976.

=

711.163 : 719

631.111.3 : 333.3
KUBA, B.
Problems
of Farmlng Land Fond Economy
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, No. 11,
pp. 274-279, 4 fig., 3 tab.
Some problems
of development,
protection
and exploatation
of farming
land.
Measures
taken
by the central
organs.
Analysis
of farming
land
fond
in the Czech
Socialist
Republic in the year 1976.

COPOvA, D.
ProtectlDn
et créatlon
de l'envlronment
réglDnal
dans
les prDjets ďaménagement
fonclers
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, NO 11,
pages 280-282, 1 tableau,
3 bibliographies
L'article
s'occupe
de ľinfluence
des aménagements
fonciers sur la protection
et la création
de ľenvironment,
surtout de ľenvironment
régional.
La contribution
positive
des am&nagements
foncieI'S sur ľenviTonment
régional
est
appliquée
sur un exemple concret du project
total de la
Coopérative
Agricole
unique
"Budovatel"
dans ľarrondissement Košice.

551.244: [061.63: 551.24) [437.6)
711.163 : 719
COPOVA, D.
Protectlon
and
Creatlon
of Landscape
EnvlrQnment
ln
Lands ConsDlldatlon
Projects
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, No. 11,
pp. 280-282, 1 tab., 3 ref.
Influence
of lands
consolidation
proJects
on projection
and creation
of environment
and of landscape.
Positive
results
of lands
consolidation
in creatlng
of landscape
environment.
Concrete
example
of solvlng a complex project for the Agricultural
Cooperatlve
"Budovatel"
in the
Košice district.

MARCAK P., VANKO, j.
Snr les travanx
de recherches
effectnés
snr le pDlygDne
géDdynamlqne
Bratislava
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, NO 11,
pages 282-288, 4 illustrations,
1 tableau,
8 bibliographies
L'article
s'occupe
du tracé
du polygone
de nivellement,
de la structure
géologique
et tectonique
du territoire
du
polygone
et du programme
et réalisation
des recherches
effectuées
sur les récents
mouvements
de ľécorce
terrestre.

528.38 : 528.118

551.244 : [061.63: 551.241 (437.6J
MARCAK P., VANKO, j.
Research
WDrks on the GeDdynamlc
Traverse
Bratislava
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, No. 11,
pp. 282-288, 4 fig., 1 tab., 8 ref.
Description
of the geodynamic
traverse
route,
geological
and
tectonic
structure
of the traverse
territory.
Pro·
gramme
of the recent
Earth's
crust movements
research
and Hs realizatlon.

KOLENATÝ, E.
Dépendance
de ľerrenr
de nlvellement
des parametres
de
nlvellement
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, No 11,
pages 288-294, 3 illustrations,
2 planches,
7 bibliographies
Probleme
émanant
du choix des niveaux
représentant
la
fonctlon
de la longuer
de cheminement
ou du nombre
de combinaisons.
Analyse
de la dépendance
de l'erreur
de nivellement
I!!I,~'et ~ sur ces parametres.
Coeffi.
cient de corrélation
(r x, [y]) pour la division
normaJe
de la grand eur y avec parametre
E(y) = O et ay = a•. x.

Geodetický a kartografický obzor
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K 60. výročí Velké říjnové
socialistické revoluce

Ing. František Koubek,
předseda Českého úřadu
geodetického a kartografického

Řrjnová revoluce, uskutečněná
dělnickou
třído:.l
Ruska :v,e SV18.~kus lllejchudšLm rolnlictlvem ,a pod
l\7edením bolševické str,any 1\7čele s V. 1. Leninem,
znamenala zrod s'tátu [lOl\7ého typu - prvnrho sOcila'l!ilstidkého stá<t'u. Byla ,zahájena nová €jpoc1ha dějin Zlnamenající přechod
od 'kapUlUliismu k Isocia'l/ismu.
Vznilk!l Sově1JSlký SVi8:Z,!Merý v historicky k'rátlké
dOlbě 60 let, 'z nichž alsi .Ue<ťiJnalet piíilP,ad,ala na
'vá'liky, Ikte,ré Ibyly sovětslkému Udu Ivnuceny, !se Istal
přední sl\7ětovou l\7elmocí. Nesčetná fakta jednoznačně Iprokáza[a, že lVitězství Října je Ihl.a:vní udállootí
20. století, která od zákl,adu 'ZIIllěnUa lVývOj lV'šeho
<ltdst'v,a.'Byl 1P000ánneZ'Vootný dUlkaz, že sociialilSmus
rlajis.tí taJkové tempo ,rozvoje všech stránek
~ilvot,a Ispole1člnosti, jalké děj-my nepoznaly.
Nalpříkl,ald národní důchOld SSSR se Zlvýšlil proti
předreIVoluční 'Úrovni lVíce než šed'esát'krát. Pláno·
vaný, stále dY'I1Iami'čtějli narŮls't,ající důchod před·
sta'Vuje :v této lPěťi:letce 'ZVý.šení o 26 procelIlt, ,a to
př'edeiVšímzl\7ýšením
produlk'tivity práce. T,akolVých
'Vynikajících Výsledků 'hY'lo a je dosahováno !proto,
že Komunistic1ká strana Sovětslkého Isv,azu l\7ypracoIVléJlla
,a lVžldy důsledně uls/kiutečňovala lVědeciky 'zdůvodněnolU hospodářs[{ou IStrat,e;g1iizaměřenou na dosažení zá!kla1dních, ,cNouhodoibýc1h cílů, z nichž nejvyšší je Ineustálý rů'st hmotné a kulturní Ú'rovně <lIdu.

Na zákl,adě Ú/spěšného rozvoje ekonom~ky nal'hýlVailanových rysů sociáLní tl\7áiínost sOI\7ětlské ~olečnOlsti a l1lu boké spole1čelllslké přeměny,
Izalhájené
Velkou říjnovou Isocli,aUlstlickou r,evolucí 'Vy,volaIy
hluboké 'změny v celém 'světě. ZformOlva'la se slv1ěto.vá rsociaľisUeiká SOIlJIsltalvaa v pamě'ru sil ve světě nastaIa 'záls,adní '~měna.
SociaUstiC'ké IstMy úspěšně rOIZ'Víj'B'jíIV;zálemnou
'VŠ'Blstran:nou 'SlpolUlprácI v duchu 'zásad marXíismulenini'smu a intenzÍIVně se TOIZlvíjíjejich hospodářská Ispo'lulPTáce.
ČSSR tvoří 'pe'vnou a a:ktivní součást 'vel[{é rodliny
zemí ISlvětového sociaIIi'stického spo'lečenst'Ví a náš,
stále se zVYŠlUjící lPodíl na sociallstic'ké ekonomické ~ntegraci ZlnáJsobuj'e ij lPotenciál lllaší vlasltní země.
V souč,aslll.ých podmína<ách lPř,eds1taJvuje lVěd'Bcko.
techniclká 'SlpolUlpráce jeden z rozhodujících
'zdrojŮ
vy!SO'ké ,efekti'Vnosti ,při stupňující
se spo!1upráci
hoslPodářské.
O úlo,ze rD'zvOljeIvědya techniky a jejím 'vllilvu na
rozvoj Ispolečnosti existuje velt'ké množství l\7ědecké i populární
Jiter,anury. Věldeckotechnická
TevolucH př'edstaivuje IVe'lmli 'složitý společenský
jev a
nelze souhlalsit 's někdy existUljícLm po'Vědomím, že
'Věidedkotec'hnická
relVoluce l\7'znlilkla lVe IVY's\pělý,ch
kalpitalistlic,kýc'h 'S,tátech.
Vědeclkoteclhnic~ká Tevoluc<e je produktem hI.lUVního rozporu Inaší ejpochy tj. Ikapitalilsmu, k,terý je
ve stadIu IhistO'rlckého Isestupu ,a 1I.'00zvíjejícílhose
social'i'smu, ,který Hkvido\nal moižnolst ,soukromého
piíi<vIastňování 'Výs'led1kůIPráce m~liionolVých ma's lVýrobců. Socia1i!stická slPoleonost Ise roZ'Víjí jen na demokr,aitických zák:ladech a má Iproto pot'eIIldárllllě
'v rozl\7oji lVědec koteclhniciké spolupráce Idaleko vět'
ší mo~no'sti a persp'eiktivy než IkalPH.alilstlic:ká.~poleonost. F,alkta potl\7lr'zují, že 'vědeckotechnický
po1

krok byl reálně v'kládán do mate,riiá:lnílho vývoje
sociall'Ístl11u a že lVooeckotechnická
revOlluce le neoddělite'lnou
součá,stí sociaHstic'kých
revolučních
přeměn.
V SSSR, kde žije 25'5 mH'iónů oby'vatell, pracuje
1 milión 250 'tilsíc 'vědeckých IpracOlvní'ků. Takový
úd,aj nelIlí srovnateLný s na,šimi 16'5 !tIirsícilVýzlkumníků, IZ nichž asi čtlvrtina má vysokoškol'siké vzdělání. Na p,r'vní 1P0hiled 'je zřejmé, j,alký význam má
pro nás vědeckotechinická
sp,olup'rác,e Ise Sovětským
Slvazem a ostatnLmi 'sociallils!tickýml státy, které dIsponují nyní ceťk'em asi 5 milióny pracovlllí'ky 've
výlzkumu.
Tyto Tellac.e, platící pro celou eikonom1iku, ,platí
též Ipro OId,vět'VígHodézie .aka'rtografie.
Geodetic'ká
služba SSSR oiběltalvě plnila ,odkaz Vellkélho října,
poslkyto1va'la ,a Iposlkytuje l\7š,elstr,alllnoupomoc, zvláŠ··
tě paJk v organi'ZDlvání me:z,~národní vědeckoteohnické slP01Ulpráce. Výsledky deseti mezInárooníc'h
Kon.
ferencí geOldetiClký,ch 'služeb Isociallistic;kých států
proa'llildellně v minulo!s,ti orlganl'Zovaných, ,jsou lVelmi
přelsvěd1čilvé.
Naše geodetlická služlba j<er,elaUvně dooře kádrověa ',irliVesti'čně fundolv,amá, a Ipřece mUlsí řešilt nemallé Ikapacitní problémy
ve 'sl\7ýclhplánech. ['0třelby :národlll~o hOISlpoidář:stlví'kvantitatlil\7ně i kvalH,atilvně Inarůstají, což vyvolá'vá pro ,řadu darrších
let potřebu cHeliného růstu
IProdua<tilvHy práce.
Hl,avním zdrojem Ivysoké prodUlktiIV'lty 'v Ipers!IH~ktivních 1P0idm~n!kách je jednoznačně
efelktlilVní uvádění nových lVědeClkých a tecihJnických lPozna11ků
do pracovních cy'klů. 'Zřejmě nebude 'jen stačit automatl~zace Inělkt'e:rýchčá:s:tí ,tradičních technologií.
Z,alVádění ifiOl\7ýchlP~incipů do 'geodetloké a Ik,artO!gr,afické tvol'by je velmi nároČi1lý, obtížlllýa složitý úkol. Od!klady IVIpřffitUlpu k j'eho ř'ešení by per.
spe'kťilVně 'Vy,vola:ly kon'fltktní 's~tuace přli reail.řzaci
potřeb národního hospoidářlst!ví.
Ro,zsalh úlkolů, kt,eré mají významnou Jkv,alitB'tirvní char,aa<;terilsll~ku ,v:ědeckotechnica<é :revoluce v odvětví geodézře ,a 'kartograflie Ip'ř,evyšuje rámec možností geodetické
a !ka'rtografické !služby Illaší země.
Ol'lgalllizac'B a ří'zení racionaUzalčních
procesů,
pracoVlní liniciativy, iI1lV€!stiční politliky, ,ale hlalVlně
pak říizení čilDlnoStli:vědec'kotechnické
'základny reSOlrtUje třeba orientOlVa't na nejlkOlIl!krétlnější a nejefektivněj,ší
dělbu mezinámdní
l\7ědeckotecihniciké
práce lPředevším 's SSSR a Idalšími soc'i'lUlilstiCikýllIli
s'táty.
TakO'vý Ikurs Iby,l v m~nulých letech pl1něn ,a bylo
dosa'ženo řady dolbrých IVý'sleld~ů, a'Však jeho lVýra'~né ,zefekti'vnění v d,alším dbdo'hí se nejeví jen
j,aiko politická nez'hytnost, ale lVý!sta:v!ba'soc:ia'llilsmu
v podmílllkách geodetických
služ'eb je etapou fOiZ,vo'je IV1ědeckový:zlkumné základny 'V Ipoldmínkách vědeckoltechniciké sIp,oIUlpráce.
PJnění odklazu
VeLkého ří'jna nám tyto širolké
možnosti a pe:l'Ispe1ktivy otlevírá. iProto při ,slavném
60. výročí Velkélho říjllla Ipřistupme ještěenergičtěj'i k odstraňo:válllí bariér,kt.eré
dosuid stojí v cestě
ryclhilému 'zaJvádění 'vědy a techniky do praxe a
mějme n,a lPaměti, Ž'8 'zápas za v~dec;kotechnický
roz'voj je jedním z Ipředních 'Úikolů ce'lé :strany a
naší Ispoleonosti.
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Ing. Bohumil Kuba,
Český úřad geodetický a kartografický

K problematice hospodaření
se zemědělským půdním fondem

sLnce 1971 sOulbor opatř-ení ke Zlpřísnění postUlPU
při hospodaření 'se zemědělSkým IPůdním fondem.
Uve/denými iO:p,atřeními byly uloženy !zásadní úkoly
národní:m !Výborúm, zeměděl's1kým splN~vám ci zemědělským soci<allis'Uclkýmorganizacím, především
poldstatné~přítSnění
'režimu pN IPOsuzování požadalV!kůna !převody iOl'néIpůdy do lulk a pastrvIn a na
odnětí z-emědMské ,půdy 'zeměděl,ské vý'robě, přede,vším na 'převody země'd,ěl'ské 'půdy do IPůdy lesní
a do ostatních ploch.
V P1WSilllCiroku 1974 bYlla přij,ata usnesení vlády České 'S,o,c,ialistické ,republi'ky Č. 292 'a 293, kterými bylo ulož,eno Ipřehoidnotit rvoikresech a krajích ,koncep,ce ochJr,any, 'vývoje a využití zemědělské'ho Ipůidního fondu a z,a'vé'stpořáde1k do jeho souĎasného !V~lužívání a do je/ho evrMence u socialistických zeměděl's,kých organ1izací.
Vý,~namným mezníkem bytl XV. sjezd Komunistic1970
1976
Výměra
1950
1960
1936
ké Istr,alny Českosl0lV8Inslka, který jeldnoZiI1ačně 'zdůraznil nutnost vŠ8lstTanného rozvoje zeměděllské
zemědělské
,výroby jako předpokladu dalšího IprogresilVního 'Výpůdy na 1
Ivoje na'ší společnosti. UlOŽil zabe!zlpeč1t postupně
obyvatele
46,68
sobě'stačnost ,ve vý'rdbě oibUo'VIi'n
,a krmiv alIJodstatv arech
56,20
64,80
53,50
48,93
_. -_ __ .. _-- ~_.,--~
.'------ně ZVýšit 1S0bělstaanost !V,e'výrOlběpotraiVin. Souč'asorné plldy
'ně uložil ve "Směrnici pro holspOdářský a sociáIní
na 1 obyrozvoj Československé soctl,aUsticlkérepuibli'ky v levatele
tech 1976-1980" intenzivněji
využílVat 'veš,kerou
40,80
46,70
37,50
34,47
32,77
v arech
zEiměděls'kou lPůdu, kt.erá 'je jedním ze zák,ladních
limitujících 'Člinitelů dos,ažení soběstačnosti,
souV di'lslediku rychlého
ro,zvoje výroibních sil a stéIJvně 'zvy,šorvat 'její úrodnOlst, dbát důsledlllě, aby
rOIstoucího hospodářlS1kého potenciálu z,emě, do.chá- pil'O Illezemědělsiké účeIy nebyla zabírána úrodná
půda, 'zej:ména orná a lpovažolVat hOSIPod,ař-eníse zezelo ,k mimořádně zá'važným ÚJbytkůmzeměděllSiké
mědě,ls'kou ,půdou 'za celospolečenskou
'záležitost.
půdy a k devastaci krajiny. Působení uvedených fakto,růbylo
IPřitom dozna,oné
míry zesi,lováno 'saDosažení těchto dlů bylo podloženo ú!pra'Vou domotným chaJr,alkterem území, ,p'rotQIŽ,ez,emědělls'ká sa'vladnlch Iprá1vních nON~ma v říjnu 1976 byl vydán
půda se nachází pře1d8iVším!VobIastee'h, Ikde vi}'ilVem nove:lizolvlllnýIzálkon Č. 124/1976 Sb., o ochr,aně ,zepří'rodních podmílllek ,a hitsto.ricikého !Vý'Vojeje ta'ké
mědělslkého půtdnúho .fondu a řad.a dalšíc:h sou'VisoU!středělna pi'evážná
čálst osídlení, Iprůmyslu a sejících prá'vních pl'ediplisů. Přeldevším vyhlláška Č.
těžby.
142/1976 Sb., 'kterou se provádějí něktelrá ustano'Venízákona o ochranězeměděLské'ho
půdního fonZájem celé naší slpolečnosti na ,plném 'Využliltípůdu, dále nařfzení vládyČeskoslOlVenské Isocialisticdy !Vedl,postupně !k 'přije<tí celé řady prilncipiállllích
'ké relPubliky č. 10'2/1976 Sb., o od,straňo,vání ekoop'atř,ení. V :m,ce 1959 byl vydán zákon o ochraně
z€lměldělsk<éfuoIPůdlllího fondu, 'který :by'l p,rlVním nomické újmy :sociali<stickýchz,emědělských org,anispeciálním ipřeldpi!sem tohoto druhu na ~větě. Ten- zad ,a nařízení vlátdyČeskoslolvenslké ,sociallilStic'ké
to :zákon 'byl v soU'l,ad,uISd,alším vý'vo'jem ve IVyuží- r~>ullUkyč. 103}l976 Sb., o sazbách odvodů za odvání půdnrho ,fondu Illoveli;zován, a ,to IV,roce 19;66. nětí Izcemědělsiképůdy Izeměděls1ké IVýrobě.
Positivní jpů:sobení t,ěchto záikonů 'je 'Pat,rlllé z 'VýJvoSoubor Mclhto mode'rních Iprávních Illorem má
jové řady úby'ťků zemědělské 'Půdy. Nap,říklaid na
Ip'l'iSlpětnejen Ike S1PlIllění'zá'~laidníc'h cílů stanOlveúzemí České iSocialltlsUcké republiky č~nil v letech
ných XV. sjezdem KomU!l1~sjjickéIst['alllYČe,skoslo1948-1959 roční průměrný úbyt,elk zeměděl,ské pů'vensika IVdblalstir()lzvoje integrované ,a Sjpecializody 49 tis. ha, IVletech 1959-1965 14 Us. ha, v levané zemědělské velkovýroby a zabezpečení výživy
tech 1966~19'70 10 tils. ha a IV o1Jdolbí 5. ipětiletlky
náro1d,a,a:le má IVY'tvořit :podmínky i pro rOZiVoj
iVl-etech 1'971-1975 poklcasl ,na 4 Us. ha ročně.
ostatnkh
Odivětví národnEho Ihoopodářství ,a výrazPři jpodmbnějšírn hodnocení IVýVoljeIpůdníJhofa,nně při'Slpět Ik ochraně životnílho prostředí.
du se iVšak uJkáz,aJlo,že ,přes ne~pQmá zlepšení, kte,Posi'tli'vnězde ,působí také skutečnost, že 'Problerých >bylona tomto úseku dosaženo, přeltrváiVá řada
maUkou 'vývOje, ochr'any a IVyužíiválllízemědělskénedostatků a že 'v hiospoklaření :s půdou jsou i naho půd.ního fOllldu Ise oid ro:ku 1974 zabý'vají každodMe ,rozhodující reservy z,eměld~lslké !VýroIby. Byla
ročně rady okr'eisníc'h a .krajských národních výbo'P'roto přijata řadla rvýznamný,ch OIp,atření.
růa tvlád,aČesiké !Socialistické ,r~u'blli:ky. Ke 'StVým
Na základě zálvěrů XIV. 'sjez1du Komunist1ické
je1dnáním vYiUžÍMa'jíi vÝlsledků suma'rizace sektorostralny CeSllkosllorv8ll1lSka
'stanovHa vláda Če'ské so- lVých Ipř.ehledů o IP'1ochách kultur 'podle údajů eviciallistic,ké ,r~publilky svým usnesením Č. 225 z prod,ence nemovitostí a 'rozborů změn v \půdním fon-

