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i\UKUČA, J. - KOUHA, J.
Nad úlohami rozvoja vedy a techniky v geodézii a kar-
logralí! ČSSR
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. ID, s.
263-20'7, li l. 1
Úvaha o ďalších smeroch rozvoja vedya techniky v ČSSR.
Úvahy daleko presahujú obdoble siedmej piíťročnice, majú
aj ví"hladový charakter. V prispevku sa hodnoti teoretické
a praktické aspekty RVT všeobecne a ich uplatňovanie
v odvetví geodézie a kartografie, so zdór,aznením nul-
nosti prepojenía výskumu s požiadavkami praxe.

,,313"528.9, ,45-25" (437.6)
KMEfKO, P.
Dvarl:>aťpať rokov činnosti slovenskej kartogra!ie a jej
d'alsie zámery
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 10, s.
26B-270
Prvé i súčasné kartografické práce v cinnosti slovenskej
rezorlnej kartografie a niektoré uspechy presahujúce i rá-
mec CSSR. Zámeory v oblasti zavádzania inovdcie v karto·
grafickej edičnej činností, automatízácíe kartografickéh'J
procesu a niektoré aspekty z,ava,dz:ania racionalizácie v n. p.
Slovenská kartografia.

,,313"347.235.11 (437)
KUBA. B.
vývoj zemědělského půdního fondu v české socialísUcké
republice
Geodetický a kal"lograficky obzor, 25, 1979, Č. ID, s.
270 -276, 2 obr., 6 tab.
élánek uvádí problematiku vývojo, ochrany a využití ze·
mědělského půdniho fondu. Rozboruje vývoj půdního fon-
du v ČSR v roce 197B. Uvádí opatření nejvyšších slát·
ních a stranických orgánů, přijatá k ochraně zemědělské-
ho půdního fondu.

32B.14
RADOUCH, V.
Kolokace - obecné pojetí metody nejmenších čtverců
Geodetícký a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 10, S.
276-2B2, 3 obr., 3 Lab., lil. 5
Princip zobecněné formulace vyrovnávacího problému a
jeho řešení kolokační metodou. Ilustrace vlastností meto-
dy na příkladě hledání aproximačni funkce a interpol,ace.
Některé možnosti užití kolokace v geodetických disciplí-
nách.
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KYKyqA, H. - KOYBA, JI.
Ha.u; sa.u;aqllMH pa3BHTHll HaYKH H TeXHHKH B reo.u;e3HH
H KapTOrpaqlHH qCCp

feo.u;e3HqeCKHH H KapTorpaqmqeCKHH 0630p, 25, 1979,
No 10, CTp. 263-267, JIHT. 1
Coo6palKeHHll O .u;aJIhHeHIIIHx HanpaBJleHHllX pa3BHTHll
HaYKH 'H TeXHHKH BqCCP, HUYlll'He uaJIeK<> 3a nepHou
ceuhMoH n1lTHJIeTlm H HOCll111He :raKlKe nepcneK:rHBHblH
xapaKTep. B c:raThe oqeHHBalOTCfI B 06111eM TeopeTHqeC-
KHe H npaKTHqeCKHe acneKTbI pa3BHTHfI HaYKH H TeXHH-
KH 'H HX npHMeHeH'He B OTpaCJIe reo.u;e3H H KapTOrpaq,HH;
no.u;qepKHBae:rCfI He06:xco.uHMOCTh COqeTaHHfI HCCJIe.u;QBa-
HHH C TpeooBaHHflMH npaKTHKH.

,,313"528.9,,45-25" (437.6)

KMETbKO, Il.

,lJ;Ba.u;qan. UlITh JleT .u;ellTeJIhHOCTH cJlonaqKoH KapTOrpa-
q,HH H ee )lliJlhHeHWHe HaMepeHHlI

feOUe3HqeCKHH H Kap:rorpaq,HqeCKHŮ 06aop, 25, 1979,
No 10, CTp. 268-270
IlepBhle H COBpeMeHHhle KapTorpaq,HqecKHe pa6o:rhl
B ueflTeJIhHOCTH KapTorpa.pHH CJIOB~KOro Be,lJ;OMCTBa
H HeKOTOphle ycnexhl, HMelOlltHe aHaqeHHe H 3a pyoelKoM
qCCP. HaMepeHHfI B cq,epe nouroroBKH HOBOBBe.u;eHHH
B KapTOrpaq,HqecKoů H3.u;aTeJIhCKOŮ .u;eflTeJIbHOCTH, aBTO-
MaTH3aqUH KapTorpaq,HqeCKOrO npoqecca H HeKaropble
aCneKl'b1 BBeueHlHJI pal!'HoHaJIHaaqHH B Haq. np. CJióÍl~-
KaflKapTOrpaq,HJI.

..313"347.235.11(437)
KYBA, D.
Pa3BHTHe CeJlhKOX03f1HCTBeHHOrO
B qCp

feoue3H'IeCKHŮ 'H KapTorpaq,HqeCKHŮ 0630p, 25, 1979,
No 10, CTp. 270-276, 2 pHC., 6 TaO.

B cTaThe npHBeUeHa np06JIeMaTHKa pa3BHTHJI oxpaHhl
H HCnOJIh30BllHHfI CeJIhCKOX03f1ŮCTBeHHoro 3eMeJIhHoro
q,oH.u;a. Pa30'HpaeTCfI pa311HTHe 3eMeJIhHOrO q,oH.u;a B qCp
B 1978 r. IlpHBeueHhl 'MeponpHflTHJI caMhlX BhlCOKHX ro-
cy.u;apcTBeHHhlX iH nap:rHŘHblx opraHOB, npHH1lThle ,lJ;JIJI
oxpaHhICeJIhCKOX03f1ŮCTBeHHOro q,oH.u;a.

528.14
PA,lJ;OYX, B.
KOJlJIO~Hll -o6qHH no.u;xo,lJ; K MeTO.u;y HaHMemIIIltX
KBa.llpaTOB

feoue:mqecKHů 'H KapTorpaq,HqeCKHŘ 0630p, 25, 1979,
No 10, CTp. 276-282, 3 pHC., 3 Tao., JIHT. 5
IlpHHqHn 0006111eHHOŮ q,OPMYJI'HpoBKH ypaBHOBeWHBa-
HHfI H ero peweHHe C nOMollllO KOJIJIOKaqHHHOro MeTO.u;a.
HJIIOCTpaqHJI CBOŮCTB MeTOUa Ha npHMepe onpe.u;eJIeHHJI
npaOJIHlKeHHOŮ q,YHKqH'H H HHTepnOJIflqHH. HeKarophle
B03MOlKHOCTH npHMeHeHHfI KOJIJIOKaqHH B reoue3HqeC-
KHX UHcqHnJlHHax.

,,313" (001+62 J ;523(43'1)
KUKUCA. J. - KOUB~ J.
Uber die Anfgaben der Enlwlcklung der Wlssenschaft nnd
Technik in der Geodasle und Kartograplue der CSSR
Geodetický a k,artografický obzor, 25, 1979, Nr. 10, Seite
263-267, Lit. 1
Erwagungen ilber die weiteren Richtungen der Entwick-
lung der Wissenschaft und Technik in der CSSR. Die Auf-
gaben ilberschreiten den zeitabschnitt des siebenten Filnf-
jahresplans und haben auch perspektiven Charakter. lm
Beitr,ag werden die theoretlschen und praktischen Aspek-
te dEr EWT allgemein und ihre Geltendmachung lm Farh-
gebiet Geodasie und Karlographie, mit Betonung der Not-
v,endigkeit einer Verbindung der Forschung mit der Pra-
xis. gewertet.

••313"52B.9,,45-25" (437;6 J
KMEtKO, P.
}'ilnfundzwanzig jahre Tatlgkelt der slowakischen Karlo-
graphie nnd ihre welteren Abslchten '
&eodetický a k,artografický obzor, 25, 1979, Nr. ID, Seile
26B-270
Die ersten sowie gegenwar1igen kartographischen Arbeiten
in der Ta1igkeit der slowakischen Kartogr.aphie des Res-
sorts und manche Erf,olge, die den Rahmen der GSSR ilber-
stei[;en. Absicllten auf dem Gebiet der Einfiihrung VOli
Neuerungen in der kartographischen Editionsldtigkeit, der
Automatisie'rung des kartographisl..:hen Prozesses und eini-
ge Aspekte der Elnfilhrung der Rationalisierung im VEn
Slowakische Kartogl',aphie.
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KUBA, B.
Entwicklung des lundwirtschartlichen Budenfollus in d"r
Tschechischen Sozialistischen Republik
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 10, SeJte
2'70-·276, 2 Abb., 6 Tab.
Der [,rtikel behanuelt die Probleme der Entwicklung, des
Schutzes unu der Nutzung des Landwirtschaftlicllen Bo-
denfonds. Er ,analysiel't die Er,t\',lcklung des Badenfonds
in der ČSR im lahre 1978 and fuhrt Mai\nahmen der hoch-
st8n 8taats- und Farteiorgane an, dia zum Schutz d~s
landwirtschaftlicheu i3odenfonds angenommen worden sind,

528.14
RADOUCH, V.
Kolokalion - allgcmEine AuffassulIg der Methode ller
kle!nsten Quadrate
Geodetický a k.al'logra[ický obzor, 25, 1979, Nr. 10, Seite
276-·282, 3 Abb., 3 Tab., Lit. 5
Prinzip der veral1gemelnerlen FonTLullerung des AUL~-
gleichungsproblcms lInd seme Lbsung lIdttels Kolokations-
methode. Illustrierung deT Eigenschaften der Methode ar:
einem Beispiel der Suchung der Approximalionsfunktion
und Jnterpoliernng. EinigE Mbglichl{eiten der Anwendung
der Kolokation in den geodiitischen Disziplinún,

,,313" [001+ 62) :528( 437)
KUKUČA. I. - KUUBA, J.
On Tasks of Development of Science and Technology in
Czechoslovak Geouesy and Carlography.
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 1U, pp.
263-267, ref. 1
Conside-ration about further trends oi development of
science and technology in the ČSSR which exceed ove.
the period of 7th [ive-year plan and have a peľspectivo
character. The pal-ier evaluates in general theore1ical and
practical aspects uf the developmEilt of science and tech-
nology and thelr applications in the branch af geodesy
and cartogr.aphy emphasizing the necessity of connection
the research wilh needs of practise.

,,313"528.9, ,45-25" (437.6)
i<MEtKO, P.
Twenty-Five- Years 'Activity uf Slovak Cartography aud Us
Furlher Aims.
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 10, pp.
288-27U
The former and contemporary cartographic WOl'ks of Slo-
vak cartographr and some results excceding even the
framework of the ČSSR. Introducing thR inl1ovations in
cartographic edilion-al activity, aulomation of carlogra-
phic procedur es and some aspt:cts of l'ationalization ll1
the Slovak cartogl'aphy, national enterpl'ise.

,,313"347.235.11( 437 J
KUBA, B..
Developmenl of lhe AgricuUural Land F\1nd in Czech So-
claUsl Republlc.
Geodetický a k,artografický obzor, 25, 1979:, No. 10, pp.
27U--276, 2 flg" 6 tab.
Problems of development, preservation, <ind' utilizalion vf
the agricultural land fund ,are prescnted. Theanalysis
of land fund in the (;SR in the jea'r 1978 is giv8n.
Measures of the superior state and party authorities, ta-
ken for the presel'vation of the agricuitural land fund,
are presented.

528.14
RADOUCH, V.
Gol1ocatlon tlte Cummun Appruoch tu the Least Squares
Metltod.
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 10, pp.
276-282, 3 flg., 3 tab., 5 ref.
Prlnc:ple ,of tlle gener,aJized formulatioll Df adjustrnent
p·roblem and its solution by t!Je met!Jod of collocalion.
lllustr:ation of its features on the example Dí searchin,;j
apPľQximating funLtion and lnterpol6.tion. 50me possibi1i-
ties af using collucation in the branc!J of geodesy.

,,313" (001 +62) :528[ 437)
KUKUČA, I. - KOUBA, J.
Réflexiou sur les rúles de l'évolutlon scleuliflco-Iechni-
que uans la branche de la g~odésle el carlographie en
Tchécoslovaqu!e
Geodetický a kal't.agr.afický obzor, 25, 1~79, No. 10, pag,,,
263-267, blbliographie 1
Reflexion sur les tendances ultérleures dc l'évolution
scientifico-technique eli Tchécoslovaquie. Des réfl8xions dé-
passent largement la période du septi'-r.le "lan qUll1quen-
nal et ont un caractere perspectiť. L'article traite les
aspects théoriques 8t pr,atiques de la ratlOnalisatlOn
scientifico-techníqlIe en général et leur application dans
la branche de la géodésic et cartogral,hie avec accentua-
dou sur la nécessité de connexion des rech8'rcher avec
les exigences pr.atiljues.

,,313"528.9,,45-25" [437.6)
KMEtKO, P.
vingt-cillq années d'activilés de la cartographie slov:!-
que el lnlentions fulures
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 10, peges
268-270
Les travaux cartographies primalres et actuels danns les
activités de la cartographie slovaque et ~ertains succes
dópassant 18 cactre de la Tchécoslovaquie. Intentions a réa-
liser dans la sphure ďintroduction d'innovations, dans les
activités de l'édition carlographique, dc l'aulorllation du
iJrocessus cartographiques et certalns aS1J8cts de l'intrlJ-
duction de la ratlOnallsation -dans l'enlrepris" nationale
Slovenská karlografía.

,,313"347.235.11( 437)
KUBA, B.
Evolution du fonds toneier agricole en Tcllécoslovaqui"
Geodetický a kartografický obzor. 25, 1979, No. 10, pages
270-276, 2 iIlustralions, 6 planches
L'article démon:re le probléme de l'évolution de protec-
tion et ďexploitation du fonds foncier ,agricole, traite
í'anaíyse ďévolution dU fonds foncier en la République
Socialiste Tcheque durant 1978. li traite les mesures prises
par les 'Uutorités supérieures politiques et d'Etat concer-
nant la prolection du fonds foncier agricole.
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RADOUCH, V.
COllocation - cOllception générale de la mélhode des
moindres carrés
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 10, pages
276-282, 3 ilustrations, 3 planches, 5 biollographies
Principe de la formulation générale du probleme de rec-
tífícation el la solution par. la métl10de de collocation.
lluslrations des propríétés de la méthod6 sur un exemple
de recherches de la fonction approximative et dp I'inter·
polation. Certaines possibilités Il'utillsation de la GOIIOC1-
tion dans les disciplines géodésiques.



Geodetický a kartografický obzor
ročník 25/67, číslo 10/1979 263

Nad úlohami rozvoj a vedy a techniky
v geodézii a kartografii ČSSR

Ing. Jin Kukuča, DrSc.,
riaditer Výskumného ústavu

geodézie a kartografie v Bratislave,
Ing. Jaroslav Kouba,

ředitel Výzkumného ústavu
leodetického, topografického

a kartografického v Praze

Sústredenie zememeračskej služby a vytvorenie sa-
mostatného rezortu geodézie a kartografie sa uskll-
točnilo v období začiatkov vedeckotechnickej revo-
lúcie. Toto obdobie, charakterizované prudkým roz-
vojom vedy a techniky, poskytlo aj zjednotenej geu-
detickej službe nebývalé možnosti rozvoja. Budo-
vanie socialistického národného hospodárstva vyža-
dovalo od geodézie a kartografie nové druhy výrob-
kov a nové formy služieb. Rýchle tempo rozvoja
všetkých oblastí nášho života nútilo pritom geodé-
ziu a kartografiu orientovať sa na nové, progre-
sívnejšie pracovné metády a technologické postupy.
Preto so vznikom rezortu súčasne začína aj obdo-
bie intenzívneho rozvoja vedy a techniky (RVT).

Táto situácia si vyžadovala aj príslušné organi-
začné opatrenia. Do roku 1954 na území Českoslo-
venska nebolo pracovisko s profesionálnym zame-
raním na výskum v geodézii a kartografii. Moderné,
progresívne prvky v pracovných metádach a postu-
poch sa objavovali a v praxi aplikovali zásluhou
tvorivej a publikačnej činnosti pracovníkov zo špe-
cializovaných útvarov v rezortných i mimorezort-
ných organizáciách a na vysokých školách a pod
vplyvom nových typov prístrojov a pomocok hlav-
ne zo zahraničia.

Zmena nastala, keď sa okrem výkonných zložiek
v novovytvorenom rezorte zriadila aj organizácia
výskumnej a vývojovej základne (VVZ), tj. Výzkum-
ný ústav geodetický, topografický a kartografic-
ký v Prahe (VÚGTK), ku ktorému začiatkom se-
demdesiatych rok ov pribudol Výskumný ústav geo-
dézie a kartografie v Bratislave (VÚGK) a Výzkum-
né stredisko 090 v Prahe (VS-090).

Tvorivá iniciatíva radu významných odborníkov
ia úzka spolupráca uvedených troch pracovísk na
princípoch koordinácie a špecializácie, obohatená
o výskumnú činnosť jednotlivcova kolektívov z ka-
tedier geodézie a kartografie vysokých škol tech-
nických a niektorých pracovísk akadémií vied bo-
'la zdrojom významných prínosov pre rozvoj čes-
koslovenskej a svetovej geodézie a kartografie,
ako o tom píše Delong v [11. V našom príspevku,
venovanom 25. výročiu vzniku rezortu geodézie a
kartografie v ČSSR, nebudeme opakovane vymenú-
vať dosiahnuté úspechy na poli RVT, dokladne a
vyčerpávajúco zhrnuté v citovanej práci. Chceme
sa v krátkosti venovať otázkam metodiky, obsahu,
ciefov, kooirdinácie, medzinárodne,j spnlupráce a
ďalších poldsta1:ných ,asp8lktQIVRVT v gleodézii ,a kar-
tografii v minulosti i blízkej budúcnosti.

2. Niekofko myšlienok k metodickým, účelovým,
obsahovým a ekonomickým hfadiskám RVT

Výskum ako cesta k poznaniu musí i v geodézii a
kartografii plniť obidve hlavné, v každom výskume
obvyklé funkcie: všeobecne gnozeologickú vo forme
základného výskumu a aplikačnú, ktorá je zamera-
ná na transformovanie a aplikáciu získaných po-
znatkov na vedecky podložené a overené podkla-
dy pre nové, progresívne a vysoko efektívne me-
tMy a technologické postupy.

Hlavné Výsledky vedeckej činnosti v ČSSR za
uplynulých 30 rokov podfa [1] sa síce nevzťahujú
na geodéziu a kartografiu v celej šírke a hÍbke pro-
blematiky, jasne však dokumentujú plnenie uvede-
nej požiadavky. Týka sa to g8lodetickej astronómůe,
teoretickej a kozmickej geodézie, mapovania a fo-
togrametrie, inžinierskej geodézie, výpočtovej tech·
niky, kartografie a i. Vo všetkých týchto špe-
ciálnych oblastiach nášho vedného odboru sa vcel-
ku správne, v žiadúcich proporciách, zjednotená
československá geodetická služba počas uplynulých
25 rokov venovala otázkam RVT z hfadiska základ-
ného i aplikovaného výskllmu.

Met o d i k a však spravidla hovorí o štyroch
základných fázach RVT. Okrem základného výsku-
mu (tento zabezpečuje dlhodobý vedecký predstih
pred potrebami praxe) a aplikovaného výskumu
(ktorý ďalej rozvíja a konkretizuje všeobecné po-
znatky získané základným výskumom a aplikuje
ich v spoločenskej praxi vo forme nových výrobkov
alebo technolágii) súčasťou RVT je technický vý-
voj a realizácia. Technický vývoj ako spojovací člá-
nok medzi aplikovaným výskumom a výrobou za-
hrnuje vývojové, technologické, technické, kon-
štrukčné, projektové a experimentálne overovacie
práce. Na vývoji sa v potrebnej miere zúčastňujú
už aj pnacovníci výrobných organizácií a na reali-
zácii v štádiu zapracovania má ich účasť v porov-
!laní s výskumnými pracovníkmi prevažujúci po-
diel. Zainteresovanosť pracovníkov spotrebitelskej
alebo výrobnej sféry na výsledkoch výskumu je tu
teda evidentná. Treba však povedať, že ona zasahu-
je i do predchádzajúcich dvoch základných fáz
RVT, hoci v menšej miere. Žiadúca jednota záujmov
a nevyhnutná súčinnosť obidvoch sfér na I<VTvo for-
me časového a obsahového prekrytu je doležitým
determinantom pri formulácii výhladových progra-
mov do budúcnosti a hlavne pri ich realizácii.
Okrem toho je tu tretia, velmi d61ežitá sféra. kto-
rá do vzťahov doteraz menovaných dvoch sfér za-
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sahuje, ovplyvňuje ich a v konečnom dosledku
o všetkom rozhoduje. Je to riadiaci orgán.
Systematický rozvoj geodézie a kartografie, zod-

povedajúci rozvoju ostatných odvetví vedy a tech-
niky, je základnou podmienkou toho, aby tento
odbor plnil svoju funkciu a úlohy voči spoločnosti,
národnému hospodárstvu a vede a súčasne je je-
dinou zárukou existencie odboru aj v budúcnostL
Všimnime si preto aj ďalšie teoretické a praktické
aspekty RVT a vzájomné vzťahy organizácií VVZ
a výrobných organizácií.
V súčinnosti týchto posledne menovaných sa vo

vývojových tendenciách a pri formulácii konkrét-
nych úloh plánu RVT možu uplatňovať dve krajné
možnosti, a to:
a) výskum vytyčuje smery a tendencie rozvoja a

sv,ojím sposobom ich diktuje výrobným organi-
záciám,

b) smer rozvoja udáva výroba a od výskumu vyža-
duje riešenie konkrétných problémov.

