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528.9"312":003.6
SALIŠČEV, K. A.
Id'eje a teoretické problémy současné kartografie
Geodetický a kartografický obz,or. 28, 1982, Č. 4, s. 79
až 84, lit. 12
Poznávací a formální funkce kartogra!ie, jejich cha-
a geografická kartografie. ApJikace semiotiky a psycho-
a geografická kartografie. Aplikace sémiotiky a psycho-
logie v kartografii. Působení vědeckotechnického po-
kroku, zejména automaiizačních proc,esů a užívání
kosmické informace v kartografii.

528.34:516.3
HRADILEK, L. - LOULOV Á, A.
Některé problémy \I'ojrozměrné triangulace
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 4, s. 85
až 88, 3 obr., lil. 6
Rozvoj elektronických dáikoměrů a automatických po-
títačů v padesátých letech tohoto sto let! umožnil
realizovat počátkem šedesátých let trojrozměrnou
triangulaci, které bylo užil'o pro určen! zdvihů vysoko-
hcrských vrcholů a jejíž hlavní uplatnění je při budo-
vání geodetických základú v oblastech vysokýoh hor.
V článku jsou diskutovány hlavní problémy, které je
třeba pl'i prostorové triangulaci řešit a vyšetřovány
možnosti dalšího zvyš,ování jeji přesnosti.

528.441:389.6
VjAČKA, A.
TeDhnické předpisy pro tvorbu základní mapy CSSR
velkého měřítka
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 4, s. 88
až 93, 4 tab., lit. 4
Tvorba základní mapy GSSR v,elkého měřítka je vý-

znamným inovačním procesem resortu CÚGK a SÚGK
v 7. pětiletce. Článek podává přehl':'d předpisů pro
tvorbu této mapy a uvádí jejich stručné charakterIs-
tiky a obsah.

528-057.4:301.17
MATÁK, E.
Práca geodeta, a seberealizácia osobnosti
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 4, s. 93
až 95, lit. 11
Charakteristika práce geodeta va vzťahu jednotlivcu
k práci a pr'acovnému kolektivu. Možnosii motivácie

ďalšieho rozvoja osobnosti v súčasných podmlenkach.

528.9,,312":0036
CAJUU11,EB, K. A.

HneH H TeOpeTHqeCKHe np06JIeMLI cOBpeMeHHoH KapTO-
rpa<I>HH
reOn63W!eCKllH H Kaprorpa<I>W!eCKllH 0630P, 28, 1982,
No 4, CTp. 79-84, JIllT. 12
I103HaBaTeJILHalI II <I>opMaJIbHalI<I>YHKIJ;lllIKapTorpa<I>llll,
llX xapaKTepllCTllKH II KpllTllqeCKalI OIJ;eHKa.CllCTeMHblH
rroJJ:xoJJ: II reorpa<I>llqeCKalI KapTorpa<I>lIlI. I1plIMeHeHlle
ceMlIOTllKll H rrCllXOJIorllll B KapTorpaplllI. BJIlllIHlle Ha-
yqHo-TeXHllqeCKOrO rrporpecca, lIMeHHO rrpou;ecCOB aBTO--
MaTll3aU;llll II rrpllMeHeHlle KOCMllqeCKOrr IIHpopMaU;lIll
B KapTorpaplllI.

528.34:516.3
rPAlll1.JIEK, JI. - JIOYJIOBA, A.
HeKoTopLle np06JIeMLI rrpocTpaHcTBeHHoH TpllaHrYJIlI-
lIHH
reoJJ:e3llqeCKllH II KapTOrpapllqeCKllÚ 0630P, 28, 1982,
No 4, CTp. 85-88, 3 pllC., JIllT. 6
Pa3BllTlle 9JIeKTpOHHblX JJ:aJIbHOMepOBII 8BM B rrlITll-
JJ:eclITble rOJJ:LIHalIIero BeKa JJ:aJIOB03MOlKHOCTbB HaqaJIe
meCTllJJ:eClITblX rOJJ:OB peaJIll30BaTb rrpocTpaHcTBeHHYIO

TpllaHry JIlIIJ;HIO,KOTOpaJI 6blJIa rrpHMeHeHa JJ:JIlI orrpeJJ:e-
JIeHllH rrOJJ:loeMOBBblCOKoropHbIX BeplIIllH. Ee r JIaBHOe
rrpHMeHeHHe 3aKJIIOQaeTClIB C03JJ:aHllll OCHOBHblXreo.ne-
3llqeCKllX ceTerr B BblCOKoropHblX paúoHax. B CTaTbe
JJ:llCKYTHpyIOTClIr JIaBHble rrp06JIeMbl, KOTopble HaJJ:O pe-
mllTb rrpll rrpocTpaHcTBeHHoú TpllaHry JIJIIJ;HllII llCCJIeJJ:Y-
IOTCR B03MO)f(HOCTlI .n.aJIbHeiÍll1erO rroBblIlleHllJ! TOqHOCTH.

528.441:389.6
B5[QKA, A.
TeXHHqeCKlle lIHCTPYKlIHlI JlJIH C03;laHHlI KpyrrHoMac-
lIITa6HoH OCHOBHOHKapTLI QCCp
reoJJ:e3llQeCKllH II KapTOrpapllQeCKllll 0530p, 28, 1982,
No 4, CTp. 88-93, 4 Ta6, mIT. 4
-:;o3JJ:aHlle KpyrrHoMaclIITa6HoH OCHOBHOÚKapTbl QCCp
JIBJIlIeTClI BalKHblM HOBOBBeJJ:eHlleMBeJJ:OMcTBaQyrK li
CyrK B 7 -OH rrlITlIJIeTKe. CTaTblI rrpllBoJJ:llT 0530p llH-
CTPYKIJ;llH.nJIlI C03JJ:aHlIlI 9Torr KapTbl II 6JIlIlKe 3HaKO-
MlIT C llX xapaKTepHCTlIKaMlI li COJleplKaHlleM.

528-057.4:301.17
MATAK, E.
Pa60Ta reOJle3llCTa li caMOpeaJIH3aIJ;1I1IJIHqHOCTll
reone3llQeCKllH II KapTOrpaplIQeCKllll 0630P, 28, 1982,
No 4, CTp. 93-95, JIllT. 11
Xa paKTepllcTllKa pa60Tb1 reOJle3llCTa B OTHOlIIeHllll OT-
JJ:eJIbHOro JIllu;a K pa60Te II pa60QeMY KOJIJIeKTllBY.B03-
MOlKHOCTllMOTllBaI<llll .naJIbHeÚmero pa3BlITllJI JIllQHOCTll
B cOBpeMeHHblx YCJIOBlllIX.