Půda 'jako základní výrolbní prostředek zemědělstJví a l'ssntctví a ja:ko neoddělitelná slo~ka přírodního Iplrostředí je nejcennějším ,z/droJembohatství
každé z'Hmě. Stupeň intenzity ocihTalllYa 'využíiVání
půdy podmiňu'je nejen žllvotní Ú'rooeň obyvatellstva,
ale je též uk,a'zaltelem 'kuHurní a techntcké vy,spělosti národa.
Zemědělský IPůdnífo.nd v ČeskOlSllo'VenskésoC'iaHstic'ké r€lpubliee prochálzel IVU!plynulých desetiletích Ivelmi ,složitým Ivývojem. Jeho clharalkteristickýlm Izna1kem'v naštClh lPoldmI'nlkáclhje ta lSIkuteČlnost,
že jej není mOžlno rozšiřovat, ,ale naop'ak ,s,e jeho
roz,loha stá'le a ne'z,ad,ržitelně snižuje. V Idloulholetém iSlledoválllí,které Je o!VHvněno i !změnami ,počtu
obyvatel, má trvaole :k<1esající't€lndenc'i:

..
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du zpr'acolvávaných Dlrgány a organizacemi Českého úřaidu geodetic'kého a kartoglmfÍC'kého. Velmi
inici.atilV,ně SB zaměřlil na problematiku
péč'6 o pudu i Výbor lidové kontroly ČSSR.
O 'Souč,asném !sta'vu a vývoji Ipůid:níiho fondu
v České soci.aiHstické Te'p'Ulblicepodává ucelený a
oobje'kti'v,nípřehled e'vidence nemovitostí.
K 1. lednu 1977 Ibylo 'v ČSR ,podile údaju evidence
nemovitostí 4,435.7182 ha zeměiděllsiké IPůdy, z toho
3,323.163 h'a oI1né puidy. Vpruhěhu
'rolku 1976 se
!výměra zemělděl,s,ké IPudy sníz;ila trvalými změ'nami
absolutně o 7729 ha, naopak orná pud a se zvýšila
o 6821 ha.
Tabulka

2

Jednotlivé druhy pozemků
v celkové výměře takto:
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrady
Ovocné sady
Louky
Pastviny
Zemědělská půda
celkem

I

Lesní půda
Rybníky s chovem ryb
Ostatní vodní plochy
Zastavěné plochy
a nádvoří
Ostatní plochy
Nezemědělská půda
celkem
Celkem výměra

ČSR

(kultury)

jsou zastoupeny

42,1
0,1
0,2
1,9
0,7
7,6
3,6

%
%
%
%
%
%
%

I

56,2

I

33,1
0,7
1,2

%
%
%

117427 ha
575663 ha I

14,5
7,3

%
%

43,8

%
%

3323163
10304
13157
149040
54155
603577
282386

ha'
ha
ha
ha
ha
ha
ha

4435782

ha

2613980 ha
51553 ha
91919 ha

I

3450542

ha

7886324

ha

I
I

100,0

%

Do socia1liistického 'Sektoru :přešlo v roce 19<76
dalšíc'h 8773 ha zemědělské Ipudy a 'SociaH!zace zeměld~lské ,pudy dosáhlla 'v Čes!ké socialistické repubHce 9'5 %.
VýivOjDDvalých změn 'v puidním fondu v roce 1976
je charakterizován
údaji uvedenými na obr. l.
K trvalým úbytkilm zemědělské půdy (obr. č. 1)
došlo 'pře1devšílffi z důvodu zalesňování ,a pře,vodů
do ostatnídh Iploch (57 % cel'kových úbytků zeměděl'ské IPůdy). Tyto úbytky IS'8 soustředHy nej1více
v Ti'holč,elSikém
a Se'vffi'omoraLV'slkém'kraji, a to u poz€lrnlků 10lkrajovýclh, sva~itých, IPorostlých náletem
lesních dře1v'in, 'které nejsou vhodné pro zemědělskou 'veakOlvý'ro'bu.
Největší 'v:Iiv na trvalé úbytky orné pudy do ,půdy Inezeměděllské měla in'vestianí výstavlb,a všeho
druhu (69 % celkových úbytků). Soustřeďují se zejména v krajích ]ihomoravském (1056 ha na výstavbu dálnice v okrese Břeclav a vodního díla na Dyji
u Novýoh Mlýnů) a Střeldočeském (383 ha). Přitom
je zá'važ'llé, že Ise jedná 've značné míř,e o ornou
půldu v intenzi'vníc'h zemědělských oblastech.
IKe znač,ným Ú'byťkůJm oI1né 'půdy (9271 ha) dochází též její přeměnou na ostatní kultury zemědělské půdy, zejména do luk a pastvin (6794 ha). Evidenční úbytky do chmelnic, vinic a ovocných sadů
jrsOlu vYlVolány inten~if:i!kací
zemědělsiké vý,roby
v souladu 19 plá1ny jejEho rozvoj'6 cesto'u koncentrac·e a Is,peci:alizace.
K Úbytkům orné ,půdy Ido luk a p,astvin dochází
zejména IV'přílpadech, kldyorná půda vyt'váří rozptýlené, !ll8lpr.a1videlné,či z jiných dů'vooů pro 'zemělděl'skou velkOiVýro1bune,vyhovující en1kláiVYv plochách tr'valých 't,ravních pnrostů. Tyto úby,tky jlsou
pa/k néJIhmzOiVányrozorá'vkami jiných luk a pastvi.n, které 'Slleldují vytvoření účelnější orgenl'zace
pů1dního fon'du.
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Přírůstky zemědělské a orné půdy by(ly v roce
1976 dQlsaženy odl-eS1llěníJma :rekuativaoemi nez,eměděllslké ,půdy IVcel'klolvém,rozsahu 3680 ha ,zeměldělské ;a 2471 ha ol'llé půdy, př~devšílffiV Ikrajích východočeském a Sev·eTomoraV1sk:ém.JSou výsledkem
inten'Z!i'vnějších ,reku'ltJi'vačníCih prací a postUlPné
realliJz:aceIProjektů souhT'llInýoh Ipo!zemkových úprav
(,oldstraňování přirozených náletů lesních dřeviJn,
rozorámí lfi8!použí'vaných c-est, zatrubňování otevř-ených meUora:čních od~,adů atd.).
Dal'ší e'vlden!ční :příil'ů1stkyorné půldyz ostatJních
kUiltur z-eměděll'ské půdy by[y v rooe 1976 ne,j1vyšší
zaobdiolbí od roku 1966 (eelikem 17287 ha, z toho
z lu!k a pa,stJvin 15862 ha). Nejsou však 'vý!sled'kem
naorávek pouze jednoho ,ro1ku,ale ,po provedených
plrověnkách 'v terénu 'vyjadřují i změny z minulých
let, Ikteré nebyly !pro úče!ly evidence nelIllovito'S'tí
z-elIllěděls:kými lo,rgani'z,acemi ohlášeny. Nej1větších
přírůstků bylo dosaženo v krajích Jihomoravském
(3733 ha) a J'ihočeském (3526 ha amé půdy).
Z jednotI1ivých okresů iVylk~zují nej'větší 8iVildenční
přírůstky orné půdy o~resyBřeclav
(1280 ha) a
Tachov (1194 ha).
V roce 1976 vyik:aJulIVaily
a'ktW'ní billanci orné půdy (Ipo kOJI1/Pemzaci·přírilJsťků ,a úbytkfi) všechny
kraje, s výjim'kou hl. města Prahy ,a Severočesikého
kraje. NejiVětší absolutní přírů'steik orné půdy byl
v klraji ,Zá:padočetském (2292 ha).
Údaje evildelnce Hetmovitostívša!k nevystihují iVždy
přesně ;g'kutečný stav IV.přír,odě, 1i[J'rotožedle 'stáv,ající metoidiky, 'která 'respektuje zákon o ochr,aně
zemědělského Ipůdního fondu a dle požadavku mill'i:s.terst'vazeměiděllství a ,vý'živy Če:s1késociialistic,ké
r'81pubHky, jsou v 8'viidenci nemovitostí :evidovány
1\1 pův,odních kulturách
i ty pozemiky, které v přílrodě neslouží sl\Iému původníJmu účelu. Na základě
rozhodnutí orgánů ochrany zemědělského půdního
fondu jlSou 'vedeny 1\1 pomocných evidencích 'pozemků dJolčasně odňatých země1dě'lské výrobě a dočasně n·eoibdělávané půdy.
Třetí kategorií pozemků, které j'Sou IV evidend
nemovitostí vedeny 1\1 ,pů'vodních kuhurách,
tvoří
nepovolené změny kultur, které veSivé prostatě
znamenají !př~p,aldyporušo'vání 'zákona o ochraně
zeměděl!Slkého ,půdního fondu. Jsou zjišťovány orgá,ny geoidé~ie a jejich seznamy jsou tl,raiVIidelně
př,eidMádámy o~gánÍlim ochrany z·emědělského 'pilJdního fondu ,k řeše:ní.
Uvedené tři kategorIe pozemků negatiJl\lně ovJivň'Ují výmě~u sikuteičně obhoSipoidařovaného ;půdní-

.~
"•..
~

Pozemky
dočasně odňaté
zem. výrobě
1

o

:$
oe.>
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dočasně
neobdělávaná
půda.

zem.

357
1555
469
2186
5400
733
2418
1039
14 157

I

Vliv
nepovolených
změn kultur

2

zem.

orná

ho fonidu ,a část z nich lze 'polvažovat za ;půdní rezervy plro ~nt-enzi'\IIní,zemědělské obhospodařování
(viz tabulka Č. 3).
Pozemky dočasně
odňaté zemědělské
výrobě
(obr. Č. 2) jsou ur'čeny zEljména Ipro těžbu nerostných surovin a pro manipulační plochy při in~es~
tiční činnosti. K 1. lednu 1977 představují v Ces,ké socialistické repu1blice l\Iý"měl'iU14157 ha ,zemědělské, z toho 10504 ha orné půdy a mají trvale
nélirůsta,jící tr'enld. V roce 1976 'Při'bylo v této katego:rU 1742 ha zeměiděl:ské, z toho 1450 ha orné
!půdy.
Ha'r1monogramy rekultJilv,ací tě,chto pozemků illej'sou důsl-edně plněny a zemědělskému užívání se
vrací mInimální výměry. Najpří!klad v Severočeskémkrajičiní
,roční záibor plro důlní člinnost průměDně 600 ha a 'v této Výši se piíib~ižně rPlánuje
i 'rO'zsah ,reikUlltiovaoe.Přitom by bylo žáJdoucí zabezpečit aleSlpoň 55 % rekultivace lila zeměděillskou
:půdu. ZaHm se 'však to.hoto 'rozsahu ani optimálního zastoupení Zieměděliské re'k'u'!tivace ne/dosahuje.
Doěasně neobdělAvané půdy (obr. Č. 3) bylo k 1.
lednu 1977 elvidol\láno 509<83ha zemědě:l'Slké,'z toho
2936 ha OIl'illépŮ1dy,p~ičetmž vprůhěhu
roku 1976
došlo v této Ikategmiik
I\IÝ'raIznélmuevidenčnímu
nárůstu o 8707 ha z-eměldělSlkéa 774 ha ol'llé ;půidy.
Jedná se o pfidu, na které z různých dlouholetých
Ipříč'in (zamokření, náilet lesních dřevin, niziká Vil1st~
'va orlnice atld.) nel:ze v souč,asné době h:~odařit,
a;)e můž,e být 'po úpra!Vácha rekultli.!Vaciznovu využita 'pro zemědělslkou výrdbu.
Nejvíce doča'sně neo'bdělávané půdy je eVlidováno 'v krajích Zá;paldoče:Sikém(19477 ha) a Ji:hočeském (19297 ha) zeměděls'ké :půdy.
Z :p'l'I()věrek dočasně Ine'obdělálvané !půiďy,které
nebyly dosud ukonč·etny, výplývá, že současný eviIdovaný stav není konečný a že s 'postU'PIUjícími
'prověrkam'i a fyziakýmiiill'ventur,ami
zemědělské
'lJů1dydále :pomste. Dokazuje to přDklad dkresu Tachov, k:de byla 'v roce 1976 u'končena
kOl11lplexní
Iprověrka ,půldy pmvádaná na zá:sa1dác'h fyziclké in'ventury a 'k'd-ese eViidenční stav doč,alSně Ineobděláivané půdy Z'výšillz 1964 ha na 7336 ha zeměidělské
'půdy. V Jihočes1kémkraji
bude iI[J'rověrikatéto půdy na území obhospodařDlvaném dborovým ;podn'ikem Státních Statků Šuma'va ukončena s ohl,eldem
na náročnost a 'obtížna-st p,rací až v roce 1980. ReaHzace Zlpracov,aných plánů zúroldnění a využí!Vání
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této půldy je v celé řadě Ipř~p'adů IVelmd náiročná
z hledilska materiálového
a ti'nalnČlního zajištěnÍ.
Proto je Ipro tvto účely i naidále uva'žováno s uvolněním podstatných
částelk ze Státního fondu pro
zúrodnění IPůdy.
V kategor1ii nepovolených změn kultur (obr. č.
4), lve Ikteré jsou zařa'z,eny rPozemlky, na kterých
proved1'i u'živatelé změny 'kultur bez souh1'a'Su orgánů ochr,any zeměidělského půdnEho fondu, bylo
k 1. ,leldnu 1977 etvidolVáno 4647'1 :případů, které
představují
změny ve využití obhospodařovaných
Ip:loch o 7106 'hazeměděllSké ,a 10698 Iha orné půdy. Nejvíc.e ,pří1paidl1 se IVYls'kytulje
IV'kr,a,jích Severočeském (18101) a Seve,romorav~kém (7856).
V této kat,egorii, na kterou byla soustředěna
i
značná pOZ!OI~nostVýlboru l'lldové kOlntroly České
socia:1li,sticlké repulblilky, bylo v <l1ě:kterých krajích
,vyřešeno a rD<Zhodnuto značné množství přípa1dti,
:přl1k1.v S elveroč'BISikémkraji 9046, IVJi'homor,alV1ském
4752. V ,roce 1976 'však b}"1y prověrlkami zjIštěny
další př~paidy, talkže celkový počet sle zatím nesnížil a zůstal praktic1ky na úrovn'i ro'ku 19,75.
Uváděné údaje o 'VýVOjiptidního fondu u'k,azují,
že lIze hovořlit jak o ř,adě pO'Si'tiVlníclhtendencí, tak
o ně,kterých ipřetflváVlajícíoh problémeclh IV hospodaření Ise zemědělskou ptidou.
Kl.aldně lze holdnotit zejména sikutečnolSt, že došlo
k podstatnému
rozšíření IVýměry evldované orné
půldy. Přírůstek ornéptidy byl v l'oce 1976 nejIVyšší
v poválečném obldohL I kidyž In~které relkultilVace
extenzivně 'využíIVaných ploch a rozoráv'ky luk a
p,astvlin byly faktic:ky protvedeny již v minulých let-echa v roce 1976 jen evidenčně podchyceny, je
neslporné, ž-e pozomost, 'která byla problematice
'Věnována IVU'p'lynllllém roce, 'se odTa'zHa v aktivním

1_
0- :;0 ha

přístupu zem~dělských IPoldnlikůk rozšIřování výměry orné Ipůdy. T,ento úspěch vVPlý'Vá z cílevědomé práce stramických
a hos!p'odá~skýc'h orgánů,
nárold1ních výborů a organizací
Nároidní fronty
k naplňování z,álVěrů XV. sj,eZlduKOlIl1lundstlckéstrany Česlkoslovenska na úseku hO$odaJření se IZeměděl!ským ,pťl.ldním ,fondem. Na záicladě výzvy
stranIckých
orrgánů byla ilni.ci'at1'Vapracujkích
a
orgalI1lizací Nárddni f!Tonty ,zaměřena v roce 1976
též na ,slknzeň tra'Vnídh porostů na pozemcích ne.přistulpných mec'han1IZaci, svaŽ'itých a ,rozptýlených.
Tato inlici!atiiva přine'sla významný přínos nároldnímu hospodářství
- z těchto ploch bylo skllizeno
na'Víc 88 Us. tun se'na.
Z rozboru ,výv'oje zemědělského
pů~ní:ho fQ[1du
za rolk 197,6 a z .porolVllání s vývo'j-em předcházejícím je též zřejmé, že přes opa1tření ,pTovedená
v uplynulých letech nedošlo zatím k po'kaesu úbytků zemědě1ls1ké a orné půdy pro illlvesUoní výsta'Vbu. Razsa'h úJbytků p,ro tyi1:oú:čeIy měl již po ř,aidu
let IV zásadě setJrvalý staIV. V poslleldních dvou letech, ~ejm~na pak i\l roce 1976 všalk došlo 'VUvem
realizace Iněikterých vý!znallIlJnýclhaikcí, jalko je dálnice a vodni náldrž v JihomoravSkém kraji, Ik urči'tému ~výšenL Rovněž podH oTné půdy na cellkovém záboru zemědělslké
pů1dy byl IV roce 1976
v podstatě ,na úrQ1vni průměru ,posledního desetiletí. I kdy'ž byla v uplynulém obidobí soustřeiděna
pozo'l'Inost orgánů ochrany zemědě!lského půdního
f'o'llldu na přesun pož'aldatVků investorů
na půdy
méně úrodné, je, nutno ,konstatOtVat, že nelgativní
t,endence .přli IO'kalizaci 'výstavby Inadále přetrwáv,a_
ly. PodlI investiční výstavby na zátbOTtlikvalitní zemědělslké půdy byl stále 'Vysoký.
NapodařHo se dosud lVe významnějším rozsahu
ori'e'ntOlVat požadavky
investorů do zastavěných

illIllIID
51 - 200 ha
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území obcí, na !plochy ~ÍiSikané alSaiIlací,na plochy
nsz,emědělské a p:ro zeměldělskou lVý1robunevholdné.
Dlouhodolbé upllatňOlVání cesty technic'ky jednolduchých řešelní výstalV1bya využílvání území determinují li Ipřísrupy invlestorů v současnosti. Materiálové, technIcké a technologické podmínky, VylbaJvení
stavabníc1h ·podJnlilků·i sltálvající typli'zace vede nadá_
le i !přes placení Odvodů za OIdnětí !půdy k záborům
rovinných a úroldrných zemědělských pozemků.

Vý,~namná úloha v řešení celé pro'blemaMky využívání a ochrany z'emědělsk~ho ,Půldního fondu
připaJdá resortu Ces'kého úřadu geooetiClkého a
·kartografIckého. Jeho !WolUlpráce s resortem mInisterstva zeměldělství a výž1rvy Ces'ké soci.aliJS1:Jické
repubHky na zakládání a vedení púdni'kových elVidencí [pt1dy u sochilliJSltiCJkýchIzaměldělských orglanlzací a na .zavádění pořád1ku do rvYUŽWáiUí
zeiIDědělské půdy vyvváří souča'sně !poomílnlkypro maximální IwaHtu a objaktltvnost údajů evidence nemovitostí. .Budou využívány pro stanovení výměry zemědě'lské a orné půdy j,ako závazného
ukazatele
státního plánu ~emědělls'ké iVýroby a současně jako .zdroj in1foI'lmací,podle kterých bude hodnoceno
dodržOiVání socIalllStlC'ké 'záJkonnolsti na úseku iVyU'ž~vání a ochrany zeměděls'kého IPfJ.ldníhofondu. Je
proto nutné, aby sl ,všichni praco1vníci našeho resortu, zejména IPracovnícli stř,ed,iJSeikgeodézie, UlVědomill pro další obidobí tuto Oid[povědnou úlohu
evid,ooce nemOiVltostí a svoji lVysokou poUtlc'kou
a společenskou
aktivitou a pracovní iniciativou
při's!pěU k řešení š1iro'kě [probi1emaUky hospodai\ení
se zemědělSlkým půdním fondem.