Pokým prvý prípad može vyhovovať odboru alebD
o~vetviu s j~sn.e preva~UjÚCli,mia skoncentrovaný-
ml "mozgovyml kapacItami na strane výskumu
~re dru~ý prípad zrejme platí pravý opak. Zdá sa:
ze .pr~vldlo ~ "zlatej strednej ceste" sa uplatní i tu,
na!~a' v pnpade rovnomerného vývoja, bez znač-
~eJsI:h dispr.oporCií. Koncepčná práca sa totiž vy-
zaduJe na Obldvoch stranách, výskum musí byť spa-
tý s praxou, musí poznať jej problémy a úzko s ňou
spolupracovať. Treba však očakávať, že v súlade
s vývojovými tendenciami [vedeckotechnická revo-
lúcia) postupne bude vo VTR prevažovať výskum-
ná sféra. Zjednotená geodetická služba v ČSSR do-
siahla na poli RVT významné úspechy a značný
pokrok v uplynulých 25 rokoch aj preto, že v apli-
kačnej sfére trvale išla cestou úzkej spolupráce
vedy s praxou.
Z hra d i s k a ú čel u, resp. funkcie geodézie

a kartografie (ak ich chápeme oddelene], sa obvyk-
le hovorí o troch základných úlohách:
a) určovať tvar a rozmery Zeme (povodná, zjedno-

dušená Helmertova formulácia],
b) poskytovať matematicko-kartografické podkla-

dy pre te,chnickú činnosť,
c) slúžiť potrebám národného hospodárstva a med-

zinárodnej spolupráce.
Z aspektov súčasného technického, spoločenského
a demografického vývoja možno však geodéziu a
kartografiu označiť aj za spolutvorcu životného pro-
stredia, aspoň vzhradom na jej niektoré činnosti a
služby. Výstavba sídlísk a komunikácií, úpravy po-
zemkov, zúrodňovanie pody, zalesňovanie a i. me-
nia tvárnosť povrchu Zeme. Prostredie, v ktorom
žijeme, sa vplyvom fudskej činnosti mení. Mení sa
i organizácia krajiny a jej prírodnýéh a technic-
kých charakteristík, na čom účinne spolupracuje
i geodézia a kartografia. Netreba osobitne zdoraz-
ňovať, že československá geodézia a kartografia
uvedené funkcie plní v plnej miere.
Pre obsahovú náplň a pracovné

z a mel' a n i e geodézie a kartografie je cha-
rakteristická relatívna stabilita základných
úloh. Dynamickejšie sa vyvíjajú pracovné me-
'tódy. Predmetom vedeckého výskumu a tech-

nického rozvoja popri základných poznáva-
cích aspektoch súvisiacich s našou planétou a jej
okolím sú pracovné metódy a postupy. Rozvoj geo-
dézie a kartografie spočíva teda vo vefkej miere
v rozvoji metód e postupov. Tu sa predovšetkým
uplatňuje dynamika vývoja príbuzných vedných
disciplín ako matematiky, fyziky, elektroniky, ky-
bernetiky a i. Z obsahu, ciefov a charakteru pra-
covných prostriedkov a metód v teoretickej i em-
pirickej oblasti a z celkovej štruktúry geodézie a
kartografie je patrné, že ide o vedné disciplíny, k'to-
ré sú im blízke, resp. ktoré sú bezprostredne v služ-
bách geodézie a kartografie a opačne. Geodézia za
svoj pokrok vďačí hlavne iným vedám, ktorých
objavy, nové poznatky a výdobytky sa zásluhou
tvorivej zanietenosti geodetov do nej transplanto-
vali. Ale i opak je pravdou: požiadavky a potreby
geodézie boli a sú často podnetom a impulzom pre
tvorivú a bádatefskú činnosť iných vedných disci-
plín. Táto vzájomná interakcia príbuzných vied je
dnes i v budúcnosti zostane jedným z rozhodujúcich
zdrojov a faktorov ďalšieho pokroku. Práce v oblas-
ti styčných vedných disciplín a riešenie multidisci-
plinárnych problémov si vyžiada, aby niektorí tvo-
riví pracovníci-geodeti boli teoreticky pripravení na
výskumnú činnosť štúdiom ďalšej vysokoškolskej
špecializácie. Už dnes sú niektoré výsledky na ta-
kej odbornej úrovni, že nadvaznosť na ne, ale i ich
sledovanie predpokladá špecialistov s dvoma odbor-
nosťemi (matematické metódy, prístrojová a výpoč-
tová technika, fyzikálna geodézia, automatizácia
riadiaceho procesu a i.).
Všimnime si aspoň niektoré z príbuzných vied,

ktoré zásadne ovplyvňujú rozvoj geodézie a karto-
grafie. Napr. dosledná matematizácia spolu s apli-
káciou fyzikálnych aspektov umožňuje zvyšovať
presnosť meracích procedúr. Zdokonafuje postupy
spracovania výsledkov meraní zaťažených stochas-
tickými a systematickými vplyvmi a umožňuje zvy-
šovať interpretačnú spofahlivosť výsledkov spra-
covania nameraných údaj ov. Ďalej poskytuje mož-
nosti na exaktných princípoch prebudovať meracie
postupy a doviesť ich plánovanie na úroveň zodpo-
vedajúcu požiadavkám vysokej presnosti a ekono-
miky prác. Pri výskume Zeme sa zintenzívňuje
uplatňovanie faktora dynamických vplyvov v po-
pisnej a interpretačnej sfére geodetického charak-
teru vplyvom geofyziky a i. Významný pokrok za-
znamenala geodézia vďaka automatizácii. Automa-
tizácia výpočtových a zobrazovacích prác urychfu-
je a skultúrňuje výrobný proces, počítače umožňu-
jú spracovať i niektoré, vzhfadom na značnú kom-
plikovanosť a časovú náročnosť doteraz neriešitel-
né úlohy v oblasti aplikácie ale i rozvoja teórie.
Teória informácie je vedná disciplína, ktorá geodé-
zii a kartografii do určitej miery umožňuje svojsky
a precíznejšie formulovať jednotlivé úlohy, a to po
vecnej i terminologickej stránke. Z hfadiska teórie
informácie podstatná časť geodetických prác nie je
ničím iným ako zberom, spracovaním, odovzdaním
(prenosom], uchovávaním, prípadne využívaním in-
formácH o určitom území z určitého hfadiska.

Nemalú úlohu v.RVT hrá h fa d i s k o e f e k t í v-
n o s t i. Jej meraniu sa sústavne a v stále vačšej
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miere venuje pozornosť aj v našej geodetickej služ-
be. ZA zásadných dovodov by sa však v tejto súvis-
losti nemali sledovať len krátkodobé ciele, majúce
na zreteli bezprostrednosť aplikability výsledkov
v praxi a z toho vyplývajúcu orientáciu len na pro-
gramy a úlohy rezortného, podnikového a dokonce
prevádzkového charakteru. Metodické hfadiská, po-
žiadavky vysokej úrovne odborných a vedeckých
kvalít tvorivých pracovníkova potreba riešiť v pred-
stihu úlohy základného výsH:umu, predovšetkým
prakticky orientovaného, to sú faktory, ktoré jed-
noznačne hovoria za vytvorenie podmienok a pri-
meraného priestoru aj takýmto úlohám v našich
podmienkach. Táto požiadavka nie je v protiklade
k efektívnosti výskumu - napriek ťažkostiam s jej
finé'nčným vyhodnotením - ale sa s ňou plne sto-
tožňuje a podmieňuje ju. Nakoniec vyžaduje si to
aj dlhotrvajúci stav v organizácii VVZ, keď mimo
geodetickej služby (napr. v akadémiach vied) niet
geodetického výskumného pracoviska.
Takisto je žiadúce, aby sa pri hodnotení efek-

U"nosti vedeckovýskumných prác nebralo do úva-
hy len tzv. mikroekonomické hfadisko (na úrovni
jednotlivých akcií RVT a realizácií jeho výsledkov,
bez hlbších súvislostí s ostatným okolím). Syn-
tetickejším ukazovatefom s rozhodujúcejšími znak-
mi efektívnosti je hfadisko makroekonomické, cha-
rakterizujúce vplyv programu alebo ú10hy RVT na
dynamiku celého národného hospodárstva.
Nemaže tu, prírodz8ne, ísť len o meranie efek-

tivnosti v~~kumu, ale v prvom rade o efektívnost'
samotmÍ a o splnenie požiadavky urýchlit' cyklus
"veda-technika-výroba-použitie". V tomto sme-
re je žiadúca nielen dokladná selekcia aktuálnych
programov :1 ú1011RVT v ďalšícl1 rokoch, ale i in-
temEikácia o<;obných stvkov pracovníkov výsku-
mu s praxou a hladanie ďalších ciest na cieravedo-
m8ljšiu int8'rrakciu obidvoch týchto ,sfér rezortných
činností.

3. Požiadavky na hlavné úlohy RVT v nastávajúcom
období

PredcMdzajúce úvahy, opierajúce sa o všeobecné
hladiská a nadvazujúce na doterajšie problémy a
\'\'slerlky RVT ziednotenei geodetickej a kartogra-
ficl{8j Shl~by v ČSSR. boli úvodom k formulácii zá-
kladných smerov RVT na roky 1981-1985. V prípa-
ve na nasleduiúcu paťročnicu usmerňujúcim čini-
!erom bude rozvoj geodézie a kartografie sám o se-
be, t. i. v oblasti vlastných teórií a perspektív vý-
VoiR. ĎaFHm rozhodu júcim činitefom budú úlohy
n4šho národného hosDodárstva, spoločenská objed-
návka našich prác. Čím harmonickejšie budú z1a-
Oené Ťleto dva aspekty a zdroie budúceho vývoja.
t\'lfl reálnejšie bude možné sformulovať hlavné
smery RVT a tÝm budú výsledky našej budúcej
p"áce v prospech spoločnosti a vedy užitočnejšie.
Možno očakávat', že v období 7. a 8. paťročnice

sa budú zvvšovať požiadavky národného hospodár-
~.tva, spoločnosti a vedy na kvalitu. sortiment a
rO',:sah geodetických a kartografických prác.
Vedeckovýskumné práce sa zintenzívňujú vo všet-

kých geovedách. Požiadavkou doby je komplex-
nosť a vzájomné prepojenie dielčich prístupov pre

využitie medzinárodnej vedeckotechnickej spolu-
práce socialistických krajín i spolupráce celosve-
tovej. Táto spolupráca sa bude stále viac oriento-
vať na komplexné programy, ktoré budú vo vefkom
rozsahu využívať presné údaje o priestorových
vzťahoch vrátane ich zmien v čase.

Spomeňme len stručne potreby a možnosti med-
zinárodnej spolupráce v rozvoji geodézie a karto-
grafie. Rozvoj geodézie ako vednej disciplíny je
v celosvetovom meradle koordinovaný a usmerňo-
vaný Medzinárodnou geodetickou asociáciou (IAG).
V jej piatich sekciách je zladená a v úplnej jed-
note obsahu, ciefov a štruktúry vyjadrená zásada
sústavného progresu v celej geodézii. Programy
sekcií sústreďujú svoju pozornosť na problematiku
geodetických sietí a metód ich budovania, na vy-
nŽÍvanie umelých družíc Zeme pri výskume našel
planěty z geometrických a dynamických hradísk,
na metódy budovania gravimetrických sietí, na roz-
voj matematických met6d pre účely geodézie, na
problematiku fyzik41nej geodézie atd. Doterajšie
Výsledky, tradície a úspechy čs. geodézie, ako
i kádrové predpoklady a investičné vybavenle sú
faktormi, ktoré umožňujú našej geodetickej služ-
be s IAG (popri ďalšich možnostiach medzinárod-
nej spolupráce] naďalej spolupracovat'. Podobné
vztahy si musí naša služba udržať k Medzinárod-
nej kartografickej asociácii (ICA) a k 'dalším med-
zinárodným mimovládnym organizáciám (Medziná-
rodná federácia geodetov, Medzinárodná fotogra-
metrická spoločnosť).

Československá geodetická služba bude i nada-
lej intenzívne a úzko spolupracovať s geodetický-
mi služb'lmi socialistických štátov, ku ktorým ju
viažu už dlhoročné tradície. Aj v nasledujúcei pal'-
tročnici v rámci teito spolupráce predpokladáme
defbu práce na úlohách plánu RVT, účelnú špecia-
lizáciu, vvužívanie výsledkov a skúseností spolu-
pracuiúcich služieb. V tejto spolupráci je naša geo-
detická služba nielen rovnocenným partnerom
ostatným službám. ale v určitých oblastiach, napr.
'v automatizácii mapovania vo velkých mierkach,
zol1ráva úlohu vedúceho, koordinujúceho činitefa.

V súvislosti s výstavbou všetkých druhov budú
požiadavkv naše i spoločnosti sústredené predo-
všetkým na územia vefkých miest a rozvojové ob-
lasti. Pre projektové práce a výstavbu Hniových sta-
vieb sa blldú vyžadoval' aktuali'7ované údaje o geo-
detickom poli. Rastúci podiel technologicky ná-
ročných stavieb bude klásť naima vo výstavbe pa-
livovo-energetickej základne, chémie a vodných
diel zvýšené požiadavkv n:1 komplexnost' údaj ov
r polohových, výškových i gravimetrických) a na
ich presnosť.

V súvislosti s realizáciou záverov XV. zjazdu KSČ
o zabezpečení sebestačnosti vo výžive obyvatefstva
bude sorísnená ochrana podneho fondu a aj za ce-
nu vyšších investičných nákladov sa budú hladať
cesty a prostriedky k efektívnemu využívaniu pof-
nohospodárskei pody a rozširovaniu jej ploch. Pre-
to objektívne údaje evidencie nehnutefností fEN)
budú stále získávaťna svojej doležitosti. Zvýšia sa
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požiadavky na aktuálnosť základných máp velkých
mierok a EN na území velkých miest a v oblas-
tiach rozvoja. Postupne pokročí realizácia odvet-
vových, územných a podnikových informačných
systém ov (napr. v odvetví polnohospodárstva, vý-
stavby, lesného a vodného hospodárstva, dopravy,
národných výborov, štatistiky a L), ktoré budú vy-
žadovať potrebné údaje z EN a z máp vefkých mie-
rok. Ziadať sa bude ukončenie evidencie vlastnlc-
kych vzťahov k nehnutelnostiam. Bude treba skva-
litniť služby poskytované orgánmi a organizácia-
mi geodézie obyvatelstvu a socialistickým organi-
záciám.

Moderné metódy investičnej a bytovej výstavby
a programy výstavby infraštruktúry budú klásť
vyššie nároky na celkový rozsah a kvalitu inžinier-
skogeodetických prác. Pri prehlbujúcej sa odvetvo-
vej a vecnej štruktúre investičnej výstavby budú
rást požiadavky na ďalšiu špecializáciu inžiniersko-
geodetických a inžinierskopriemyselných prác. Zia-
dať sa budú nové aplikácie inžinierskogeodetických
a fotogrametrických metód a prístrojov v národnom
hospodárstve. Zvýši sa naliehavosť potrieb účelo-
vých tematických máp velkých mierok (mapy in-
žinierskyc!h sietí, mapové podklady pTe proj ekto-
vanie a L).

Pre potreby národného hospodárstva bude treba
vydávať a pohotovo aktualizovať štátne mapové
diBla. Bude sa vyžadovať spraaovanie a vydáVlanie
školských kartografických pomoc ok, a to najm1i
v rámci Jednotej sústAVY školských kartografic-
kých pomoc ok, aktualizovanej padla nového plá-
nu vzdelávania. Pre verejnosť bude treba s využitfm
podkladových máp vydávat turistické mapy, auto-
mapy, plány miest a ďalšie druhy kartografických
diet Predpokladá sa aj dokončenie a postupná ak-
tualizácia mapového súboru "Poznávame svet" 11.

nutnosť inovácií v ďalšom vydávaní Vreckového
atlasu sveta. Pre r6zne odvetvia národného hospo-
dárstva a vedné odbory a L bude treba sústavne
tvorit a vydávať odvetvové tematické mapy a atl:l-
sy.

])alej bude potrebné podchytit dvnamiku údajov
o priestorovej organizácii územia ČSSR a aktuali-
zovať ju metódami a prostriedkami diafkového
prieskumu Zeme. Pojde o zdokonalenie údajov
o charakteristikách územia ČSSR a o jeho nad-
v1i7.nostiach na územia susedných socialistických
štátov s ciefom zlepšit podmienky pre, územné roz-
hodovanie na makroúrovni s osobitným zameraním
na medzištátne územné v1izby, rozvíjané v rámci
socialistickej ekonomickej integrácie.

4. Opatrenia k technicko-ekonomickému rozvoju
geodetických a kartografických prác

V súlade s očakávanými požiadavkami národného
hospodárstva, spoločnosti a vedy na geodetické a
kartografické práce v období do roku 1990 bude
treba ďalej 7.vyšovať súčasne objemy prác v or-
ganizáciách Českého úřa-du geodetického a karto-
grafickéh'O [ČÚGK) i Slovenského úradu geodézi!e
a kartografie (SÚGK) s prakticky nezvýšeným

celkovým počtom pracovník ov a ďalej zvyšovaf ich
efektívnosť a kvalitu a vedeckú úroveň. Pritom
sa zvýši podiel vedy a techniky na celkovom ras-
te výrobných kapacít. Možno to dosiahnuť

d6kladnejším vybavením pracovísk geodetickou,
fotogrametrickou, výpočtovou a automatickou
zobrazovacou a polygrafickou technikou a pro-
striedkami diafkového prieskumu Zeme s cie-
fom postupne vytvárať automatizované výrobné
linky,
racionalizáciou systému riadenia a organizácie,
najm1i

a) štrukturálnymi zmenami výrobných program ov,
ktorých jadrom bude posilnenie kapacít pre
tvorbu a aktualizáciu štátneho geodetického a
kartografického diela a EN a ich viacúčelové
využitie v národnom hospodárstve,

b) zdokonalením riadenia a organizácie účelových
geodetických a kartografických prác v ďalších
odvetviach národného hospodárstva a koordino-
vaným zvýšením ich kapacít,

c) zefektívnením a zjednodušením technologických
postupov s plným využitím číselných metód
v prípadoch, kde bude preukázaná ich národo-
hospodárska efektívnost,

d) rozšírením tvorby, údržby a obnovy máp všet-
kých mierok v koordinovanej súčinnosti s orga-
nizáciami ďalších odvetví,
d6sledným uplatňovaním výsledkov vedeckový-
skumných prác v geddetickej a kartografiCkej
výrobe s využitím úz;kej spolupráce rezortov
ČÚGK a SÚGK a ďalšími pracoviskami v ČSSR
i v zahraničí, predovšetkým s geodetickými služ-
bami socialistických štátov,
rastom politicko-odbornej kvalifikácie pracov-
níkov odvetvia pri znižujúcom sa podieli menel
kvalifikovanej živej práce, ktorá bude postup-
ne nahradzovaná prostriedkami automat1zácie,
ďalšími opatreniami v oblasti odborného rastu
pracovníkov rezort ov ČÚGK a SÚGK, v oblas-
ti cenovej politiky a i.