528.9"312":003.6
SALIŠCEV, K. A.
Ideen nnd theoretische Probleme der generrwlirtigen
Kartographie
Geodetický a kartograIlcký obzor, 28, 1982, Nr. 4,
Selt-e 79-84, Lit. 12
Die Erkennungs- und FormaIfunktio118n der Karl,o-
graphle, ihre Charakteristik und krltische Bewertung.
Der Systemzutrltt und dle geographische Kartographie.
Dle Applikationen der Semlotlk und der Psycholog:,e
in der Kartographle. Dle Wlrkung der wissenschaft-
Hchen Fortschritts besonders der automatislerenden
Prozesse und die Auswertung der kosmischen Infor-
matlonen in der Kartographie.

528.34:516.3
HRADlLEK, L. - LOULOVÁ, A.
Einige Probleme der dreidimensionalen Triangulation
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 4,
Seite 85-88, 3 Abb., Lit. 6
Die Entwicklung elektroniscller Distanzmesser und
automatlscher Rechner in flinfzlgen jahre dieses jahr-
hunderts ermoglicht am Anfang der sechzlgen lahre
die dreidimenslonale Triangulation Zl1 realisieren. Sle
wurde zur Bestimmung der Hochgebirgsgipfel beniitzt
und bei dem Aulbau der geodiitischen Grunglagen in
Gebleten der hohen Gebirge durchgesetzl. lm Artikel
werden die Hauptprobleme diskutiert, die man bei der
dreidimensionalen Trlangulation IOsen muss und dle
Móglichkeiten der wieteren EntwickJung ihrer Ge-
nauigkeil untersucht.



528.441:389.6
VjAČKA, A.
Tecbnische Vorschriften liir Bearbeitung der gross-
masstabigen Grundkarte der 'ČSSR
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 4,
Seite 88-93, 4 Tab., Lit. 4
Dle Be1arbeltung der grossmassttiblgen Grundkarte der
ČSSR als eln bedeutungsvoller Innovatlonsprozess der
Ressorten des ČÚGK und SÚGK lm 7. Fiinfjahrplan.
lm Artlkel werden ein Vorschrlfteniibersicht fiir die
Bearbeitung dleser Karte und kurze Charakteristik und
lnhalt dleser Vorschriften angefiihrt.

528-057.4:301.17
MATÁK, E.
Arbeit der Geodaten und Selbstrealislerung der Persiin-
lichkeit
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 4,
Selte 93-95, Lit. 11
Die Charakteristik der Arbeit der Geodtiten ln
Beziehung des lndlvlduums zur Arbeit und zum Arbelts-
kolletlvs. Dle Motivierungsmoglichkeiten der wleiteren
PersonllchkeltsentwlClklung in gegenwtirtlgen Bedln-
gungen.

528.9"312";003.6
SALIŠČEV, K. A.
ldeas and Theoretical Problems 01 Contemporary
Cartography
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 4,
pp. 79-84, 12 rel.
Characteristics and critical evaluatlon 01 identlflcating
and lormal IUllctlons of cartography. The system
approach and geographlcal cartography. Appllcatlon
of semlotlcs and psychology to carlDgraphy. Actlng
of the sclentlflc-technlcal progress, mainly automated
proc,esses and use of zhe space information in carto-
graphy.

528.34:516.3
HRADlLEK, L. - LOULOVÁ, A.
Some Problems 01 Three-Dlmenslonal Trlangulation
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 4,
pp. 85-88, 3 fig., 6 rel.
The development of electronic rang,e finders and com-
puters ln thc 50's of thls century made posslble to
reallze three-dimenslonal triangulation, that was used
for determlning upllfts of hlgh mountains peaks, at
the beginning of 60's. The maln appllcatlon of three-
-dimensional trlangulation ls with building up geodetio
networks in high mountains rallges. Maln problems,
necessary to be solved wlth the application of space
trlangulation, are dlscussed, and possibilltles of further
raislng the accuracy of the method are inv,estlgated.

528.441:389.6
VjAČKA, A.
Tecbnlcal lnstructions lor ,Production 01 tbe Large-
-Scale Basle Map 01 the ČSSR
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 4,
pp. 88-93, 4 tab., 4 rel.
Productlon 01 thc large-scale basic map of the ČSSR
is a significant innovating process of branches 01
ČÚGK and SÚGK in the 7th five-year plan. A review
of Instructlons lor production of thls map and their
brlel characterlstics and contents are presented in
the paper.

528-057.4:301.17
MATÁK, E.
The Surveyor's Work and the Self-Realization 01 Per-
sonaIlty
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 4,
pp. 93-95, 11 rer.
Characteristics 01 the surveyor's work from the view-
point of tbe relation 01 an indivldual to work and
a working team. Possibllitles of motivatlng the further
development of personality un:1er contemporary con-
ditions.

528.9"312" :003.6
SALIŠČEV, K. A.
Idées et problemes tbéorétiques émanallt de la carto-
graphle actuelle
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No 4,
pages 79-84, 12 bibliographies
La foncHou formelle et instructive de la cartograpfie,
caractérlstique et évaluatlon crltique. Accp.s systéma-
tique et cartographle géographiqne. Application de la
sémiotlque et de la psychologie dans la branche de
,la cartographle. lnflueuce du progres sctentifico-tech-
nique, surtout dans les processus ďautomatlon et
utilisatlon ďinformations cosmiques en cartographle.

528.34:516.3
HRADILEK, L. - LOULOVÁ, A.
Certalns problemes relatils il. la triangulatlon trldi-
mensionnelle
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No 4,
pages 85- 88, 3 illustratlons.
L'évolut!lon des télémetres électroniques et des calcu-
láteurs automatiques orlginaires des années cinquante
de ce slecle, ont rendu posslble la réalisatlon de la
trlangulatlon tridimenslonelle au début des années
solxante. Celle-cl avalt été employée pour la déter-
mlnatlon des élévatlons de sommets des hautes mon-
tagnes, et dont la mise en valnur prlncipale consiste
dans l'edlflcaUon de bases géodésiques dans les
réglons al,plnes. L'article traite les problemes princl-
paux devant étre résolus durant la triangulation
spatiale ainsl que les possibilités ďaugmentation de
préclslon de celle-ci.

528.441:389.6
VjAČKA, A.
Reglements techniques pour la création de la carte
de base de la Tchécoslovaquie élaborée li grande
écbelle
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No 4,
pages 88-93, 4 blbliographies

. La création de la carte de base de la Tchécoslovaquie
a grande échelle est un important proces d'innova-
hon émanant des ressort du Bureau Tcheque de Géo-
désie et Cartographie et du Bureau Slovaque de Géo-
désie et Cartographie dans le 7e plan qulnquennal.
L'article donne un aper,u des prescrlptions relatives
a la création de cette carte et traile en bref leur
caractérlstlque et le contenu.