Současně je tře1bak!lak:lně hodlnotit i některé pozitirvní tendence. Např~klald 'Ve Středočeskémkraji
přímo rada kraj,glkého národlnrho Ivý'bo['u uložila,
rv souladu s usnesením stranických orgánů IV kraji,
umísťovat rodi'nné domJky rvýhradně do zastavěných
úz.emí obcí, do ,p'roluk, nadměrných a n~rodUJktivních IZahrald, ploch v a.sanadch apod. Rorvněž v některých da'lších ,krajích a okresedh postupují orgány ochr.any ~mědělJSkěho lPůdlIlího fondu obdobně. V okrese UtoIměřice ralda okresního národnfho
výboru lZamí1l1avýběr sta'vebních míst pro výstavbu rOIdlinných domJků ,ve ·všech případech, kdy 'bylo
narvrženo jejich umístění mimo za:stJalVěné území
obce, na !plochy 'Využitelné lV zemědělské vellkorvýrdbě. Analyrzy minister!Stva
zeměd~lství a VýžilVy Do redakce došilo 19. 9. 1977
Ceské socialistické
republliky ulkél!Zujíplnou reálnosta oprá'V1něnost toho'to p'ostU'pu. Zejména v men·
ších nestřeldiskových olbcíclh jsou předlPoklady realizovat v~kel1ou výstav'bu rodinných domků výhr'adně 'v zasta1věný.ch územích obci.

Urvedené ,skutečnosN o VýlVoji půldního fOiIlldu
v Ceské socia,llilstlidké republice uka:rojí, že přes určitý po:krok přetl1Vává v hOSlPodaření se z8iIDědělským půdním fondem řada nedostaltJků. Napřflkiad
po\drl na ztrátách zemědělské a orné [půdy vYIP1ýv.ající z vlastní činnosti zeměděllských organiz.ací je
ANSSSR: Terminologija po prirodnym resursam ZemU.
v dlouholetém sledování stále vysoký. S postupují(Terminologie přírodních zdrojí't Země.) Izdatelstvo "Nací In'toegrací a sp,ecial1zací z.amědělslké výroiby je
uka", Moskva, 1Q76, str. 204, lit. 22, Kčs 10,50.
proto nutné zastavit tento n6lpřízniiVý 'Vý1voja pod- 8J1.311:[330.5H: 55311049.31
stavně urychlit zúrodňOlVací práce. Současně je nutné zapojit do IntenlZliVl11í
zeměděllské lVýroby 'VeškeSbornfk obsahuje angUcko-ruské termíny z oboru dálré vhOdné půdy, ,především dočasně neobdělálVanou
kového prí'tzkumu přírodních zdrojí't Země (z družic i lepůdu v hors:kých a podhorských oblasteclh a zametadel) a znečištění Životního prostředí. Termíny, v počtu
zit talk jej1ich da:lší devalstad1. Zásadní ~ěny
musí
více než !l500, byly vybrány z periodik odpovídající tematiky, příslušných slovníkí't a doplněny na základě konbýt dosaženo i při hospodaření s půdn~
fondem
sultacf s předními odbornfky. Sestaven byl kolektivem
při investiční výstavbě s cílem snížit rozsah trvalých
pracovníkí't Institutu kosmičeskich issledovanij AN SSSR
úbytků I~effiiědělské i oI'lné pů~y pro tyto úče1ly.
-

Dosaž,ení potřehného
obratu
iVe iVyužíiVání ft
ochraně zeměiděls!kého 'půdnfho fondu vyžaiduje
diisledné aodlpovědné [plnění lVšech přijatých opaL
ření, .zejména zákona o ochraině
zemědělské'ho
půdního fondu a jeho prováděcích předpisů a soustavné usměrňování přístupu všech zainteresovaných orgánů a organizací i vyvozování přísných závěrů z porušování zákonných norem.
V sOUičaslné dolbě je př~p'rarvOlVánařada dalších
ekonomlických li organI'začtnlch opatřenI, která vycházejí z usnesení přediseidniot'\T,a /Vlády CeskosloiVenské sociaHstlic1ké rrwublllky z prosince 1976.
Směřují k zapojení veš1l:erých ploch luk a pastvin
do ~eměděllského o:bihospodařování a zavádějízpřísněný režim v systému plánování .a řízení zemědělSiké výroby stanorveníim výměry zemědělské a orné
půdy jlako zá'vazného ukazatele státního Iplánu zemědělské
výroby. Dalším opatřením
je i provádění
fyzických
inventur
zemědělské
půdy
v sOciaUstlckýCih zemědělských organ!lzacICh, které
pNspěje k odstranění nesouladů mezi elViidovaným
a skutečný:m s'taiVem jednoťliivých kultur zeměldělské půdy.

N. F. Ašmarina, L. V. Dmitrieva, A. B. Krjukov a
N.Titorenko,
pod redakCí akademika R. Z. Sagdeeva.
Ve sborníku je po předmluvě uveden seznam ruské
termínologie, největší část (134 stran) zaujímá angUcko-ruský slovník termfní't, další částí je seznam zkratek anglických termíní't a použité literatury. Sborník je
zakončen obsahem.
Racionálnf využití přírodních zdrojí't a ochrana život·
ního prostředí jsou významnými problémy současnosti.
Všechny státy světa věnují velkou pozornost těmto otázkám. Nenf proto náhodné, že vznikl nový obor kosmického bádání - dálkovf prí'tzkum (Remote Sensing), kterf dovoluje využit snfmkí't z družic nebo kosmických
laboratoří, pro velmi efektivní řešení uvedených otázek.
Při rychlém rozvoji nového oboru nastávají obvykle
potíže s jednotnou terminologií.
Proto přistoupili pra·
covníci sovětské akademie nauk ke zpracová-ní odborné
terminologie v době, kdy tento obor kosmického bádá-ní
se v Sovětském svazu bóhatě rozvinul. Sborník přinášející velmi ucelený seznam terminologie a angUcko-ruský slovník je opravdu záslužnou pubUkaci. Převá-žná Mst
zahraničnf literatury týkající se otázek dá-lkového průzkumu je v anglickém jazyce.
Výběr termíní't je volen obezřetně a s přehledem, proto se sborník stane jistě hledanou pomf1ckou těch našich
pracovnfkf1, kteří se začínají tímto novým oborem zabý-
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Ochrana a tvorba krajinného
prostredia v projektoch
pozemkových úprav

Ing. Darina Čopová,
~tátna melloral:ná správa Košice

Smernica
hospodárskeho
a sociálneho
rozvoja
v ČSSR v rokoch :1,976 - 1980 postavila pred SO"
cialistické
polnohospodárstvo
velmi významnú
úlohu: dosiahnut postupne v priebehu niekolkých
rokov s€bestačnosť vo výrobe zrnín a ďalej zvysovat celkovú sebestačnosť vo výrobe potravín.
Výsledky našich pornohospodárskych
podnikov
sú najlepším dokazom toho, že splnenie úlohy vytýčenej v Smernici, sa dá v plnom rozsahu zabezpečiL Prostriedkom
na reallzáciu tohto ciela
je okrem iného intenzifikácia
polnohospodárskej
výroby a lepšie využívanie, zveraď.ovanie a ochrana polnohospodárskeho
podneho fondu. Polnohospodárska
pod a ako súčasť životného prostredia a prírodných zdroj ov tvorí základný a ničím
nenahraditelný
výrobný prostriedok,
vo svojej
podstate nerozmnožitelný.
ČSS~ patrí medzi krajiny s vermi malou výmerou polnohospodárskej
pocty na 1 obyvatel a (53,7 ha). Z toho do vodu
racionálnemu
využívaniu a ochrane jestvujúceho
podneho fondu sa musí venovat mimoriadna pozornost. Je to predovšetkým
zúrodňovanie
pOcty,
do ktorého sa vkladajú značné finančné. prostriedky. Nemalé prostriedky
sa dávajú· na projek!ovanie a realizáciu pozemkových úprav, ktoré
riesia problematiku
organizácie
podneho fondu.

V začiatkoch kolektivizácie pre krátkost času B.
nedostatok odborníkov nebolo možné pozemkové
úpravy koordinovat, usmerňovat aj s inými zásahmi do podneho fondu a zohladňovat širšie záujmy
krajinnej tvorby. Dnes naopak, počínajúc predpismi legisl~tívnymi,
technickými
a metodickými,
uvolňovamm hmotných zdroj ov, pripravou projektant5lv, správnych a schvalujúccih orgánov, sú utvarane predpoklady pre to, aby pozemkové úpravy
zlepšili životné prostredie na dedine.
V polnohospodárstve
sa stále viac uplatňujú priemyselné formy hospodárenia. Dochádza k zlučovaniu JRD do v!ičších celkov, a tým aj k V!ičšej koncentrácii podneho fondu. Tieto skutočnosti vytvárajú aj nově pohfady a názory na štruktúru a prestavbu sídlisk. Je pochopitelné,
že týmto novým
podmienkam musí zodpovedat aj nový obsah a
nové úlohy pozemkových úprav. Ak hovoríme o životnom prostredí, máme na mysli aj biologickú
rovnováhu v krajine, ktorá sa stanovuje pomerom
medzi prírodnými (povodnými] a umelými (druhotnými) prvkami krajiny. Súhrnné projekty pozemkových úprav, okrem nového plošného usporiadania podneho fondu, riešia celý rad technických,
organizačných,
ale aj biologických opatrení, potrebných na zlepšenie životných podmienok vidieckeho obyvatelstva. Charakteristickým
rysom noVýCh a takto cMpaných pozemkových úprav je ich
komplexnosť a mnohostrannost.
2. Kralinné proltredie

Problematika ochrany a tvorby životného a. krajinného prostredia v súčasnosti nie je len doménou
úzkej skupiny odborníkov, ale stáva sa stále viac
životnou záležitosťou celej našej spoločnosti (1).
Naliehavá potreba ochrany a tvorby životného
prostredia nadobúda zo dňa na deň vl1čšiu vážnost
v celosvetovom meradle. Vytvorenie nového životného prostredia na vidieku, zodpovedajúceho ceste
a cierom socialistickej spoločnosti, je úlohou viacerých rezortov, nielen rezortu polnohospodárskeho. 2ivotné prostredie treba chápat ako súhrn prírodných a materiálnych
podmienok, v ktorých sa
odohráva, formuje a pretvára život človeka aspoločnosti. Jednou z velmi závažných zložlek životného prostredia je pracovně a obytně prostredie.
P r a c o v n é prostredie so svojím technickým a
technologickým vybavením má vytvárat optimálne
podmienky na zabezpečenie pravidelného
pracovněho rytmu pri dodržiavaní kvality, kultúry, bezPQčnosti a hygieny práce. O byt n é prostredie,
ktoré zahrňa celú hmotnú oblast spoločenskej sféry, možno považovať za najzložitejší článok životného prostredia. Do všetkých týchto zložiek životného prostredia
zasahujú pozemkové ú p r a vy.
Aby tieto zásahy životně prostredie nezhoršovali,
ale naopak trvale a citelne zlepšili, abysa dosiah10 súladu medzi ekonomickými a ekologickými požiadavkami, musia sa pozemkově úpravy vykonávat
cielavedome."

pri pozemkových 6pravách

fažiskovým poslaním súhrných projektov pozemkových úprav je racionálne využívanie, organizovanie a ochrana
polnohospodárskeho
podneho
fondu. Súhrnné projekty pozemkových úprav súčasne s vytváraním
velkých plošných jednotiek,
ako základného predpokladu efektívneho využívania a uplatňovania progresívnej techniky a technológie v rastUnnej výrobe riešia:
- vymedzenie (delimitáciu] záujmov polnohospodárstva a lesného hospodárstva,
- protierozívnu ochranu a účelné využitie polnohospodárskeho
podneho fondu,
- racionálne sprístupnenie všetkých produkčných
ploch (blokov]
polnohospodárskej
pOcty, ploch
určených na výsadbu trvalých kultúr,
- hydromelioračně
zásahy,
- hospodárne využitie neplodných a devastovaných ploch, najmii vykonaním rekultivačných
a
agromelioračných
úprav,
- výsadbu ochranných lesných pásov, funkčnej
zelene, alebo pásov krovitého porastu, zasakovadch pásov ap.
Pri navrhovanej delimitácii pťidneho fondu musí
sa vychádzať predovšetkým z analýzy podkladových materiál ov (návrhy komplexného prieskumu
pod, návrhy inventarizácie
trvalých trávnych porastov).
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V súhrnných projektoch po:oemkových úprav nie
je možné zabudnúť ani na účinnú protierozívnu
ochranu pOdneho fondu. Je to súbor biologických
a technických opatrení, prostredníctvom
ktorých
sa má zabrániť pOsobeniu a rozširovaniu erozívnej
činnosti. Základné zásady, ktoré je potrebné dodržiavať z dovodov ochrany pOdneho fondu proti
vodnej eróz1i podfa (2), sú:
- orbu uskutočňovať zásad ne po vrstevniciach,
- na ornej pode zvýšiť podiel viacrOčných krmovín,
- ponech ať medze a terénne stupne, ktoré skracujú šírku vrstevnicovo obrábaných pozemkov,
na ohroz-ených svahoch
porasty,
- zavádzať špeciálne
py,

ponech ať trvalé trávne

protierozívneosevné

- budovať terasy a záchytné priekopy
spomalenia povrchového odtoku vody.

postuza účelom

2.1 Prínos pozemkových úprav na zlepšení krajlnnáho prostredia v JRD "Budovatel" 50 sídlom
v Bidovciach, okres Košice
Pri riešení súhrnného projektu pozemkových úprav
pre JRD "Budovatef" so sídlom v Bidovciach, okres
Košice boli zásady tvorby krajinného
prostredie
aplikované na konkrétne miestne podmienky (3).
Spomínaný polnohospodársky
podnik sa skladá
z deviatich katastrálnych
území o celkovej upravovanej ploche 9811 ha.

Údaje

Pred úpravou

I

Po úprave

I

I

Kultúra

ha

orná póda
lúky
a pasienky
ovocné sady
lesy
vodné plochy
ostatná póda

3922

40,0

4144

42,2

1311
88
4070
76
344

13,4
0;9
41,5
0,8
3,4

1024
31
4141
80
391

10,4
0,3
42,2
0,9
4,0

Hosp. obvod
spolu:

9811

I

%

100,0

I

ha

9811

I

%

100,0

Z uvedenej tabufky vyplýva rozdiel v pofnohospodárskych kultúrach medzi výhladovým a súčasným stavom. K týmto rozdielom sa dospelo z dovodov získania ornej pOdy na úkor extenzívnych sadov o malých výmerách, ktoré narušovali celistvosť okolitých blokov ornej pOdy. Ďalej je potrebné spomenúť, že v záujmovom území v údolných
nivách nachádzajú
sa zamokrené lúky, ktoré po
realizovaní zúrodňovacich opatrenI (s ohladom na
vynaložené invesUcie), bud'e potrebné rozorať a
zmeniť na ornú podu. Zníženie celkovej výmery
lúk a pasienkov nastalo v dosJ.edku de1im1tácie
ťažko prístupných a málo výnosných pozemkov do
lesného fondu.
Ako protihodnotu
úbytku týchto trvalých trávnych porastov, ktoré nie sú zanedbatefným faktorom biologickej vyváženosti v krajine,navrhujú
sa
vysadit hlavně polné cesty jednostrannými stromoradiami o celkovej dfžke 10,70 km. V rámci rozší-

renia ploch rozptýlenej trvalej zelene navrhujú sa
v projektepozemkových
úprav obvody všetkých
. fariem živočíšnej výroby vysadiť stromoradím.
Za kladný prínos tvorby krajinného
prostredia
treba považovat aj I i k v i d o van i e starých polných ciest, ktoré vykonaním novej organizácie
podneho fondu stratia
svoj dopravný význam.
'fieto budú nahradené spevnenými hlavnými polnými cestami, ktoré sú v projekte pozemkových
úprav navrhnuté tak, aby účelne spájali jednotlivé farmy navzájom a zabezpečovali vhodný prístup
na poz-emky.
V projekte pozemkových úprav sa nezabudlo ani
na vyčlenenie plOch na rekreáciu, cestovnýruch,
rozšírenie vhodných plOch na individuálnu bytovú
výstavbu.
V riešenom hospodárskom
obvode navrhuje sa
vybudovať viacúčelovú
vod n ú n á drž
s kapacitou 15 000 m3 vody, ktorá okrem hospodárskeho
významu prispeje k zvýšeni u biologickej a estetickej hodnoty krajiny.
Súvislé lesné komplexy, ktoré obklopujú riešený hospodársky obvod a z celkovej výmery zaberajú 42/21 % blahodarne budú aj naďalej vplývať
na priaznivú zmenu mikroklímy, čistotu ovzdušia
a zároveň budú plnit aj funkciu hygienicko-zdravotnú, rekreačnú
a kultúrno-estetickú.
Funkciu
záchytných a zvodných priekop (odvádzanie prIvalovej vody v čase dažďov) plnia cestné priekopy,
ktoré sa navrhujú obojstranne
pozdlž hlavných
porných ciest.
P o 1 n é cesty, ktoré sú predmetom organizácie
podneho fondu, budú zabezpečovat nielen transport
hmot, pracovných sil, sprístupňovať podne celky,
ale ich umiestnenie v teréne musI rešpektovať aj
vodohospodárske
a podno-ochranné
zariadenia.
Vybudované polné cesty budú tiež súčasfou krajinného prostredia, a preto v proj-ekte pozemkových
úprav navrhujú sa jednostranne
vysadiť stromoradim, najma tam, kde ich priame úseky dosahujÚ
maximum. Jednostranné
stromoradia
sa navrhujú
z toho do vodu, aby polné cesty boli presvetlené a
po dažd! mohla byť vozovka čo najskor vysušená
a nesťažovala
pofnohospodársku
dopravu. Takto
vysadené stromoradia
pozdrž hlavných polných
ciest plnia v krajine zároveň funkciu zel1ených
kulís.
J
V riešenom území nachádzajú sa neplodné plochy. SÚ to výmole, strže, úvozy, ktoré nie je možné
úplne odstrániť, pretože v čase dažďov zabezpečujú odtok prIvalových vod, a tak čiastočne plnia
funkciu záchytných a zvodných priekop. OkIlem
tejto skutočnosti sú to v mnohých prIpadoch rozmerné hlboké preliačiny a investície na 'ich odstránenie, s ohladom na zIskanú plochu by boli neúnosné. V operátoch
evidencie nehnutelností
sú
často vedené ako pasienky a lúky. V rámci delimitácie kultúr sú Ueto plochy projektantmi pozemkových úprav navrhované na vysadenie (zalesneni'e)
kultúrnymi
drevinami a zároveň na prevod do
fondu ne p o 1 noh o s pod á r s k e j pody. 'fieto
plochy po zalesnení budú ako útulok ludí pred nepohodou počasia, najma v horúcich letných dňoch
apod.
" .
Súčasťou komplexu zelených plOch v ,extraviláne
sú aj ovocné sady, brehové porasty pozdrž vodných
tokov a otvorených melioračných odpad ov.
Záverom k tejto problematike
možno povedať,
že všetky zásahy technického charakteru, ktoré sa
navrhujú v rámci súhrnného
projektu pozemko-
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vých úprav, nemožno chápat izolovane, posudzovať
len ich ekonomickú a technickú stránku, ale riešiť ich komplexne, pretože plnia určitú syntézu
krajinnej tvorby.
Človek na jednej strane pretvára krajinu, no na
druhej strane pretvára krajina človeka, vplýva na
jeho duš'evný stav, psychiku a myslenie. Pozemkové
úpravy sa na takomto pretváraní významnou mierou podielajú. Pekne usporiadaná a biologicky vyvážená krajina napfňa pocitom istoty, hrdosti, posobí ukludňujúco na nervovú sústavu a vychováva
človeka k takým vlastnostiam, ako je zmysel pre
estetiku, krásu a harmóniu.