Na základe očakávaných požiadaviek národného
hospodárstva a spoločnosti na geodetické a karto-
grafické práce a v súlade s potrebami a tendencia-
mi rozvola vedy v medzinárodnej spolupráci mož-
no základné úlohy RVT československej geodézie
a kartografie na roky 1981-1985 zhrnút do šies-
tich program ov.
Prvý program sa bude orientovat na zdokonale-

nie organizačnej a riadiacej činnosti. Budú sa
v ňom riešiť tieto problémy:

riadenie technického rozvoja geodetickej a kar-
tografickej výroby v procese jej postupnej auto-
matizácie,
vybudovanie ASR geodetických a kartografic-
kých prác na úrovni podnikov a odvetvia,

- unifikácia a štandardizácia technických pro-
striedkov a finálnych výrobkov,
zdokonalenie systému VTEI v odvetví geodézie
a kartografie,
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- skvalitnenie výchovy a vzdelávania dospelých
v odvetví geodézie a kartograťie.

Úlohy druhého programu sa budú vzťahovať na
mapovacie práce vo vefkých mierkách a na pro-
blematiku EN a budú sa v ňom riešiť tieto problé-
my:

automatizácia EN,
prevod evidencie vlastníckych vzťahov k ne-
hnuternostiam na počítač,
automatizácia tvorby, údržby a obnovy štátne-
ho mapového die1'a vo velkých mierkach,
integrácia bázy dát EN a máp vo vefkých mier-
kach s informačnými systémami iných odvetví.

Tretí program bude zahrnovať úlohy RVT spoje-
né s kartografickou tvorbou pre národné hospodár-
stvo. Konkrétne:

racionalizácia jednotnej tvorby a obnovy základ-
ných a topografických máp,

rozvoj odvetvového tematického mapovania,
automatizácia kartografických prác vrátane bu-
dovania kartografickej banky dát,
inovácie kartografickej polygrafie.

Stvrtý program bude obsahovať výskumné úlo-
hy v oblasti rozvoja geodetických meracích metád
pre potreby budovania geodetických bodových po-
lí, úlohy v oblasti teoretickej geodézie, výskum dy-
namických vlastností zemskej kory ap.

Konkrétne pojde o tieto komponenty:

optimalizácia meracích metód a postup ov pre
práce v geodetických sieťach, pre mapovacie
práce geodetickými metádami, pre potreby kom-
plexného výskumu dynamických vlastností zem-
skej kory v oblasti ach investičnej výstavby,
energetických diel a seizmickej aktivity atď.

optimalizácia určovania charakteristík presnos-
ti geodetických prístrojov,
výskum a tvorba matematických mo'delov pre
spracovanie výsledkov geodetických meraní
s ciefom priblížiť matematické modely fyzikál-
nej realite,

výskum interpretácie výsledkov geodetických
meraní v súvislosti s komplexným prístupom
k rozvoju geovied.

Píaty program bude zameraný na rozvoj pro-'
striedkov a metád inžinierskej geodézIe a fotogra-
metrie pre potreby celého odvetvia geodézle a kar-
tografie. Jednotlivé komponenty programu:

nové aplikácie inžinierskogeodetických a foto-
grametrických metád v národnom hospodárstve,
rozvoj účelového mapovania,
automatizácia inžinIerskogeodetických a foto-
grametrických prác.

V poslednom, šíestom programe pojde o dIarkový
prieskum Zeme pre potreby národného hospodár-
stva s členením na tleto problémy:

technické a metodické zabezpečenie leteckého
a kcozmického zbeTu dát a ich pvenosu,

všeobecné technické a metodické základy ana-
lágového a číslicového spracovania a interpre-
tácie prieskumových dát,

všeobecné prostriedky a metády uchovávania
sprístupnenia prieskumových informácií,
tematické aplikácie diafkového prieskumu.

Československá geodézia a kartografia za uplynu-
\ých 25 rokov existencie zjednotenej služby dosiah-
la významné úspechy po kaž dej stránke. Na priaz-
nivých výsledkoch obidvoch rezortov geodézie a
kartografie, ktoré všestranne prispeli k budova-
niu nášho národného hospodárstva, k rozvoju 'ledy
a spoločnosti, má značný podiel rozvoj 'ledy a
techniky. Táto skutočnosť, zodpovedajúca súčas-
ným charakteristickým znakom a tendenciám na-
stupujúcej vedeckotechnickej revolúcie, nás, geo-
detov a kartograf ov, zavazuje a podnecuje k ďalšej
aktivite v intenzifikácii, racionalizácii a skvalitňo-
'laní všetkých prác. Pritom naďalej a vo vačšej
miere než doteraz dOležitú úlohu bude zohrávať
RVT, a to počnúc základným výskumom a končiac
realizáciou výsledkov v praxi.

Po dokladnom zvážení všetkých aspektov RVT,
'stručne rozobraných v úvodných častiach tohto prt-
spevku, sme pTi1kročili ku kconkretizácii návrhu na
hlavné smery RVT v nasledujúcej paťročnici. Ten-
to návrh predstavuje široký komplex otázok, kto-
rých riešenie presahuje možnosti rezortných vý-
skumných pracovísk. Jeho realizácia si vyžiada
v odvetví geodézie a kartografie vytvoriť nutné
technicko-ekonomické, organizačně a kádrovo-kva-
lifikačné predpoklady. Predovšetkým bude nevy-
hnutné na riešení úloh navrhovaných šiestich pro-
gramov zainteresovať podra možnosti všetky pra~
coviská (vrátane katedier vysokých škol) disponu-
júce kvalifikovanými vedeokovÝ'skumnými kapacI-
tami. Len pri zachovaní zásad účelnej koordináci'e
a špeci:alizácie, v podmienkach tím-ovej práce la
v dobre organizovanHj medzinávodnej spolupráci
možno očakávať splnenie vytýčených úloh.

[1] DELDNG, B.: Vědeckote,chnický rozvoj českosloven-
ské geodézie a kartografie v uplynulých 30 le,tech
a jeho nové úkoly. Geod. a kartogr. obzor, 24/66,
1978, č. 6, str. 131-138.

Lektorovall:
Ing. Hynek Kohl,

n6městek předsedy ČÚGK,
Ing. Daniel Lenko,

n6mestník predsedu SÚGK
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Dvadsaťpať rokov činnosti slovenskej
kartografie a jej ďalšie zámery Ing. Pavol Kmeťko,

riadltef n. p. Slovenrká kartografia, Bratislava

Jedným z hlavných poslaní kartografického podniku
je uspokojovať národné hospodárstvo, vedu, školstvo
a kultúru kvalitnou mapovou tvorbou, ktorá má
svoju ideovú, výtvarnú i estetickú hodnotu. Svojím
obsahom táto mapová tvorba propaguje úspechy
našej socialistickej spoločnosti odborne, účelovo i ve-
decky a zároveň podáva obraz o rozvoji výrobných
síl a celej materiálnej základne vo výrobnej sfére.
Ako sa nám darilo plniť túto funkciu v predchádza-
júcich 25-ich rokoch v našej rezortnej kartografii,
stručne podáva tento príspevok.

Za kvalitatívne vyšší stupeň vo vývoji čs. geodézie
a kartografie sa jednoznačne označuje rok 1954,
kedy bola vládnym nariadením č. 1/1954 Zb. sústre-
dená geodetická a kartografická služba a boli vytvo-
rené organizácie pre plnenie jednotlivých úloh.
K sústredeniu kartografickej činnosti smerovalo tiež
uznesenie vlády ČSR č. 155/1955. Takto pre karto-
grafickú tvorivú, výrobnú i edičnú činnosť sa aj
na Slovensku vytvorili priaznivé podmienky zriade-
ním osobitnej kartografickej prevádzky, pričom tak,
ako sa vyvíjali politicko-ekonomické podmienky,
rástla a rozvíjala sa aj kartografická činnosť v rámci
rezortu geodézie a kartografie a celého národného
hospodárstva.

Od 1. 1. 1957 sa rozčlenil Geodetický, topografický
a kartografický ústav v Bratislave na dva samostatné
ústavy:
- Geodetický ústav v Bratislave,
- Kartografický a reprodukčný ústav v Modre -

Harmónii, od roku 1963v Bratislave.

Zásady podnikového hospodárenia začal plniť n.
p. Kartografia Bratislava od 1. 1. 1968 a od 1. 1. 1970
ako Slovenská ka.rtografia, n. p., Bratislava (SK).
V tomto podniku sa realizuje temer výlučne celý
edičný plán rezortu geodézie a kartografie na Slo-
vensku. V edičnom pláne Slovenského úradu geodézie
a kartografie (SÚGK) sa zabezpečuje spracovávanie
a vydávanie máp predovšetkým pre štátne a socia-
listické organizácie, označované ako mapy pre hos-
podársku výstavbu. V edičnom pláne SK sa zabez-
pečuje tvorba, redakčné spracovanie, zostavovanie,
kartografické, polygrafické a knihárske spracovanie
kartografických diel li učebných kartografických po-
mocok, na účely kultúrno-vzdelávacie, propagačné,
telovýchovné, označované ako mapy pre školy a ve-
rejnosť.

V prvom období vzniku samostatného rezortu
geodézie a kartografie, t.j. v rokoch 1954-1956,
kartografická činnosť bola prevažne zameraná na
tvorbu máp na obranu vlasti v úzkej spolupráci so

složkami MNO. Išlo o kartografické spracovanie
topografických máp, kde pracovníci - kartografi
dostali vefmi dobrú príležitosť získať kartografickú
precíznosť a osvojiť si technologické postupy pri
ich spracovávaní. Predtým ťažiskom prác bolo vy-
kreslovanie máp velkých mierok, najma katastrálnych
máp.

Po prvých nesmelých začiatkoch pri tlači pohlado-
vých máp pre turistiku a prílohových máp ČSR do
kalendára, prikročili sme v roku 1957 k vydaniu
prvej turistickej mapy komplexne kartograficky spra-
covanej na Slovensku. Bola to mapa Nízke Tatry
v mierke I: 75000 a hneď nato turistická mapa
Slovenský raj, ktoré označujeme ako mapy 1. ge-
nerácie. Súbežne v tomto období sme začali rozvíjať
tvorbu reliéfnych máp, pričom tieto práce mali cha-
rakter manufaktúry s nízkym stupňom mechanizácie.
Prvá reliéfna mapa ČSR všeobecnogeografická
v mierke I : 1,5 mil. bola predzvesťou, že sa karto-
grafia na Slovensku chce venovať tomuto druhu
máp na sériovej základni. Čoskoro bol namontovaný
prvý ofsetový tlačiarenský stroj, na ktorom bol
v roku 1957, ako prvý exemplár v slovenčine karto-
grafickou organizáciou na Slovensku, vytlačený Malý
atlas sveta. Začína sa budovať a zavádzať tvorivá
zložka kartografického- procesu, rediguje, zostavuje,
spracováva a vydáva sa v roku 1961 Malý škol-
ský zemepisný atlas sveta ako celoštátny titul
v jazyku slovenskom, maďarskom a ukrajinskom
pre 5. triedu ZDŠ. Nezadlho sa realizoval s využitím
koncepcie komplexného spracovania Malý škol-
ský zemepisný atlas pre Maroko, ako náš prvý
exportný titul.

Prvou politickovýchovnou mapou, ktorú sme spra-
covali, bola mapa Slovenského národného po-
vstania (SNP) - pamatných miest a bojov; vyšla
k 15. výročiu SNP v roku 1959.

V roku 1960 začali sme vydávať turistické mapy
2. generácie, kde už bol prepracovanější obsah, najma
jeho výškopisná zložka. Táto generácia máp sa širo-
kou verejnosťou využíva doteraz. V tomto roku bola
vydaná aj prvá velkoformátová reliéfna mapa
ČSSR v mierke I : 500000.

V roku 1962 sme vytlačili prvú nástennú mapu
"Imperium Romanum" a vyhotovili sme z do-
daných tlačových podkladov prvú reliéfnu mapu
pre export "Repu blica de Cu ba", aby sme v ďal-
!lom roku 1963, komplexne spracovali a vydali aj
inú mapu pre export "Repu blica du Malí".

Takto sa pomaly zbierali skúsenosti a odstraňovali
nedostatky pri čoraz náročnejších kartografických
prácach. Prihlásili sme sa na spracovanie úplne
samostatného atlasového diela vačšieho rozsahu
a vydali sme v češtine "Kapesní atlas Afriky"
v roku 1967. Vyhotovili a vydali sme nultú sériu po-
litického glóbusu, a to i vo svietiacom prevedení.
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Náš podnikový kolektív sa prihlasuje k angažovanej
mapovej tvorbe: od roku 1974 vydávame "Poli-
tickovýchovné mapy" ako súčasť štátnej poli-
tickej propagácie, o rok neskoršie začíname vydávať
príručné politickovýchovné mapy s bohatým texto-
vým obsahom na účely osvetové, brannej výchovy
a propagandy. V roku 1976 sme začali s výrobou
mapových transparentov ako nového druhu škol-
ských učebných pomocok a začali sme práce na 3. ge-
nerácii turistických máp.
Náš podnik bol poverený realizáciou národného

a. regionálneho "Atlasu SSR", ktorý na základe
dohody z roku 1971 vydáva Slovenská akadémia
vied a SÚGK. Spracovali sme 24druhov podkladových
máp, jednotný značkový kIúč prvkov podkladovej
situácie a vzorník písma. Z celkového počtu 74 tla-
čových hárkov (TH) v 15-ich kapitolách boli v roku
1977 vydané 4 TH v 2 kapitolách a roku 1978 bolo
vydaných 12 TH v 4-och kapitolách. V roku 1979
bude vydaných ďalších 32 TH v 5-ich kapitolách,
pričom pre rok 1980 zostane vydať 26 TH v 4-och
kapitolách. Kartografické tvorivé i polygrafické spra-
covanie Atlasu SSR v našom podniku si vyžiadalo
tiež niektoré organizačné zmeny.
Dvadsaťpaťročná kartogra~cká produkcia výraz-

ným sposobom zasiahla do oblasti kultúry, výchovy,
ideológie, vzdelávacej sústavy našich škol, turistiky,
športu, motorizmu a iných oblastí takým sposobom,
že dnes by sme si náš kultúrny a technický život
bez tejto produkcie nevedeli ani predstaviť. Ak k to-
mu pridáme rozne druhy tematických máp pre po-
četné organizácie a inštitúcie, slúžiace na riešenie
vážnych vedeckých a hospodárskych úloh, uvedo-
míme si, že mapa Silo stáva nepostrádatelným pomoc-
níkom nášho technického napredovania a pokroku
pri tvorbe koncepcií, projektovaní, plánovaní inves-
tičnej politiky, v riadení a poznávaní našej socialis-
tickej vlasti. Za toto obdobie sme vydali vyše 74
titulov turistických máp, 19 titulov automáp, 38
titulov turistických orientačných tabúI, 40 titulov
orientačných plánov miest a vyše 90 titulov účelových
tematických máp, čo reprezentuje viac ako 13 mi-
liónov výtlačkov. Dalších 45 titulov máp a atlasov
pre školy o viac ako 2 miliónov výtlačkov, 78 titulov
reliéfnych máp v náklade vyše 350 tisíc kusov, z čoho
13 titulov o 70 tisíc výliskov bolo pre export, svedčí
o technickej vyspelosti nášho podnikového kolektívu.

Súbežne s narastajúcimi úlohami rástol podnik kádro-
ve i materiálne. Z povodného počtu niečo cez 160
pracovníkov, v súčasnosti podnik reprezentuje vyše
350 členný kolektív, z toho vyše 200 pracovníkov
v kategorii technickohospodárskych pracovníkovo Na-
ročnosťkatografických prác si vyžadovala nepretržite
zvyšovať kvalifikáciu nielen u technických pracov-
níkov ale aj v robotníckych profesiách. Napríklad
v súčasnosti si vychovávame odborný dorast v ro-
botníckych kategóriách v profesiách grafik a tlačiar.
Výrazne se zlepšila kvalifikácia pracovníkov s vy-
sokoškolským vzdelaním tak technického, ako aj
univerzitného smeru.

Narastajúce požiadavky na kartografické kapacity
si vyžadovali popri Iudskom faktore aj zvýšené
nároky na investície a zavádzanie moderných stroj ov
a zariadení. Keď sme začínali polygrafické spraco-
vávanie máp vyšších nákladov, tlačili sme ich najprv
na jednofarebných ofsetových rýchloobrátkových
strojoch (Super Tercia, PEO-3), ale progres si vyža-
doval zaradenie do výroby od roku 1965 výkonné
dvojfarebné ofsetové rýchloobrátkové stroje (Rolland,
PZO-6). V roku 1971 sme zaradili do výroby foto-
sádzací stroj (DIATYPE), v roku 1974 verkoformá-
tový termovákuový stroj pre tvarovanie reliéfnych
máp, výkonný automatický fotografický prístroj
a náročné knihárske stroje a zariadenia.

Práca, ktorú podnik za predcházajúce 25-ročné obdo-
bie vykonal, bola ocenená rezortnými i mimorezort-
nými vyznamenaniami. Náš podnik je nositeIom
štátneho vyznamenania "Za zásluhy o výstavbu"
z roku 1969. V roku 1973 sme získali titul "Podnik
VIII. všeodborového zjazdu", v roku 1975
"Pamiitnú medailu k 30. výročiu SNP a oslo-
bodenia ČSSR", ďalej "Čestné uznania" za
úspešné plnenie úloh volebného programu NF SSR
Bratislava III za roky 1971-75 a ďalšie vyzname-
nania.

Retrospektíva práce nášho podniku nám dáva istotu,
že ideme správnou cestou. Pre budúcnost chceme
využiť, ako v každej práci, všetko to dobré, progre-
sívne, čo sme dosiahli v oblasti organizačnej, tech-
nickej i technologickej. Uznesenia XV. zjazdu KSČ
a následných zasadnutí ÚV KSČ nás zaviizujú, aby
sme boli na našu prácu kritickí a nároční a dbali
o zvyšovanie kvality všetkej práce a tým i karto-
grafického diela a výsledkov celej edičnej aktívnej
politiky.
Pojde nám v prvom rade o to, aby sme spr!Í,vne

a včas reagovali na politické dianie u nás a vo svete
a citlivo kartograficky približovali našej odbornej
i širokej verejnosti tieto javy a tým pomáhali vy·
chovávať socialistického človeka a zvyšovať politicko-
odbornú kvalifikáciu. Preto v kartografickej edičnej
politike okrem prípravy titulových plánov sa budeme
opierat o výskum a zabezpečovať si vo vývojovej
fáze rozne ukážky titulov z výrobného ako i pro-
pagačno-odbytového h1adiska.
V oblasti potrieb pre školy pojde o prisposobenie

kartografických pomocok na pripravovanú prestavbu
vyučovacieho procesu na našich školách. Aktívna
práca žiaka s mapou sa prehrbi v používaní transpa-
rentov, cvičných máp, nových druh ov reliéfnych máp
a iných pomocok.
Inovačný proces v edičnej činnosti si bude vy.

žadovať rýchlu a náročnú inováciu kartografiókej
polygrafie, ako aj smerom ku automatizácii karto-
grafického procesu. Pojde nám o to, aby sme tento
proces realizovali najskor v zbere, prenose a spra.co-
vaní informácií z bázy údajov. Zber a získanie infor-
mácH budeme orientovať na aktualizáciu súčasného
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súboru informácií a to informácií získaných z liter-
ných a grafických materiál ov z jednotlivých "správ-
cov" príslušných prvkov územia. Výsledkom auto-
matizácie prvej fázy bude rýchle vyhTadávanie ma-
teriálov a tým skrátenie prípravy mapovej tvorby,
ako aj rýchle uplatnenie technických noviniek.
Predpokladáme ďalekopisné napojenie na počítač
EC 1033, ktorý bude inštalovaný v novostavbe
Geodetického ústavu, n. p. v Bratislave. V rámci
príprav na automatizáciu prvej fázy predpokladáme
v rámci odborového informačného strediska (OBIS)-
kartografie, v našom OBIS s celoštátnou posobnosťou,
úpravu katalógov podTa noriem, vypracovanie te-
zaurácie pre katalógy knižnice a zbierky kartogra-
fických materiálov. Evidencia zmien na mape sta-
noveného tematického obsahu, ako aj vybraných
prvkov územia, predpokladá štandardizovaný rozsah
a obsah údržby. Informácie bude treba spracovávat
z grafickej formy do číslicovej podoby súradnicových
záznamov, líniových i plošných prvkov územia.
Ak bude obsah základnej mapy vykonaný na digi-
tálny tvar, bude ho možné využiť pri tvorbe tema-
tických máp rozneho druhu a roznej mierky až po
automatizované zostavenie vydavateTského originálu.

Nie je vzdialená doba, kedy pri tvorbe tematických
máp budeme využívat družicové snímky.