528-057.4:301.17
MATÁK, E.
Le h'a,vail du géometre et auto-réalisation de la per-
sonaIité
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No 4,
pag>es 93-95, 11 bibliographies
Caractérlstique du travail du géometre' par rapport
au tr8'vall de l'indlvldu et de groupe. P,ossibililé de
motlvation ďun développement ultérieur de I'lndividu
dans les conditlons actuelles.
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Ideje a teoretické problémy
současné kartografie

Prof. Konstantin Aleksejevič Sališčev,
Moskovskij gosudarstvennyj universitet,

Moskva, SSS R

Růstem využívání map a jejich výrazným pronikáním
do nových vědních a praktických oborů se zrychluje
rozvoj kartografie. Obecná vědní teorie umožňuje
nově vidět a hlouběji analyzovat procesy a technické
prostředky tvorby a využití map a na tomto podkladě
zdokonalovat jejich teoretické a praktické zpracování.
Společné posouzení dvou hlavních aspektů karto-
grafie - tvorby a využití map, jako uceleného systé-
mu vzájemně souvisejících procesů, charakterizuje
současné teoretické práce.

Tyto práce jsou však založeny na různých vědeckých
principech, což vzbuzuje odlišné představy o předmětu
a metodě kartografické vědy, jejích cílech, obsahu,
struktuře a vede k utváření osobitých kartografických
škol, k protikladu a střetu idejí.

Našim cílem je poskytnutí objektivního přehledu
těchto idejí, nezaujaté vysvětlení různých názorů
a mínění. Takový záměr však neznamená lhostejnost
k jejich zhodnocení. V. 1. Lenin napsal, že "dějiny idejí
jsou dějinami změny, - a tedy boje idejí" (Sebrané
spisy, díl 25, str. 112). Nikdy jsem nebyl nezúčastně-
ným, lhostejným pozorovatelem tohoto boje.

Dějiny idejí a teoretických problémů kartografické
vědy donedávna vzbuzovaly malou pozornost. Tuto
skutečnost, je možno jednoduše vysvětlit tím,
že kartografie, existující již téměř dvě tisíciletí po Pto-
lemaiovi se teprve v našem století formovala jako
samostatná věda.

V Sovětském svazu se diskuse o předmětu a metodě
kartografické vědy rozvinuly od poloviny 50. let.
Přehled zásad, zpracovaných ke konci 70. let byl
předložen v roce 1970 ve 4. svazku publikace "ltogi
nauki. Kartografija".

Během dvanácti let, jež od té doby uplynuly, karto-
grafie značně pokročila vpřed, čemuž v zahraničí
napomáhala organizace vysokoškolského kartografic-
kého studia, zaostávající v evropských státech a v USA
ve srovnání se SSSR o 30-40 let. Aplikace dálkových
metod snímání a kosmické informace, zavádění auto-
matizace a systémový přístup se staly závažným pod-
nětem pro postupný vzestup kartografie a prohloubení
jejích teoretických základů. Vznikla řada samostat-
ných ohnisek a směrů rozvoje vědecké kartografie.V je-
jich rozmanitosti se v 70. létech objevily dva hlavní
Hměry- formální a poznávací kartografie.

Pro formální kartografii je charakteristické vyme-
zení teoretických vědních zájmů předáváním informací
kartografickými prostředky, bez ohledu na obsahovau
hodnotu informace, to jest v odloučeností formy od ob-
sahu. V tomto směru jsou různá specifika, z nichž
nejvýznamnější je škola vídeňské univerzity (prof.
Arnberger a doc. Kretschmer) a odborníci, sdružení
v komisi "Kartografická informace" Mezinárodní
kartografické asociace. Zejména Arnbergerovi náleží
prvenství ve výkladu kartografie jako formální vědy.

Ve svém zásadním díle "Handbuch der thematischen
Kartographie" napsal, že "kartografie - to je věda
o logice, metodice a technice konstrukce, vyhotovo-
vání a čtení map a jiných kartografických zobrazování,
vhodných pro prostorově věrnou představu skuteč-
nosti", včetně jejího abstraktního vnímání. Jestliže
Arnberger nazývá kartografii formální vědou, zařadil
k jejím úkolům "zkoumání metod a pravidel karto-
grafického zobrazování" a rozumí tím vědecké zkou-
mání kartografických vyjadřovacích forem a jejich
prvků bez ohledu na obsah předávaný těmito formami.
Je přirozené, že kvalifikace takové vědy jako formální
(přesněji řečeno, formalistická), to jest odlučující
formu od obsahu, odpovídá obecně přijatému pojetí
formalismu.

Po mé kritice formální kartografie na tokijské kon-
ferenci v roce 1980 bylo publikováno, jako reakce na
kritiku, pojednání 1. Kretschmer "Theoretical carto.
gra phy: position and tasks", které je možno považovat
za kredo kartografické školy vídeňské univerzity.
Hlavní tezí tohoto pojednání je: současná kartografie
musí sloužit všem odvětvím poznání v jejich úsilí
o předání prostorových poznatků prostřednictvím
map a proto jejím hlavním cílem je rozpracování
metod kartografického zobrazování, vybavování před-
stav a hodnocení map nezávisle na jejich obsahu.
Jin ak řečeno, úkoly kartografie tkví ve zkoumání
kartografických forem, metod a pravidel adekvátního
přetváření a vybavování prostorové informace, což
vytváří oblast zájmů vědní teorie. Podobně jako ma-
tematika a matematická statistika může se kartografie
jako formální věda rozvíjet v abstraktní formě bez
ohledu na konkrétní obsah prostorové informace.

V tomto pojednání je možno nalézt řadu positivních
změn, například v chápání generalizace, jež se zde de-
finuje nejen formálními geometrickými podmínkami;
vyžaduje se analýza klasifikace kartografických jeVll.
to jest obsahové pojetí.

Hlavní pohnutka kritiky Vídeňské školy - její
propracování kartografie jako formální vědy - však
zůstává. Vídeňská škola odnímá z úkolů kartografie
teoretický výklad poznávacích funkcí map a rozpra-
cování metod využití map jako prostředku zkoumání
a poznávání reálného světa a postupuje tuto činnost
styčným přírodním a společenským vědám, s přihléd-
nutím k tematické příslušnosti map. Dokonce i obsa-
hová analýza při generalizaci na tematických mapách
se odnímá z činnosti profesionálních kartografů.

Jiný formální přístup ke kartografii, projevující se
zvlášť zřetelně v publikacích, spojených s činností ko-
mise "Kartografická informace" spočívá ve vymezení
zájmů kartografie funkcemi komunikace a ve vztahu
kartografie k oblasti informatiky. Žádný jiný výklad
kartografie nevzbudil v zahraničí v posledních 10-12
létech tak velkou pozornost a nemůže se měřit množ-
stvím přednášek, diskusí a článků. Přitom se na karto-
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grafii pohlíží jako na "oblast lidské činnosti, zahrnu·
jící tvorbu různých forem kartografického přenosu
a práci s nimi" (to jest přenosu informace prostřed.
nictvím kartografických děl), a na předmět kartografie
jako na "zkoumání procesu předávání informace o pro·
storovém rozmístění skutečností (objektů a jevů)",
nebo, konkrétněji, vizuálního přenosu chorologické
informace (Ratajski, 1972). Optimalizace takového
přenosu byla vytčena jako základní cíl kartografické
vědy. Kartografické vědě byla tak přidělena zcela po·
mocná, technická úloha a mapa byla chápána jako ka·
nál, jímž chorologická informace plyne od předávající.
ho (autora mapy) k přejímajícímu (uživateli mapy).
Kartografie byla 1'edukována na úroveň pouhé techni·
ky, bez ohledu na obsahovou hodnotu kartografické
informace.