Je potrebné vysloviť želanie, aby sa poz'emkové
úpravy stali trvalým nástrojom ciefavedoměho a
harmonického usporiadania
krajiny a taktiež prostriedkom neustáleho zlepšovania hospodárskej
a
kultúrnej úrovne vidieckeho obyvatelstva.
Vydaním smerníc "Pokynov pre prípravu a schvalovanie projektov pozemkových úprav z hladiska
ich vplyvu na krajinné prostredie",
schválených

šiestimi ministerstvami v ČSR a v SSR, pozemkové
úpravy stávajú sa nástrojom a opatrením nielen
rezortu pofnohospodárstva,
ale záležitosťou celej
našej spoločnosti, pretože pofnohospodárska
kraJina slúži nám všetkým. Nemože nám byť preto
fahostajné, ako sa táto krajina využíva, chráni,
upravuje, ale aj znehodnocuje a devastuje.
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prácach na geodynamickom polyg6ne Bratislava

~ng. Ján Vanko

VUGK Bratislava

V posledných rokoch sa vo svete prudko rozvíja
komplexný výskum recentných
pohybov zemskej
kory na geodynamických
polygónoch. Také polygóny sa najčastejšie
zriad'ujú v seizmicky aktívnych oblastiach, d'alej v oblastiach tektonicky aktívnych zlomových Hnlí, na styku roznych štruktúrno-tektonických
jednotiek ap. lch hlavným cielom je získávat kvantitativne charakteristiky
súčasných dynamických
procesov v zemskej kore
a vrchnom plášti. Pritom v prvom prípade sa popri výskume vonkajších prejavov hlbinněho života
Zeme rozvíjajú metody na odhalovanie javov slgnalizujúcich zemetrasenie s cielom pokroku v otázke progn6zy miesta a času vzniku zemetrasení.

V ostatných prípadoch ide najma o vyšetrovan1e
závislostí medzi charakterom pohybov a štruktúrnymi osobitosťami príslušného územia, dalej súvislosti medzi tektonickými pohybmi a zmenami geofyzikálnych polí s cielom odhalovania príčin recentných
pohybov a vypracovania
spolahlivých
met6d progn6zy takých pohybov v mieste a čase.
Velmi intenzívne rozvíjajú problematiku recentných pohybov zemskej kory na geodynamických
polygónoch v ZSSR, kde vybudovali pomerne velký
počet polygónov. Rozsiahle výskumy robia aj v USA
[napr. v oblasti hlbinného zlomu San Andreas)
a v Japonsku, kde majú geodynamickě polygóny
skoro po celom území štátu.
V ČSSR je pre komplexný výskum súčasnýcR
pohybovzemskej kOry vybudovaných t'I geodynal1lic-
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Bratislavy a bola vybraná za účasti geológov. Geológ sa zúčastnil aj pri výbere miest pre jednotlivé
nivelačné body.
Na základe odporúčania porady expertov, zvolanej Výskumným ústavom geodézie a kartografíe
v Bratíslave v r. 1972, bol povodný polygón rozšírený na obidvoch stranách Malých Karpát, takže teraz pretína aj ich okrajové zlomy. Jeho dnešná
trasa vedie z Bratislavy cez Senec do Pezinka a pokračuje cez sedlo Baba do Perneka. Odtiaf odbočuje
vofný ťah do Malaciek. Z Perneka pokračuje povodnou trasou cez Lozorno a Stupavu do Bratislavy.
Povodná aj nová trasa tvorí uzavretý nivelačný
polygón s viacerými odbočujúcimi vofnými ťahmí.

kých polygónov. Najstarším Z nich je polygón Lišov,
zriadený v r. 1967 [7]. Neskor boU vybudované
4 polygóny na styku Českého masívu a Západných
Karpát [8]. V roku 1970 sme začali s budovaním
bratislavského geodynamického polygónu. V predloženej práci sa autori zapodievajú programom
komplexného
výskumu dynamiky
zemskej kory
v oblasti tohoto polygónu. Doterajšie výsledky výskumu budú spracované v samostatnom článku.

Terajšia trasa geodynamického polygónu Bratislava
(obr. 1] vznikla rozšírením povodnej trasy, ktorá
viedla z Bratislavy cez Jur pri Bratislave, Pezinok,
sedlo Baba, Pernek, Lozornoa
Stupavu spat do

DIžka uzavretéhopolygónu
povodnej trasy je
83 km. Celková dížka aj s odbočujúclmi ťahmi čin{
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108 km. Celková dlžka rozšírenej
trasy dosahuje
141 km. Je to ešte d1žka, ktorú 1 nivelátor stačí
zanivelovať v priebehu jednej sezóny.

MALACKY~

Povodný polygón tvorilo 355 výškových bodov
(z toho 129 nových J. Terajší polygón sa skladá
z 452 bodov. Boli pri tom použité všetky v súčasnosU v ČSSR používané stabilizácie: skalné, h1bkové a tyčové (zat1kané J stabilizácie, podzemné nivelačné kamene, nastenné stabilizácie a nivelačné
kamene. Pri stabilizácH sa postupovalo podfa [2].
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Pokial išlo o volbu miest, dávala sa prednosť zdravým skalám a únosným základovým pOdam. Hlbku
založenia hfbkových stabilizácií stanovil geológ.

3. Geologické

B

tektoDlck6 ItmktOra tzemla

polyg6nu
Terajšia trasa geodynamického
polygónu prechádza tromi štruktúrno-tektonickými
jednotkami:
západnou časťou Podunajskej panvy, Malými Karpatmi a východnou časťou Viedenskej panvy. Vedie
rovinným aj horským reliéfom. Pod u n a j s k á n íž i n a (čo do rozsahu totožná s pojmom Podunajská
panva) má kruhovú stavbu, podmienenú viacerými
sústavami zlomov. Najvýraznejšie sa prejavuje pozdlžna tektonika (zlomy JZ - SV). Naproti tomu
priečne jednotky (zlomy SZ - JV) sú menej výrazné. M a I é K a r pat y sú najzápadnejším a najkrajnejším jadrovým pohorím západokarpatského
oblúka. Začínajú sa pri Bratislave, tiahnu sa severovýchodným smerom a oddelujú Záhorskú nížinu
od Podunajskej.
Predstavujú
hrasťovú štruktúru
ohraničenú voči nížinám systémom zlomov SV- JZ
smeru. Z á hor s k á níž i n a je časťou Viedenskej
panvy, ktorej stavbu charakterizujú
poklesové zlomy dvoch základných
smerov a to pozdlžného
SV-JZ a priečneho SZ-JV. Pozdlžna zlomová sústava je aj tu omnoho výraznejšia ako priečné zlomy [1]. Geologická stavba územia polyg6nu podla
geologickej mapy ČSSR (mapa predštvrtohorných
útvarov M-33-XXXVI Bratislava - M-33-XXXVWien)
je na obr. 2. Podla geologicko-geofyzikálnych
výskumov možno v oblasti polygónu očakávať kontrastnosť recentných pohybov pozdlž okrajových zlomov Malých Karpat, ale aj pozdIž priečnych línií.
Na úseku Bratislava - Senec je vyvinutý výrazný zlomový systém. Pozdfž týchto zlomov má podložie poklesávajúcu tendenciu. Na úseku Pezinok - Pernek prechádza bratislavský polygón kryštalickými bridlicami. Celé toto pásmo leží na hlbinnej
tektonickej linií SZ- JV smeru, ktorá je sledovateJná až ku Komárnu. Na nej bývajú pozorované seiz-

mické otrasy. Celkove Malé Karpaty majú zdvihovú
tendenciu, avšak v tomto úseku sa mé.lžu vyskytnúť
aj pohyby opačného smeru. Úsek od Perneka k Lozornu a Stupave má obdobnú tektonickú situáclU
ako východná strana Malých Karpát. Aj tu sa očakávajú poklesávania. Úsek Lamač - Bratislava ide
cez bratislavský
granitoidný
masív, kde možno
predpokládať pohyby zdvihového charakteru. Údaje
v tomto úseku sme spracovali
podla príspevku
O. Fusána v [3].
4. Program výskumu recentných
skej k6ry B jeho reBlizáciB

Komplexný program výskumu na geodynamickom polygóne Bratislava, vypracovaný v r. 1973,
rátal s nasadením viacerých metód, a to:
g e ode t i c k Ý c h (opakované nivelácie, neské.lr opakované uhlové a dÍžkové merania za
účelom určovania horizontálnych pohybov),
g e o f y z i k á lny c h (tiažové a magnetické
meranla za účelom štúdia variácH geofyzikálnych poli a ich korelácie s recentnými pohybmi a seizmické metódy za účelom štúdia seizmického režimu a osobitostí hlbinnej stavby
zemskej ké.lry v oblasti polygónu),
g e o I o gi c k o - g e o mor f o log i c k Ý c h
(za účelom štúdia hlbinnej zlomovej tektoniky, dalej skúmania stálosti nivelačných bodov
z hladiska
exogénnych
geomorfologických
procesov a objasnenia zákonitosti recentných
pohybov).
Uvedený program sa postupne realizuje.
Ako prvý krok sme začali s prácami spojenými
s výskumom rec e n t n Ý c h z v i s I Ý c h P o h y b o v zemského povrchu. Na ten účel boli v r. 1970
na trase polyg6nu vybudované špeciálne (skalné,
hlbkové, podzemné nivelačné kamene) a 'l r. 1971
dokončené ostatné stabilizácie, takže sa mohlo začať s nivelačným meraním. Prvú niveláciu povod-

8 -

1

Pant, pestr~ Zly miestami so §trkami a pieskami

2

Sarmat, lJápnité Zly a piesky, v okra;ove;
facU pieskovce, lumachely, podrad.né ~trky
a zlepence

4 -

Vápence, dolomity, brekciovité
vápence,
brekcie
Leukokrátny granit bOhatg na muskovit

5 6 -

Spodng torton, polymtktné
Amfibolity

7 -

Levant - kolarovská
formáda;
štrky
a pžesky v Poduna;ske; nížlne,' vrchná pestrá sérla; pestré Zly a štrky va Viedenske;
panvt

3 -

zlepence a štrky

pohybov zem-
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15 16 17 18 -
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Fylžty, biotžtické a sericitžcko-biotitické
fyllty
Kremence, vo vrchných polohách miestami
pestré brždltce
Biotitžcké svorové ruly a paruly s granátom, mžestamž 50 staurolžtom
Dvo;sťudné granity až granodžority strednozrn~
Oblast ho;ne;šžeho výskytu pegmatitov
Panon, vápnité íly a íly, pžesky, vzácne
štrky
Tmavé sltene a sltenité vápence
Vrchný torton, vápnité Zly a pžesky, podradné pžeskpvce
Pltocén, nedelený
Zlomy dokázané
Zlomy predpokladané
Trasa polygónu

GeodetiCký a kartografický obzor
286 ročník 23/85, čislo 11/1977

nej trasy vykonal Geodetický ústav (GÚl. n. p.
Bratislava v r. 1971. Ten istý ústav vykonal v r. 1973
opakovanú niveláciu avšak už rozšírenej trasy (vrátane 7 tiažových bodov). Pomerne velká intenzita
pohybu morfoštruktúry Malých Karpat zistená v etape 1971 - 73 vyvolala živú diskusiu na medzinárodnom sympóziu o výskume recentných pohybov
zemskej
kt>ry na geodynamických
polygónoch
v Smoleniciach [5] (október 1974) a dala podnet
k tomu, že sme rozhodli zabezpečiť, aby sa počínajúc rokom 1975 uskutočnila každoročne opakovaná
nivelácia aspoň časti nivelačného polyg6nu v úseku medzi Pezinkom a Stupavou cez Babu (cca 33
kilometrov). Nivelačně meranie v r. 1975 a 1977
vykonala Katedra geodetických základ ov SvF SVST
a v r. 1976 VlÚGK.
Z ďalších meraní sa na bratislavskom polygóne
robla pravidelné
tI a ž o v é m e ran i a. K 7 tiažovým bodom pribudlo v r. 1974 ďalších sedem
(obr. 3) a v jeseni toho istého roku bolo vykonané
základné meranle. Odvtedy sa tu konajú každoročne 21, resp. 3 opakované tiažové meranla. Merania
robia tri pracoviská, a to: GÚ, n. p. Praha, Geofyzikálny ústav (GfÚ) ČSAV a GÚ, n. p. Bratislava.
Používajú pri nich v súčasnosti
5 gravimetrov.
Prehfad meraní, pracovísk a použitých prístrojov
je v tab. 1.
Roku 1976 začal Geografický ústav SAV t e r é n n y v Ý s k u m stá los t i nlvelačných bodov geodynamického polygónu z hfadiska exogénnych geo-
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Rozmžestnenže tiažovgch bodov
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- Lamač, 2 - Bratislava
-Blumentál,3
- Ivanka pri Dunalž, 4 - Senec, 5 Pezžnok, 6 Pezžnok GalIa,
7 - Pod Babou, 8 - Baba !l, 9 - Baba I,
10 Pernek, 11 - Malacky II, 12 - Malacky, 13 - Lozorno, 14 .....:Stupava .
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(trasa

nivelačnéhopolygónu

morfologických
procesov. Podla plánu sa majú
tieto práce dokončiť v r. 1978. Súčasne v r. 1976
vykonali pracovníci GfÚ SAV prvé ma g ne t i c k é
m e ran i e. Týmlto meraniami majú zisťovat variácie magnetického
pola Zeme. Okrem ~oho sa
majů vyšetrovať vzájomné súvislosti medzi zistenými variáciami a recentnými pohybmi. Oalej na
GfÚ SAV priprav1li v r. 1977 katalóg zemetrasení,
ktorých ohniska ležali v blízkosti polygónu, a dali
nám ho k dispozícii na skúmanie korelácií medzi
súčasnými pohybmi a seizmickými javmi.
Pomalšie pokračujú prípravné práce na sled ovanie vod o r o v n Ý c h p o h Yb o v zemského povrchu. Podla našich požiadaviek z bodov čs. trigonometrickej siete vybral v r. 1975 náš spolupracovník Št. Priam 7 bodov na vytvorenie lokálnej
siete na uhlové a dlžkové merania [4]. V tom
istom roku ich aj rekognoskoval. Sieť bola zvolená
tak, aby umožnila sledovať pohyb hrebeňa Malých
Karpát vzhladom na okraje Záhorskej a fodunaj·
Skej nížiny (obr. 4). Pri volbe polohy bodov sa
prihliadalo na priebeh trasy nivelačného polygónu
a tektonických zlomových línlí a tléž na možnosti
použiHa teodolitu WUd T3 a dialkomera AGA - 8.

Body na hrebeni Malých Karpát (Čertov kopec,
Korenný vrch, Gašparova a Somár) sú v bukovom
lese vysokom 20 - 30 m, čo velmi komplikuje
riešenie problému. V súčasnosti boli pre projektovanú sleť na počítači vypočítané parametre konfidenčných elíps.

Záverom by sme chceli vysloviť presvedčenie,
že real1zácia uvedeného komplexného
programu
výskumu na bratislavskom geodynamickom polygóne prinesie nové poznatky pri odhalovaní zákonitostí, príčin a podstaty súčasných pohybov z'emskej kory. Ako ukážeme v ďalšom článku, už doterajšie výsledky nasvedčujú
tomu, že uvedený
predpoklad možno považovať za reálny.

(1) FUsAN, O.: Geológla. ln: Slovensko.
slava 1972, s. 1 - 122.
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VUGTK v Praze

Závislost nivelační chyby
na parametrech nivelace

katedra

Nive]ační sítě vyrovnáváme
metodou nejmenších
čtverců (MNČ) za podmínky [pvv] = min. Pojem váhy
p měření je rovnocenný s pojmem jeho přesnosti,
a váhu měření definujeme jako reciprokou hodnotu
kvadratické střední chyby
Pi

=

k :

mr, [( ;jti = min.,

došlo: 3. 10. 1977

(1,1)

kde mj značí úplnou střední chybu měření, ve kterém
mají být zahrnuty všechny složky, ovlivňující přesnost měření, včetně systematických chyb. Jen v tomto
případě dá vyrovnání nejspolehlivější hodnoty neznámých měřených veličin.
I když metoda geometrické nivelace ze středu je
zdánlivě jednoduchá, měřické chyby se tu řídí velmi
složitými zákony. Na otázku určení úplné střední
chyby není jednotný názor a různí autoři vypracovali
své t.eorie, z nich~ vyvodili pro určení této chyby více
či méně složité· vzorce.
Přesný výraz, který by vyjadřoval úplnou nive·
lační chybu, a tím též váhu nivelačního měření, by
byla velmi složitá funkce, např. [2]

Ing. Emanuel Kolenatj, CSc.,
vylli geodézle ČVUT, Praha

kých podmínek. Je tedy zřejmé, že jakýkoliv jednoduchý výraz, který by určoval váhu nivelačního převýšení, bude vždy jen aproximativní.
V praxi by použití této, nebo podobné funkce bylo
však příliš komplikované a při tom nehospodárné.
Pro výpočet váhy naměřeného převýšení potřebujeme
jednoduchý vzorec, který by obsahoval maximálně
dva argumenty, abychom obdrželi jednotné kritérium
a vyvarovali se tak jakékoliv libovůle.
Diskuse v tomto směru se omezily prakticky na
otázku, zda volit jako kritérium pro určování vah
délku nivelačního pořadu L nebo počet sestav v.
Konkrétně máme tedy volit
1
PI = LI nebo

15
PI=-?
VI

V poslední rovnici čitatel na pravé straně je roven
15, protože v ČSSR připadá ve volném terénu na
1 km nivelačního pořadu průměrně 15 sestav. Bude
tedy v obou případech příslušná jednotková střední
chyba vyjadřovat přibližně kilometrovou střední chy.
bunivelace v průměrně sklonitém terénu [6]. Zdá se,
že tato otázka není s konečnou platností vyřešena.
Snadno nahlédneme, že např. v druhém argumentu
2
bude
v běžných případech lépe zahrnuta velikost nam = k1L
k2L2
ksL4
k4[h2l+ kó[h]2 +
m,ěřeného převýšení (s větší sklonitostí terénu se
2
+ ka[lhlJ2 + k1v + kgv + '"
(1,2)
z'\rětšuj~ P9četsestavna
jednotku délky pořadu) V této rovnici značí L délku nivelačního pořadu, h na·
~edy -také chyba z nepřesné znalosti _průměrné délky
laťového metru a z náklonu latě. Naopak ale přitom
měřené převýšení, v počet sestav. Přitom parametry ki
nemají všeobecnou platnost a mohou se měIÚt během
se zkrácenými záměrami rychle klesá chyba z cílení,
měření podle tvaru terénu· i_pOllIě změn _~tli;ldsférlC' ~ hQri~ontQ.ce stroje a zvláště z refrakce. Vidím,~, že

+

+

+
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tudíž žádný z obou argumentů nevystihne souhrnně
vliv všech složek nivelační chyby.
K řešení této otázky byla provedena statistická
analýza bohatého měřického materiálu pomocí korelačního počtu.
Dr. Kučela [6] zpracoval bohatý materiál z každoročního měření na zkušebním nivelačním polygonu
v Podbabě, a to z dvanácti vybraných oddílů o různých délkách Ri s různě velkými převýšeními hi•
Přitom staví závislost

kde L = [R] je průběžně rostoucí délka polygonu.
Z grafického srovnání byla zřejmá slabá korelace mezi
střední chybou mi a délkou pořadu Li, zato lepší kore·
lace při kombinaci (h, m) a ('JI, m), kde obě mají stejnou
tendenci. Tato studie vedla k návrhu váhy

Tentýž materiál zpracoval Ing. Trager [7] za
předpokladu m = f(R, 'JI, h), přičemž bral v úvahu též
odchylky výsledků z jednotlivých let od celkového
průměru v oddíle. (Tím se uplatní chyba z nepřesné
znalosti délky laťového metru, různá v jednotlivých
letech.) Zde se ukázal (opět grafickým srovnáním)
těsnější vztah mezi (R, m) než mezi (h, m) nebo ('JI, m).
Tento výsledek, který byl ověřen také zpracováním
dalšího materiálu z jiných nivelačních sítí, vede k volbě
váhy
P,

=

1 : Ri,

resp.

P.