Inovácia kartografickej polygrafie Sil. prejaví v do-
kumentačných pracoviskách zavedením mikrosním-
kovania. Pojde o zmenšenie číselných a slovných
informácií, ako aj zmenšenie farebných máp vačších
rozmerov na vhodný formát, pre typizované audio-
vizuálne zariadenia. V tlači máp Sil. iste bude uberať
orientácia na štandardizovanú programovanú tlač
na podklade štvorfarebnej stabilizovanej ofsetovej
tlače s kontrolou kvality kopírovania, aj tlače po-
mocou denzitometrických meraní a sústav merných
testov.

V oblasti sociálno-ekonomických agend sa prehibi
automatizácia mzdových agend, stavu sledovania
základných prostriedkov, DKP a PPS ako i iných
evidencií v základnom účtovníctve, predbežné a vý-
sledné kalkulácie nákladov na jednotlivé zákazky
na VÝrobněfázy, zostavovanie ročných a výhradových
plánov podniku a ině.

V inovačnom procese bude potrebné zabezpečit

fungujúci riadiaci a najma kontrolný systém. Pri-
pravovaný automatizovaný systém riadenia podniku
považujeme za jeden z významných racionalizačných
prostriedkov využívajúcich výpočtovú techniku, eko-
nomicko-matematické metódy a systémový prístup.
Pojde o dynamický model riadenia podniku, lebo
prevládajú vlastnosti reprezentujúce rozdelenie ria-
denia výkonných funkcií, riadiacich funkcií pláno-
vacích, kontrolných, rozdelenie rozhodovacích pro-
cesov, sposob zberu, prenosu, spracovanie a uchovanie
informácií, ako aj sposob personálneho riadenia
podniku. Na úrovni podniku budeme rozpracovávat
povinné podsystémy a hradať potrebné vzájomné
prepojenie základných a podružných podnikových
činností. Toto si bude vyžadovať vyriešenie technic-
kého, organizačného, kádrového a finančného za-
bezpečenia pripravovaného automatizovaného sy-
stému riadenia podniku a jednotlivých časových
etapách od roku 1980 až po horiz'ont roku 1990.
Nebude to samoúčelné, ale očakávame prínos tejto
automatizácie hlavne v urýchlení vyhfadania ma-
teriálov knižnice, v skrátení doby mapovej tvorby,
vo zvýšení pohotovosti podávania informácií a v ko-
nečnej fáze aj úsporu živej práce, čo všetko bude
dobrým dokladom v zavádzaní racionalizácie aj
v kartografickej tvorbe.

Uvedomujeme si, že veTmi doležitú úlohu v systé-
movom riadení podniku má úroveň práce riadiaceho
pracovníka. Ide v najširšej miere o skvalitnenie
štýlu riadiacej práce, uplatnenie vedeckého štýlu
v riadiacej práci, ktorá má svoj význam pri dosah 0-
vaní maximálnych ekonomických výsledkov súčasne
s konkretizáciou a realizáciou aktívnej edičnej pa-
litiky.

Sme hrdí na to, že svojimi kartografickými výroh-
kami s angažovaným obsahom, vysokej odbornej,
vedeckej a technickej úrovne reagujeme na potreby
našej vyspelej socialistickej spoločnosti a prispievame
k splneniu náročných úloh vytýčených XV. zjazdom
KSČ. Takto chceme pracovať aj v ďalšom období.

Lektoroval:
Ing. Daniel Lenko,

námestník predsedu SÚGK

Vivoj zemědělského půdního fondu
v Ceské socialistické republice

V Geodetickém a. kartografickém obzoru č. 11/1977
byla podrobněji rozvedena problematika hospoda-
řeRí se zemědělským půdním fondem a současně byl
dokumentován vývoj půdního fondu v České socia-
listické republice v období let 1966-1976.

Výsledky sumarizace sektorových přehledů o plo-
chách kultur, kterou provedly orgány a organizace
Českěhl! úřadu geodetického a kartografického podle

Ing. Bohumil Kuba,
Český úřad geodetický

a kartografický

údajů evidence nemovitostí k 1. lednu 1979 a souvi-
sející rozbory o stavu a vývoji zemědělského půdního
fondu prokázaly, že i nadále dochází ke značným
úbytkům zemědělské a orné půdy a její výměra na
jednoho obyvatele České socialistické repuPliky se
trvale snižuje.

Podle údajů evidence nemovitostí bylo k 1. lednu
1979 v České socialistické republice 4 411 624 ha ze-
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stav v roce I 1965 I 1970 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978
I

Výměra zemědělské půdy na
1 obyvatele v arech 46,04 44,97 44,02 43,67 43,34 42,96

Výměra orné půdy na 1 obyvatele
v arech 34,19 33,40 32,86 32,71 32,56 32,29

Celková vými'ra Výměr'1 na 1 obyvatele

zemědělské půdy I I

Kraj orné půdy Počet obyvatel zemČ<lčlské půdy I orné půdy

v hektarech vareoh

Hl. město Praha a
kraj Středočeský 708563 591 002 2331 556 30,39 25,35
Jihočeský 593318 415928 684641 86,66 60,75
Západočeský 533673 364730 886590 60,19 41,14.
Severočeský 404761 283316

,
1 163976 34,77 24,34i

Východočeský 682894 500631 I 1246069 54,80 40,18
Jihomoravský 918670 747004

\

2028987 45,28 36,82
Severomoravský 569745 413938 1 927 950 29,55 21,47

Celkem v ČSR I 4411 624 I 3316549 I 10269769 I 42,96 32,29
!

mědělské, z toho 3316549 ha orné půdy a její vý-
měra se za období roku 1978 snížila absolutně (po
kompenzaci úbytků" přírůstků) o 16346 ha země-
dělské, z toho o 9953 ha orné půdy.

Nejvýrazněji ovlivnily údaje o zemědělské a orné
půdě fyzické inventury zemědělské půdy, prováděné
v socialistických zemědělských organizacích v rámci
prvé dvouleté periodické inventarizace, stanovené
pro období let 1978-1979 ministerstvem zemědělství
a výživy Ceské socialistické republiky. Jejich do-
savadní průběh ukázal, že ve využívání zemědělského
půdního fondu se vyskytuje řada problémů, které
se nahromadily za delší časové období. O jejich roz-
sahu svědčí například skutečnost, že v roce 1978 bylo
zjištěno a orgánům ochrany zemědělského půdního
fondu předloženo k rozhodnutí dalších 223 tisíc

případů nesouladů ve využívání zemědělské půdy,
dotýkající se 113 tisíc ha zemědělské půdy. Z tohoto
hlediska je nutné posuzovat i jednotlivé údaje o změ-
nách v půdním fondu, o kterých orgány zemědělského
půdního fondu sice v roce 1978 rozhodly, ale ve
skutečnosti část z nich nastala již v minulých letech.

Hlavní podíl na trvalých úbytcích zemědělské a orné
půdy v roce 1978 tvoří převody pozemků do lesní
půdy a do ostatních ploch, které představují z celko-
vých úbytků zemědělské půdy 74,2 % (16 108 ha)
li. orné půdy 51,6 % (3180 ha). Největší úbytky ze-
mědělské půdy zaznamenaly kraje Severomoravský
(3407 ha), Jihočeský (3006 ha) a Západočeský
(2916 ha). Obdobné úbytky u orné půdy jsou nejvyšší
v krajích Západočeském (700 ha) a Východočeském
(603 ha).

Druh pozemku (kultura) I
Výměra

I %(ha)

Orná půda 3316549 42,0
Chmelnice 10368 0,1
Vinice 14297 0,2
Zahrady 149051 1,9
Ovocné sady 53881 0,7
Louky 588032 7,5
Pastviny 279446 3,5

Zemědělská půda celkem I 4411 624 I 51l,9

Lesní půda 2618494 33,2
Rybníky s chovem ryb 51465 0,6
Ostatní vodní plochy 94799 1,2
Zastavěné plochy a nádvoří 119 128 1,5
Ostatní plochy 590816 7,6

Nezemědělská půda celkem I 3474702 I 44,1
I

IC81ková výměra ČSR I 7886326 100,0

Z uvedené výměry zemědělské půdy obhospodařuje socialistický sektor
95 %.

Úbytky pro invtstiční výstavbu všeho
druhu představují zcelkových úbytků
zemědělské půdy 22,8 % (4959 ha) a
orné půdy 41,0 % (2526 ha), pro
těžbu nerostných surovin 3,0 % ze-
mědělské půdy (655 ha) a orné půdy
7,4 % (454 ha). Současně se zvý-
šila výměra dočasně odňatých po-
zemků pro tyto účely o 1531 ha ze-
mědělské, z toho 1167 ha orné půdy.

V kategorii dočasně neobdělávané
půdy došlo přehodnocením ve vy-
užívání zemědělského půdního fondu
v procesu fyzické inventarizace země-
dělské půdy ke zvýšení výměry
o dalších 13740ha zemědělské, z toho
o 1837 ha orné půdy.

Při hodnocení nepříznivého vývoje
trvalých a dočasných úbytků je
nutno současně pozitivně hodnotit
přírůstky zemědělské a. orné půdy,
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stav k 1. lednu

Druh llozemku (kultura) 1U66 I 1971 I 1976 l 1978 I 1979

(ha)

Orná půda 3347317 3314915 3316341 I 3326502 I 3316549
Chmelnice 9414 8927 10 162 10394 10368
Vinice 8016 10217 12409 13612 14 297
Zahrady 146988 147092 148 785 149229 149051
Ovocné sady 47 970 54448 54428 53839 53881
Louky 657207 639073 615281 593976 588032
Pastviny 291 501 289403 286 106 280418 279446

Zemědělská púda I 4508413
I

4464075
I

4443512
I

4427970 I 4411 624

Lesní pticla I 2597999 2606261
I

2612461 I 2615535
I

2618494

které byly v loňském roce docíleny rekultivacemi ne-
zemědělské půdy a. u orné půdy rozorávkami luk a
pa.stvin. Z nezemědělské půdy bylo získáno rekulti-
vacemi celkem 5376 ha zemědělské, z toho 3380 ha
orné půdy. Rozoráním luk a pastvin se rozšířila orná
půda o 22758 ha.
Při rozboru příčin úbytků u,mědělské a orné půdy jde

zejména. o její ztráty způsobované vlastní činností
zemědělských organizací. V průběhu inventarizace
zemědělské půdy je navrhována k trvalému vyřazení
ze zemědělského půdního fondu řada. ploch, které
již po řadu let neslouží z různých důvodů svému
původnímu účelu - zemědělské výrobě (odlehlost
pozemků, jejich svažitost, malá výměra, zamokření,
přirozený nálet apod.). Návrhy jsou zdůvodňovány
tím, že rekultivace těchto pozemků je z technických
i ekonomických důvodů nerealizovatelná. V této
souvislosti jde však o to, aby se řešení problematiky
ochrany a doslova záchrany zemědělské půdy, která
je nutná i pro dalekou budoucnost pro produkci
organické hmoty, nestalo pouze záležitostí státních
orgánů při jejich rozhodování o odnímání zemědělské
půďy zemědělské výrobě. Těžiště boje o půdu se
musí přenést daleko výrazněji přímo do zemědělských
organizací. Vhodná orba, využití postupů, které
brání erozi, správné hnojení, regulace pastvy, využití
techniky přizpůsobené ekologickým parametrům kra-
jiny - to jsou jen některé možnosti preventivní
ochrany zemědělské půdy, která stále ještě není
zemědělskými organizacemi ve větší míře doceňo-
v~na.
Velmi závažné jsou úbytky zemědělské a orné půdy

pro investiční a těžební činnost, protože tato půda je
pro zemědělské účely prakticky nenávratná.

Tab. ó. Úbytky pro investiční výstavbu v ČSR v roce
1978

I

zemědělská I z toho
Druh výstavby půda

I
oruá půda

(ha) (ha)

Bytová a občanská 1746 895
Komunikace 1320 766
Vodní díla 802 172
Průmysl 629 425
Zf'mědělství 462 268

Celkem v ČSR 4959 2526

Pro investiční výstavbu ubylo neJVlce zemědělské
půdy v kraji Jihomoravském (1233 ha), Severočeském
(734 ha) a Severomoravském (696 ha). Přispěly k to-
mu zejména takové akce, jako je výstavba Novo-
mlýnské vodní nádrže, dálnice na jižní Moravě,
pískovny na Litoměřicku apod.
Z porovnání s vývojem v předchozích letech je

patrné, že úbytky zemědělské a orné půdy pro inves-
tiční výstavbu se nesnižují. I když určitý vliv na
rozsah záborů půdy pro tuto výstavbu mají některé
objektivní příčiny, jako je intenzivní rozvoj komu-
nikační sítě, velkých sídlišť apod., je hlavní příčinou
současných nedostatků na tomto úseku činnost územ-
něplánovacích orgánů, investorských a projekto-
vých složek při hledání nových, i když technicky
náročnějších cest v lokalizaci výstavby. Pořizovatelé
a zpracovatelé územně plánovací dokumentace a ze-
jména investoři neuplatňují důsledně ve své praxi
zpřísněná ustanovení novelizovaného zákona o ochra-
ně zemědělského půdního fondu. Orgánům ochrany
půdy všech stupňů jsou předkládány návrhy územně
plánovací dokumentace a investičních záměrů, které
představují často vysoké požadavky na odnětí kva-
litní zemědělské a zejména. orné půdy v intenzivních
oblastech, přičemž varia.ntní řešení na umísťování
investiční výstavby na půdu méně kvalitní nebo
na půdu nezemědělskou nejsou dostatečně propra-
cována.
Jedním z dalších problémů investiční výstavby,

zejména ve větších městech a aglomeracích, který
nepříznivě ovlivňuje zemědělský půdní fond je sku-
tečnost, že se neuplatňuje soustřeďování a sdružování
investic nejen u provozních zařízení (stavebních,
opravárenských, skladových a. jiných prostorů), ale
i administrativních budov, garáží, tepláren apod.
Existují stále některé negativní tendence i při zá-
borech půdy pro výstavbu rodinných domků. V této
souvislosti je nutno konstatovat, že i nadále je tlak
na zástavbu mimo intravilán obcí, aniž jsou před-
nostně zastavěny všechny vhodné pozemky uvnitř
obcí, důsledně provedeny asanace přežitých a nevy-
hovujících objektů. Jedním z příkladů je situace,
kdy výstavba rodinných domků ve venkovských
obcích je realizována na obvodech obcí, podél ko-
munikací, na půdě využívané pro zemědělskou velko-
výrobu namísto v jádru obcí, v prolukách, na ne-
využívaných zahradách, na plochách starých země-
dělských objektů apod. O tom, že lze netradičním
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způsobem realizovat bytovou výstavbu se značně
omezenými zábory zemědělské a zejména kvalitní
orné půdy svědčí dobré výsledky Středočeského
kraje. Příslušné orgány tohoto kraje již po řadu let
velmi koncepčně přistupují k uskutečňování asanací
a využívání přežitých částí obcí.

Specifické problémy vznikají v celé řadě oblastí
při zřizování dobývacích prostorů pro účely těžby
nerostných surovin. Tyto otázky vystupují v sou-
časné době do popředí především proto, že na základě
schválené koncepce rozvoje naší palivo-energetické
základny dochází k podstatnému zintenzivnění těžby
uhlí prakticky ve všech revírech. Zvlášť naléhavé
problémy v tomto směru jsou v oblastech povrchové
těžby.

Také těžba štěrkopísků je každoročně zvyšována
v souvislosti s výstavbou sídelních útvarů, velkých
investiční celků, dálničních tahů apod. Problematika
této těžební činnosti je o to závažnější, že se v posled-
ních letech soustřeďuje do nejproduktivnějších ze-
mědělských oblastí, na pozemky do kterých společnost
vložila rozsáhlé investice ke zvýšení intenzity země-
dělské výroby. Je proto naléhavě nutné, aby byl
přehodnocen způsob využívání štěrkopísků a hledány
a využívány vhodné náhradní materiály.

Při hodnocení vývoje půdního fondu je nutno
přihlédnout i ke změnám dočasného charakteru,
o kterých rozhodují orgány ochrany zemědělského
půdního fondu. Tyto pozemky jsou přehledně vedeny
v původních kulturách v pomocných evidencích na
střediscích geodézie a v podnikových evidencích půdy
u socialistických zemědělských organizací. Jde o po-
zemky dočasně odňaté zemědělské výrobě (obr. 1), které
jsou dočasně určeny pro investiční a těžební činnost
a po ukončení prací se vracejí svému původnímu
účelu. Druhou kategorii tvoří dočasně neobdělávaná
půda (obr. 2), ve které jsou zařazeny pozemky, na
kterých nelze z různých příčin v současné době hos-
podařit (zamokření, nízká vrstva ornice apod.), avšak
mohou být po úpravách a rekultivaci znovu pro
zemědělskou výrobu využity.

Z celkové výměry 15631 ha zemědělské půdy je
dočasně odňato pro těžební činnost 8130 ha. V této
výměře je evidován značný rozsah ploch dočasně
odňatých před novelizací zákona o ochraně země-
dělského půdního fondu v roce 1976, kdy byly za
plochy dočasně odňaté považovány všechny plochy,
které mají být výhledově rekultivovány a to bez
ohledu na lhůtu a způsob rekultivace (zemědělská,

lesnická, vodohospodářská). Z toho je zreJmé, že
řada těchto ploch evidovaných v zemědělské půdě
se zemědělské výrobě již nevrátí a bude nutné o nich
znovu rozhodnout z hlediska trvalého odnětí. Na·
vracení dočasně odňatých ploch zemědělskému využití
je stále pomalé. Například v Severočeském kraji
bylo v roce 1978 vráceno do zemědělského obhos-
podařování pouze 53 ha.

Největší přírůstky kategorie dočasné neobdělávané
půdy v roce 1978 měly kraje Západočeský (3910ha),
Jihqčeský (3683 ha) a Jihomoravský (2546 ha). Pro.
tože v této kategorii jsou v převážné míře pozemky,
které jsou největší mobilizovatelnou rezervou pro
zemědělskou výrobu, je nutné, aby zemědělské správy
a zemědělské podniky při zpřesňování plánů zúrod.
nění přednostně zařazovaly do plánu rekultivací
zejména pozemky této kategorie. Dosavadní průběh
rekultivací dočasně neobdělávané půdy neprobíhá
v řadě případů v souladu s programy zúrodňování.
Jedna z příčin tohoto neuspokojivého stavu spočívá
v tom, že zemědělské podniky při zúrodňovacích
pracech dávají přednost akcím s menšími investič-
ními a technickými nároky před zúrodňováním po·
zemků s vyššími nároky finančních a kapacitnich
prostředků.

vývoj půdního fondu v roce 1978 byl v souladu
s usnesením vlády České socialistické republiky
č. 293(1974 projednán radami krajských a okresních
národních výborů a to s využitím údajů rozborů
změn v půdním fondu, zpracovaných orgány a orga-
nizacemi Českéhoúřadu geodetického a kartografického.
Z jednání rad národních výborů vyplynula řada.
konkrétních opatření, která jsou směrována. na
odstranění současných nedostatků. Příslušným od.
borům krajských a okresních národních výborů bylo
zejména uloženo:
- zpřísnit posuzování všech požadavků na odnětí

zemědělské půdy zemědělské výrobě, především
nejlepší orné půdy pro výstavbu všeho druhu,
pokud není řešením jednoznačně prokázáno, že
navrhovaná změna je na základě posuzovaných
alternativ z celospolečenského hlediska včetně
zájmů zemědělské výroby nejvýhodnější,

- důsledněji trvat na urychleném navraceni půd
použitých dočasně pro nezemědělské účely a pro-
věřit nepříznivou skladbu rekultivací devastova..
ných zemědělských ploch s cílem zvýšit rozsah
zemědělské rekultivace,

Pozemky dočasně odňaté zemědělské výrobě Dočasně neobdělávaná půda
Kraj

zemědělská půda
I

orná půda zemědělská půda

I
orná půda

(ha,) (ha) (ha) (ha)

Hl. město Praho. 548 503 5 I 4
Středo český 1450 I 196 2155 373
Jihočeský 471 279 23557 575
Západočeský 2377 1186 24580 1 164
Severočeský 6136 5080 4169 I 131
Východočeský 828 570 3211 254
Jihomoravský 2488 2086 4822 I 706
Severomora vský 1333 872 7288 313

Celkem v ČSR I 15631 I 11 772 I 69787
1

I) 520
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DIIIIlIIJ -
- souběžně s peCI o ochranu zemědělského půdního

fondu systematicky a plánovitě zapojovat do ze-
mědělské výroby všechny půdní rezervy,

--,-prohloubit činnost poradních orgánů rad krajských
a okresních národních výborů pro komplexní
řešení otázek ochrany a využívání zemědělského
půdního fondu a pracovních aktivů, spojenou se
zaváděním pořádku do využívání zemědělského
půdního fondu a s řešením výsledků fyzických
inventur zemědělské půdy v socialistických země-
dělských organizacích,
vytvořit u orgánů ochrany zemědělského půdního
fondu podmínky pro důsledné, pečlivé a urychlené
prověření všech návrhů zemědělských organizací
na změny ve využití zemědělské pÍldy, které vy-
plynou z inventa.rizace zemědělské půdy,

- zabezpečit stálou a důslednou kontrolu všech
opatření, přijatých na úseku ochrany a využívání
zemědělského půdního fondu.