Popularita a přitažlivost názorů na kartografii jako
na jednu z částí informatiky vyplývala z toho, že byla
dobře uvažována a zdůrazněna jedna ze tří nejdůleži.
tějších funkcí map, funkce nejzřejmější, a to uchování
a šíření informace. Péče o spolehlivý, rychlý a hospo·
dárný přenos informací, přitom v názorné, přesvědči.
vé, snadno vnímatelné formě a v souhlase s tím po-
zornost k příslušnému teoretickému rozpracování jako
jednoho z oddílů obecné teorie komunikace jsou zcela
přirozené.

Kritika formálního, úzce komunikativního chápání
kartografie pochopitelně nebyla provedena (a nepro-
vádí se) ke snížení důležitosti zkoumání a zdokonalo-
vání procesů komunikace, nýbrž jako kritika příliš
zjednodušeného výkladu kartografie v chápání výhrad.
ně technické disciplíny, nevytyčující si získávání
nových pozna tků o světě, odtržené od věd o Zemi
a společnosti.

Konstruktivní kritika postavila proti komunika.
tivnímu pojetí kartografie její nesrovnatelně hlubší
chápání, založené na dialekticko.materialistické filo-
sofii. Takové je podle mého názoru propracování karto-
grafie jako dílčí vědecké metody poznání, založené na
leninské teorii odrazu, považující poznání za vybavo.
vání (odraz) materiální činnosti ve vědomí člověka.

Kartografie umožňuje člověku vybavit si ve svém
vědomí ideální podoby reálného světa prostřednictvím
jeho materiálních podob ve tvaru zeměpisných map.
Tyto podoby vybavují originál, to jest odrážejí některé
stránky skutečnosti a sdělují o nich konkrétní informace
(poznatky), získané při studiu mapy, aniž bychom se
obraceli na originál.

Je možno odlišit tři formy kartografické metody
poznání. Počáteční forma tkví ve zpracování výcho.
zích map jako prostorových modelů částí materiálního
světa. Hlavním zdrojem výchozích map je mapování.
Poznatky v těchto mapách nabývají reálné podoby,
fixují se, rozšiřují se a předávají se budoucím pokole-
ním.

Druhou formou kartografické metody poznání je
laboratorní sestavování odvozených map. Procesy
tohoto sestavování, řečeno termíny a pojmy teorie
poznání, vytvářejí přechod od konkretního k obecné-
mu, od prvků ke struktuře, od jevů k podstatě věcí
a takovým způsobem se vytvářejí abstrakce nejvyšší
úrovně odrazu obecných vlastností a vztahu věcí.
Odvozené mapy ve srovnání s výchozími mapami
vytvářejí kvalitativně jiné podoby skutečného světa,
odkrývající jeho nové zvláštnosti nebo vlastnosti.

Tř'etí forma - laboratorní kartografická metoda
zkoumání sestává z využívání dokončených map pro
vědecký popis, analýzu a poznání skutečnosti. Pod-
stata je v uvedení map do procesu zkoumání jako
modelu sledovaných jevů, kdy mapy mají dvojí úlo-
hu - jako prostředek zkoumání a jako jeho předmět,
nahrazující reálné objekty, jejichž přímé zkoumání by
bylo obtížné nebo nemožné. Vlastnost modelů, vyba-
vujících známé poznatky, posloužit k získání nových
poznatků je dobře známa z teorie poznání.

Takovým způsobem poznávací kartografie rozpra·
covává mapy jako obrazově-značkové modely skuteč-
nosti a prostředek jejího zkoumání pomocí obsahové
analýzy znázorněných jevů s přihlédnutím k jejich
prvkům, struktuře, vztahům a určení.

Téměř současně s formulací zásad o poznávacích
funkcích kartografie předložili v USA A. Robinson
a H. Petchenik a v Kanadě L. Guelke důrazné výhra-
dy k formálnímu mechanickému výkladu procesů
komunikace. Robinson a Petchenik ukázali, že karto·
grafická komunikace, to jest přenos informací prostřed-
nictvím map nemá nic společného s přenosem informa-
ce liniovými spojovými kanály (s nímž pracuje mate-
matická teorie informace) a že jsou jí vlastní nejen
ztráty, ale též obohacení informace. Guelke zdůraznil,
že výklad kartografické komunikace jako formálního
přenosu znaků "kartografického sdělení" zakrývá
skutečný smysl procesu, jehož konečným cílem je vní·
mání obsahu mapy, jeho smyslu a významu. Proto je
důležité přihlédnutí ke "kontextu" mapových značek,
jejich spojení a vzájemných vztahů, obsahová analýza
přenášené informace, jinak řečeno - geografický
základ kartografické komunikace. Tento princip je
metodologickým základem sovětské kartografie od za-
čátku jejího rozvoje.

Všimněme si též kritiky komunikativního výkladu
kartografie ze semioticko-lingvistických pozic J ána
Pravdy v ČSSR.

Kritika podnítila podstatnou změnu v názorech
stoupenců komunikativní kartografie. Dospěli k širší-
mu chápání kartografické komunikace tím, že k ní
bylo jako počáteční stadium včleněno zkoumání
znázorňované skutečnosti, a jako konečné stadium,
uživatelský výklad informací získávaných z mapy, to
jest procesy, jež jsou mimo rámec komunikace. Navíc
se ukázalo jako nutné "nahlížet na mapu jako na mo-
del", přiznat, že takový "model v podstatě slouží
jako nástroj poznání" a že "úkolem modelu je dát
možnost uživateli obdržet některé poznatky navíc
kromě těch, jež v sobě zahrnuje" (Ratajski, 1978),
to jest přistoupit k výkladu procesů tvorby a využí-
vání map jako procesům vedoucím k hlubšímu pozná-
ní skutečnosti a získání nových poznatků o ní.

Současně s tím v teoretických pracích zaměř-e-
ných k objasnění a výkladu poznávacích funkcí map
nalezly různé ocenění hranice těchto funkcí. Některé
z těchto výzkumů vycházely z chorologického chápání
kartografie, jehož princip je v tom, že mapy mohou
odpovídat (poskytovat informace) pouze na otázku
"kde". V sovětské literatuře k tomu bylo pohnutkou
chápání kartografie A. F. Aslanikašviliho (v jeho knize
"Metakartografie", cenné zkoumáním jazyka mapy
a kartografického modelování), v němž se za předmět
kartografie považuje "konkrétní prostor předmětů
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a jevů objektivní reality a jeho časové změny", to
jest řád vzájemného rozmístění materiálních předmětů
a jevů. Aslanikašvili usuzoval, že "kartografickému
modelování nepodléhá obsah sledovaných předmětů,
protože toto je jedinečným druhem modelování, při-
způsobeným pouze prostoru, prostorovým formám mo-
delování a ničemu dalšímu".