=

1 : LI'

opět stejnou kilometrovou střední chybu v rovinatém
terénu.
2. Studium korelace nivelaěni chyby
R a poětem sestav 11

Jako statistického materiálu použijeme zde výsledků
měření v nivelační síti 1. řádu ČSJNS na území čech.
Statisticky bylo zpracováno 4671 převýšení ze 34
nivelačních pořadů 1. řádu, tvořících nivelační polygony A, B, C, D, E, H, I, J, Ma N.
Uvažme při tom, že zmenšením třídních intervalů
koeficient korelace lépe vystihne skutečnou závislost
obou uvažovaných korelovaných veličin. Zvětšováním třídních intervalů totiž obvykle klesá koeficient
korelace a výsledky se liší od výsledků, získaných
z původních (netříděných) hodnot. Volme tedy pro
zvolené veličiny (b R, 11 a 15R
11 menší intervaly i
než ve své práci použil Ing. Kruis [5] a sice: iR =
= 100 m, i. = 3, iI5R+. = 2, i(} = 0,1 mm.
Názornou představu o funkčním vztahu mezi
rozdílem lel v oddíle a délkou R dává příslušný kroužkový graf korelace včetně obou regresních přímek na
obr. 2.1. V tomto grafu je plocha kroužku úměrná
četnosti Zl výskytu absolutních hodnot rozdílu lel

+

(1,6)

Ing. Kruis zpra.coval [5] též nivelační měření z let
1959-61 s následujícími koeficienty korelace:

r(lel, R)

= 0,56
= 0,45

r(IAI, L) = 0,39
r(IAI,lI)

=

0,39

Korelace v těchto zvolených kombinacích proměnných jeví se prakticky stejná. a ve všech případech
dosti slabá. Zřejmě se zde uplatňuje náhodná variace
velikostí rozdílů lel, Ill. Výsledky svědčí o tom, že při
každém zjednodušení vzorce pro lU'čení váhy nezůsta·
nou zahrnuty faktory, které rušivě působí na hledaný
(v určitém smyslu "měřený") jednoduchý vztah.
V našem případě je to ná.hodnost rozdílů při nivelaci.
Proveďme novou studií, při níž budeme současně
uvažovat následující funkce pro výpočet vah:

e

1

15

Pl..= -R ; PI= -;.
I

'JIi

PI= 15R

o~ . •
. •

•••••

30
I

+ 'JI, .

(1,9)

s délkou oddflu

2.1 Korelace
mezi absolutní
hodnotou
rozdílu
dvojí nivelace a délkou oddílu i počtem sestav

Aby bylo možno provésti rozhodnutí mezi tímto
rozporem, zpracoval Ing. Kruis statistický materiál
z Československé jednotné nivelační sítě s mnoha tisíci
krátkých oddílů (R < 1 km) a také s četnými delšími
úseky (L > 10 km) s příslušnými absolutními hodnotami rozdílů tel a IAI mezi dvojí nivelací (viz [5]).
Ukázala se jen mírná korelace mezi rozdílem dvojí
nivelace a počtem sestav. Nalezené koeficienty korelace r jsou:

r(lel,lI)

e

o

Poslední vzorec, navržený prof. Bohmem [2] zahrnuje
oba argumenty - ja.k délku oddílu, tak počet sestav.
Za stejného předpokladu jako u rovnice (1,3) obdržíme
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v i-té třídě. Grafy pro další dvě kombinace uvažovaných veličin jsou podobné. (Roztříděné hodnoty v korelačních tabulkách s podrobným výpočtem koeficientů korelace a koeficientů přísluiných regresních přímek (viz [3], str. 36-38).
Výsledné koeficienty korelace

r(lel,

R)

= 0,36 r(lel,

r(lel,

15R

+ v)

v)

=

= 0,17,

0,35

(2,1)

svědčí opět o mírné korelaci mezi faktory, v uvažovaných zjednodušených vzorcích pro výpočet vah. Prakticky stejný koeficient korelace vychází při současném
pojetí dvou faktorů 15R + v jako při závislosti lel na
délce oddílu R. Zarážející je však příliš nízký koeficient
korelace, vyjadřující funkční závislost mezi lel a v přibližně poloviční než při uvážení závislosti mezi lel

aR.
2.2 Korelace
oddílu R

mezi

počtem

Bestav

v a délkou

Poveďme iproto ještě další studii k objasnění vztahu
mezi počtem sestav v a délkou oddílu R. Použijeme
stejného statistického materiálu jako v předchozím
odstavci i při stejné volbě třídních intervalů iR =
= 100 m a i. = 3. Třídní četnosti a funkční závislost
znázorňuje podobný graf [3].
Koeficient korelace mezi délkou oddílu a počtem
sestav r(R, v) = 0,70 podle vžitých kritérií [I] svědčí
podle očekávání o dobré korelaci mezi uvažovanými
faktory. Značně rozdílnou hodnotu r(lel, v) proti
r(lel, R) při r(lel, v) = 47%r(lel, R) možno vysvětlit
značným poklesem působení některých uvedených
chyb při zkrácení záměr ve sklonitém terénu v oblasti
Čech. K dalšímu studiu použijeme proto i měřického
materiálu z moravské části sítě.
2.3 Korelace mezi absolutní
hodnotou
rozdílu
dvojí nivelace a délkou oddílu i počtem Bestav
v oblasti Čech a Moravy
K tomuto studiu uvedených korelačních závislostí byl
shromážděn rozšířený statistický mlLte;riálz 15 nivelačních 'pořadů I. řádu ČSJNS z oblasti Čech a Moravy,
tvořících 16 polygonů (polygony A až P) se 7205 oddíly. Do tohoto souboru nebyly pojat,y oddílý, jejichž
délka byla příliš velká na styku dvou pořadů, opakovaně měřené po delší době při možném pohybu značek.
Třídní intervaly byly voleny takto ([3]): i(}=
= 0,1 mm, ,iR = 0,04 km, iv = 2, i15R+v = 2. Zmenšení třídního intervalu iR bylo voleno z těchže důvodů
jako v odst. 2.1. Grafy četností příslušných argumentů
s regresními přímkami jsou opět podobné obrázku
předešlému.
Zjištěné koeficienty korelace

r(lel, R) = 0,33, r(lel, v) =- 0,28,
r(lel, 15R + v) = 0,33

(2,2)

!'lvědčí opět jen o mírné korelaci mezi uvažovanými
faktory. Zatímco koeficienty korelace r(lel, R) a r(lel,
15R + 'JI) se změnily jen nepatrně proti hodnotám
vypočteným z pořadů na území cech, projevil se
značný vzrůst r(lel, v). Tím se značně přiblížil k hodno-

tám ostatních koeficientů. Vzhledem ke sLÍ'f,dní odchylce vypočtených empirických koeficientů korelace
mr(lel, R) = mr(lel, v) = mr(lel, 15R v) = m, = 0,01
všechny tyto tři hodnoty koeficientů korelace leží
v intervalu mezi svou střední odchylkou a hodnotou
0,40. Z této skutečnosti můžeme usuzovat opět pouze na volný vztah mezi absolutní hodnotou rozdílu
dvojí nivelace v oddíle lel a uvažovanými faktory

+

R,

v,

15R

+ v.

Porovnáním těehto výsledků s hodnotami, získanými v odstavei 2.1 nemůžeme soudit na výraznou
změnu koeficientů korelace buď přibíráním dalších
hodnot (např. z pořadů na území Slovenska), nebo
dalším zmenšováním třídních intervalů.
Uvedená studie by tedy svědčila o tom, že prakticky všechny tři vzorce, navrhované pro volbu vah
v rov. (1,9), jsou přibližně stejně vhodné pro měření,
prováděná v nivelačních sítích. Přitom bychom zřejmě
váhu, uvažující jen počet sestav, umístili až na poslední místo v pořadí.
Nyní se však naskýtá další otázka. Zda, nebo do
jaké míry jsou vůbec vhodná uvažovaná kritéria pro
volbu vah, vzhledem k prokázanému pouze mírnému
vztahu mezi absolutní hodnotou rozdílu dvojí nivelace
a délkou oddílu či počtem sestav.
2.4 Korelace
mezi čtvercem
rozdílu
dvojí
velace a délkou oddílu i počtem sestav

ni-

Uvažme ještě okolnost, že váhy měření definujeme
jako hodnotu nepřímo úměrnou čtverci
střední
chyby. Doposud jsme však studovali vztahy mezi
lineární absolutní hodnotou Jel dvojí nivelace a délkou
oddílu R či počtem sestav v. Provedeme tedy další
studii, ve které budeme hledat závislost čtverců e2
na R a v.
K tomu použijeme stejného Btatistického materiálu jako v předcházejícím případě, při čemž byly
vytčeny krajní meze proměnných takto:

= 4,0 mm2, Rmax = 1,64 km,
Vmax = 40,
(I5R + v)mu = 48.

e~x

V průměru bylo použito celkem 6830 dvojic hodnot
příslušných argumentů.
Kroužkový graf korelačního pole (e2, R) včetně
zákresu régresních přímek je na obr. 2.2. Ostatní grafy
jsou podobné. Při volbě třídních intervalů il12 =
= 0,05 mm2, iR = 0,04 km, i. = 2, i15R+v = 2 byly
získány následující hodnoty:

r(e2,

=

R)
2

r(e

,

0,34
15R

r(e2,

+ v)

v)

=

= 0,34

0,28,
(2,3)

se stejnou střední odchylkou mr = 0,01. (Podrobné
výpočty viz [3]).
Tyto výsledky jsou shodné s hodnotami koeficientů závislostí lel na R, v a 15R + v v rov. (2,2). Potvrdilo se tedy zjištění, že mezi absolutuí hodnotou rozdílu dvojí nivelace či jeho čtvercem a délkou oddílu nebo
počtem sestav či funkcí 15R
v existuje pouze velmi
volný vztah? .
Než odpovíme na. tuto otázku, podívejme se na
seskupení rozdílů lel resp. e2 v korelačních grafech.
Prakticky ve všech případech ke každému třídnímu
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intervalu argumentu iR, i., nebo i15R+v přísluší celý
soubor různých hodnot lel nebo e2, přičemž původní
hodnoty e jsou přibližně normálně rozděleny (tj.
s větším počtem malých hodnot (viz [4]). Rozptyl
hodnot lel nebo e2, způsobený jejich náhodností, nutně
působí jako rušivý faktor při určování jejich vztahu
k jednotlivým argumentům. Zkoumejme proto obecně,
jakých hodnot nabude koeficient korelace r(x, Iyl) při
normálním rozdělení proměnné y.

K jeho zmírnění a získání řady hodnot korelačního
koeficientu, směřujících k limitě, byl vytvořen nový
model čtyř korelačních polí. Základem bylo korelační
pole s intervalem 0,05 a počtem 4732 prvků. Při po·
stupném sdružování prvků do širších intervalů u obou
proměnných na 0,1-0,2-0,4
se prvky původního
pole sdružovaly vždy ze čtyř malých čtverců do jed.
noho většího. Takto všechna čtyři pole mají stejný
počet prvků (4732). Výsledky obou postupů jsou
uvedeny v tabulce 3.2.

3. Koeficient korelace r(x, Iyl) při normálním rozdělení
veličiny y s parametrem E(y) = O a (1y = (10' x
Následující studie má vést k odhadu, jaký stupeň ko.
relace můžeme čekat v případě, kdy každé hodnotě
argumentu x přísluší celý základní soubor normálně
rozdělených náhodných hodnot y. Při tom E(y) = O,
takže při každém x jsou malé hodnoty Iyl nejčetnější
(s maximální pravděpodobností pro y = O). S rostoucí
hodnotou argumentu x roste však průměrná absolutní
hodnota Elyl nebo střední kvadratická hodnota E(y2)
veličiny y, tj. roste její variační obor (např. nivelačních rozdílů
s délkou oddílu R).
K provedení studia byly vytvořeny modely kore.
lačního pole. Argument x se mění ekvidistantně od
nuly po k .Llx (Llx je třídní interval - šířka sloupce).
Každé hodnotě x = i .Llx (sloupci) přísluší 100 hodnot y s normálními třídními četnostmi

i

0,4
0,2
0,1
0,05

I

I

r ± m,
[zl
pti sdružováni kor. prvků

0,55,
0,575
0,57,
0,580

±
±
±
±

O,Olz
O,Oli
0,011
0,01,

4732
4732
4732
4732

r ±m.

I

[zl

pH rozlliřováni kor. pole

0,54.
0,55,
0,62.
0,580

±
±
±
±

0,03,
0,02,
0,01,
0,01,.

595
1090
2636
4732

V

e

Zl;

=

lOOLl(/)

=

100
V5e
Ij

2n

ti -

= LIt = Lly : (11/'
(10 = I platí (1y =

t,

t'
-2"

.dt,

ti

=

LI(/)

(/)(t;) -

(/)(/1),

Při volbě
x (analogicky mli = I mm
pro R = I km), Lly je třídní interval pro veličinu y.
V tabulce 3.1 je korelační pole při volbě třídních
intervalů Llx = 0,2 a Lly = 0,2. Vyznačeny jsou středy
intervalů

~ (Xi

+ x;),

pravděpodobnosti

noty ti = y; : (11/ při (1y = x
(střed intervalu). Koeficient
korelace z celkem 1090 hodnot
funkce
r(x,

ly!> + m, = 0,557 + 0,025.
(3,1)

Pro lepší přiblížení integrovanému poli byly zmenšeny třídní intervaly na Llx =
= Lly = 0,1. Výsledný koefi·
cient korelace r = 0,624.
Další zúžení intervalů na
Llx = Lly = 0,05 dalo 4732
hodnoty y a koeficient r =
= 0,580. Rozšíření intervalů
na 0,4 s 595 hodnotami dalo
r = 0,543.
S růstem šířky intervalu
při konstantním počtu prvků
[zl, = 100 ve sloupcích se projevoval vliv třídění (zaokrou.
hlování) s klesajícím počtem
prvků.

~

i~~-

(/)(t;),

hod-

-+ .~.

r

i

i

-J_O,_'!Q

V nivelaci platí (1: = (1~.R,resp. (1~.". Při zvoleném (10 = I platí získaný limitní koeficient korelace
(0,6) také pro r(e2, R), což je směrodatnější pro volbu
vah než r(lel, R) nebo r(lel, v). Hodnoty r(e2, R) = 0,34

1

I... -

I

Limitní (maximální) hodnota lim r(x, ly!> • 0,6
platí pro případ, kdy parametr normálního rozdělení
náhodné proměnné veličiny y je lineární funkcí jedi.
ného argumentu x a kdy v souboru hodnot y přesně
platí normální rozdělení a neuplatňují se žádné jiné
faktory (argumenty). V praxi musíme počítat s dalšími
rušivými vlivy (faktory), které do korelačního vztahu
nebyly zahrnuty. V případě korelace (Iel, R) s proměnlivým převýšením, počtem stanovisek, systema.
tickými vlivy půdních a meteorologických podmínek.
Musíme tedy vždy čekat r < 0,6, přičemž líodnoty
r _ 0,6 již znamenají vysoký stupeň korelace mezi
rozdělením (standardem) (11/ a argumentem x (prakticky nenarušený funkční vztah (1y = f(x).

_

f(l,..n

1,.., •• 'o{l

I

L
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I

0,1

1111 "

I

0,3

I

0,5

0,7

0,228
0,29
23

0,174
0,22
17

I

0,9

0,954
2,00
95

0,497
0,67

50

0,311
0,40
31

0,3

0,9999
4,00

0,816
1,33
32

0,576
0,80
26

0,431
0,57

20

0,340
0,44
17

0,5

1,000
6,00

0,955
2,00
.14

0,770
1,20
19

0,610
0,86
17

0,922
2,67

0,890
1,60
12
0,955
2,00

0,1

5

-

0,7

4

-0,9

0,999
3,33

1,1

1,000
4,00

1

-

-_.
1,3

0,213
0,27

0,497
0,67
16

0,418
0,55
14

0,354
0,46
11

0,311
0,40

0,746
1,14
14

0,626
0,89
13

0,535
0,73
12

0,465
0,62
11

0,404
0,53

0,847
1,43

0,733
1,11
11

0,637
0,91

0,559
0,77

0,497
0,67

0,816
1,33

0,724
1,09

10

7

1

1,5

1,7

1,000
3,60

0,990
2,57

2,1

-

---

3

2
0,955
2,00

0,985
2,44
1

2

-

2,5

0,996
2,89

2,7

0,998
3,11

0,982
2,36

-

--2,9

--3,1

----

0,989
2,55

2
0,968
2,15

1

1

0,994
2,73

0,979
2,31

0,996
2,91

0,986
2,46

-

1

3,3

3,5

0,994
2,77

0,977
2,27

--

---

----

-~

-

----

0,984
2,40

3,7

3,9

0,992
2,67

4,1

0,995
2,80

4,3

-
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0,990
2,59

-

2
0,943
1,90

1
0,973
2,21

1

-

2
0,930
1,81

0,965
2,11

0,986
2,47

2
0,913
1,71

1

1

-

0,997
2,93

2

0,955
2,00

0,981
2,35

2
0,895
1,62

0,941
1,89
1

-

,

2

2

0,974
2,23

3
0,871
1,52
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0,966
2,12
1

0,989
2,53

3

2

1

-

3
0,847
1,43

0,907
1,68

0,955
2,00

4

3

2

1

1
0,991
2,61

4

0,816
1,33
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1,58
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1,88

tj

0,785
1,24
4

2

2

-----

0,746
1,14
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1,47

0,922
1,76
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2,13

tj

4

3

2
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2,00

---

5
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1,05

0,829
1,37

0,899
1,64

6
0,658
0,95

5

4

3
0,939
1,87

6

0,792
1,26

0,874
1,53

6
0,610
0,86

0,754
1,16
4

7
0,553
0,76

0,706
1,05
5

4
0,916
1,73

7

6

6

0,841
1,41

6
0,497
0,67

0,658
0,95

0,762
1,18

4

2

-_.

7

0,803
1,29

0,890
1,60

0,955
2,00

-

-

3

1

-

0,858
1,47
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1,84
2

1

---
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0,816
1,33
5
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2,18
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2,67
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1,82

7
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7
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7

7
0,770
1,20

8

8

0,653
0,94

7
0,369
0,48
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0,63

0,588
0,82
7

6
0,832
1,38

5

3
0,974
2,22

1

---~-

0,899
1,64

8

8

8

8
0,296
0,38

0,404
0,53

0,522
0,71

7
0,228
0,29

9

9

9

0,715
1,07

9

0,326
0,42

0,445
0,59

8
0,151
0,19

0,251
0,32
8

9

8

8

9

0,362
0,47

2,1

0,080
0,10

0,166
0,21

0,274
0,35

0,648
0,93

0,781
1,23
6

4
0,955
2,00

1

0,998
3,14

0,853
1,45

9
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I
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0,10
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0,24
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8

1,9

I

I 0,095
0,12

0,576
0,80
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1,08
7

6

2

---

0,796
1,27

1,7

10

9
0,642
0,92

9

8

0,925
1,78

0,996
2,8li

----
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0,881
1,56
4

0,978
2,29

1,9

I

0,243
0,31
12
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3,20

-

1,5
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0,955
2,00

-

I
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3

--- ---
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0,995
2,80

I
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6
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1
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1

1
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a r(e2, v) = 0,28 podle (2,3) lze proto považovat za
dost dobrou korelaci.
Uvedené dedukce platí přibližně i pro vztahy
Oel, R) a (Jel, v) s nyní dobrou korelací r • 0,4.

4. Závislost čtverce střední nivelačni chyby
délce oddHu R a počtu sestav v

m:

na

Pro další studium vytvořme čtverce (m~)i = [e2]; : Zi
jako průměry hodnot v i-tém sloupci příslušnému
středu intervalu Ri (délka oddílu) nebo Vj (počet sestav)
nebo (15R + v);. Zde Zj = [Zji] v celém sloupci.
Třídní intervaly argumentů R, v a 15R
v zvol·
me takto: iR = 0,04 km, i. = 2, i15R+. = 2. Názorný
kroužkový graf se zákresem regresních přímek pro.
měnných (m2, 15R + v) je sestrojen na obr. 4.1. Grafy
ostatních kombinací uvažovaných proměnných jsou
podobné. (Viz [3].)
Zjištěné koeficienty korelace

+

r(m~, R)

=

0,98,

r(m~, 15R

r(m~, v) = 0,93,

-+.. v)

= 0,97

(4,1)

nás přesvědčují o tom, že existuje velmi těsný vztah
mezi těmito zkoumanými proměnnými.