Přestože výsledky ve vývoji zemědělského půdního
fondu v roce 1978 jsou v řadě ukazatelů nepříznivé,
je možno konstatova.t v některých oblastech jeho
ochrany a využívání určitý pozitivni vývoj. Zvláště
kladně je nutno hodnotit prohloubení aktivní sou-
činnosti příslušných orgánů národních výborů všech
stupňů, zemědělských správ, orgánů a organizací
geodézie a dalších odborných institucí při řešení
$oučasných náročných problémů spojených se zavá-
děním pořádku do využívání zemědělského půdního
fondu a následně do jeho evidence. Důslednou rea-
1jZ&9C tohoto ú~olu budou vytvořeny předpoklady

pro stabilizaci velkovýrobně obhospodařované ze-
mědělské půdy v socialistických zemědělských pod-
nicích a bude získán přehled o skutečném, schváleném
rozložení zemědělského půdního fondu pro potřeby
řízení a plánování zemědělské výroby a pro jeho
další intenzivní využívání a ochranu.

Dosavadní zkušenosti s prováděním nové právní
úpravy na úseku ochrany zemědělského půdního
fondu ukazují, že v rozhodující míře spočívá účinná
ochrana půdy v kvalifikované a koncepční činnosti
orgánů ochrany půdy a v jejich aktivní spolupráci
s orgány státního řízení zemědělství, orgány a orga·
nizacemi geodézie, s odbory výstavby a územního
plánování národních výborů a s dalšími institucemi.
S odstupem dvou let od přijetí zákona lze konstato-
vat, že rozhodující většina orgánů ochrany půdy
v krajích a okresech věnuje souboru otázek péče
o zemědělský půdní fond soustavnou pozornost,
a jsou hledány účinnější a efektivnější formy li> metody
k dosahování cílů stanovených každoročně pro využí-
vání, zúrodňování a evidenci půdy.

Za pozitivní je nutno hodnotit stoupající úroveň
činnosti poradních orgánů rad krajských a okresních
národních výborů pro komplexní řešení otázek ochra-
nya využívání zemědělského půdního fondu. Zvláště
je nutno ocenit iniciativní přístup pracovní skupiny
při Severomoravském krajském výboru Komunistické
strany Československa při realizaci politicko-organi-
začních opatření k řešení problematiky zavádění
pořádku do využívání zemědělského půdního fondu
v kraji.
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Vedle pozitivních skutečností nelze přehlížet ně-
které nedostatky. Základní problémy v rozsahu od-
nímání kvalitní půdy při investiční výstavbě je nutné
spatřovat v tom, že jednotlivé resorty ve své investiční
politice a činnosti útvarů expertiz nevěnují dostateč.
nou pozornost ochraně zemědělského půdního fondu
a již v přípravných pracích nevytvářejí potřebné
předpoklady pro alternativní umísťování investič-
ních záměrů na půdy méně kvalitní.

Dalším negativním jevem, který se projevuje
zejména v posledních dvou letech, je snaha řady
zemědělských podniků vyčleňovat mimo zemědělský
půdní fond - převážně do lesní půdy a do ostatních
ploch - pozemky, které se současnou velkovýrobní
technologií obtížněji obhospodařují a jejichž využí-
vání je spojeno s vyššími náklady.

Zkušenosti také ukazují, že orgány ochrany půdy
zatím jen v ojedinělých případech uplatňují sankční
opatření, která se měla stát jedním z významných
ekonomických nástrojů nejen k důslednému dodržo-
vání zákona o ochraně zemědělského půdního fondu,
a.le i k včasnému a kvalitnímu plnění podmínek, uklá-
daných orgány ochrany půdy v jednotlivých rozhod-
nutích o odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.

Závažné problémy v procesu fyzické inventarizace
zemědělské půdy a při vedení podnikových evidencí
půdy u socialistických zemědělských organizací jsou
řešeny ve spolupráci resortů zemědělství a výživy,
geodézie a. kartografie a národních výborů. V této
souvislosti sehrává významnou úlohu budovaný ra-
cionální systém evidence nemovitostí, který v prvé
fázi zabezpečuje především potřeby zemědělství. Jeho

cílem je, aby na základě zavedení pořádku do využí-
vání zemědělského půdního fondu poskytoval po-
hotové a. kvalitní informace o stavu půdního fondu,
zejména pro plánování a řízení zemědělské výroby
a přesně vymezil funkci evidence nemovitostí a pod-
nikových evidencí půdy u socialistických zeměděl-
ských organizací. Úplná realizace systému v roce
1980 bude plynule navazovat na ukončení prvé dvou-
leté inventarizace zemědělské půdy v roce 1979. Po-
drobné analýzy ukazují, že ještě v letech 1979 a 1980
je nutno v důsledku pokračující inventarizace země-
dělské půdy a navazující rozhodovací činnosti orgánů
ochrany zemědělského půdního fondu počítat s vyššími
úbytky zemědělské a orné půdy. Teprve v roce 1981
lze očekávat určitou stabilizaci půdního fondu a jeho
další příznivěj ší vývoj.

Významné podněty, které k otázkám ochrany,
využívání a vývoje zemědělského půdního fondu
přineslo .letošní 13. zasedání ústředního výboru Ko-
munistické strany Československa a IX. sjezd jed-
notných zemědělských družstev byly předmětem
jednání nejvyšších státních orgánů. Vláda České
socialistické republiky přijala svým usnesením Č. 136
z 18. dubna 1979 řadu opatření k účinnějšímu hos-
podaření se zemědělským půdním fondem, která již
byla konkretizována příslušnými resorty a krajskými
národními výbory ve vlastních programech.

V červenci t. r. projednala vláda České socialistické
:republiky zprávu o vývoji, ochraně a využívání ze·
mědělského a lesního půdního fondu v roce 1978,
kterou předkládal předseda Českého úřadu geodetic.
kého a kartografického ve spolupráci s ministry ze-
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mědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství
České socialistické republiky. Vláda kriticky zhod-
notila vývoj půdního fondu a svým usnesením č. 219
přijala další konkrétní opatření pro nejbližší období.
Jsou směrována na vytvoření účinnějších a komplex-
nějších předpokladů pro důslednější ochranu země-
dělské a lesní půdy při investiční činnosti všeho druhu,
na včasné ukončení procesu fyzické inventarizace
zemědělské půdy v socialistických zemědělských
organizacích a navazující rozhodovací činnost orgánů
ochrany zemědělského půdního fondu. Dále jsou
zaměřena na využívání drobných zemědělských ploch
nevhodných pro zemědělskou velkovýrobu spole-
čenskými organizacemi, na důsledné uplatňování
sankčních postihů podle zákona o ochraně země-

dělského půdního fondu a na prohloubení kontrolní
činnosti v ochraně půdy.

Na realizaci těchto opatření se budou významně
podílet i pracovníci resortu Českého úřadu geodetic-
kého a kartografického, zejména jeho středisek geo-
dézie. Bude nutné, aby výsledky procesu fyzické
inventarizace zemědělské půdy beze zbytku promítli
do operátů evidence nemovitostí a do výsledků su-
marizace sektorových přehledů o plochách kultur
k 1. lednu 1981 a aby i nadále v celé své činnosti
účinně přispívali k řešení velmi široké problematiky
spojené s ochranou a využíváním zemědělského a les-
ního půdního fondu.

Kolokace - obecné pojetí metody
nejmenších čtverců

Ing. Vladimír Radouch, CSc.,
katedra vyšší geodézie,

fakulta stavební,
České vysoké uěení technícké

v Praze

V poslední době se stále častěji setkáváme v odborné
literatuře s novými pojmy, které nenavazují na kla-
sickou českou terminologii, ale které jsou převzaty
z cizojazyčné literatury. Tato tendence není nová,
ani ojedinělá, všimněme si např. ruské i německé
matematické terminologie a uvidíme řadu pojmů,
pro které se nehledá ekvivalent v mateřském jazyce,
ale který se přebírá z jazyka, ve kterém byl vytvořen
a maximálně se provede jeho fonetická transkripce.

V oblasti vyrovnávacího počtu a zpracování fy-
zikálních měření se v nedávné době ve světové lite.
ratuře objevil nový pojem, bez úprav přebíraný
do základních světových jazyků - kolokace.

Abychom dobře pochopili smysl tohoto nového
výrazu, je potřeba zopakovat některé myšlenky
z vyrovnávacího počtu. Vyrovnávací počet se za-
bývá řešením přeurčených problémů, tedy řešením
situací, kde naměřených hodnot je více, než je nutné
k jednoznačnému řešení úlohy. Jednoznačnosti v tak-
to vzniklé situaci dosáhneme tím, že použijeme
metodu, která umožní zpracovat všechna měření
a podrobí je zvolené podmínce, v našem případě
podmínce nejmenšího součtu čtverců oprav
(MNČ). Výsledky při použití této metody odpovídají
známým fyzikálním principům (zákony mechaniky)
a nadto získané výsledky mají minimální rozptyl.
Nosnou myšlenkou v přístupu k řešení podle MNČ
je okolnost, že měřené hodnoty, které vstupují do

výpočtů povazuJeme za ovlivněné náhodnými chy-
bami, vzniklými v průběhu procesu získávání těchto
hodnot (např. v průběhu měření). Při matematické
modelaci principu získávání měřených dat a pozná-
vacího procesu se těmto náhodným vlivům říká
šum a proces hledání optimálního odstranění dů-
sledků tohoto šumu nazýváme filtrace.

Dalším důležitým pojmem, který se v souvislosti
s moderními vyrovnávacími principy objevuje, je
tzv. predikce. Jedná se o úlohu získání hodnot
nějaké obecné funkce v bodě, na kterém nebylo
měřeno. Prakticky je to úkol zobecněné interpolace,
kdy mimo vlastní analytické funkce bereme při inter-
polaci v úvahu i vliv možných, nepravidelně působících
vlivů na měřených bodech. Tato naposled zmíněná
okolnost bude produktem např. externího prostředí
měření a musí být vyšetřována korelačním počtem.
Rozhodující pro odhad těchto externích poměrů bude
charakter odhadnutého vlivu a posouzení rozložení
síly vzájemných vazeb v celém poli měřených hodnot.
Tyto vlastnosti v sobě zahrnuje tzv. kovarianční
funkce, z praktického hlediska předpis síly vzájemné
vazby nepravidelných vlivů na měřených bodech.
Poněvadž matematicky je hodnotou, která plní tuto
úlohu kovariance, je to tedy předpis pro výpočet
úplné kovarianční matice (4) - viz např. pojednáni
o vyrovnání korelovaných měření (Radouch, V"
GaKO 1971, č. 2, s. 35--40).
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1. Princip metody

Pro jednoduchou představu a. pro lepší názornost
ukážeme princip metody na. problému aproximace
empirické funkce proměnné u. Mějme n provedených
měření lI' 12' ••• ln V bodech Ul' U2' ••• Uno Použitím
MNČ můžeme nalézt aproximační analytickou funkci,
která bude vystihovat tzv. trend (může to být
přímka, parabola různého stupně apod.). Tato funkce
se graficky zobrazí jako hlavní nosná křivka. Úkolem
vyrovnání MNČ bude určení parametrů této kŤivky.
Měřené hodnoty ovšem neleží na této křivce, rozdíl
mezi polohou měřeného bodu a odpovídajícím bodem
aproximační křivky byl v kla.sické MNČ označen
jako oprava, tedy produkt náhodných chyb. Myš-
lenka kolokace spočívá v tom, že se tento rozdíl po-
važuje za produkt nejen náhodných chyb, ale i jaké.
hosi nepravidelného vlivu na měření, který se označuje
jako signál. Tento signál je možno si představit
graficky jako vlnovku, kmitající kolem osy U.

Obr. 1:Nosná křivka - trend, signál a signál 8 nosnou
křivkou

Označme vektor měření 1 v bodech u, vektor nezná-
mých parametrů hledané funkce x (s omezením
pro jednoduchost na 3 neznámé), vektor signálu s,
matici koeficientů u neznámých A a vektor produktu
náhodných chyb měření (opravy) v:

Ul )

~ 1
81 )

Ul l.

x = (::l ~ J;u= 1= , s=

~n} l" } s"

al bl CI VI
a. bl CI v2

A= v= (1)

Základní rovnice bude mít tedy tvar

L = 1+ v = Ax + S.

Vytvořili jsme tak popis funkce (trend + signál),
který využijeme k hlavní části úlohy - výpočtu
funkční hodnoty v bodech, kde nebylo provedeno
měření - k predikci:

Označme uP vektor k hodnot argumentu, ve kterých
hledáme hodnoty funkce, sP vektor signálu v těchto
bodech a AP matici koeficientů u neznámých pro
tyto body

uj si ai bi ci
ui s: ai bi c:

liP = , sP = , AP =

uf sf ar bf cf
Na celou úlohu se tedy lze divat jako na obecný vy-
rovnávaci proces, který v sobě zahrnuje určení pa-
rametrů aproximačni funkce (trend), určení signálu
(proměnlivá složka), vlivu náhodných chyb (filtrace)
a konečně hodnot v neměřených bodech (predikce). Toto
spojení vyrovnání, filtrace a predikce dostalo název
kolokace (od lat. collocare = kombinovat, skládat).

Obr. 2: 1 - měřená hodnota, Ax - nosná funkce, s -
- signál, v - zbytková chyba (oprava)
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V této matici vllor(S;8j)je symbol pro va.rianci (disperze, Obr. 3: Kovarianční funkce, var.
čtverec úplné íltffldní chyby), cov (8t8i)je symbol pro
kovarianci prvlq\ Sj a Si' Mezi variancemi, kovariancí
a korelačním kQeficientem platí vztah .

COV(Sisi)

rii = Vvar(sjs;) var(sisi) . (5)

Kovarianční J»lloticese musí určit pro měřené body,
pro body ve ktlilrýchdojde k predikci a konečně se musí
určit matice, popisující vazbu mezi hodnotami na
měřených a »r,čovaných bodech. Výpočet prvků těchto
matic klasickým korelačním počtem je prakticky ne-
možný, nikdy nebudeme mít tolik stejnorodých měře-
ní, abychom mohli korelační koeficienty vypočítat
a použít. Výhodnější je použití tzv. kovarianční
funkce. Je to funkce, ze které lze všechny prvky ko-
varianční matice vypočítat. Za předpokladu, že vliv
vzájemného působení signálů na bodech je funkcí

K vytvoření správné představy o smyslu a významu
kolokace pro aplikaci v geodézii považujeme za
vhodné ukázat aplikace v jednotlivých oblastech
geodézie tak, jak je uvádí H. Moritz ve své práci (2).
1. Tíhová měření. Zde znamená I - odečtení
gravimetru, s - tíhové anomálie L,,(j, v - náhodné
měřické chyby a x - veličiny, které mají syste-
matický charakter:
a) parametry normální tíhové rovnice;
b) přístrojové konstanty a systematické vlivy jako
např. chod.

Při řešení tohoto problému byl pojem kolokace
zaveden a formulován.

2. Družicová pozorování. Zde představuje I -
optické nebo elektronické měření družic, Ax -
normální dráhu, s - poruchy dráhy tíhovým
polem, v - náhodné měřické chyby.

3. Chyby dělení kruhu. Při tomto vyšetřování
znamená I - odečtení kruhu, Ax - pravidelnou
chybu dělení kruhu, s - nepravidelnou chybu
dělení kruhu a v - náhodné chyby odečtení.

4. Transformace v geodézii a fotogrammetrii.
Při transformaci z jednoho systému do druhého
zůstávají zbytkové odchylky nebo zbytková zkresle-
ní, která jsou sice nepravidelná, ale u sousedních
bodů značně vzájemně korelovaná. Zde představuje
Ax - transformační vzorec, • - zbytkové zkreslení
a v - vliv měřických chyb. Jedná se o kombinova-
ný transformační a interpolační problém, před-
stavující dvourozměrnou analogii jednorozměrného
problému na obr. 1. Transformační problémy stejné-
ho charakteru se objevují ve fotogrammetrii a dru-
žicové triangulaci.

Důležitou roli v celém postupu hraje kovarianční
matice

( var(slsl) COV(SlS2) COV(SlS,,)

1
C ~ I'ov(,~,) var(s2s2) COV(S28,,)

COy(~",81)COV(SnS2) var(SnS,,) J
(4)

vzdálenosti d těchto bodů, bude vhodným tvarem
této funkce např. zvonovitá křivka, připomínající
tvarem Gaussovu křivku. V ncjjcdnoduším tvaru bude
funkce

kde Co je konstanta, která má v postupu velmi důle-
žitou funkci, na její velikosti je závislá síla filtrace.
Čím více se liší Jo od celkové variance na bodě, tím je
filtrace silnější. Neméně důležitá je i konstanta a,
která vlastně definuje tlumení korelačního vztahu,
tedy pole působení signálu v bodě na jeho okolí v zá-
vislosti na vzdálenosti d. Pokud si představíme funkci
jako zvonovitou křivku, pak Co bude výška jejího
vrcholu a konstanta a bude určovat její strmost.
V této souvislosti je potřeba vysvětlit pojem celkové

variance. Princip kolokace spočívá v rozkladu původ-
ních oprav (klasické MNČ) k nosné funkci na signál
a zbytkové náhodné chyby. V celkové varianci se tedy
sčítají variance vlastního měření a variance signálu.
Jejich vzájemný poměr bude určovat poměr středních
velikostí těchto složek. Variance signálu je charakteri-
zována hodnotou Co, kdežto celková variance je na
obr. 3 označena var. V jejich vzájemné velikosti mohou
nastat dvě drajní situace:

a) Co ---+- var. - výsledná interpolační křivka prochá-
zí v těsné blízkosti měřených bodů - zbytkové
chyby jsou nepatrné;

b) Co ---+- O - výsledná interpolační křivka se blíží
nosné křivce - podíl signálu jako činitele ovlivňu-
jícího měření je nepatrný.

Problémem je určení těchto konstant Co a a. Dobré
přiblížení k vhodným hodnotám dává jejich empirické
určení. Vychází se z dostatečně velkého výběru (n
alespoň 20-30), nejdříve se určí variance těchto všech
bodů a potom rozdělíme body do intervalů podle vzá-
jemné vzdálenosti a určíme kovariance. Do grafů
vynesené variance a podle vzdálenosti kovariance
dávají možnost graficky určit průběh aproximační
funkce a tím i odhad vhodných Co a a pro rovnici (5).

Jednotlivé prvky kovarianční matice se počítají ze
vztahu

COV(SjSi)= CS,si = Co exp(-a2d&), (7)

kde dij = ui - Uj •
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Mezi kovarianční maticí C a maticí váhových koefi-
cientů Q, potřebnými pro výpočet kolokace je známý
vztah

kde m~je jednotková střední chyba.

Ve výpočtu kolokace se vyskytují čtyři matice
váhových koeficientů. Základní váhovou maticí je
matice reciprokých vah vstupních měřených hodnot
li, která při jejich vzájemné nezávislosti má tvar

LL O O )
Pl

Q!= 1
O (9)O

P2
1

O O
Pn

kde Pi jsou váhy vstupních nezávislých měření.

Navíc proti klasickému vyrovnání vystupují ve
výpočtu tři matice váhových koeficientů Q, jejichž
prvky jsou počítány ze vztahu (7) a (8), tedy z rovnice

Co.exp(-a2dM
m~2

Jsou to:

a) Matice váhových koeficientů pro signál na měřených
bodech

I
I~:::

Q.=

QSnSl

která je symetrická, tj. platí Qs s. = QS'8" Její prvky set' 1 t

počítají podle rov. (10), kde dli = Uj - Ui'

b) Matice váhových koeficientů pro signál na určovaných
bodech

( QsPsP QsPsP
1 1 1 2

QsPsP Q8PSP
2 1 2 2

která je také symetrická, tj. platí Q sr sP = Q sP 8P, Její
t 1 , "

prvky se počítají podle rovnice (10), kde dli = uf - uf.
c)Matice smíšených váhových koeficientů pro signál na

měfených a určovaných bodech

QsPs QsPs Q8PS )
1 1 1 2 1 "

QsPs QsPs QsPs
2 1 2 2 2 n

QsPs= (13)

Q8PS QsPs QsPs J
k 1 k 2 k "

rovnice (10), kde dii = Uj - u{ pro j = 1, 2, ... 71.
ai=I,2, ... k.