V tomto odloučení formy od obsahu byly dva zá-
kladní omyly. Hlavní omyl byl v neuznání způsobi-
losti map zobrazovat prvky, vlastnosti, vnitřní pro-
cesy a vztahy modelovaných objektů, to jest ve sta-
novené míře charakterizovat jejich obsah. Mezitím
praxe - nejvyšší rozhodčí v otázkách teorie - vy-
vrátila názor o tom, že obsah zobrazovaných jevů
nepodléhá modelování. Například sovětský Atlas
oceánů (1974, 1977, 1980) modeluje nejen "prostor"
oceánů - jejich polohu, rozměrnost a formu, ale v hy-
drologických mapách odráží také různorodé fyzikální
a chemické vlastnosti vod oceánů, jejich dynamiku,
to jest předává formu a obsah v jejich prostorově-časo-
vých vzájemných vztazích, což i předurčuje možnosti
a účinnost kartografické metody zkoumání. Druhým
omylem bylo tvrzení, že zkoumání "konkrétního
prostoru a jeho časových změn" je výsadou karto-
grafie. Mnohé vědy, zejména všechny vědy o Zemi
zkoumají předměty svých výzkumů v jednotě obsahu
a prostoru (formy), užívajíce, jestliže je to účelné, kar-
tografické a (nebo) matematické modelování.

Zcela nedávno sovětský teoretik-geograf Ju. G.
Sauškin poukázal na to, že bývalá chorologická kon-
cepce geografické vědy se přetvořila v kvalitativně ji-
nou - prostorově-časovou čtyřrozměrnou koncepci,
jež umožňuje znát nejen "kde", ale i "jak", "proč"
a "kdy", kdežto kartografie zůstává v hranicích infor-
mace "kde". O chybnosti takového názoru na karto-
grafii je snadné přesvědčit se již u tradičních topo-
grafických map, obsahujících bohaté informace v du-
chu "jak" a "proč". Například u dopravní sítě umož-
ňují nejen obdržet odpovědi na otázku "kde" o poloze
konkrétních cest, ale i vidět, jaké to jsou cesty a "jak"
je jimi zabezpečen terén, objasnit zvláštnosti dopravní
sítě, podmíněné přírodními a hospodářskými podmín-
kami (to jest objasnit otázku "proč"), posoudit prů-
chodnost terénem atd. Tematické mapy jsou ještě vhod-
nější pro hledání odpovědí na otázky" jak"a " proč".
V tematických mapách je nemálo map, u nichž od-
pověď na otázku "kdy" je jejich základním smyslem.
Příkladem jsou fenologické mapy. Závažné je, že kar-
tografie vlastní efektivní prostředky pro bezprostřední
zobrazování dynamiky jevů. Zkoumání procesů je
dobře proveditelné s pomocí geografických map. Po-
ukážeme na rozsáhlý soubor map procesů ve vodním
a vzduchovém zemském obalu v "Atlase oceánů",
dávající odpověď na množství otázek "kde", "jak"
a "proč", například ve vztahu vzájemného působení
oceánu a atmosféry.

Úspěšný rozvoj poznávacího zaměření v kartografii
je v mnohém spojen se zavedením systémového pří-
stupu do kartografie jako metodologického principu
vědeckého poznání. Toto zavedení bylo připraveno
předchozím pokrokem komplexního mapování. Pří.

rodní a sociálně-hospodářské komplexy byly zkoumá-
ny v celistvých vzájemně působících systémech
různé hierarchické úrovně. Při takovém mapování se
uvažují nejen prvky, jež jsou součástí sledovaného
systému, stav a vlastnosti těchto prvků, nýbrž i vnitř.
ní a vnější vzájemné vztahy a určení systémů.

Systémový přístup umožnil:
- prohloubit chápání podstaty a úkolů mapování

jednotlivých prvků územních systémů (komplexů),
při němž se každý prvek (relief, porost atd.) sleduje
jako dílčí prostorový podsystém, pociťující vliv ji-
ných prvků systému;

- promyšleněji a lépe zdůvodněně rozpracovat obsah
map - výběr podstatných prvků map, vztahů
a hlavních ukazatelů a stanovit odpovídající cha-
rakter generalizace;

-lépe vyjádřit smysl a význam map vztahů mezi
prvky, určujících strukturu, funkce a dynamiku
kartografických systémů;

- nalézat optimální vztahy mezi analytickými a syn.
tetickými ukazateli a mapami atd.

Systémový přístup také usnadňuje řešení některých
jiných kartografických problémů, mezi jiným i zavá-
dění automatizačních zařízení, založených na princi-
pech kybernetiky.

Konečně systémové mapování, rozšiřující oblasti
teoretických a praktických úkolů kartografie posiluje
a činí složitější vztahy kartografie s přírodními a spo-
lečenskými vědami.

Souhrnně řečeno, rozdílné chápání podstaty a úkolů
kartografie a s tím související střetávání idejí a směrů
silně působí na vymezení hranic jejich teoretických
a praktických zájmů a pochopení vztahů k jiným
vědám. V tom je podstatný teoretický problém sou-
časné kartografie.

Chápeme-li kartografii jako samostatnou inter-
disciplinární oblast vědění, můžeme v rámci našeho
pojednání pouze změnit její vztahy ke geografickým
vědám, semiotice a psychologii a vyjádřit též několik
myšlenek o vlivu takových úspěchů vědecko-technic-
kého vývoje, jako je automatizace a proníkání do ves·
míru, na rozvoj teoretických základů kartografie.

Kartograf musí rozumět vlastnostem kartografic-
kých jevů a orientovat se v jejich prostorových záko-
nitostech a vztazích. Tuto zásadu plně uznávají i stou-
penci formální kartografie. Ovšem vyhotovování a vy-
užívání odvětvových te matických map se vyžaduje
v rámci vědomostí odpo vídajících věd, například geo-
logie pro geologické ma py. Avšak pro kartografii cel-
kem vzato není vhodněj ší věda než geografie, protože
předmětem jejího poz nání je prostorová poloha
a vzájemné vztahy libov olných jevů, přírodních a spo-
lečenských procesů ohraničených povrchovým (kra-
jinným) obalem Země.