Uvážíme-li, že koeficienty korelace v rovnicích (4,1)
nabývají téměř stejných hodnot, dospíváme k závěru,
že nejsou opodstatněny žádné rozpaky při volbě vah
nivelačních měření. Funkční závislost střední chyby
rn2, resp. váhy' p bude tedy zřejmě prakticky stejná

při volbě každého ze tří uvažovaných argumentů,
pokud půjde o normální terénní poměry.
Z toho vyplývá, že volba váhy jako funkce délky
nivelovaného oddílu, resp. pořadu, nebo počtu sestav,
či kombinace obou faktorů, bude za normálních terén·
ních podmínek zcela rovnocenná a v každém případě
oprávněná.
Ve zvláštních případech (např. při nivelaci přehrad) by mohlo dojít k velkým rozdílům počtů sestav
v v různých, přibližně stejně dlouhých oddflech. Zde
je více oprávněna volba váhy Pi = k : Vi' (Přibližně
stejné váhy podle pj = 1 : Li by neodlišily nivelaci
v rovinném a strmém úseku.)
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TERMINOLOGIE
A SYMBOLIKA
V GEOD~ZII A KARTOGRAFII
Štandardizácia geografického
názvoslovia Základnej mapy ČSSR

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

1 : 50000

Problematika
geografického
názvoslovia sa stáva
čoraz viac stredobodom
pozornosti na domácich
i medzinárodnych
fórach či už z oblasti geografie
a kartografie alebo jazykovedy. Touto otázkou sa na
rokovaniach zaoberali 2. česká onomastická kon·
ferencia (Praha 1975], zjazd Československej spo ..
ločnosti zemepisnej (Plzeň 1975], 4. kartografická
konferenci a (Brno 1975) a 7. slovenská onomas·
tlcká konferencia (ZemplInská §frava 1976). Uvede·
né konference
potvrdili
rastťíci záujem českej

i slovenskej lingvistickej. geografickej i kartogra·
fickej odbornej verejnosti O otázku geografického
názvoslovia.
Tohoročná 3. konferenci a OSN v Aténach o štan ..
dardizácii geografického názvoslovia má na progra·
me hodnotit prácu národných názvoslovných
komisií, ktorú tleto vykonali v období od r. 1972, kedy zasadala 2. konferencia OSN v Londýne a 2. konferencla sociallstických
štátov 7. a 8. regionálnej
skupiny OSN. po súčasnosť. Hoci obe národně ná ..
zvoslovně komisie CSSR pristupovali k úlohám uve ..
dených konferenclí so všetkou vážnosťou, predsa sa
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nesplnil jeden z doležitých
bodov odporúčanL
Štandardizácia
geografických
názvov nemá totiž
doposiaf legislatívnu povahu, tak ako je to v BtR,
MtR, NDR, PtR a ZSSR. Vyriešenie tohto problému nie je však v kompetencii
názvoslovných
komisií. Napriek tomuto nedostatku vyvíjala Názvoslovná komisia pri Slovenskom úrade geodézie a
kartografie (ďalej NK) bohatú činnost

Tohto roku ukončila NK jednu etapu svojej činnosti, náplňou ktorej bol a revízia a štandardizácla geografického
názvoslovia
Základnej
mapy
ČSSR 1 : 50 000 (ďalej ZM), názvy nesídelných objektov. Preverilo sa a štandardizovalo
do 17 tisíc
názvov vrchov, dolín, honov, chrbátov, sedlel, vodných nádrží, vodných tokov, vodopádov, rybníkov,
kanál ov, jaskýň a priepastí. Názvy sídelných objektov sa v súčasnosti riešia v spolupráci s MInisterstvom vnútra SSR.
Na túto úlohu vypracovala NK Návod na úpravu
geografického
názvoslovia (Bratislava 1972), ktorý obsahuje všeobecné jazykové pravldlá a zásady na úpravu fyzickogeografického
a sociálnogeografického názvoslovia, ďalej vymedzenle úloh NK
a okresných názvoslovných zborov pri úprave geografického
názvoslovia na území Slovenska ako
i metodický návod.
Práca, ktorá trvala takmer šesť rokov mala niekorko etáp. V prvej etape sa vypisovalI názvy
z jednotlivých listov ZM do zoznamov názvoslovia
a expedovali na strediská geodézie. V druhej etape
sa názvy overovali a okresné názvoslovné zbory
potvrdzovali Ich správnosť, v tretej etape sa vykonala konečná úprava názvov - Ich štandardizácia - a v štvrtej etape redakčné práce. Vzhfadom na rozsah a náročnosť vykonanej práce je
výsledok šesťročného
spoločného
úsilia hodnotený pozitívne. Veď množstvo pomenovaní sa muselo overovať.v
dostupných mapových zbierkach,
v materiáloch Jazykovedného ústavu tudovHa Štúra SAV, v príslušnej odbornej literatúre, ba muselo
sa v mnohých prípadoch
rokovať s príslušnými
miestnymi a okresnými národnými výbormi. Spolupracovalo sa taktiež s roznymi podnlkmi a Inštitúciami ako sú Štátne lesy, Povodie Dunaja, výskumný ústav vodného hospodárstva,
Slovenský'
úrad pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody
a i.
V konečnej fáze možno konštatovať, že NK urobila vefký kus záslužnej práce a želaním celého
kolektívu je, aby sa štandardizované
názvy dostali
člm skor do života a používali sa jednotne na mapách, v odbornej literatúre
a najmi!. v informačno-komunikačných
médiách.

Pri štandardizácii
sa NK riadila zásadami, ktoré
si stanovila v Návode na úpravu geografického názvoslovia a v doplnkoch k Návodu. Chybné po menovania na mape boli réizneho typu:
a) nárečové
podoby
a ich
skomolen i n y - napr. Grynik správne Grúnik, Dzivá Divá apod. Lexikálne a slovotvorné nárečové odchýlky sa z hradiska dnešnej spisovnej slovenčiny neupravovali, pretože dnešnému človeku neznejú ako apelatívum
(všeobecné meno), preňho sú

jednoducho názvom, napr. Debra (dolina), Člerťaž
(hranica, hraničná čiara], Pal ach (trstie). Výrazy
debra, čierťaž a palach nie sú vo vedomí dnešnej
generácle živé.
b) i n o j a z y č n é n á z v y ako Almas tetO Jabloňový vrch, Heckerová - Hekerová, Riaba skala - Jarabá skala a i. Úprave a štandardizácli
takýchto neslovenských t. j. inojazyčných podob sa
venovala velká pozornosť. Bolo potrebné do slovenčiny dosial neadaptované maďarské a nemecké
názvy upraviť podla zákonitostí spisovnej slovenčiny a podla týchto zásad:
obnoviť povodný slovenský názov, ak sa dá zistiť z historických podkladov,
preložH cudzojazyčný názov, ktorého etymol6gia
je jasná a dá sa významovo preložiť (Vár domb
- Hradisko)
utvoriť nový slovenský názov, a to bez vzťahu
k zneniu cudzieho povodu. To značí, štandardizovať taký slovenský názov, aký sa vytvára
pri novom osídlení krajiny,
adaptovať inojazyčný názov slovenskou grafikou (Cseres - Čereš, Buchwald - Buchvald).
c) n e z d o m á c n e n é, n e v žit é pod o b Y pri overovaní názvov strediskami
geodézie alebo
priamo s domácim obyvaterstvom sa zlstilo, že mnohé názvy na mape obyvateli a nepoznajú, a teda
nepoužívajú, napr. Mirošovský les správne Beskyd,
Mariánsky les - Bodrocký les a i. Stávalo sa taktiež, že názov na mape sa v skutočnosti vzťahoval
na iný terénny objekt.
d) ne v hod n é po m e n o van i a - odstraňovali sa názvy pripomínajúce osoby, ktoré svojou činnosťou boli nášmu zriadeniu nepriatefské
alebo
Ináč nevhodné názvy, napr. Tisovo bralo teraz Tisové bralo, Zo zadku - Zadný potok a pod.
e) tlačové
chyby
- Dláša správne Plaša,
Hrabte - Hrable a i.
f) o d c h Ý 1 k Y h 1 á s k o v é a t v a r o v é - pri
úprave názvov sa dbalo na zachovanie domácej podoby názvu, napr. Nad cestú - Nad cestou, Kyčera - Kýčera, Kačka -- Kečka, astro - Ostré.
V mnohých prípadoch mal názov nesprávne utvorenú koncovku, napr. Bocianov vrch správne Socianí vrch, Mikový potok - Mikov potok a i.
g) p r e d 1 o ž k o v é P o m e n o van i a boli osobitným problémom, najma pri názvoch potokov a
vrchov. Na uvedenej ZM bolu vela predložkových
názvov s nesprávnou
vi!.zbou, a to najmi!. názvy
s predložkami na, nad, za, u, pri, do, pred, medzi
Predložkové názvy sa vyskytovali zvačša pri názvoch honov spravidla v dvoch podobách. V podobe so statickým významom na otázku kde?, napr.
Na grúni, Medzi ramená správne Medzi ramenami,
Pod polanú - Pod polanou, U lipy - Pri lipe a i.
a s dynamickým významom na otázku kam? Názvom sa určuje smer, odkiar-pokial
vedie hon,
kam smeruje, napr. Na hrebeň, Do vrchu, Do jaslovského chotára a pod. Časté boli predložkové podoby
aj prl názvoch vrchov, hoci jazykovým prieskumom
sa zistilo, že názvy vrchov bývajú zvyčajne bezpredložkové a na mapu sa dostali nesprávnym zápisom. Názvy vrch ov ako Na Jedlinskej, Nad Hančovou, Na grúnik, Na Plašniu sa upravili takto: Jedlinská, Hančová, Grúnik, Plašná. Predložkové pomenovania sa ponechali v ojedinelých prípadoch iha
vtedy, ak príslušný národný výbor potvrdil ~ch
správnost.
V tomto prípade tu predložka splňa
Identifikačnú
funkclu t. j. presne určuje polohu
vrchu, napr. Nad Kýčerou, Nad Smrekovom, Nad
vinicami a pod.
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Názvy

vodstva

Pri ustafovaní vodných tokov sa používala mapa
a publikácie Hydrologické pomery a Hydrografický číselník. Lokalizoval sa každý tok od pramennej oblasti až po jeho zaústenie a v prípade viacerých názvov pre ten istý tok štandardizoval
sa
iba jeden, a to názov z dolného toku, pokiaf vyhovoval ostatným zásadám. Stávalo sa totiž, že dlhší tok tečúci viacerými dedinami mal viacero názvov, zvačša podfa dedín, ktorými pretekal [Stoličný potok predtým Sisek, Trniansky potok, Barvinský potok, Šarfický potok; Kamenica predtým
Rieka, Hartinov i Kamenica). Výnimku tvorili prípady, ak išlo o sútok najmenej dvoch tokov so vžitými a používanými názvami, ako napr. Biely Váh
a Čierny Váh - po sútoku Váho Spomenuté názvy
sú nielen zaužívané, ale v súčasnosti sú stredobodom pozornosti komunikačných prostriedkov a celej širokei verejnosti pri využívaní vodných tokov,
napr. na Čiernom Váhu sa buduje významné vodné
dielo.
NK riešila aj názvy umelých vodných tokov a
umelých vodných nádrží, ktoré nevyhovovali zákonitostiam spisovného jazyka. Bolo potrebné nahradiť označenie typu "kanál II, derivačný kanál
A, hlavný kanál kolárovský, hlavný andovský odpad" a pod. Na pomenovanie kanálov si komisia
stanovila tieto zásady: pomenovať kanál odvodením od názvu sídla alebo vhodného geografického objektu položeného najbližšie k zaústeniu ka-

V Budapešti zasadala 7. a 8. regionálna
skupina OSN pre štandardizáciu geografického názvoslovia

Jedným z mnohých problémov
súčasnej
geografie
i kartografie je otázka používania geografických názvov
a ich štandardizácia.
O význame národnej ako i medzinárodnej štandardizácie geografického názvoslovia svedčí v tomto smere a k t i v i t a O S N. Konali sa už 2 konferencie OSN: prvá v Zeneve v r. 1967 a druhá v Londýne v r. 1972, ktoré mali za úlohu prispieť k riešeniu problémov štandardizácie
geografického
názvoslovia. Vlastná práca sa vykonáva v 16 regionálnych
skupinách, do ktorých sú jednotlivé štáty zadelené podIa lingvisticko-geografických
oblastí. ČSSR patrí do
7. regionálnej
skupiny spolu s Pofskom, Bulharskom,
Juhosláviou a Maďarskom. ZSSR tvorí samostatnú 8. regionálnu skupinu. Z ostatných socialistických štátov NDR
patrí do holandsky a nemecky hovoriacej skupiny a
Rumunsko do románsko-hellénskej
skupiny. Určitým medzičlánkom medzi regionálnymi skupinami a konferen-

nála, napr. Komárňanský
kanál, Jelšina, utvoriť
názov podfa objektov položených na krajných bodoch kanála alebo v ich blízkosti na zvýraznenie
súvislosti miest spojených umelou vodnou cestou, napr. Hamuliakovo - Kračany.
Pomenovania vodných nádrží sa tvorili od názvu
sídla položeného najbližšie pod telesom priehrady, názvy hospodárskych nádržiek a menších rybníkov dosiaI nepomenovaných
sa tvorili zásad ne
z chotárnych názvov ležiacich v blízkosti objektu.

V stručnosti sme sa ob oznámili so skúsenosťami,
metódami a problémami práce NK pri štandardizácii geografického názvoslovia z územia SSR. Otázka štandardizácie geografického názvoslovia sa však
netýka iba geografických názvov z nášho územia
[národnej štandardizácie),
ale zákonite i medzinárodnej štandardizácie
geografických názvov, čo
je ovplyvnené rastúcou medzinárodnou
spoluprácou, výmenou skúsenostI na poli politickom, hospodárskom i kultúrnom. Štandardizované názvy sa
používajú v oficiálnych dokumentoch, na mapách
i v iných publikáciách. Prenikajú do škol, do hromadných oznamovacích prostriedkov, vedy i kultúry. Stanovenie jedinej formy názvu pre určitý
geografický objekt závaznej na oficiálne používanie je účelom štandardizácie geografického názvoslovia a poslaním názvoslovných komisií.

ciou OSN jel s k u P i n a ex per t o v OSN pre geografické názvoslovie, kde sú predstavitelia jednotliVých skupín.
Spoločné 3. zasadanie 7. a 8. regionálnej
skupiny
(28. 6.-2.
7. 1977) zvolal predstavitef
7. skupiny prof.
dr. Rad6 na základe odporúčania
1. konferencie
OSN
pre štandardizáciu
geografického
názvoslovia do Budapešti. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia
členských
štátov oboch skupín okrem zástupcu Juhoslávie, ktorý pre chorobu poslal len referát. Ďalej tu boli prítomní zástupcovia NDR a Rumunska ako pozorovatelia.
Československú delegáciu tvorili ss. Ing. Dušan F i č o l'
a Ing. Mikuláš F a l' k a š.
Program zasadania

tvorili tieto body:

1. Správa o 6. zasadnutí expertov OSN pre štandardlzáciu geografického názvoslovia v New Yorku v roku
1975,

2. Správa o činnost! národných komisií pre geogr. názvoslovie,
3. Správy o činnosti pracovných skupín expertov OSN:
- pracovná skupina pre zostavenie slovníka špeciálnych termínov,
pracovnA skupina pre názvy útvarov ffiQrského
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pracovná skupina pre názvy mimozemských
objektov,
pracovná skupina pre transliteráciu,
4. Exonymy,
5. Zostavenie zoznamov geografických názvov,
6. Zostavenie slovníka geografických
názvov Dunajskej
oblasti,
7. Medzinárodný slovník geografických
termínov používaných na všeobecnozemepisných
mapách,
8. Volba nového predstavitela
7. regionálnej
skupiny,
9. Schválenie a podpis zápisu.
Po každom bode bola diskusia. Záverečný zápis obsahuje odporúčania
pre dalšiu činnost v oblasti štandardizácie geografického názvoslovia.
CSSR predložila okrem správ o činnosti národných
komisií [bod 2) správu o stave prác na Slovníku tec hnic k Ý c h t e r m í n o v používaných
OSN pri štandardizácii geografického
názvoslovia, o zozname názvov
oceánov, podmorských tvarov a morských prúdov, príspevok na tému "Vzájomné vzhhy
medZi. úradnými
názvami a exonymami - jeden z problémov realizácie
štandardizácie
geografickej
terminolOgie"
a správu
o Medzinárodnom
slovníku termínov používaných
na
všeobecnozemepisných
mapách.
Rokovanle ukázalo, že od posledného zasadania oboch
reglonálnych
skupín v roku 1975 sa vykonal velký kus
práce pri štandardizácli
geografického
názvoslovia. Vydal sa celý rad národných zoznamov alebo kartografických diel, ktoré tvoria základný materiál geografického názvoslovia. Všetky sú díHežitým príspevkom aj pre
medzinárodnú
štandardizáciu.
Osob1tný problém tvorí
užívanie e x ony m o v [zdomácnená
podoba cudzojazyčného názvu akéhokolvek zemepisného objektu ležiaceho mimo oblasti pOsobnosti preberajúceho jazyka), kto·
ré vznikali pod rOznymi vplyvmi a v rozličnom období.
Ich odstránenie
je možné postupne, krok za krokom,
s prihliadnutím na jazykové alebo iné zvláštnosti.
Zasadanie venovalo velkú pozornost aj príprave 3.
konferencie
OSN pre štandardlzáciu
geografického
názvoslovia, v auguste 1977 v Aténach. Za nového predstavitefa skupiny bol zvolený 'prof. dr. L. R a taj s k i
z Polska, ktorý preberie
svoju funkclu po aténskej
konferencii.
Záverom treba poznamenaf,
že rozmnožené referáty
v ruštine z tohto zasadanla, ako I nlektoré dalšle materiály sú uložené v Odborovom informačnom stredisku
kartografie v Bratislave. Z ostatných získaných materiálov je zaujímavá kOpia mapy Cínskej ludovej republiky
predložená čínskou delegác10u na zasadnuH skupiny expertov v r. 1975. Názvo!llovie mapy je prepísané do latinky systémom .pinyin."

tového ústavu VHMP a ing. Ján Škoda z Geodézie, n. p.,
Žilina.
Jednání konference bylo rozděleno do tří tematických
skupin:
1. Geodézie a fotogrammetrie
v územním plánování
pi'edneseno 11 referátň,
2. Kartografie v územním plánování - předneseno 11
referátů,
3. Informační systém geodézie a kartografie
v územním plánování - předneseno 6 referátů.
Konference byla otevřena těmito pěti hlavními referáty: Úloha geodézie a kartografie
v systému územního plánování - referoval prof. Michal Odlanicki - Poczobutt.
Územní plánování vojvodství Nowy S~cz - mgr. inž.
arch. Zenon Trzupek
Problémy geodeticko-kartografické
ve světle obecných
úloh územního plánování v Polsku - doc. dr. inž. Wiktor Rlchert
Evidence nemovitostí jako nástroj plánovaného hospodářství v zemědělství - doc. dr. hab. Andrzej Hopfer
a doc. dr. inž. Stanislaw Trautsolt
Spolupráce geodézie s územním plánování - mgr. inž.
Vaclaw Klopocinski.
Konference pi'ispěla svým dílem ke koncepci řešení
celostátního informačního systému "TEREN" pro potřeby územního plánování. Metody fotogrammetrického
a
kartografického
vyhodnocení, které pi'ispívají tomuto řešení, byly diskutovány v komisi 1 a 2, informační systém v komisi 3. V prtiběhu diskuse projevili polští
kolegové velký zájem o československý informační systém
geodézie a kartografie.
Clenové čs. delegace se aktivně podíleli na úspěšném
prňběhu jednání 3. komise přednesením
krátkých diskusních příspěvků.
Dtiležitou součástí konference byla vkusně uspořádaná výstava geodetických a kartografických
prací v sále
městské knihovny.
Úspěšné odborné jednání bylo doplněno dvěma exkurzemi a jedním společenským setkáním. Tím vznikla nová odborná a pi'átelská seznámení mezi geodety zemí
socialistického
společenství.
Projektový

Ing. Jiří Simek,
ústav Výstavby hl. m. Prahy

Ing. Mikuláš Farkaš,
Slovenská kartografia,
n. p.,
Bratislava

Celoslovenský seminár
v kartografii
IV. vědecko-technická konference
z cyklu "Aktuální úkoly geodézie"
v Nowem Saczu (PLR)

Ve dnech 27.-29. 5. 1977 se konala v Nowem Si!czu
[PLR) vědeckotechnická
konference
"Problémy geodézie při územním plánování" pořádaná Polským sdružením geodetů [NOT-SGP]
v rámci dvouročních
cyklů
"Aktuální úkoly geodézie".
Konference se konala za účasti asi 200 polských a 10
zahraničních delegátů, z toho 2 z BLR, 2 z CSSR, 1 z Jugoslávie, 3 z MRL a 2 z NDR. Z CSSR se konference
zúčastnili dva delegáti CSVTS: ing. Jiří Šimek z Projek-