(8) 3. Postup výpočtu

Podle formulace úlohy musíme postupně určit tyto
hodnoty:
a) vektor neznámých x jako parametry nosné funkce

-trend;
b) signál na měřených bodech s;
c) vektor oprav v;
d) signál na určovaných bodech sP;
e) hodnoty nosné funkce (trendu) v určovaných bo-

dech;
f) interpolované hodnoty v určovaných bodech;
g) střední chyby všech určovaných hodnot.

Předpokladem užití kolokace je:
a) stejná podmínka jako při použití klasické MNČ,

tj. existence alespoň jednoho nadbytečného měření
n' ~ 1 (počet nutných měření je roven počtu prvků
vektoru x);

b) o signálu s i o opravách v musí platit, že jejich
střední hodnoty jsou nulové

3.1 Výpočet neznámých a signálu

Úlohu lze formulovat jako vyrovnání podmínkových
měření sneznámými. Zavedeme vektor oprav

kde E je jedllOtková matice a O nulová matice.

Rovnici (2) lze pak přepsat ve tvaru podmínek s ne·
známými

Podle zása::l vyrovnání metodou nejmenších čtverců
musíme urč;t prvky vektoru oprav v* a vektoru ne-
známých x tak, aby platilo

V*TpV* = min.,

{
Q= I

t
avšak při současném splnění vedlejších podmínek ve
tvaru (17). Úloha se řeší jako problém hledání extrému
funkce za existence vedlejších podmínek, ve vyrovná-
vacím počtu známým Lagrangeovým postupem se
zavedením vektoru korelát

kT = (k1k2 ••• kr)·

Podle Lagrangeova postupu vytvoříme funkci n
a hledáme minimum
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Pro získání mInIma. funkce g parciálně derivujeme
rovnici (19) jednak podle v*

ag
av* = 2Pv*-2Bk = O

a podle x a derivace položíme rovny O

~~ = -2ATk = O.

(-Ql 1
k = l Q. k.

QsPs J

Dosazením za. v* do (17) a. připojením (21) dostaneme
normální rovnice ve tvaru

BTQBk + Ax-I = O

ATk = O.

I-QI )
BTQB = (-EEO) Q. I= QI + Q. = Q••

Q,ps}
(24)

Q"k + Ax-I= O

ATk = O.

Řešením systému rovnic (25) dostaneme vztah pro
neznámé

a. po dosazení x zpět do první rovnice systému (25)
vztah pro koreláty

Známe-li neznámé a koreláty, můžeme z rovnic oprav
(22) vypočítat opravy a. signál

v = -Q1k = _Q/Q;:;-l(l_ Ax), (28)

s = Q.k = Q.Q;;-l(l_ Ax). (29)

,P = Q,p,k = ~psQ;;;l(l- Ax). (30)

Vyrovnaná měření dostaneme dvojí cestou z vypo-
čtených vektorů v, s a x dosazením do rovnice (2)

L = I + v = Ax + s.

Interpolované hodnoty dostaneme z počítaného vekto-
ru sP a x dosa.zením do rovnice (280)

LP = APx + ,p.

V tomto odstavci odvodíme řadu středních chyb. Pro
odvození libovolné střední chyby existuje pouze jediný
předpis, tj. zákon hromadění středních chyb
(nebo v jiné úpravě iákon hromadění vah). Před-
pokladem pro jeho aplikaci je požada.vek, aby:

a) veličina, jejíž střední chybu hledáme byla. vyjádřena
jako funkce nezávislých měřených veličin;

b) tato funkce měla totální diferenciál;
c) chyby měřených veličin měly nulovou střední hod-
notu (tj. měly sudé rozdělení pravděpodobnosti).

Jestliže bude tento předpoklad splněn, můžeme vektor
linearizovaných funkcí měřených veličin zapsat ve
tvaru

kde C je kovarianční matice měření a Mf kovarianční
matice funkcí f.
Zákon hromadění vah dostaneme vydělením rovnice
(32) střední chybou jednotkovou (jejím čtvercem)

(23) m~2nebo m~

kde Q je matice reciprokých vah vstupních měřených
veličin při zachování platnosti rovnice (8), mo-

- apriorní střední chyba jednotková a m~ její apo-
steriorní odhad. Zásadně používáme spolehlivěji urče.
nou hodnotu.

3.2.1 Střední chyba jednotková, počítá se obdobně jako
u klasické MNČ z oprav (viz poznámku v závěru)

- V V*TpV*
mo- "n

nf = počet nadbytečných měření,

pro výpočet V*TpV* se použije vzorce (viz [4] rov. (15)):

V*TpV* = (vT - ST) Q;;;l (v - s). (35)

3.2.2 Střední chyby měřených veličin ,;

mo
mj = lip! '

pj = váhy měřených veličin (viz rovnice (8)).

3.2.3 Střední chyby neznámých Xl> XI' X3, se počítají
ze vzorců

mx = mo VQn, mx = mo VQ22' mx = mo VtJ;; .
1 • 3

Hodnoty Qn, Q22'Q33 jsou prvky, ležící na' hlavní dia-
gonále matice Qx, kterou dostaneme použitím zákona
hromadění vah (33) na vyjádření vektoru x jako funkce
měření I v rovnici (26).

Dostaneme tak

Q",= (ATQ;lAPATQ;lQ"Q;:;-lA(ATQ;;lA)-l
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a po provedení dílčích součinů

Q", = (ATQ;lA)-l.

3.2.4 Střední chyby signálu sl' rov. (30) v interpolova- Matice (9) bude číselně
ných bodech se počítají ze vzorce

kde Q sl' 81' jsou prvky, ležící na hlavní diagonále matice
i i (odvození viz [2])

Q:p = QsP - QSp8Q~lQ;p8+ HAQ",ATHT, (37)

3.2.5 Střední chyby ínterpolovaných hodnot z rov. (230)
se počítají podle vzorce

mi = mo VQ/;,
kde prvky Q/; leží na hlavní diagonále matice (odvození

viz [2])

Qu = Qsl' - QsPsQ~lQ:~s +
+ (HA - AP) Q",(A7'HT - ApT),

kde H se převezme z rov. (38).

K lepšímu pochopení obecných vývodů byl zvolen
číselný příklad převzatý s úpravami z publikace [2].
Jako základní nosná funkce byla zvolena přímka
a signál považujeme za závíslý pouze na jednom pa-
rametru. Interpolovaná místa zvolíme uprostřed inter-
valu měřených hodnot. Argument u, považujeme za
bezchybný.

Dáno:~_I_~~oo
II I 0,6108

1,445 2,890 I 4,335 5,780

1,08632,9034 [--4,5(};5 I 6,2714

i = 1, 2, ... 5

Hledají se interpolované hodnoty funkce v bodech

[u(-U---I--o~1 2,1675 13~-1 5,0575

j = 1, 2, .. .4

Pro kovarianční funkci (7) byly zvoleny konstanty:

Co = 0,126, a = 0,6.

Z této funkce a zvolené jednotkové střední chyby m~=
= Co můžeme určit vstupní matíce reciprokých vah,

0,079 ° O ° O I° 0,079 O O O
Q!= O O 0,079 O °O O O 0,079 O

O O ° O 0,079 J
Matice (11) bude

1

1,000
0,471

Q, = 0,049
l 0,g02

Q,,=Q!+Q,

Matice (12) bude

(1,000 0,471

l
0,471 1,000

QsP = 0,049 0,471
0,002 0,049

0,002]0,049
0,471 .
1,000

0,471
1,000
0,471
0,049
0,002

0,049
0,471
1,00Ó
0,471
0,049

0,002
0,049
0,471
1,000
0,471

O 10,002
0,040 ,
0,471 J
1,000

0,049
0,471
1,000
0,471

(

0,829 0,829 0,184 0,010 O 1
0,184 0,829 0,829 0,184 0,010

QsPs = 0,010 0,184 O829 0928 ° 184 ., , , J
O 0,010 0,184 0,829 0,829

Nyní je všechno připraveno k výpočtu úlohy:

Nejdříve určíme z rovnice (26) vektor neznámých

(
0,3252 )

x = 0,9891 .

V dalším výpočtu určíme hodnoty nosné funkce
lp,(x1, x~), lp;(x1, x2), vektory v z rovnice (28) a s a sl'
z rovnic (29) 30(30).

Rovnice nosné přímky tedy je lp(x1, x2) = 0,3252 +
+ 0,9891 u. Jako kontrolu číselných hodnot vyrovnané
kolokační funkce v měřených bodech lze použít dvojí
výpočet hodnot Lj z rovnice (2).
Pro výpočet středních chyb vyčíslíme vzorce (34),
(36), (37), (39).

Matice (36) bude mít tvar

(
0,901 -0,186)

Q., = --0,186 0,064'

I I
I v:t'i

I
li 1\ fP/Xl' Xli) s; I • L;

I 0,6108 -0,0553 0,3252 +0,2303 -0,2856 0,5555
2 1,0863 +0,0804 1,7544 -0,5877 +0,6681 1,1667
3 2,9034 -0,0178 3,1837 -0,2981 +0,2803 2,8856
4 4,5925 +0,0158 4,6129 -0,0046 +0,0204 4,6083
5 6,2714 -0,0230 6,0422 +0,2062 -0,2292 6,2484
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j I uP I 'l'r(x" x,) I
sP I LP

1 ! 1 I 1

] 0,7225 ] ,0398 -0,2221 0,8177
2 2,1675 2,4691 -0,5590 1,9101
3 3,6125 3,8984 -0,1052 3,7932
4 5,0575 5,3277 +0,1082 5,4359

Střední chyby jednotková z vyrovnání podle vzorce
(34) bude

M&tice(37)bude

(
0,821

Q * _ 0,422
p. - 0272

t 0:020

0,422
0,448
0,293
0,272

0,272
0,293
0,448
0,422

0'
02010,272

0,422 .
0,821

( 0,104

l-0,019
QLP = 0,012

-0,007

-0,019 0,012 -0,007)
0,096 -0,015 0,012

-0,015 0,096 -0,019 J'
0,012 -0,019 0,104

Závěrem uvedeme vypočítané hodnoty a jejich střední
chyby:

i I Lf m

I 0,8177 0,17
2 1,9101 0,17
3 3,7932 0,17
4 5,4359 0,17

Kolokace je spojení metody nejmenších čtverců s fil-
trací a predikcí. Představuje obecný přístup ke zpra·
cování naměřených dat. Používá se hlavně tam, kde
hledáme funkční hodnoty v bodech, kde nebylo pro·
vedeno něfemf.

Výhodou kolokace proti klasické MNČ je přiblížení
výsledné aproximační funkce měřeným hodnotám.
Nevýhodou je složitý postup, který nutně předpokládá
použití počítače a také okolnost, že neexistuje jed-
noduchý analytický zápis vyrovnané funkce.

5.2 Některé stávající problémy

Mezi nejzávažnější problémy metody patří určení
kovarianční funkce, tedy volba jejího tvaru 80 v přípa.
dě tvaru (6) určení parametrů 00 a a. Na velikostech
těchto parametrů bude záležet (viz odst. 2), do jaké
míry se výsledná kolokační funkce přiblíží naměřeným
hodnotám. Konkrétně při volbě 00 = O bude výsled-
nou funkcí pouze trend bez signálu a naopak při volbě
Oo = var. bude výsledná funkce procházet měřenými

body. Na velikosti parametru a bude záviset, zda !'le
budou v počtářském zpracování měřené hodnoty na-
vzájem ovlivňovat a jak silně. S touto okolností souvisí
i problém výpočtu střední chyby jednotkové z vyrov-
nání mo ze vzorce (34). Jak je patrno ze vzorce, vstupu-
jí do výpočtu opravy měřených hodnot k nosné funkci
80 nikoliv zbytkové chyby. Je to odůvodněno myšlenkou
minima a podporováno možností apriorně přinutit
funkci k potlačení zbytkových chyb (00 -+ var.) a tím
k subjektivnímu snížení jednotkové střední chyby,
kdyby byla počítána pouze ze zbytkových chyb. Od-
poruje to poněkud pojetí ma. která by měla charakte-
rizovat právě tyto zbytkové chyby.

V literatuře se objevuje i druhé pojetí, které vychází
z předpokladu solidního určení apriorní jednotkové
střední chyby m~v rov. (8)a'ževzájemného poměru matic
QI a Q" které figurují v součtu Q••= QI + Q••
& ztotožňuje mú = m~, tedy apriorní a aposteriorní
odhad přesnosti. Při tomto pojetí se vychází z myšlen-
ky, že v důsledku určení ma. QI a Q. dojde vlastně ke
vnucení těchto vztahů vyrovnání a vzájemné velikosti
signálu a zbytkových oprav těmto vztahům budou
odpovídat. Současně se předpokládá, že nedojde
k většímu odlišení mezi m~ a ma'

V předloženém článku se autor přiklonil k prvnímu
pojetí, které se zdá být objektivnější, i když dává příliš
velké odhady zbytkových chyb. Je možné, že po ověře-
ní mechanismu kolokace na dalších problémech se
ukáže druhá alternativa jako vhodnější.

Nejdříve je nutno předeslat, že kolokace jako obecný
přístup zahrnuje MNČ, filtraci a predikci jako své
zvláštní případy. Obecná myšlenka kolokace byla
poprvé použita na řešení problému transformací pro
výpočet veličin zemského tíhového pole [1]. Další pou-
žití je ve zpracování družicových měření, v oblasti
vyšší geodézie a při řešení transformačních problémů
v geodézii a fotogrammetrii. Většinou se jedná o více-
rozměrnou analogii problému, který byl zvolen jako
model v tomto článku.

[I] KRARUP, T.: A contribution to the mathematical
foundation of physical geodesy., Dan. Geod. Inst.,
Copenhagen, 1969, Nr. 44.

[2] MORITZ, H.: Least.squares collocation, DGK
Munchen, Reihe A, Nr. 75, 1973.

[3] MORJTZ, H.: A generalized least-squares model,
Studia geoph. et geod., 14, 1970, s. 353-362.

[4] REISSMANN, G.: Die Kollokation, Vermessungs.
technik, 1979, Nr. 1.

[5] WOLF, H.: Úber verallgemeinerte Kollokation,
Z. Verm.·Wes., 1974, Nr. 11.

Lektoroval:
Ing. František Charamza, CSc.,

Výzkumný ústav geodetický,
topoirafický a kartografický

v Praze
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Cena Českého úřadu geodetického
a kartografického

Rozvoj současné ep,ochy, kromě základního protikladu,
který vyplývá z rozdělení světa na dvě protichůdné
společensko-ekonomické formace, charakterizuje dyna-
mický nástup vědeokotechnické revoluce. V tomto pro-
cesu sehrává významnou úlohu příprava moderního
čl,ověka a jeho tvořivý přístup k práci na kterémkoliv
úseku společenské činnosti. Jednou z forem, kterou se
aktivně zúčastňuje na procesu vl3deckotechnické revo-
luce a řešení konkrétních národohosp'odářských úkolů
vysokoškolská mládež, je studentská vědecká a odbor-
ná činnost.
Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je

název hnutí, které se s nebývalou intenzitou zrodilo
na česko~lovenských vysokých školách spolu s novou
mládežnickou organizací Socialistického svazu mládeže.
Vysokoškolská mládež se může plně zúčastnit roz-

voje vědeckotechnioké revoluce právě v osvojování si
základů vědecké práce. Odbornou činností pomáhá ře-
?;it i konkrétní technické a ekonOllllické problémy ná
rodního hospodářství.

Současná orientace studentů na tuto práci, na roz-
voj tvůrčích schopností, je plně v souladu se sou-
časným trendem a potřebami rozvíjející se vědeckotech-
nické revoluce. Příprava mladých specialistů s tvoři-
vS'm přístupem k práci vyplývá ze směrnic XV. sjezdu
KSČ, který ne náhodou považuje další rozvoj vědy a
techniky za jeden ze základních faktorfl kvalitativního
rozvoje našeho hospodářství.

Studenti ve vědecké a odborné činnosti pracují jed-
notlivě i v týmech tzv. vědeckých kroužcích, ve spo-
11Ipráci s učiteli vysokých skol, na vědeckých a od-
borných úkolech kateder. Procházejí postupně pod
vedením vY90koškolských učitelů rfJznými pracemi: od
pomocných, demonstrátorských, přes bibliografioké prá-
ce až po vlastní experimenty, jejich vyhodnocení a teo-
reti cké zpracování.

V rámci studentské vědecké a odborné činnosti při-
spěli vysokoškoláCi za období trvání hnutí svými od-
bornými vědomostmi k vyřešení mnohých, i když často
drobných problémů v rozličných oblastech praxe.
Studentská vědecká a odborná činnost patří k efek-

tivním formám přípravy vysoce kvalifikovaných ,kádrů.
Ve studentské vědecké a odborné činnosti začíná mla-
dý člověk na vysoké škole v sobě pěstovat ty rysy
a vlastnosti, které jsou nevyhnutelnými charakteristic-
kými rysy vědeckého pracovníka. Učí se samostatně
myslet, uvažovat o problémech svého studijního oboru,
zdravě pochybovat o předkládaných pravdách. P'ěstuje
se u něho zdravá ctižádost po poznání. Takoví lidé
ve zralém věku, v nejtvořivějším období svého ži1.'ota,
posouvají poznání společnosti.

K podpoře studentské vědecké a odborné činnosti
v oboru geodézie a kartografie byla z podnětu Obo-
rového střediska vzdělávání pracujících VÚGTK pode-
psána dohoda mezi Českým úřadem geodetickým a
kartografickým a Českým ústředním výborem Socialis-
tického svazu mládeže, následujícího znění:

Český úřad geodetický a kartografický (dále jen "úřad")
na straně jedné a
Český ústřední výbor SSM (dále jen "ČÚV SSM")
na straně druhé

Ing. Milan Dytko,
Oborové středisko vzdělávání pracujicích -

Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický v Praze

o spolup'ráci v oblasti podpory studentské vědecké a
odborné činnosti [dále jen "SVOČ") na vysokých ško-
lách.

Ke zvýšení Zájmu studentů vysokých škol o student-
skou vědeckou a odbornou činnost a k jejich aktivizaci
pro tvořivou práci na řešení aktuálních problémů teorie
a pr'áxe v ohoru geodézie a kartografie, zřizuje úřad
"Cenu Českého úřadu geodetiokého a kartografického"
[dále jen "cena") pro studentské vědecké práce z ob~-
ru geodézie a kartografie, vypracované v rámci SVOC.

Crma může být každoročně udělena nejvýše třem vybra-
ným samostatným vědeckým a odborným pracím stu-
dentů denního studia, které vznikly na vysoké škole
v ČSR a byly obhájeny ve fakultním a celostátním
kole soutěže "O nejlepší studentskou vědeck,ou práci"
(dále jen "soutě:t').
Cenu lze udělit za studentské vědeck'é a odborné

práce, je,jichž autory jsou jednotlivci, nebo kolektiv
studentů.

O udělení ceny samostatným vědeckým a odborným
pracím z oboru geodézie a kartografie, vypracovaným
v rámci SVOČ a vybraným z prací uvedených v čI. 2
rozhoduje předseda úřadu na návrh komise jmenované
za tím účelem předsedou úřadu (dále jen "komise")
a po pl10jednání v této komisi. Předsedou komise je
ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografické-
ho a kar1tografického v Praze.
K,omise předkládá svůj návrh předsedovi úřadu nej-

později do 15. srpna běžného roku.

Při hodnocení jednotlivých prací pro udělení ceny při-
hlíží komise zpravidla k těmto kritériím:

dosažené výsledky a jejich praktický význam pro
řešení vědeckých a výzkumných úkolů a aktuálních
problémů teorie a praxe rozvoje odvětví geodézie
a kartografie,
pracnost a obtížnost, hloubka zvládnutí dané pro-
blematiky, originalita,
forma zpracování, písemný projev (sl1ozumitelnos:t,
jazyková úroveň, grafická úprava), přednes a ob-
hajoba v diskusi ve fakultním a celostMním kole
soutěže.