Uplatnění systémového přístupu podnítilo rozvoj
geografické kartografie jako zvláštního vědního oddílu.
Geografická karto grafie se původně vytvořila jako
komplexní mapová ní, s cílem mnohostranného zobra-
zení přírodních a společenských jevů, přihlížejícího
k jejich vnitřním a vnějším vztahům. Systémový
přístup však urno žnil prohloubit pojetí geografické
kartografie, vidět v ní systémové mapování přírodních
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a sociálně-ekonomických územních celků (geosysté-
mů) a jejich složek, přičemž takové složky se neuvažují
samy o sobě, izolovaně, nýbrž v kvalitě prvků geo-
systému, a vytýčit geografické kartografii ještě jeden
závažný cíl - integraci a kartografickou syntézu
poznatků o přírodě, obyvatelstvu, hospodářství a kul-
tuře. V této kvalitě geografická kartografie usnadňuje
vzájemnou koordinaci různých odvětví tematického
mapování a jejich obohacení prostřednictvím přehledu
mezikomponentních vztahů.

Obraťme se nyní k semiotice. Přenos prostorově-časové
informace na mapách se uskutečňuje pomocí umělého
jazyka grafických symbolů, jehož principiální základ
je možno získat v semiotice. Při novosti a poměrně
malé propracovanosti semiotiky přejímá z ní karto-
grafie pouze několik základních principů, na jejichž
základě se podnikají pokusy k utváření kartografické
semiotiky - jejich částí, konkrétně syntaktiky, se-
mantiky a pragmatiky.
Syntaktika zkoumá strukturu kartografických zna-

ček a jejich systémů bez ohledu na obsah těmito znač-
kami předávaný. Kartografie v praxi vždy řešila tento
úkol, avšak jeho teoretický výklad předložil až Bertin
v roce 1967, když stanovil šest znaků rozlišitelnosti
značek - formu, rozměr, barvu, orientaci, světlost
a vnitřní strukturu (vzor, to jest kresbu, rastry, tečko-
vání atd.); "hra" s nimi odkrývá neohraničené mož-
nosti pro konstrukci značek bodových, čarových a ploš-
nS-ch objektů. Později (1978) Arnberger rozpracoval
kriteria posuzování kvality značek a analyzoval
možnosti značek ke zobrazování variant, kombinací
a k mnohovrstvému zobrazování. Značky však jsou
určeny do mapového pole; proto je velmi důležité
zkoumání jejich prostorových vztahů. Přesto však
nelze souhlasit se směrováním úkolů syntaktiky pouze
na analýzu struktury kartografického zobrazování,
přesněji jeho kostry (skeletu), tvořeného vzájemným
rozmístěním geometrických bodů, čar a obrysů ploch
(Aslanikašvili), podmiňujících polohu (lokalizaci) ma-
pových značek, protože toto rozmístění se plně stanoví
matematickou formalizací - projekcí a prostorovými
souřadnicemi každého grafického prvku této kostry.
Mapové značky nahrazují na mapách vyznačované

objekty - předměty, jevy, děje. Semantika určuje
vztahy mezi nimi, uváděné v legendě slovy přirozeného
jazyka. ~xistují různé představy o složení těchto
vztahů. Casto jsou vymezovány potřebou jedno-
značného souladu mezi objekty (přesněji třídou nebo
typem objektů) a jejich zobrazením (Aslanikašvili).
V širším pojetí semantika zkoumá vztahy mezi mapo-
vanými objekty, jejich klasifikacemi a spojeními na
jedné straně a mapovými značkami, jejich variacemi
a kombinacemi na druhé straně, přičemž vychází
z cíle charakteristiky podle jejich polohy, složení
a stavu v čase (Freitag). V tomto případě k semantic-
kým vztahům náleží též prostorové transformace při
tvorbě map (například při přechodu z diskretního
zobrazování) a rozměr času ve značkách. Jejich zkou-
mání je aktuálním úkolem současné kartografie.
Semantika předurčuje závaznost a hodnotu legendy;

ukazuje nejen význam značek, nejen v mapě užívané
klasifikace, při systémovém zpracování ukazuje též

společnou závislost značek, jejich kombinaci pro vy-
jádření vzájemně souvisejících prvků a souhrnně,
ukazuje projektovaný obsah mapy. Proto je legenda
charakteristickým znakem každé mapy. Avšak na
konkrétní mapě spojování značek, jejich vztahy,
souvislost značek mohou dávat nový smysl a hlubší
obsahový význam. Jednoduchým příkladem je mapo-
vá značka železniční stanice, nabývající při křižování
tratí význam uzlového bodu. Strojové čtení mapy
s jakkoliv rychlým rozpoznáváním mapových značek,
nemůže zejména z tohoto důvodu soupeřit s vizuálním
vnímáním mapy, se schopností mozku uvažovat při
tom okolí značek, jimi vytvářené znakové struktury.
Pragmatika stanoví vztah značek k člověku, přes-

něji, k lidem - interpretům a uživatelům map. Zna-
mená to, že pragmatika stanoví podmínky zpracování
a užívání mapových značek zpracovateli map a pod-
mínky chápání obsahu značek uživateli map. Hlavním
úkolem pragmatiky je zabezpečení optimálního vy-
užití map, snadnosti, správnosti a plnosti chápání
map a jejich využitelnosti pro řešení stanovených
úkolů. Z toho vyplývá velký praktický a teoretický
význam pragmatiky. Avšak její rozpracování se do-
nedávna dělo s nesoustředěným a málo systematickým
úsilím. Možné vysvětlení je v představě, že mapy,
obdobně jako názorné grafické pomůcky, mohou
být chápány na první pohled, nebo - v každém
případě - není ke čtení map třeba velké přípravy
a speciálního školení.
Důležitým cílem pragmatické analýzy je zkoumání

mechanismu chápání map jejich uživateli. S tímto cí-
lem se nyní kartografové obracejí k pomoci jiných
odvětví poznání - psychologie při zkoumání vizuální-
ho chápání mapových značek, kybernetiky pro roz-
pracování podmínek a prostředků automatizovaného
využívání map, matematické teorie informace v hle-
dání způsobů kvantitativního posouzení objemu
informací poskytovaného konkrétními mapami atd.,
avšak mnohdy bez nutného přihlédnutí nebo chápání
semiotických zvláštností jazyka map a bez přihlédnutí
k určení konkrétních map. Proto se mně teoretické
rozpracování a praktické užití semiotických principů
pro zdokonalení kartografického jazyka jeví jako
závažná podmínka efektivnosti map.

Psychologie ukazuje cestu k porozumění chápání
obsahu map jako výsledku postupných působení, za·
hrnujících
- hledání a nalézání objektů zkoumaných v mapě;
- stanovení polohy, rozlišení znaků a objasnění

vlastností těchto objektů;
- stanovení jejich prostorových vztahů a vzájemného

působení;
- myšlený výběr obsahu, užitečného k řešení kon-

krétních úkolů a ztvárnění obrazu zkoumaných
stránek skutečností;

- často také porovnání tohoto obrazu s dříve získa-
ným obrazem, poskytující nové, doplňující poznat-
ky o předmětu zkoumání.