O

automatizácii

Problematikou
spojenou s myšlienkou
automatlzácie
kartografických
procesov sa pracovníci
v kartografii
u nás i v zahraničí zaoberajú systematickejšie
necelých
desať rokov.
Za účelom dalšieho prehlbenia
a oboznámenia
sa
s danou tematikou usporiadaIi sa u nás:
a) semináre: o automatlzácii
v roku 1971 v Prahe, a
Bratislave, o informačnom systéme geodézie a kartografie v Bratislave,
b) konferencie:
III. kartografická
konferencia
v Bratislave v roku 1971 a IV. kartografická
konferencla
v Brne v roku 1975,
na ktorých sa prezentoval stav a úroveň tejto disciplíny.
Pripomeňme si, za účelom oživeni a vtedajšej atmosféry, aspoň čas! diskusného príspevku Ing. M i k I o š ík a, CSc., z VAAZ Brno, ktorý na III. kartograflckej
konferencii v Bratislave povedal: "Automatizácla, ktorá
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je procesom vývoj a techniky, ked sa využívajú automatické zarladenla
na oslobodenle
človeka nielen od
fyzickej, ale najma od nlektorých druhov duševnej rladiacej práce, neprebleha
len v kartografii.
Je to vývojový proces postupne zasahujúci všetky oblasti ludskej činnosti, v ktorých sú vytvorené potrebné teoretické, technologické,
technické,
kádrové, organizačné
a iné podmlenky."
Prípravný výbor seminára zložený zo zástupcov OS
Qutomatizácie SGKS SVTS, OS kartografie
SGKS SVTS,
Slovenskej kartografie, Vojenského kartografického
ústavu, s Domom techniky VTS v Banskej Bystrici aj s ohladom na uvedené myšlienky a najma podla uznesenla
IV. kartografickej
konferencle
v Brne o usporladaní
odbor:ných semlnárov ako i konaní V. kartografickej
konferencie v SSR, zorganizoval
v dňoch 15. li 16. 9.
1977 v Banskej Bystrici odborný seminár o automatizácii
v kartografii.
V hoteli Lux sa zišlo 64 účastníkov,
uby bolo prítomných
na dvojdennom
rokovaní, ktoré
otvorU doc. Ing. Háj e k, CSc. Po úvodnom referáte
námestníka predsedu SÚGK Ing. Len k u: "Úlohy kartografie vo vedeckotechnickom
rozvojl",ktorý
osvetJoval význam kartografie
ako vedy, jej rozvoj vo svete,
ako aj úlohy našej kartografie
ako výrobnej sUy v súčasnosti a budúcnosti, nasledoval cyklus prednášok. Tento možno tematicky rozdelit do štyroch blokov na príspevky:
teoretické,
organizačno- koncepčné,
ap likačno- real izačné,
z informačného
systému.
V štyroch teoretických
prednáškach
p r v é h o oloku
sa predstavili vysokoškolskí pedagogickí pracovníci týmito témaml:
doc. Ing. Háj e k, CSc., doc. Ing. MI t á š o v á, CSc.,
obaja z SVST Bratislava, a dr. K r c h o, CSc. z UK
Bratislava:
Otázky automatlzovanej
tvorby,
doc. Ing. M i t á š o v á, CSc.:
Digitálna mapa ako báza pre územnú banku informácií,
dr. K r c h o, CSc.:
Matematické modelovanie terénu,
doc. Ing. Háj e k, CSc.:
Kartografické
hladiská pri vedeckej organizácii krajiny.

7. týchto referátov sa črtá poznatok, že pri automatizavilnej mapovej tvorbe je potrebné definovat ciel, určit
kritériá, vykonat potrebné
analýzy vstupných
údajov
I celého automatizovaného
procesu. Oalej je potrebný
systémový prístup, metodicky správne využívanie bázy
údajov výpočtovej i zobrazovacej techniky. Avšak v realizačnej rovine celý tento automatizovaný
systém má
predpoklad
úspechu len vtedy, ked okrem skúseného
výkonného kolektivu má autorítu a všestrannú podporu
celého vedenia podniku.
V dr u h o m bloku o organlzačných
a koncepčných
problémoch automatizácie
si účastníci vypočuli nasledovné štyrl príspevky:
Ing. K meť k o, SK, Bratislava:
Perspektivy rozvoj a n. p. Slovenská kartografia,
Ing. S pili e r, GÚ, Bratislava:
Súčasný stav a perspektivy
automatizovanej
tvorby
máp velkých mierok,
Ing. K e I n a r, SK, Bratislava:
Apliltácla výsledkov výskumu v podmienkach slovenskej kartografie,
Ing. Far k a Š, SK, Bratislava:
Požiadavky a podmienky automatizovaného
zberu, prenosu a spracovania
kartografických
podkladov.
Zhodou okolností traja prednášatelia
z jedného výrobného podniku (SK) načrtli koncepciu automatlzácle
(Ing. Kmetko), oboznámili s reallzačnýml
počlnml na
zraclonalizovaní
výrobného
a vydavatelského
cyklu
(Ing. Kellnar) a stanovili všeobecné podmlenky automatizovaného zberu a spracovanla
kartografických
informácií (Ing. Farkaš). Tento obraz poslucháčom da-

lej dokreslil Ing. Spiller, ked hovorU o stave, a perspektívach
automatlzovanej
tvorby máp velkých mierok v podmienkach rezortu SÚGK.
V t ret o m bloku o aplikačno-realizačných
témach
automatlzácie v kartografických
procesoch odzneli tleto
referáty:
Ing. Val k o, SVST, Bratislava:
Automatizácia výpočtu a konštrukcie
sietí,

kartografických

Ing. P r :l C h á r, SVŠT Bratislava:
Programovanie
kresby pre Digigraf pomocou
EC 1010,
Ing. Pec n í k, Dopravoprojekt,
Bratislava:
Využltie automatických
kresllacich
zariadení
žinierske účely,
Ing. K o n dáš, SVST, Bratislava:
Abstrahovanie plošných
rastrovej slete.

prvkov

na mapách

počítača

pre in"

pomocou

Prví dvaja prednášatelia
(Ing. Valko a Ing. Prachár)
oboznámill prltomných s možnostami použitia výpočtovej a automatlzačnej
zobrazovacej
techniky pri kartografických sletach a kresbe máp velkých mierok. Ing.
Pecník uvledol konkrétne prípady inžinierskych doprav·
ných stavieb, kde doterajšie namáhavé ručné kreslenie
navrhovanej
komunikácle,
jej profilov a výpočtov kubatúry zemlny sa v súčasnosti na ich pracovisku vykonáva automatlzačnou
technikou.
V poslednom
príspevku Ing. Kondáš zoznámU účastníkov seminára s výhodami použltia rastrovej
siete ako základu na snímanle sUradníc a tak pretvárania znázorňovaných
javov
do roznych mlerok mapy v spojitosti s automatizovanými výpočtaml a zobrazovaním.
V poslednom, š t vrt o m tematickom
bloku prednášok z informačného
systému sa vystriedali tmja referujúcl s nasledovnými príspevkami:
Ing. H r n č 1 ar, VÚGK, Bratislava:
Niekolko
poznámok
o mapách
stredných
mierok
z hladlska budovania ISGK,
Ing. V ft V r i n e c, Centrum urbanizmu a architektúry,
Bratislava:
Polohova identifikácia
me o území,

prvkov

v informačnom

systé-

Ing. Či ž már, SVST, Bratislava:
Hladiská informačnej
schopnosti
máp velkých mierok.
Informačný systém, ktorý je nerozlučne spatý s automatizáclou, treba budov ať premyslene,
na správnych
a preverených Informáclách s jednoz;načným významom
zobrazovanej reality. Na dlsproporcie
medzl skutočnostou, mapovým obrazom a výkladom značkového klúča
poukázal vo svojej prednáške Ing. Hrnčiar. Poklal Ing.
Vavrinec referoval o stave a organlzácii Informačného
systému o území (ISU), Ing. Člžmár sa zamýšlal nad
prlestorovou usporladanostou
a zaplnenostou
máp velkých a člastočne I stredných mierok.
V dlskusii sa vystrledalo
vlacero účastníkovo Ozrejmovala sa v nej problematika
termlnologlckej
správnosti, využívania výpočtovej a zobrazovacej
techniky
(Diglkart),
technologtckej
I technlckej
vybavenosti
pracovísk a'ko I s podmlenkaml možnej realizácie automatizácle v šlršom meradle v rezorte SÚGK so všet·
kýml, najma mlmorezortnýml
nadvaznosťami.
Záverom možno povedat, že semlnár o automatlzácii
v kartografii
splnil vytýčený clel preverlť prlpravenosť na V. kartografickú
konferenciu
v roku 1978
v Banskej Bystrici. Ukázal na klady v príprave plánovanej konferencle
najma v oblasti tematickej
náplne
konferencle,
ale I na nedostatky
v technicko-organlzačnej oblasti, ktoré bude musleť prípravný výbor odstránlť. Kladne treba hodnotit, že účastnicl semlnára
dostali vopred, pred jeho otvore ním, zborník prednášok, ako aj ukážky kartografickej
tvorby n. p. SlovenskA kartbgrafla.
Ing. Albert Kelemen,
Slovenská kartografia,
n. p., Bratislava
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Seminár O problémoch podrobného
mapovania

V dňoch 24. a 25. augusta 1977 sa uskutočnil v ZUine
celoslovenský seminár pod ná:l:vom "Aktuálne problémy
podrobného mapovania". organizovaný Odbornou skupinou 1704 - mapovanie a evidencia nehnutelností
Slovenskej geodeticko-kartografickej
spoločnosti (SGKS) a
Stredoslovenským
výborom SGKS SVTS. Nadvlizuje na
predchádzajúce
odborné podujatia a bol tematicky zamel'aný na tieto okruhy problémov:
1. Metódy a prístroje
použité pri určovaní podrobného
bodového pola,
2. Metódy a prístroje
použité pri podrobnom meran!;
presnost mapovania a presnost mapy velkej mierky.
3. Skúsenosti s údržbou a využívaním máp velkých mie
rok. najmli v evidencii nehnutelností.
Seminára sa zúčastnilo 114 účastníkov, jednak z rezortu geodézie a kartografie. zo škol a prevážnej miere
pracovníci mimorezortných
organizácií.
Podujatie otvorU Ing. J. Hor ň a n s k ý, predseda Odbornej skupiny. Odznelo 17 referátov, na ktoré nadviazalo 6 diskusných príspevkov. Priebeh seminára ukázal,
že problematika
podrobného mapovania je rozsiahla a
velmi aktuálna. V najbližšiach rokoch očakávajú rezort
Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SÚGK] na
tomto úseku nemalé úlohy. najmli v súvislosti s plnením uznesenia vlády SSR č. 134/71 o dobudovaní a obnove mapového fondu máp velkých mierok v SSR.
Úalšie referáty boli zamerané na:
súčasný stav a perspektívy inovácie prístrojového vybavenia v rezorte SÚGK a ich vplyv na racionalizáciu mapovacích prác [Ing. Bar t o v i cI,
vplyv atmosférických
podmienok na parametre prístrojov a vhodnost ich používania pri budovaní a doplňovaní podrobných bodových polí; skúmanie presnosti existujúcich
podrobných
bodových polí [Ing.
Str e i b I, CSc., Ing. For d i n á I],
predpoklady a možnosti racionalizácie
geodetických
mapovacích metód; aplikáciu malých elektronických
tachymetrov
pri podrobnorn meraní; automatizáciu
spracovania geodetických údajov (Ing. Mel u š, CSc.•
Ing. Bartaloš,
Ing. Kadlic
- Ing. Vališ],
posudzovanie vlastnosti máp velkých mierok; parametre ovplyvňujúce presnost mapy a vplyv presnosti
podrobného merania na presnost mapy (Ing. K ú d eI a, CSc., doc. Ing. Š o I c, CSc.].
poznatky z technickohospodárskeho
mapovania; zavedenie operátov THM do evidencie nehnutelností;
skúsenosti z údržby máp evidencie
nehnutelností
[Ing. Hurník.
Ing. Tisovčík,
Ing. Brucháč,
Ing. G I a s n á k, Ing. Jen č uš].
Seminára sa zúčastnil aj riaditel národného podniku
Geodézia vo Varšave, Mgr. inž. Waclaw K I o P o c z Yňs k i, ktorý vo svojom zaujímavom príspevku informoval
účastníkov o obsahu mapy, o metódách podrobného merania a o organizácii využívania mapy mesta Varšava.
O terminologickej
činnosti v rezorte SÚGK sa účastníci dozvedeli z príspevku Ing. Val o v i č a.
V rámci diskusie vystúpilí i pracovníci mimorezortných organizácií, ktorí obohatili seminár svojimi príspevkami o poznatky z využívania technickohospodárskych máp v národnom hospodárstve a o skúsenostiach
účelového mapovania.
Materiály seminára
budú v krátkom
čase vydané
v zborníku, ktorý si možno dodatočne objednat na adrese: Slovenská geodeticko-kartografická
spoločnost SVTS,
801 00 Bratislava, Kocelova
17.
Prednesené
referáty poukázali na súčasné problémy
podrobného mapovania, na racionalizáciu prác v oblasti
tvorby máp velkých mierok a na ich využitie. I ked prerokovaná problematika
je bližšia pracovníkom organizácií rezortu geodézie a kartografie,
účast a aktívny
prístup geodetov z iných rezortov ukazuje na nevšedný
a vážny záujem širokej geodetickej verejnosti o rozvoj
geodézie a kartografle. Preto le potrebné využívat spo
luprácu
všetkých zložiek národného
hospollárstva
na
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splnenie náročných úloh v rezorte geodézie a kartografie.
Záverečné slová patrili Ing. Š k o d o v i, predsedovi
Stredoslovenského
krajského výboru SGKS SVTS, ktorý
zhodnotil prínos seminára. Zdóraznil, že sebalepšie výsledky experimentov neprinesú efekt. ak nebudú dosledne zavádzané do praxe. Odborná skupina 1704 - mapovanie a evidencia nehnutelností
SGKS SVTS aj v budúcnosti zameria svoju činnost na oblast prerokovávanej
problematiky. Ďalším odborným podujatím na problematiku úlohy evidencie nehnutelností v socialistickom hospodárstve bude seminár, ktorý sa plánuje
v r. 1978
v Bratislave.
Ing. Tozet Sidlo,
Geodézia, n. p., Zilina

V době od 26. září do 1. října 1977 se v Praze konal
28. kongres Mezinárodní astronautické
federace (IAF],
jehož se zúčastnilo více než 900 účastníků z řady zemí.
Byli mezi nimi i čtyl'i sovětští kosmonauti - V. V. Aksjonov, V. N. Kubasov. A. A. Leonov a V. I. Sevastjanov.
Tematika kongresu, konaného pod heslem "V y u žit í
k o s m u - dne s a z í t r a", zahrnovala
nejri'1znější
otázky, od aktuálních vědeckých a technických problémů kosmického letu (rakety, aktivní astrodynamika, biologické a lékařské otázky], přes vědecké a technické
aplikace kosmonautiky
jak dnešní (spojové družice a
dálkový pri'1zkum], tak I budoucí (výrobní činnost v kosmu], až k tématÍ1m majícím dosud příchut science-fiction
(CETI otázky spojení s mimozemskými
civilizacemi]. Nebyly opomenuty ani právní otázky, spojené s využitím a pronikáním do kosmického prostoru. a problematika celosvětového
spojení pl'i organizaci
pomoci
v případech velkých živelních katastrof a jejich indikace pomocí družic.
O průběhu kongresu obsáhle referovaly naše sdělovací prostředky. Zde se zmíníme jen o tom, co mi'1že zajímat širší obec geodeti'1, hlavně o dálkovém pri'1zkumu
Země. Četné referáty ukázaly pokrok jak v teorii a technice, tak i v aplikacích této metodiky. Tak např. kosmonaut Aksjonov referovalo
experimentu RADUGA, provedeném na Sojuzu 22 s multizonální komorou MKF 6
(výrobek závodi'1 Carl Zeiss Jena], a ukazoval vysoce
kvalitní syntetické pseudobarevné snímky získané v tomto experimentu. Jiné skupiny sovětských autorů předložily práce týkající se změn dunajské delty. zjištěných
pomocí snímkÍ1 z družice ERTS (LANDSAT], indikace
antropogenních
změn v krajině aj. Byly ukázány nové
francouzské a západoevropské projekty speciálních družic pro dálkový pri'1zkum. Jeden japonský referát se zabýval zjištováním změn druhu UŽívání pozemki'1, zatímco referáty turecké a egyptské dokumentovaly
význam
"remote sensingu" napl'. pro geologický průzkum i v zemích, které samy nejsou "kosmickými" mocnostmi.
Některé jiné referáty byly věnovány družicové altimetrii a s tím související dynamice oceánů. Nakonec návrh na ověřování teorie relativity pomocí pozemních a
vzájemných dopplerovských pozorování dvojice kompenzačních družic (vylučujících vliv negravitačních
sil pomocnými motorky] v sobě zahrnoval i možnost velmi
pl'esného měření harmonických koeflcienti'1 gravitačního
pole Země až do 80. i'ádu.
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rady výzkumných úkolů VÚGTK a má velké zásluhv
o rozvoj úspěšné spolupráce Geofyzikálního ústavu ČSAV
s VÚGTK a s Geodetickým ústavem.
Jubilant má mezi geodety mnoho dobrých přátel, kteří si velmi váží jeho odborných znalostí, organizačních
schopnosti i jeho osobních vlastností. Přejeme mu jménem naší geodetické veřejnosti
do dalších let mnoho
úspěchů v jeho práci.

Dne 9. září 1977 oslavil své 80. narozeniny Ing. Josef
Obst. Po studiích na reálce v Olomouci a zeměměřického inženýrství
v Brně působil nejprve jako asistent
u prof. Semeráda na České vysoké škole technické v Brně, potom v katastrální
službě v Prešově a v Brně
v různých vedoucích funkcích, později jako dohlédací
úředník u Z. f. ř. v Brně. Jeho práce byla vždy velmi
ceněna. Z činné služby odešel v r. 1961.
S jeho jménem je spojena jedna z prvních větších prací pozemní fotogrammetrie
na Moravě, fotogrammetrické zaměření podkladů pro Kníničskou přehradu u Brna
a Pavlovských vrchů v r. 1929-1931. Zajímavé na této
práci bylo, že k vyhodnocení byl použit a také ověřen
první stereoautograf
I.S.G. domácí výroby, který vyrobila tehdejší továrna Zbrojovka Brno, podle návrhu asistenta Ing. Matusieviče a dalších spolupracovníků.
Redakční

02 Pícha:

rada

550.3

Dne 23. prosince 1977 se dožívá v plné tvůrčí svěžesti
60 let přední československý
geofyzik RNDr. Jan Pícha,
CSc., vedoucí gravimetrického
oddělení Geofyzikálního
ústavu ČSAV a výkonný redaktor časopisu Studia geophysica et geodaetica.
Po absolvování gymnázia v Českých Budějovicích studoval od r. 1936 matematiku a fyziku na Karlově universitě v Praze. V době nacistické okupace byl 17. listopadu 1939 zatčen a poslán do koncentračního
tábora. Po
osvobození Československa
rychle dokončil vysokoškolské studium a nastoupil do Státního ústavu geofyzikálního, kde postupně vybudoval gravimetrické
oddělení,
jež bylo v roce 1953 začleněno do nově vzniklého Geofyzikálního ústavu ČSAV.
Těžiště jubilantovy vědecké práce spočívá v.e výzkumu slapů zemské kůry a v tomto oboru patří mezi uznávané světové odborníky. Založil síť čs. náklonoměrných
slapových stanic, nejstarší z nich v Příbrami je jednou
z hlavních evropských stanic a byla na ní po řadu let
prováděna mezinárodní
srovnávací měření. Je autorem
několika desítek původních vědeckých prací, první české učebnice gravimetrie z roku 1954 a spoluautorem rozsáhlé vysokoškolské
učebnice "Úvod do studia tíhového
pole Země", jež byla v r. 1973 vydána též v anglickém
jazyce.
Mnohokráte reprezentoval
ČSSR na kongresech a sympóziích Mezinárodní geodetické .asociace, konferencích
Mezinárodní gravimetrické
komise, Mezinárodní komise
pro zemské slapy a je členem Řídící rady Mezinárodního byra pro zemské slapy v Bruselu. Od roku 1967 je
předsedou pracovní skupiny 3.3 KAPG, jež koordinuje
výzkum slapů zemské kůry v socialistických
zemích.
Jako výkonný redaktor časopisu Studia geophysica et
geodaeticaa
Geofyzikálního sborníku, a to od jejich založení, má mimořádné zásluhy o jejich vysokou vědeckou úroveň a o šíření dobrého jména čs. geodézie a geofyziky v zahraničí.
Mimo jiné uplatňuje Dr. Pícha. své vynikající odborné
znalosti a praktické
zkušenosti též v oboru geodézie.
V r. 1948 se aktivně podílel na návrhu prvnl čs. gravimetrické sítě i na jejím měření. Je členem oponentní