Předseda komise zajistí, aby ČÚV SSM nejpozději do
konce září běžného roku bVl s8lznámen s rozhodnutím
předsedy úřadu o udělení ceny vybraným studentským
vědeckým a odborným praciím z oboru geodézie a kar-
tografie.
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Cenu předává autorům (jednotlivcllm nebo kolekti-
vllm) vybraných studentských vědeckých a odborných
prací z oboru geodézie a kartografie předseda úřadu
ph příležitosti "Dne studentské věderl,é aktivity", kte-
rý je vyvrcholením a vyhodnocením studentské vědecké
él odborné činnosti na vysokých skolách v příslušném
roce.
Cena je sp·ojena s předáním čestného diplomu "Cena

Českého úřadu geodetického a kartografického" za stu-
dentskou vědeckou a odbornou práci v oboru geo-
dézie a kaf'tografie, zpracovanou v rámci studentské
vědecké a odborné činnosti" a s fmanční odměnou, hra-
zenou z prostředkíi úřadu.
Finanční odměna činí pro všechny vybrané práce nej-

výše' Kčs 2400,-, slovy dvatisícečtyřistakorunčsI.
O rozdělení této odměny na jednotlivé vybrané práce

l'ozhoduje na návrh komise předseda úřadu.
Při udělení ceny za práci, jejímž autorem je ko-

lektiv studentů, obdrží čestný diplom každý člen au-
torského kolektivu.

Práce odměněné cenou a zpracované formou odbor-
nr'ch článků zašle komise prostřednictvím Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického
v Praze redakci časopisu Geodetický a kartografický
obzor s doporučením k uveřejnění.
Zpracování odborného článku z práce· odměněné ce-

nou zajišťuje její autor (autorský kolektiv).

ČI. 8

V zajmu oboustranného plnění této dohody ČÚV SSM
zajistí aby:

témata vypsaná úřadem jako vbodná pro řešení
ve studentských vľ~deckých kroužcích byla pubji-

kována v Informacích fakultním a celoškolským vý-
borům SSM o SVOČ,

pořadatelé celostátních a fakultních kol zvali na
studentské vědecké konference zástupce úřadu a
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
kartografického v Praze,

práce z oboru geodézie a kartografie, doporučené
hlavní porotoU! celostátního kola soutěže byly do
15 dnů po skončeni cel::Jstátního kola S10utěže v jed-
nom vyhotovení včetně doporučení odborné pornty
zaslány k rukám ředitele Výzkumného ústavu gen-
detického, topografického a kartografického ke
zhodnocení' v komisi podle cI. 3 a k předložení ná-
vrhu předsedDvi úřadu na udělení c"ny.

pľedseda úřadu byl pozván na "Dny studentské vě-
decké akitivity", kde předá autoriIm vybraných prací
cenu.

ČÚV SSM bude prostřednictvím svých orgánů a or-
ganizací popularizovat tuto dohodu na vysokých ško-
lách.

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem 10. dubna 1979 a
zaniká po vzájemné dohodě obou stran.

Ing. Hyn.ek Kohl,
náměste,k předsedy ČÚGK

Mirosl.av Havránek,
tajemník ČÚV SSM

XII. Porada představitelů VTS geodézie
a kartografie zemí socialistického
společenství

Ve dnech 7.--11. května 1979 se v Scheibenmiihle
(NDR) uskutečnila již XII. porada předsedů a generál-
ních sekretářů VTS geodézie .a kartografie' zemí soda-
listickéhio sp,o·lečenství. Porady se zúčastnili zástupci
ze šesti států, a to z BLR, NDR, PLR, MLR, SSSR a ČSSR.
Delegáty ČSVTS-GK byli s. ing. Pavol Kmeťko (před-
seda SÚV ČSVTS-GK a místopředseda Čs. výboru geo-
detického a kartografického ČSVTS) a ing. Jiří Vaingát
(tajemník ČÚV ČSVTS - spole-čnosti geodézie a karto-
grafie a generální sekretář Čs. výboru geodetického
a kartografického ČSVTS).

Cílem XII. porady představitelů vědeckote·chnických
společností geodézie a kartografie zemí socialistického
společenství byla koordinace plánů politicko-O'dborné
činnosti na příští období, informace o dosažených
úspěších v práci za minulé období, úkoly, problémy
a koordinace činnosti společností našich zemi v me-zi-

národních nevl ádních organizacích, a to zeJmena ve
FIG (Mezinárodní federaci zeměměřičů], ISP (Meziná-
rodní fotogrammetrické společnosti) a rCA (Mezináro.d-
ní kartografické asoGiaci). Dále výměna zkušeností
o účinných řídících a organizačních me·todách, zvýše-
ní efektivnosti mezinárodní spolupráce našich společ-
ností a problematika společných úkolů v oblasti další-
ho vzdělávání a veřejné činnosti.
V úvodní části jednání bylo konstatováno, že dohod-

nutá usnesení a závěry z předešlé XI. porady konané
v r. 1977 v Pécsi (MLR], byly vesměs splněny s tím, že
spolupráce společností se nadále prohlubuje a zvy-
šuje se její kvalita a efektivnost.

Dále byla zdůrazněna nezbytnost plnění již dohod-
nutých zásad z předcházejících porad.

V druhém bodě programu byla diskutována výměna
zkušeností o účinných řídících a organizačních me-to-
dách zvyšování efektivity mezinárodní spolupráce
spo'le-čností a konstatOVáno, že těžištěm spolupráce
spole,čností na příští období zůstávají schválené formy
vzájemné výměny zkušeností a studia pokrokových
pracovních zkušeností a metod. Přitom je třeba dále
zdokonalovat spo·lupráci s kompletními státními orgá-
ny a vědEckotechnickými organizacemi.

V třetím bodě programu o problematice společných
úkolů v oblasti dalšího vzdělávání a veřejné činnosti
byla zejména doporučena širší publikace· Výsledků
v oblasti geodézie, fotogrammetrie a kartografie
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a hlubší spolupráce odborných časopisů zmíněných
oborů.
Ve čtvrtém bodě programu o úkolech a problémech

mezinárodní spolupráce v mezinárodních nevládních
organizacích (MNO) byla zejména doporučena účin-
nější koordinace spolupráce především na následná
zasedá ni a kongresy FIG, ISP a lCA, jakož i na vý-
znamných akcích technických lmmisí těchto organiza-
cí. Dále zvýšení aktivity a podpoření kandidatury zá-
stupců společností na vybrané funkce ve, vedení někte-
rých komisí.
Představitelé všech zúčastněných společností si na-

vzájem vyměnill plány politioko'-odborných akcí s me-
zinárodní účastí, připravovaných v sncialistických ze-
mích v letech 1980 a 1981 a dohodli operativní t€lrmíny
pro vzájemné informování S8' a posoudili výsledky bez-
devizové výměny delegátů na těchto akcích.
Porada představitelů VTS-GK ZSS má důležitý význam

pro posilování internacionální spollupráce pracovníků
v oboru geodézie, fotogrammetrie a kartografie našich
zemí. Výměna zkušeností v oblasti politicko-odborné
práce přispívá k prohlubo,vání účinnosti tétol práce
v každé zúčastněné zemi. Za ve'lm1 významnou lzel po-
važovat stále dokonalejší koordinaci práce našich Spo-
18čností v mezinárodních nevládních organizacích, kte-
rá je, prezentována stále respektovanější a významněj-
ší úlohou, kterou v nich naše Společnosti zastávají.
Možno konstatovat, že XII. porada opět přispěla k po-

kroku v odborné práci našich Společností, k aplikaci
a využití nových poznatků a vzájemné informovanosti.

Ing. lm Vaingát,
ČÚV ČSVTS - společnost geodézie a kartografie

ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY
A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí

Celopodnikový socialistický závazek
Geodézie, n. p., Brno, uzavřený na počest
35. výročí SNP a 25. výročí sjednocení
geodézie a kartografie v ČSSR pro rok
1979

Pracovníci podniku, pracovní kolektivy a BSP uzavřeli
na poče,st 35. výročí SNP a 25. výročí sjednocení geodé-
zie a kartografie v ČSSR individuální a kolektivní zá-
vazky k zabezpečení úkolů hospodářského plánu pod-
niku na rok 1979 a v období 6. 5LP k dosažení cílů, vy-
tyč8ných ředitelem podniku na základě závěrů XV.
sjezdu KSČ, 7., 9., 11. a 12. plenárního zasedání ÚV
KSČ a V. plenární schúze ÚRO.

Tyto individuální a kolektivní závazky jsou podkla-
dem tohoto celo pod n i k 01V é h li 50 C i a 1i s t i c-
k é h o z á vaz k u , zaměřeného zejména na tyto
hlavní oblasti činnosti podniku:

Zvýšení dosahované jakosti geodetických a karto-
grafických prací prohLoubením a důsledným uplat-
něním Jednotného systému řízení jakosti,
splnění všech závazných úkolú a limitů prováděcího
plánu na rok 1979,
vytvoření optimálních podmínek pro splnění všech
ukazatelú 6. 5LP,
snížení materiálových nákladú se
lem k dosažení úspor pohonných
splnění plánu RVT a rozšíření
ti zlepšovat"iského hnutI,

zvláštním zřete-
hmnt a energie,
vynálezcovského

zapnjení širokél1o okruhu pracovníkú do veřejné
činnosti a usměrnění jejich iniciativy ke splnění vo-
lebních programú národních výború a k účinnému
působení na ochranu zemědělského půdního fondu.

1. Jakost geodetických a kartografických prací.
1.1 V duchu závěrú 7. plené1rníl1o zasedání ÚV KSČ

zkvalitníme služby obyvatelstvu a socialistickým
organizacím zejména pro bytovou a investiční vý-
stavbu.
Snížíme počet nevyřízených zakázek na vyhoto'

vení geometrických plánú k 31. 12. 1979 oproti
stavu k 31. 12. 1978 o 50 zakázek.
K vytvoření optimálních p,odmínek pro plnění

služeb zajistíme dodržování 60 denních lhút u zá-
pisú listin vlastnictví a lhút stanovených KGKS
v oblasti služeb obyvatelstvu.
U zhotovování opisú a výpisů pro občany dosáh-

neme cO' nejkratších lhůt vyřízení, podle, možnosti
i na počkání.

1.2 Společenské organizace zabezpečí popularizaci Jed-
notného systému řízení j,alko1stiv oboru Ge>odézie a
kal tografie zejména:

zevšeobecněním zkušeností získaných v podni-
kových i v celoresortních podmínkách (ČVTS),
popularizací pracovníkú s nejlepšími výsledky
v dosahované jakosti prací, jejichž pracovní vý-
kon bude mít současně a trvale vysoký standard
(ROH].

1.3 Útvar tíze ní a kontroly jakosti zajistí výstavky geo-
detických prací s nejvyšším a nejnižším ohodnoce-
ním jakosti. Tyto výstavky budou spojeny s poradou
vedoucích provozú a SG a budou se konat jeden-
krát z;a pololetí

1.4 V podnikovém oběžníku budou publikovány zprávy
o prúbělru a závěrech jednání komise o náhradě
škod zpúsobených nekvalitní prací s cílem vycho-
vávat pracovníky k ,odpovědnosti za jakost provádě-
ných prací.

2. Závažné úkoly a limity
2.1 Závazné úkoly a limity, rozepsané jednotlivým vni'

tropodnikovým útvarům v ceLoročním a čtvrtletním
plánu a rozpočtj.I budou pravidelně měsíčně hodno-
ceny v rámci podnikového systému měsíčníhOI plá-
nování i rozborování na výrobních poradách. K je-
jich splnění budo,u op€rativně přijímána účinná
opath~ní na 1. i 2. stupni řízení.

2.2 Zajistíme rovnoměrné plnění plánu v hrubých vý-
konelch i tržbá~h dosažením tohoto trendu v prů-
běhu roku:

Hrubé výr-ony
Tržby

l/Kv. I. pololetí 1.-3/Kv. Rok
22,13% 49,23 % 73,35 % 100 %
18,77 % 44,53 % 65,11% 100%

3. Vytvollmí podmínek pro splnění úkolů 6. 5LP
3.1 V plném rozsahu splníme sdruženf socialistický zá'

vazek, uzavťený mezi ČÚGK a SÚGK na zajištění
mapovacích prací na území SSR pro, rok 1979 a tím
vytvoríme předpoklad pro splnění objemu prací,
plánovanél1u na 6. 5LP.

3.2 Zabezpečíme v plném rozsahu politickoorganizační
opatření k zabezpečení RÚ 3.4/76 Realizace racio'
nálního systému Evidence nemovitostí. Splnění to-
hoto úkolu ve zbývajících 9 okresech Jihomorav-
ského' kraje vytvoříme podmínky pro zkvalitnění
a zrychlení služeb soc. organizacím a občanům při
poskytování údajú o EN.

3.3 Ve, spolupráci s KGKS v Brně v Jm KNV navrhneme
řešení problému pro komplexní zákládání eviden-
ce nemO'vitostí přídělových obcí okresu Břeclav.
Tím vytvotíma předpoklad pro splnění úkollu KZEN
v 130 obcích kraje v roce' 1979. Toto opatření umož-
ní splnit úkoly v této oblasti v dalších letech
6. 5LP a 7. 5LP.

3.4 Rozvojem socialistické iniciativy pracovníků a vhod-
nými organizačními opatřeními podniku nahradíme
úbytek kartografických kapacit tak, aby byl splněn
úkol vydání 385 m. I. SMO 1 : 5000 a tím byly vy-
tvořeny předpoklady pro: splnění úkolu 6. 5LP.
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4. Snížení materiálových nákladů
4.1 Zvýšenou péčí o technický stav jednotlivých mo,to-

rových vozidel, svědomitou údržbou a hospodárným
způsobem jízdy při dodržování podnikem stanove-
ných maximálních rychlostí dodržíme nadřízeným
orgánem stanovený limit spotřeby pohonných hmot
na rok 1979.

4.2 Realizací výzkumného úkolu Č. 37 b) usponme
náklady na zjišťo'vání změn kultur pomocí interpre-
tace' leteckých barevných snímků. Předpokládaná
úspora 30 tis. Kčs.

4.3 Realizací výzkumného úkolu Č. 3.4 Realizace racto-
nál. systému EN - uspoříme ostatní náklady ne-
materiálové povahy a SH. Předpokládaná úspora
200 tis. Kčs.

4.4 Využíváním ZN - "zavedení polovičního kroku ka-
mery" uspoříme mikrofilmový materiál v hodnotě
100 tis. Kčs.

4.5 Cílevědomou modernizací stávající elektrorozvodné
sítě, péčí QI technický stav elektroinstalací a strojů
na elektrický pohon a dobrovolnou činností
v energetických hlídkách na všech podnikových
pracovištích zajistíme hospodárný odběr elektrické
energie bez újmy na zdraví a bezpečnosti pracov-
níků.

5. Technický rozvoj a VZH
5.1 Metodické vedení aktivu zlepšovatelů a spolupráce

se společenskými organizacemi bude, zaměřeno tak,
aby maximální péče byla věnována těm zlepšova-
cím návrhům, jež mají nejširší (celopodnikové)
uplatnění, a aby celospolečenský přínos za ZN
v roce 1979 byl o 10 % vyšší než v roce 1978.

5.2 Oddělení technické přípravy výroby a racionaliza-
ce, bude· provádět soustavnou osvětovou činnost
s cílem, aby všechny pfístroje ,a zařízení, zvláště
pak elektrooptické dálkoměry, byly využívány pro
daný úkol v nejprogresivnějších technologiích,
avšak v souladu s platnými technickými předpisy.

5.3 Sp lnění plánu RVT a KSR bud"€; zajištěno' konkrét-
ním rozpisem úkolů na jednotlivá pracoviště a po-
skytováním soustavné odborné pomoci se strany
oddělení technické přípl'-avy Výroby a racionalizace.

6. Mimopracovní činnost
6.1 Pro naplnění hesla "Odboráři svému závodu a re-

publice" odpracujeme. 3000 brigádnických hodin na
zlepšování pracovníhO' prostředí.

6.2 Pro naplnění úkolů volebních programů NF a
v akci "Z" odpracujeme celkem 7000 brigádnických
hodin.

6.3 Pro účinné uplatnění evidence nemovitoGtí k ochra-
ně a využití zemědělského půdního fondu a zave-
dení pořádku do podnikovcýh evidencí půdy ve
všech okresech Jihomoravského kraje' uzavřeme
sdružené so-cialistické závazky s příslušnými ONV,
OZS a významnými zemědělskými podniky s cílem
dosáhnout pro'kazatelný efekt v hospodaření s půd-
ním fondem.
Celopodnikový socialistický závazek bude pravidel-
ně pololetně hodnocen.

Lubomír Kračovský,
předseda PV ROH

Ing. Mojmír Kouřil,
ředitel

V přípravě pro příští GaKO jsou:

DELONG, B.: Rozvoj mezinárodní vědeckotechnické
spolupráce v resortu geodézie a kartografie

FAIMAN, Z.: Kvalitativní parametry elektronických
kopírovacích zařízení pro zpracování fotogram-
metrických snímků

DÉBARBAT, S.-GUlNOT, B.: La méthode des hauteul'$
egales en astronomie (Metoda stejných výšek v astro-
no-mli). 138 stran, na'kladateJ Gordon & Breacht, Paříž
1972.

Vzhledem k rostoucí důležitosti této, metody pro kla-
sické astrometrické určování zeměpisných souřadnic
bodů na zemském povrchu není na závadu seznámit se
s knih-ou uvedenou svým názvem v titulu této recenze.
Sama metoda byla již popsána v roce 1808 Gaussem,
ale svého významu nabývá až po sestrojení přístrojů
vhodných pro měření. Zde je nutno připomenout dvou
jmen, československého astr.onoma profesora Nušla a
konstruktéra Friče a jejich společný přístroj nazvaný
ciI'kumzenHál. Již po r. 1930 bylo tímto přístrojem mě-
i;eno v Československé základní trigonometrické síti.
Po úpravách slouží tento původní mo-del i jeho moderní
následovník model VÚGTK na stanicích časové a šíř-
kové služby. Je pochopitelné, že' u nás vyšlo o tomto
tématu mnoho publí.k,ací, zpráv a diplomových prací.
Za nejdůležitější je snad možno považovat tyto dvě
knihy: Buchar, "Oas Zirkumzenital und die astronOl-
mische Ortsbestimmung aus gleichen Sternhohen"
z roku 1943 a Vondrák, "Cirkumzenithal VÚGTK 100/
/1000" z roku 1977. Obě tyto· knihy jsou srovnatelné
s recenzovanou knihou.

V úvodu knihy Déharbat, Guinot "La Méthode des
Hauteurs Egales en Astronomie" je tomuto českoslo
venskému přínosu věnována autory patřičná pozornost.
Jsou zde: citovány tři studie o cirkumzenitálu prof
Nušla, články prof. Buchara v časopisech Bulletin géo-
déSiique, 1933 a 1938, Bulleti nof the Ast,r. I:nst. of Cze,-
choslovakia 1953, publikov,ané sdělení téhož autora na
5. mezinárodním chronometrickém kongresu v Paříži
1954, článek prof. Procházky o zrcadlovém astrolábu
Svobody.

Následující 2. kapitola má náze-v Sestavení hlavních
vzorců. Jsou v ní popsány podmínky průchodu hvězd
při metodě stejných výše'k, popis měřených a ne:zná-
mých vel,ičin, základní ro,vnice metody ve formě původ-
ní i nově upravené Gougenheimem. Dále je zde popsá-
na metoda grafickéh.o určení a vlivy členů druhéhO
řádu, vliv zakřivení ,almukantaratu v zorném poli dale-
kohledu, vliv retrakce a denní aberace'.

Kapitola 3. Měření šíiíky a -korekce času, začíná po-
pisem prací, které jsou nutné pro přípravu měření
t. zn. se'stavení pozo·rovacího programu se všemi plat-
nými zásadami výběru hvězd. Následuje; sestavení pod-
mínkových mvnic způso'bem grafickým podle Perrina,
met·odou Guinotovou a me·t-odou nejmenších čtverců,
nejvíce používanou. Všechny tyto metody jsou popsány
i s úvahou, kdy j'ak kte,ro:u použít. Další úvaha se týká
"korekce' vnitřního hlazení", to znamená získání syste:-
matických chyb vzniklých např. z vlivu osobní rovnice
observátorů, nepravidelností refrakce, vlivu hvězdné
velikosti, barvy a chyb souřadnic hvězd. Rozbor je pro-
veden i s návodem k řešení vždy pro skupinu hvězd.
Spojení různých pozorovacích skupin spolu s váhovýmí
a chybovými rozbory a rozbory chyb v určení astrono-
mi:kých koust·ant na výsledky měře,ní ukončuje tuto
část. '

Obě p-oslední l,apito'ly jsou věnovány základním
astronomickým úl-ohám řešeným metodou stejných vý-
šek, např. sestavení katalogu hvězd pro přístr-oj či po-
zorování planet. Opět jsou popsány podrobné metody,
zdmje chyb včetně praktických poznámek s upozorně·
núm na výjimky a odk'azy na lite'raturu.