Tato skutečnost vysvětluje srovnávací množství
zkoumání pochopitelnosti mapových značek, otázku,
jež je na rozhraní mezi kartografií a psychologií. Tyto
výzkumy se zpravidla provádějí podle schematu
"podnět - odpověď" (působení - reakce), obsažené-
ho v základech behaviorismu, vedoucího směru ame·
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rické psychologie. Jejich metodika je vnějšně analo-
gická principu "černé schránky" - metodě zkoumání
složitých systémů, při níž se zkoumají a srovnávají
vnější působení na systém a jeho odvetné reakce bez
analýzy vnitřních procesů v systému, vyvolávajících
tyto reakce. Experimenty k posouzení vjemu se zpra-
vidla provádějí na skupinách izolovaných značek,
uvažovaných vně mapy, to jest bez uvážení odlišností
v rozmístění značek, osobitostí a zvláštností jejich
prostorových spojení, to jest bez uvážení systémových
vztahů. Takové provádění pokusů může vést k vý-
sledkům, odlišným od chápání značek na mapě v je-
jich složitém okolí a vzájemných vztazích s jinými
značkami.

Podmíněnost při provádění experimentů, triviálnost
mnohých závěrů a někdy jejich protichůdnost nedo-
volují vkládat velké naděje do podobných výzkumů.
Avšak pozvednutí výzkumů na úroveň současného
rozvoje psychologie a kartografie odhaluje dobré per-
spektivy pro jejich součinnost a obohacení, mezi jiným
pro objasnění a prověření mechanismu fyzického
podnětu - zrakově vnímané mapy a procesů myšlení,
což nezbytně prohloubí poznání mapy (a jejím pro-
střednictvím procesů myšlení) a napomůže zdokona-
lování map.

Teoretický aspekt těchto výzkumů je důležitý pro
objasnění základu názorného a pojmového myšlení
při práci s mapou, podmínek a mechanismu chápání,
procesů opětné konstrukce a transformace obrazů,
myšlení směřujícího za hranice získávané informace
a vedoucího k získání nových poznatků o světě.
Úspěchu takových výzkumů lze stěží dosáhnout bez
společného úsilí psychologů a kartografů.

4. O vlivu vědeckotechnického pokroku na rozvoj
kartografie

Vědeckotechnický pokrok, zejména automatizace
procesů zpracování a využití map a užívání kosmické
informace má a bude mít velký vliv na rozvoj teore-
tických základů kartografie - jejich idejí a koncepcí,
což má zase vliv na volbu hlavních směrů zdokonalová-
ní procesů zpracování a využívání map.

Pro automatizovanou kartografii vzniká řada vzá-
jemně souvisejících otázek hlubokého teoretického
a praktického významu - jaká je úloha a postavení
kartografa v automatizované kartografické výrobě,
jaký je vztah automatizované kartografie k jejím
tradičním formám a rozvoji, jak kartografie v nových
podmínkách souvisí s jinými odvětvími poznání atd.
Mé názory k této problematice byly již řečeny v učeb-
nici "Projektování a sestavování map" (1978) a proto
je zde možno omezit se na nejzákladnější úvahy o třech
základních etapách automatizovaného zpracování
map, to jest o vytváření fondů digitálních informací,
jejich číselném logicko-matematickém zpracování
a grafickém zpracování map.

Pro první etapu podtrhněme požadavek základního
významu - důležitost vytváření libovolného fondu
jako informací o konkrétních územních systémech
stanovené hierarchické úrovně, uspořádání a rozvoje,
kdy tyto informace obsahují konstrukční údaje a umož-
ňují modelovat v mapách předem dané vlastnosti
geosystémů. Tento úkol pro své plně hodnotné řešení
vyžaduje nejen řešení vážných technických úkolů,

ale též obsahovou analýzu informací, což podmiňuje
posílení vztahů kartografie s odpovídajícími přírodními
a společenskými vědami. V takových odvětvových
fondech je přirozené vidět počáteční stadium budou-
cího jediného systému fondů předurčeného ke karto-
grafickému zabezpečení mnoha přírodních, sociálních
a hospodářských problémů, včetně problému monito-
rování a ochrany životního prostředí, státního pláno-
vání, organizace územně-výrobních celků atd., což
vyžaduje unifikaci takových fondů na základě geo-
grafických věd.

Ve druhé etapě - automatizovaného vyhotovo-
vání map, zejména při číselném zpracování informací,
je zvláště důležitý logicko-matematický základ zpra-
cování, odhalující nové možnosti pro kartografické
modelování, pro získání nových ukazatelů kartogra-
fických jevů, souhrnných, syntetických charakteristik
a mnohoparametrických hodnocení, pro rajonizaci,
jedním slovem, pro transformaci informace k sestavení
nových tematických map. Nezbytnost přihlédnutí
k určení map, specifikace jejich obsahu a zvláštností
generalizace komplikuje výpočty, k jejich úspěchu
vyžaduje pochopení kartografického základu řešených
úloh, dobré znalosti výpočetní matematiky, a proto
společnou práci kartografů a programátorů.

Pro třetí etapu automatizované kartografie, před-
stavující grafické zpracování map na automatických
nebo poloautomatických zařízeních je charakteristický
její rozvoj v dialogu "člověk - stroj", což dovoluje
obejít hlavní překážku na cestě k automatizaci -
obtížnost nebo v současné úrovni vědy i nemožnost
plné matematické formalizace řady kartografických
sestavitelských procesů, spojených s generalizací
a se zřetelem na struktury geosystémů. Tím vším je
předem určena rostoucí úloha vysoce kvalifikovaných
kartografů a programátorů při zpracování projektů
složitých map, vyhotovených s využitím automati-
začních prostředků.

Vstup člověka do kosmu měl pro kartografii dva
důsledky - rozšíření mapování na Měsíc a potom
na planety sluneční soustavy a používání prostorových
informací, získávaných při družicových letech, pro
zpracování map zemského povrchu. První z těchto
druhů kartografické činnosti vedl k vytváření kosmic-
ké kartografie, široce využívající teoretické zásady
klasické, zemské kartografie - její principy mate-
matické tvorby map, zpracování mapových značek,
generalizace a systémového přístupu k zobrazování
sledovaných jevů. Společně s tím zanechávají na kos-
mické kartografii své stopy zvláštnosti kosmického
mapování, využívajícího výhradně dálkových metod
snímání a funkcionální specifika kosmických map.

Činnost mapování Země s využitím kosmických
informací se někdy vztahuje ke kosmické kartografii,
správnější však je pohlížet na tuto činnost jako na
rozvoj klasické zemské kartografie v důsledku užívání
kosmické (družicové) informace.