Zaslúžilý učitel' doc. Ing. Michal Dani~, CSc.
paťdesiatročný

Doterajšie životné cesty jubilanta boli vefmi pohnuté.
Narodil sa dňa 17. septembra 1927 vo Francúzsku v meste Vaucouleurs v rodine baníka - vysťahovalca zo Slovenska. Otec menovaného sa vrátil na Slovensko s celou
rodinou v roku 1941 a pracoval v bani Nováky.
Michal Dan i š navštevoval
gymnázium
v Prievidzi
v r. 1941-49. Promovaný na zememeračského
inžiniera
bol po štúdiách na SVŠT. Po skončení školy nastúpil na
Katedru geodetických
základov Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave ako asistent, neskoršie ako odborný asistent. Externú ašpirantúru ukončil obhajobou kandidátskej
dizertačnej práce na
ČVUT v Prahe v r. 1963 na tému "Príspevok k všeobecnej teórii perspektívneho
valcového zobrazeni a". Habilitoval sa prácou "Perspektívne
zobrazenia gule na válec o n-násobnom polomere gule". Za docenta bol ustanovený 1. 8. 1964 pre geodetickú
kartografiu.
Teraz
prednáša disciplínu "Matematická
kartografia"
v III. a
V. ročníku odboru geodézie a kartografie
SvF SVST.
V roku 1969 je vedúcim Katedry mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty SVST Bratislava.
Na poli odborno-pedagogickom
a vedeckovýskumnom
má rozsiahlu publikačnú činnosť. Napísal 9 dočasných
vysokoškolských
učebnic, 3 knihy s problematikou
riadenia a organizácie vedeckovýskumnej
činnosti na vysokých školách na Slovensku, viaceré odborné články
do zborníkov,
spracoval
a lektorova I odborné heslá
v slovníkoch. Bol zodpovedným riešitefom troch úspešne
oponovaných výskumných úloh. V roku 1953-55 vykonával expertízne práce pre Oblastný ústav geodézie a
kartografie
Bratislava. Známe sú i jeho kartografické
projekcie, ktoré navrhol a spracoval pre Atlas SSR.
Na vyžiadanie Ministerstva školstva SSR pracoval ako
organizačný referent na úseku riadenia vedeckovýskumných prác, školských styk ov a zvyšovania kvalifikácie
učitefov, potom vo vysokoškolskej
inšpekcii a v roku
1976-77 bol riaditefom odboru školských stykov so zahraničím.
Na úseku politicko-výchovnom
doc. Dan i š prešiel
radom straníckych,
odborárskych
a iných funkcií, kde
aktlvne pracoval. V r. 1969-74 bol prodekanom Stavebnej fakulty SVST v Bratislave.
Za svoju pedagogickú, vedeckovýskumnú,
politickovýchovnú, ako i spoluprácu s praxou dostal v poslednej
dobe viaceré čestné uznania: r. 1974 "Č e s t n é u z n ani e" od SÚGK pri príležitosti 30. výročia SNP a 20 rokov trvania sústredenej
geodeticko-kartografickej
služby; r. 1975 od rektora SVST "Z I a t ú med a i I u S V Š T"
pri príležitosti 30. výročia oslobodenia ČSSR sovietskou
armádou; 27. marca 1977 udelila vláda SSR doc. Ing.
Dan i š o v i, CSc., za pedagogickú,
pOliticko-výchovnú
prácu čestný titul "Z a s I ú ž i I Ý u čit e f".
Na započatej ceste za další rozvoj geodézie a kartografie želáme jubilantovi ve fa zdravia a úspechov v pedagogickej,
vedeckovýskumnej
a politlcko-výchovnej
práci.
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9. října 1957 - před 20 lety byla v SSSR vypuštěna první umělá družice Země SPUTNIK. Tím pro kosmický
výzkum nastala nová etapa vývoje, který v uplynulých
dvaceti letech byl opravdu bouřlivý. Vypuštěny byly
i speciální geodetické družice. Pořizování snímkti z družic dalo vzniknout novému rozsáhlému oboru nazvanému
"dálkový prtizkum" (Remote Sensing).

Doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc.
paťdesiatročný

Rady paťdesiatnikov, pracovníkov v odbore geodézie
a kartografie, sa opať rozšírili. Koncom septembra t. r.
sa k nim zaradil aj doc. Ing. Svatopluk M i c h a I č á k,
CSc., kmeňový pracovník Katedry geodézie na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave.
Doc. Michalčák sa narodil 27. 9. 1927 v Bottove, okres
Rimavská Sobota, v rodine rolníka. Po absolvovaní strojníckej priemyslovky a krátkej praxi v strojárstve vyštudoval na SVŠT v Bratislave, odbor geodézie a kartografie. Od 1. 4. 1951 posobil na SVŠT ako asistent, prípadne ako odborný asistent do r. 1967, kedy bol vymenovaný od 1. 8. 1967 za docenta geodézie. V šk. rokoch 1970
až 1971 a 1971/72 posobil pedagogicky na vysokej škole
v Kumasi v Ghane. T. Č. od jesene 1976 účinkuje op ať
v zahraničí, a to na vysokej škole v Kampale v Ugande.
Svoje pedagogické povinnosti si plnil vždy velmi obetavo a vzorne. V kolektíve vypracoval metodické pokyny
cvičení z geodézie pre poslucháčov zememeračského inžinierstva a pre stavebné smery. Začiatkom t. r. vyšli
jeho skriptá - dočasná vysokoškolská učebnica, GEOD~ZIA (pozri GaKO 7/77J pre poslucháčov odboru geodézie a kartografie.
Láska k strojom a prípravné vzdelanie ovplyvnila jeho odborný rast. Jeho kandidátska
dizertačná
práca
"Príspevok ku skúšaniu kvality dalekohladu
a teodolitov" z r. 1963, habilitačná práca "Všeobecné základy
metodiky skúšok geodetických prístrojov" z r. 1966, dalej vedecko-výskumné
práce, desiatky vedeckých a odborných prác v odborných časopisoch a zborníkoch sú
ňou poznamenané. Okrem problematiky overovania kvality geodetických
prístrojov ako celku alebo jeho súčastí a vplyvu prostredia sa však orientoval aj na otázky technológie
meračských
prác v geodetickej
praxi.
Svoje odborné poznatky uverejňoval v našich periodikách, aj na stránkach GaKO, ale aj vo viacerých zahraničných časopisoch, prípadne referoval na domácich a
zahraničných podujatiach. Obetavým prístupom k povinnostiam je charakteristická
aj jeho mimoškolská činnosť vo zvaze mládeže, telovýchovných
organizáciách
a vo vedeckotechnickej
spoločnosti. Ako člen Redakčnej
rady GaKO propagoval odber nášho časopisu medzi poslucháčmi SVŠT a získaval príspevky do rubriky "Tribúna mladých". Je národným dopisovatelom v Medzinárodnej federácH (FIG J.
Pri príležitosti
hoželáme.

jeho životného jubilea mu srdečne

bla-

Z geodetického kalendáře
(říjen, listopad, prosinec)
7. října 1857 - před 120 lety bylo provedeno a schváleno
první scelování na Moravě v obci Záhlinice na Holešovsku. Tak byly zahájeny na Moravě tzv. agrární operace. Prací se tehdy zúčastnil autor pozdějšího scelovacího zákona moravského F. Skopalík, poslanec Zemského sněmu.
9. října 1957 - před 120 lety zemřel v Lublani Josef
Ressl, vynálezce a konstruktér
lodního šroubu. Připomínáme si jeho památku, poněvadž se v mladších letech zabýval též praktickou geometrií, jak se tehdy zeměměřičtství nazývalo a vydal několik menŠích prací,
ve kterých se zabýval výpočtem ploch a návrhem dálkoměru. (Narodil Se 29. června 1973 v Chrudimi. J

19. října 1777 - před 200 lety se narodil v Suchém Dnlu
na Ž!ltecku Dr. Adam Bittner, profeso,r matematí'ky a
praktické geometrie na stavovském technickém ústavě
v Praze. Po jmenování prof. astronomie na universitě
a ředitelem pražské hvězdárny odešel z technického ústavu pražského, kde přednášky po něm převzal světoznámý matematik a fyzik Christian Doppler. (Zemřel 3. září
1844 v Litoměřicích. J
8. listopadu 1907 - před 70 lety se narodil Ing. Bohumír Cíhal, dlouholetý pracovník v oboru. Od r. 1928
pracoval v katastrální službě na Moravě, u delimitační
komise min. vnitra, na min. financí, techniky a stavebního prtimyslu. Bohaté zkušenosti
uplatňoval
pak
jako vedoucí techn. referátu ONV Rosice a inspektor
OÚGK Brno. Ve své práci byl svými nadřízenými
i podřízenými uznáván jako pečlivý, objektivní a korektní geodetický odborník, ptisobící výchovně zejména
na mladý dorost.
15. listopadu 1877 - před 100 lety se narodil ve švýcarském Mitl1ldi, vynikající konstruktér geodetických přístroj ti a zakladatel světoznámých závodti jemné mechaniky Dr. h. c. Heinrich WiId. Jeho konstrukce vynikaly
vždy jednoduchostí a inženýrským dtivtipem.
15. listopadu 1957 - před 20 lety zemřel v Praze
Ing. Dr. Ladislav Luket, vedoucí geodeticko-astronomického oddělení GTÚ. Svoji odbornou životní dráhu zasvětil geodetické astronomii, které věnoval většinu ze
svých odborných pojednání a publikací, z nichž připomeňme alespoň "Základy geodetické astronomie" (1954).
Zasloužil se o vybudování geodetické observatoře Pecný
u Ondřejova. (Narodil se 5. února 1916 ve VolyniJ.
28. listopadu 1927 - před 50 lety se narodil Ing. Josef
Pukl, vedoucí VHS - mapování u Geodézie, n. p., Brno.
Do praktické činnosti geodeta vstoupil u Vojenského projektového ústavu odkud přestoupil do OÚGK Brno, kde
pracuje dodnes. Je zastáncem inovací v geodézii a své
praktické znalosti dovede aplikovat v praxi, v níž je
výborným a pohotovým organizátorem.
Je absolventem
University 17. listopadu a zastává řadu veřejných funkcí
zejména v ČVTS, kde je členem ÚV Společnosti pro
geodézii a kartografii. V r. 1976 byl vyhodnocen jako
nejlepší pracovník resortu ČÚGK.
28. listopadu 1927 - před 50 lety se narodil Ing. Josef
Gbelec, vedoucí SG v Prostějově. Předtím zastával funkci
vedoucího OMS ve Val. Kloboukách. Kromě pracovních
úspěchti, kterých se svým kolektivem dosahuje, je záslužná jeho činnost ve společenských organizacích SSM,
Svazarmu a Českém svazu včelařti (předseda krajské revizní komise J.
2. prosince 1907 - před 70 lety zemřel v Bardějově
Josef Homolka, významný kartograf, vedoucí kartografického oddělení Státní tiskárny v Budapešti. Byl to velmi
pilný a houževnatý pracovník, který vydal přes 200 map
a rtizných kartografických
prací. Kromě map území Maďarska, vydal také některé mapy českých okresti. Vždy
pečlivě přihlížel ke správnosti názvosloví slovenského
a českého. Většina jeho prací je uložena v muzeu
v Hlinsku. (Narodil se 26. února 1840 v Hlinsku v ČecháchJ.
7. prosince 1912 - před 65 lety se narodil Ing. Franti!lek HlavA/!, býv. zástupce ředitele KGKS pro kraj Jihomoravský, dlouholetý vedoucí SG Brno-město.
Jeho
bohaté zkušenosti z výkonné služby u pozemkového katastru v Brně, Mor. Krumlově a Židlochovicích, u KNV,
OÚGK a Geodézie, n. p., Brno, se výrazně projevily při
zavedení pořádku do EN na území města Brna. Bohatá
byla i jeho veřejná práce v odborech, CVTS, MěNV
a KNV, která byla po zásluze odměněna řadou vyznamenání. V současné době se věnuje zeměměřické historii
v Technickém muzeu v Brně.
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17. prosince 1907 - před 70 lety se narodil v Blatné
Ing. Rudolf Malivánek, dlouholetý a zasloužilý pracovník
ÚSGK, nositel vyznamenání
"Za zásluhy o výstavbu",
člen redakční rady Geodetického a kartografického
obzoru po řadu let. Podílel se na zpracování zásadních technologií při budování geodetických
základů a dalších
geodetických
prací důležitých pro výstavbu národního
hospodářství. V těchto odpovědných úkolech mohl plně
uplatnit své zkušenosti nabyté ve službě u pozemkového
katastru, v triangulační
kanceláři min. fin. a v Zeměměřickém úřadě. (Zemřel 27. prosince 1970 v Praze).
21. prosince - před 30 lety zemřel v Praze Ing. Gustav
Vejiický,
býv. min. rada a honorovaný
docent na
CVUT v Praze. Zasloužil se o zavedení samostatných přednášek "Dějiny zeměměřictví"
na oboru zeměměřického inž. vys. školy speciálních nauk při CVUT. Historii
zaměměřictví byla věnována i větší část jeho literární
činnosti. Byl významným pracovníkem býv. Spolku technického muzea v Praze. (Narodil se 3. září 1881 v Kolíně.)
23. prosínce 1917 - před 60 lety se narodil ve Vídni
RNDr. Jan Pícha, CSc., výkonný redaktor časopisu Studia geophysica et geodetica a Geofyzikálního sborníku
CSAV. Význačný pracovník gravimetrického
odd. Geofyzikálního ústavu CSAV. Studoval matematiku a fyziku
na přírodovědecké
fakultě UK
v Praze. Byl zatčen
a vězněn v Oranienburgu.
V současné době zastává
řadu významných funkcí v národních i mezinárodních
vědeckých institucích a společnostech.
25. prosince 1912 - před 65 lety se narodil Doc. Ing.
Dr. Erich Sesták, vedoucí průzkumné skupiny a vedoucí
projektant SUDOP, závod Brno. Praktickou činnost začal jako asistent na I. ústavu geodézie VÚT Brno u prof.
Semeráda, potom působil v katastrální
službě v Brně,
u SZKÚ Praha, ZNV Brno, Lesprojektu Brno. Pedagogicky
externě spolupracuje
s VŠZ v Brně. Záslužná je jeho
odborná činnost přednášková,
publikační, oponent ní a
novátorská. Vypracoval metodu "dvojnitkové tachymetrie" (k níž vydal tabulky a vzory) a je průkopníkem "trigonometrického
určování délek". Ieho odborná činnost
byla oceněna čestnými uznáními ÚSGK a SUDOP.
28. prosince 1877 - před 100 lety se narodil ve Vídni
Ing. Jil'i Mezník, od roku 1919 vedoucí pracovník triangulační kanceláře min. fin. Velké zkušenosti teoretické
i praktické získal za své asistentské praxe na vídeňské
technice. Byl účastníkem triangulačních
prací na státní hranici čS.-madarské. Vyřešil odvození vzorct1 pro
transformace rovinných souřadnic
při projektování systému ITSK. (Zemřel 22. ledna 1959 v Praze.)
Ing. O. Teřtibek, CSc.,
Ing. F. Hlavó.č

V přípravě pro příUí GaKO jsou:
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D a k o v s k a, 1.: 6. kongres vědeckotechnických
společností Bulharska, s. 8-11.
Pe e v s k i, 1.: Vědeckotechnická
společnost bulharských
zeměměřičt1 a ·odborníků v oboru pozemkových úprav
v období 1972-1976, s. 14-18.
To tom a n o v, 1.: Vědecké a praktické aspekty studia
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Optická technika kosmického letu multispektrální
komora MKF-6, s. 29.
P ach u t a, S. - K o s cel e w s k i, R. - P o c i ech a,
E.: Laserový teodolit LAS KP - 5, s. 30-37.
Z I a t a n o v, G.: Národní vědeckotechnická
konference
o otázkách zpracování, uchování a užívání geodetických informací, s. 38-39.
Ma r i n o v, M.: Předseda Mezinárodní federace zeměměi'ičt1 v Bulharsku, s. 40.
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C h o c h lov, V. A.: Zvyšovat efektivnost využívání elektronické výpočetní techniky, s. 1-6.
K o s are v, V. M.: Pi'ední škola komunistické práce, s.
9-11.
K o n d raš i c h i n, V. T.: O měřických chybách, s. 11
až 16.

Boj k o v, V. V.: O analýze přesnosti určení souřadnic
bodů orbitální metodou, s. 17-22.
GaÍlšin,
V. N. - Mališevskij,
V. N.: Nejvhodnější
doba k určení azimutu z pozorování Slunce, s. 23-25.
Bij u min, M. A.: Měření malých posunů světelným
dálkoměrem SM-3, s. 25-28.
L u k in, A. S.: O přesnosti geodetických sítf ve stavebnictví, s. 28-31
G o I u b j a k, P. M.: Vytyčovaní ki'ivek v terém.1, s. 31
až 35.
Ž a I k o v s k i j, Ie. A. - S v i r s k i j, L. G.: Elektronické
klávesnicové počítače pro vědecké a inženýrské výpočty, s. 35-40.
Va s i I jev, L. N.: Ekonomická, odborná hlediska fotogrammetrie a otázky vzdělávání na 13. kongresu MFO,
s. 40-43.
G e r a s i m o v a, O. A.: O práci komise 1. na 13. kongresu MFO, s. 43-48.
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FESTIVAL SOVĚTSKÝCH FILMŮ
'V

MCSP-listopad

()brázek z filmu:
•••
a jiné oficiálni

1977

osobnosti

O muži, který odkryl karty svého protivníka v hlavní roli Vjačeslav Tichonov - režie: Semion
Aranovič
Jdóu vojáci, jdou

Vleklý připad

Působivá konfrontace současnosti
událostí - režie: Leonid Bykov

a válečných

Sovětský film s Jevgenijem Leonovem v hlavní roli
Jeden z obtížných případů zkušeného kriminalisty
režie: Grigorij Aronov a Vladimír Šreděl

Důvěra
Svědectví o závažném historickém okamžiku
režie: Viktor Tregubovič a Edvin Lajne
NeuskutečI\ěnó

Datla hlava neboU
O chlapci, který si nechtěl nechat všechno Ilbit
režie: Dinara Asanovová

dovolená

O přátelstvl, ohroženém zklamáním v lásce
režie: Tlmur Zolojev
Konečně pochopil

Vojáci svobody
Historická epopej o lidech,
nového světo
režie: Jurij Ozerov

kteří otevřeli

brány

Vyprávění o přfliš sebevědomém chlapci
režie: Eduard Govrilo

Na nové

sovětské

filmy

vás zve
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U příležitosti 60. výročí VŘSR
vychází v SNTl kniha
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VEOECKOIECHNICKA REVOLUCE'
A SOCIAllSIICKA INTEGRACE

c

.:::t.
..c.
u
(I)

Kniha se zabývá rozborem rozvojových faktorťl., které přináší vědeckotechnická
revoluce a mezinárodní socialistická
ekonomická integrace. Hodnotí vliv vědeckotechnické revoluce a mezinárodní socialistické integrace na rozvoj výrobních
sil a vzestup ekonomiky zemí socialistického
společenství.
Věnuje pozornost úkolťl.m a formám vědeckotechnické spolupráce a v rámci integrace zemí Rady vzájemné hospodářské
pomo~i.
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II)

o

Vědeckotechnická
podmínkách

revoluce

v socialistických

• Mezinárodní socialistická ekonomická
a vědeckotechnická spolupráce a integrace

""C
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•

Cíle a úkoly vědeckotechnické
a integrace

•

Komplexní program socialistické
integrace a další cíle spolupráce

•

Mezinárodní spolupráce
činnosti

L-

•

Dvoustranná
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Perspektivy rozvoje SSSR a CSSR
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V)

:J

cu

ekonomické

v plánovací a progn6zní

spolupráce

Hospodářským a politickým pracovníkťl.m, studujícím na školách ekonomického a technického směru a nejširší veřejnosti.
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spolupráce

-

--

Zde odstřihněte a po~lete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové odd.,
113 02 Praha 1, Spálená 51
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