Tím končí prvá část knihy a začíná část praktických
rad a popisů ve třech dodatcích. V prvém je' popsán
Danjonův astoláb, princip mikrometru a určení přístro-
jových konstant. Druhý a třetí dodatek je věnován
praktickému výpočtu buď s pomocí počítače, nebo be-z
něho.

Kniha vyčerpává daný námět do nejmenších de:tailů.
Oba autoři,k:teří se danému tématu věnují již mnoho
let, jsou známí francouzští astronomové pařížské ob'
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servatoře. Myslím, že i to je dostatečnou zárukou kva
lity díla. Děkujeme nakladatelství Gordon & Breach.
jehož laskavostí se nám tato kniha dostala na naší
observato,ř.
Publikace byLa též vydána v SSSR v ruském překladu

nakladatelstvím "Nauka" v r. 1979.

Ing. Jan Hampl,
Observatoř astronomie, SvF ČVUT v Praze

Dne 19. 10. 1979 se dožívá významného živoního jubi-
le·a 50 let doe. Ing. ZdEněk Novák, CSc. Narcdil se
v Martině, kde jeho otec krátkou dobu působil. V roce
1948 vystudoval reálné gymnázium v Praze a vstoupil
na tehdejší Vysokou školu speciálních nauk, kde vystu-
doval zeměmeřické in.ženýrství s vyznamenáním. Po
absolvování vysoké školy v roce 1952 nastoupil v Geo-
detickém a topografickém ústavu v Praze, kde pod ve-
dením dr. Ing. Boguszaka praooval v oblasti topografic-
kého mapování. V roce 1960 se stal odborným asisten-
tem katedry geodézie a pozemkových úprav stavební
fakulty ČVUT v Praze, ale brzy potom přešel na nově
vzniklou katedru speciální geodézie vedenou doc. Tlus-
tým. Zde se pod vedením prof. Krumphanzla zúčastnil
vypracování metodiky vyučování předmětů Inženýrsko-
-průmyslová geodézie a Měření podzemních prostor.
Zasloužil se o přípravu praktických cvičení v obou
předmětech, především však o vypracování teoretic-
kých základů jednotlivých typických úloh inženýrské
geodézie. Přičinil se o aplikaci vyrovnávacího J.ĎQčtu
v inženýrské geodézii a jeho praktické využití při rozbo-
rech přesnosti. Tím se významně zasloužil o hodnocení
výsledků prací inženýrské geodézie na vědeckém zá-
kladě, což má velký význam pro praxi, zvláště při
neustále rostoucích nárocích na přesnost měření, kde
již nelze vystačit pouze s praktickou zkušeností.
V roce 1966 se stal kandidátem věd, v roce 1972 00-

hájil habilitační práci a byl jmenován docentem. Spolu
s doc. Vosikou neustále renovuje přednášky z výše uve-
dených předmětů, doplňuje je nejnovějšími poznatky a
zkušenostmi domácími i zahraničními, rozvíjí jejich teo-
retické základy a udržuje na vysoké odborné úrovni
v souladu s prudkým vývojem a technickým rozvojem_
Přestože je náročným a přísným pedagogem, je mezi
studenty oblíben pro svůj lidský přístup a smysl pro
spravedlnost.
Neméně významná je i činnost doc. Nováka v oblasti

vědecké, praktické a publikační. Byl vedoucím a auto-
rem několika výzkumných úkolů rozsáhlá je jeho spo-
lupráce s ministerstvem dopravy, a přínosem společnos-
ti je i jeho odbomá účast při řešení teoretických pro-
blémů' ale i při praktickém měľení na mnoha speciál-
ních stavbách (metro, palác kultury, dálnice, železnice,
mosty atd.). Publikuje v odbo'rných časopisech, vydává
skripta a výzkumné zprávy.
Jubilantova odborná zdatnost a činnost je vyvážená

s činností politiokou. Patří k politicky angažovaným uči-
telům, kteľí se aktivně podílejí na plnění ú.ko'lů ulož3-
ných stranou vysokým školám. Je členem KSC a od roku
1976 členem výboru ZD KSČ. Úspěšně vykonával delší
dobu fun.kci předsedy DV ROH.
Kromě své pedagogické a politické čirnnosti se doc.

Novák významně podílí na činnosti ČSVrs - odborné
skupiny inženýrské geodézie, která je jeho nEmalou zá-
sluhou jednou z nejaktivnějších složek společnosti
geodézie a kartografie. Navíc pracuje ve funkci místo-
předsedy ÚV ČSVTS - geodézie, a kartografie.
Upřímně blahopřejeme doc. Novákovi k jeho význam-

nému jubileu a přejeme mu do dalších let pevné zdraví
a mnoho pracovních úspěchů.

Z geodetického kalendáře
(červenec, srpen, září)

17. července 1904 - před 75 lety se v Nymburce n.arodil
Ing. Karel Tomsa, CSc., vědecký pracovník VUGTK
v Praze. Po §tudiích pracuje jako asistent u prof.
Ryšavého na ev UT v Praze a u prof. Tichého na vy·
soké škole zemědělské v Brně. Větší část svého prak.
tického působení věnoval otázkám lesnické geodézie
a fotogrammetrie, těmto otázkám je věnována i jeho
velmi bohatá literární činnost. Své příspěvky uveřej-
ňoval nejen v českých odborných, ale i v zahraničních
časopisech. Jeho stěžejním dílem je učebnioe "Praktická.
geometrie lesnická" vydaná v r. 1966 v Zemědělském
nakladatelství. Byl prvním z čs. fotogrammetrů,
který zavedl do praxe analytickou aerotriangulaoi,
řešenou podle vlastní koncepce.

19. červenoe 1909 - před 70 lety se narodil v Bohuňo-
vicích okr. liternberk Ing. Vladimir Brázda, býv. ve-
doucí plánovacího odboru ÚSGK. Vysokou školu
vystudoval v Brně. Po kratší asistentské praxi u prof.
Semeráda byl zaměstnán u kmú. v Mor. Třebové
a autentifikačního odd. kmú. v Brně. Pro své schop-
nosti byl po osvobození v r. 1946 povolán k min. fin.,
odkud přešel k min. stavebnictví jako vedoucí oddělení
zeměměřického odboru. V 1. 1967-70 byl vedoucím
plánovaoího odboru ÚSGK, potom vedoucím kontrol-
ního útvaru Geodézie, n. p. v Praze. Kromě úspěšné
resortní činnosti praooval veřejně i politicky. V 1. 1954
až 1956 byl předsedou ZV ROH a pak předsedou
ZP SČSP a ÚSGK. Za dobrou a yvědomělou pr~ci se
mu dostalo čestného uznání OV SeSP v r. 1964, USGK
v r. 1968 a ONV Praha 7.

30. července 1949 - před 30 lety zemřel v Praze Ing.
Antonin Beneš, býv. přednosta stavebního úřadu,
odbor 1 (zeměměřický) hl. m. Prahy. Byl odborníkem
v oceňování pozemků, veřejně činný v zeměměřickém
spolkovém životě. Dlouhá léta působil jako člen zku-
šební komise pro II. státní zkoušku na fakultě speciál-
ních nauk ČVUT v Praze. (Narodil se 25. září 1876
v Hlir,sku.)

4. srpna 1909 - před 70 lety zemřel v Brně Ing. Josef
Lička, první profesor nižší a vyšší geodézie na ČVt3T
v Brně. K této odpovědné pedagogické funkci byl
povolán po studiích matematiky a astronomie na UK
v Praze a po bohaté činnosti praktické. Své vědecké
práce publikoval v časopisech českých i zahraničních.
Ve školním r. 1908/09 byl zvolen rektorem rozvíjející
se nové české vysoké školy. V tomto roce předčasně
umírá. Nedožil se tak dobudování geodetického ústavu,
jehož byl zakladatelem, umístěného v nové budově,
o jejíž postavení se nemálo zasloužil. Na jeho počest
byla pojmenována jedna z přednáškových síní. (Na-
rodil se 13. srpna 1852 v Paskově na Moravě.)

5. srpna 1879 - před 100 lety se narodil v Kyjově vý-
znamný český matematik prof. PhDr. Jan Vojtěch.
Od r. 1902 působil na středních školách v Praze, Olo-
mouci, LipJlíku n. Bečvou a v Brně. V r. 190~ se habili-
toval na eVt3T v Brně pro obor matematiky a v r.
1920 stal se jejím řádným profesorem. V r. 1923 přešel
na Vysokou školu inženýrského stavitelství ČVUT
v Praze, kde působil až do odchodu na odpočinek
v r. 1949, a kde vychoval i řadu zeměměřických inže-
nýrů. Jeho série učebnic matematiky pro střední školy,
dále "Sbírka úloh z matematiky" zpracovaná společně
s prof. Bydžovským, jakož i dvoudílné "Základy ma-
tematiky ke studiu věd přírodních a technických"
vyšly v 1. 1916 až 1931 v mnoha vydáních. "Přehled
vyšší matematiky" vyd. 1926 a "Geometrie projek:
tivní" vyd. 1931 staly se základními a vyhledávanými
učebnicemi matematiky a geometrie pro všechny tech-
nické a přírodovědné obory. Vědecké práce publikoval
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v Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky, ve
Věstníku Královské české společnosti nauk, v Roz-
pravách ČAVU aj. (Zemřel 19. ledna 1953 v Praze.)
21. srpna 1974 - před 5 lety zemřel neočekávaně Ing.
Jaroslav Kadlec, o~ib. asistent Katedry geodézie a po-
zemkových úprav SvF ČVUT v Praze. Po skončení
studia prošel všestrannou praxí v n. p. Geometra
(později OÚGK) a specializoval se na měření v inže-
nýrské geodézii. V r. 1958 přiehází jako vynikající
odborník na vysokou školu, kdc projevil výborné pe-
dagogické schopnosti. Mnoho úsilí a volného Času
věnoval i veí'ejné práci jak na fakultě, tak i v místě
bydliště. Za obětavou dobrovolnou práci mu byla
udělena medaile za rozvoj socialistické tělesné výchovy.
(Narodil se 10. srpna 1920 v Radotíně.)
13. srpna 1859 - před 120 lety zemřel v Předklášteří
u Tišnova František Dlebl, profesor brněnského filo-
zofického učiliště, zvaný též "moravský geometr".
Vystudoval gymnázium v Litomyšli a stal se geometrem
josefinského katastrálního vyměřování. V r. 1788 byl
povolán na panství v Líšni u Brna k mapování tamních
lesních komplexů, během těchto prací dokončil filozo-
fická studia na olomoucké univerzitě, později doplněná
právnickými zkouškami. Od r. 1789 věnuje so pok
převážně problémům v zemědělství. Soustavným vzdě-
láváním v zemědělských a přírodních vědách dosáhl
v r. 1832 řádné profesury polního hospodářství na
brněnském filozofickém učilišti. Až do pozdního věku
projevoval takovou všestrannou vitalitu, houževnatost
a píli, že téměř ve svých 80 letech se ucházel oficiálně
o profesuru na tehdy zřizovaném brněnském teohnic-
kém učilišti. (Narodil se 9. září 1770 v Častolovicích
u Kostelce n. Orlicí.)
30. srpna 1879 - před 100 lety se narodil v Počátkách
Ing. Dominik Bukovský, býv. přednosta kmú. v Praze.
Po několika letech u katastrální měřické služby v Brnč
byl přidělen k trianguJační kanceláři min. fin. do Vídně.
Pro své bohaté zkušenosti z nového měření byl po
návratu z 1. světové války pI'idělen k novému měření
v Praze. V 1. 1923-25 organizoval katast,ralní měř.
službll na býv. Podkarpatské Rusi a pak pracoval
v dohlédací službě v Praze, kdy byl r. 1931 jmenován
pI'ednostou kat. měřického úřadu. (Zemřel 11. ledna
1932 v Praze.)
7. srpna 1974 - před 5 lety zemřel náhle v Praze Ing.
RNDr. Václav Staněk, význačný český geodet. Po sLu-
diích na ČVUT v Praze a prezenční službě nastoupil
v r. 1931 do Vojenského zeměpisného ústavu, kde
se zabýval speciálními pracemi zejména gravimetric-
kými měřeními. Snaha po důkladné teoretické pří.
pravě jej vede ke studiu na UK, kde v r. 1936 dosáhl
doktorátu přírodních věd v oboru geofyziky. Od r.
1949 věnuje. svoji odbornou a organizátorskou práci
problémům inženýrské geodézie v Hydroprojektu
a u Inženýrských a průmyslových staveb. Má záslu,hu
o vysokou úroveň měření deformací staveb v ČSSR.
Bohatá je jeho činnost publikační. Za vzornou práci
obdržel několik vyznamenání a čestných ocenění i v ci-
zině. (Narodil se 22. října 1906 v Plzni.)
Dne 4. září 1924 - př1ed 55 lety, se naro.dil Ing. Rudolf
Tůma, ekonomický náměstek ředitele' K,artografie,
n. p., Praha. Po vystudování Vysoké školy obchodní ab-
solvoval všestrannou praxi na Bkonomickém úseku
v ČKDPraha, mezi jiným v Konstruktivě Praha, v Ústa-
vu racionalizace ve stavebnictví jako vedoucí odboru.
Od roku 1976 je ve funkci ekonomického náměstka Kar-
tografie, 'no p., Prah.a.

11. září 1889 - před 90 lety se narodil veSlavkovicích
na Moravě Ing. Josef Peňáz, býv. přednosta měřického
a regulačního odd. města B!ll':t, honorovaný docent
pro stavbu měst a člen zkušebních komisí pro II. stát.
zkoušky na ČVŠT v Brně. Jako jeden z mála zeměmě-
řičů specializoval se na stavební regulaci měst a problé-
my urbanismu. V této disciplíně vynikal teoreticky
i prakticky a také ji na vysoké škole přednášel. Prak-
ticky se zúčasLňoval tuz6mských i mezinárodních sou-
těží pro výstavbu měst, převážně s úspěchem. Byl
členem kulturně-technických institucí, stavovských
spolků, odborných komisí, v nichž vyvíjel veřejnou
a pI'cdnáškovou činnost. Dobově aktuální odborné
práce, vždy graficky bohatě doložulé, uveřejňoval
hlavně ve Zprávách veřejné služby technické, v Ze·
měměÍ'ickém věstníku (v jehož redakční radě působil
od r. 1923) i v jiných odborných časopisech. Zasloužil
se o výstavbu města Brna v období mezi dvěma svě-
tovými válkami. (Zemřel 16. listopadu 1956 v Brně.)

16. září 1899 - před 80 lety - byl v Celovci podepsán
císařský dekret o zřízení České vysoké škOly technické
v Brně. Bylo to výsledkem mnohaletých snah českého
obyvatelstva na Moravě o zřízení druhé české univerzi-
ty a technilky. Na nové české vysoké škole byl,o za-
hájeno vyučování 7. listopadu 1899, přednáškami z geo-
dézi8 byl pověřen prof. Líčka z pražské techniky. Sa-
mostatné zeměměřické studium (dvouletý běh pro geo-
metry) byl na německé teohnice v Bmě (z,aložené v 1'0-

oe 1849) .otevřen v rlocel1896, na české technic:-e1!.eškol-
ním roce 1900-1901. Za uplynulá léta vyšla z CVSTřada
vynikajících techniků všech přednášených oborů.

24. září 1909 - před 70 lety se narodil v Kyjově Ing.
Jindtieh Lunga, býv. vedoucí_ střediska mapování
u OÚGK v Brně. Po studiích na CVŠT v Brně pracoval
v kat. měřické službě v Kyjově, Uh. Hradišti a u nové-
ho měření v Brně a pobočky Komunotechny v Kyjově.
Za okupace pracoval v odboji ve skupině Obrana
národa. Po sjednocení geodetické služby v r. 1945
pracoval u OÚGK Brno v útvaru nového a potom
technicko-hospodářského mapování ve vedoucích funk·
cích, vždy byl uznávaným odborníkem a výborným
organizátorem. Některé zkušenosti k aktuálním problé.
mům publikoval také v GaKO. V 1. 1957-58 byl
vyslán jako vedou,cí skupiny expertů pro technickou
pomoc Vietnamské demokratické republice. Za obě·
tavou práci dostalo se mu ocenění v resortu - titul
nejlepšího praoovníka ÚSGK a čestné uznání s titulem
nejlepšího pracovníka min. průmyslu VDR.

30. září 1909 - před 70 lety se narodil v Drážďanech
Prof. Dr. Ing. Borst Peschel, význačný pedagog a geo·
det NDR. Po studiu zeměměřického inž. působí čtyři
roky jako asistent u prof. Werkmeistera. Po dosaženi
doktorátu odchází do praxe a v r. 1950 se· vrací opět
na vysokou školu, kde vede Geodetický institut
a v 1. 1953-56 je rektorem TU Dresden. Založil Ná·
rodní komitét geodetický a geofyzikální NAV, byl
ředitelem proslulého Geodetického ústavu v Postupimi.
Obsáhlá je jeho činnost literární, zasloužil se o založení
odborného časopisu "Vermessungstechnik". Jeho od-
borná i veřejná činnost, zejména organizační přesáhla
i hranice NDR, a byla odměněna četnými vyzname-
náními a u,znáními za vynikající práci. Jako rektor
TU Dresden se zasloužilo uzavření družby s ČVUT
v Praze a přispěl tak k rozvinutí široké spolupráce
s našimi geodety.
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VEB Carl Zeiss JENA
spojují nejnovější vědecké poznatky

z oblasti geodézie se zkušenostmi

a tradicí vědecké výroby přístrojů

Kompenzační nivelační přístroj NI 050
Kompenzační nivelační přístroje NI 007, NI 025

Přesný kompenzační nivelační přístroj NI 002
Libelový nivelační přístroj NI 030

Geodeticko-astronomický univerzální teodolit Theo 002
Malý teodolit THEO 080 A

Tachymetrický teodolit THEO 020 A
Sekundový teodolit THEO 010 A

Redukční tachymetr DAHLTA 010 A
Bázový redukční tachymetr BRT 006

Redukční tachymetr REDTA 002
Elektrooptický tachymetr EOT 2000

Přesný vrcholový dostřed'ovač (zenitlot) PZL 100
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Dvousvazková encyklopedie. která obsahuje látku z řady růz-
ných matematických disciplín, včetně výpočetní techniky. vý-
běr látky je proveden především se zřetelem k aplikacím. Ency-
klopedie má sloužit k pohotové informaci o jednotlivých ma-
tematických pojmech. souvislostech a metodách.

Ve 2400 abecedně uspořádaných výkladových heslech jsou
zpracovány tyto partie:

Matematická logika
Teorie množin
Teorie algebraických struktur
Klasická algebra (rovnice. mnohočleny)
Lineární algebra
Analytická (afinní a eukliďovská). algebraická. pro-
jektivní. deskriptivní a kinematická geometrie

Matematická analýzQ v reálném a komplexním oboru
Diferenciální geometrie
Vektorová a tenzorová analýza
Obecná topologie
Algebraická topologie
Obyčejné a parciálni diferenciálni rovnice
Integrálnf rovnice
Speciálnf funkce
Harmonická analýza
Operátorový počet a integrálni transformace
Numerické metody
Nomografie
Teorie pravděpodobnosti
Matematická statistika
Teorie her
Teorie informace
Matematické metody v ekonomii
Programování pro počítače a základy výpočetnf
techniky

Je určena předevšim těm, kdo pracuji s aplikacemi matemati-
ky v technických oborech - projektantům. konstruktérům, vý-
zkumným a vývojovým pracovníkům i učitelům a studujfcim vy-
sokých škol technického i univerzitnfho směru.

1. sv. (A-L) 1124 stran, 283 obrázků. 35 tabulek. váz. 90 Kčs
2. sv. (M-Ž) 1262 stran, 217 obrázků. váz. 100 Kčs

Zda odstřihněte II pollete na ada-esu SNTL - Naklarl,atelství technické lIteI'lltury, odbytové odd61enl,
113 02 Praha 1, Spálená 51

.... výt. Aplikované matematika I (A-L)

.... výt. Aplikované matematika II (M-Z)