Již první družicové fotografické snímky zemského
povrchu prokázaly znamenité vlastnosti, zvláště cenné
pro kartografii:

- současné a rovnocenné zobrazení rozsáhlých území
na Zemi v malých měřítkách;

- "optickou generalizaci", sestávající v odstranění
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(filtraci) detailů zobrazení, charakterizujících prvky
a vzájemné vztahy nižších systémů, díky čemuž
na snímcích vystupují, jakoby vyvolávají se v od-
preparovaném pohledu prvky a struktura geosysté-
mů nejvyšších kategorií;

- celistvost zobrazení geosystémů, zachycovaných
v komplexu určujících prvků - zvláštnostech jejich
vzájemných vztahů a spojení.

Vliv na význam orbitálních informací pro opera-
tivní mapování a organizaci monitorování přírodního
prostředí - pozorování a kontrolu jeho stavu a dy-
namiky měla též rychlost snímání a možnost jeho
systematického opakování v daných časových inter-
valech.

Tyto zvláštnosti kosmické informace velmi dobi'e
ilustrují základní poučky dialektického materialismu,
zejména o vztazích a vzájemném působení jevů a o pře-
chodu kvantitativních změn v kvalitativní. V karto-
grafu nabývají hluboký teoretický smysl a praktický
význam. Představa o mapách jako prostorově-časo-
vých (a ne pouze prostorových) modelech, způsobilých
k předání změn a rozvoje jevů se stala díky kosmickým
snímkům obecně uznávanou skutečností. Kosmické
metody napomohly upevnění systémového přistupu
v kartografii. Je možno potvrdit, že teoretický základ
využívání kosmických informací pro tvorbu různo-
rodých tematických map tvoří studium systémů,
směřující k základu krajinného principu dešifrování
různých přírodních a sociálně-ekonomických složek
geosystému.

Automatizované zpracování kosmické informace
vytváří složitý soubor procesů, na němž jsou účastni
odborníci z kartografie, elektroniky, matematiky,
fotografie a podle tematiky konkretních map. Pro naše
téma však je důležitá principiální otázka o úloze
kartografů a odborníků podle tematiky map v této
činnosti. Stroje jsou schopny rozčlenit zobrazování na
homogenní úseky, nezabezpečují však jejich správnou
obsahovou informaci, protože vztahy mezi znaky,
podle jejichž spojení se diferencuje zobrazování, a de-
šifrovanými objekty, mohou se měnit v závislosti na
místních podmínkách a vlivech různých podněcujících
faktorů, nesnadno se podrobujících matematické
formalizaci. Zatímco kartograf-geograf nebo odborník
podle tematiky mapy má možnost využít k dešifrování
i jiné znaky, s využitím asociačních vztahů, dříve zís-
kaných zkušeností a poznatků o znázorňovaných je-
vech a specifikách jejich rozmístění, provádět kontrolu
strojového zpracování, provést prostř'ednictvím disple-
je nezbytné opravy a jestliže je to účelné, korigovat
strojově získávané dešifrovací znaky pro nové strojové
zpracování iterací.

Souhrnně řečeno, využívání kosmické informace
nejen rozšiřuje okruh mapovaných jevů a poskytuje
k tomu nové originální metody, ale i odhaluje další
perspektivy pro teorii kartografie, její systémový
výklad a rozšíření spojení s technikou, matematikou
a samozřejmě s vědami o Zemi a společnosti.

Pro celkový rozvoj teorie kartografie v 80. létech po-
kládám za nejvýznamnější její poznávací aspekt. Je
podmíněn rozhojněním prací v tematických odvětvích
kartografie, zejména v komplexní, geografické karto-
grafii, jež integruje poznatky o přírodě, obyvatelstvu,
hospodářství a kultuře. Výzkumy komunikativních
funkcí map jsou aktuální jako dílčí směr ve vědní
teorii, jehož úspěch je v mnohém závislý na podpoře
semiotiky a psychologie. Úspěchy vědecko-technické-
ho pokroku, zejména automatizace a kosmická infor-
mace umožnily novou oblast teoretických hledání
v kartografii k rozšíření a úspěchu operativního využí.
vání map a tím k posílení pomoci kartografie pro ře·
šení mnoha aktuálních problémů současného světa.
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Některé problémy trojrozměrné
triangulace

Asi př'ed čtyřiceti lety vytyčil profesor M. S. Moloděn-
ský základy tzv. kinematické geodézie, jejímž hlavním
cílem je určování změn rozměrů a tvaru Země. Pro
sledování vertikálních pohybů zemské kůry, které
jsou dúležité jak pro geology-geotektoniky, tak pro
projektanty rozsáhlejších staveb, se tradičně užívá
geometrické nivelace. Tato metoda však selhává
v oblastech vysokých hor, které jsou pro geology
zvlášť zajímavé.

Roz\-oj automatických počítačů a elektronických
dálkoměrů v padesátých letech tohoto století umožnil
počátkem šedesátých let realizovat metodu trojroz-
měrné triangulace, která je pro svou vysokou přesnost
schopna nahradit ve vysokých horách jak geometric-
kou nivelaci, tak i klasickou přesnou triangulaci. Při
trojrozměrné triangulaci odpadá ožehavý problém
redukce měřených dat na výpočetní elipsoid, neboť
všechna data, tj. šikmé délky, vodorovné a svislé
úhly. tížnicové odchylky i nivelované výškové rozdíly,
mohou být zpracována v původní poloze v prostoru,
bez redukcí a bez transformací.

Prnlí trojrozměrná síť byla zaměřena - za vý-
znamného přispění kateder geodézie stavební fakulty
ČVUT a Geodetického ústavu v Praze - v letech
1961/62 v Západních Tatrách a opakovaným měřením
v r. 1975 byly určeny zdvihy vysokohorských vrcholů
dosahující 6,5 mm až 8,5 mm/rok (s průměrnou střed-
ní chybou 1,9 mm/rok) v referenčním výškovém systé-
mu Slovenské socialistické republiky [4]. Současné
úsilí o snižování vlivu systematických chyb při nive-
laci a o zvyšování přesnosti elektronických dálkoměrů
dávají oprávněnou naději na snížení shora uvedené
sUední chyby pod 1 mm/rok.

Vyrovnání trojrozměrné sítě vyžaduje obvykle vět-
ších výpočetních nákladů než vzájemně oddělená
vyrovnání vodorovných souřadnic a vyrovnání výšek.
V rovinatých a mírně kopcovitých oblastech (se sklony
záměr nepřevyšujícími asi 6°) je možno bez újmy
na př'esnosti separovat vyrovnání vodorovných sou-
řadnic od vyrovnání výšek a trojrozměrné vyrovnání
je pak zbytečným přepychem. Jiná situace je ovšem
v oblastech vysokých hor, kde jsou vodorovné sou-
řadnice významně korelovány s určovanými výškami,
takže je účelné stanovit všechny neznámé parametry
jediným výpočetním postupem; pro dosažení vysoké
pi"esnosti je třeba respektovat tížnicové odchylky
a vyřešit problém refrakce.

2.1 Terestrická refrakce

Lom elektromagnetických (a tedy i světelných) vln
v zemské atmosféře je ovlivňován meteorologickými
změnami, které jsou základní překážkou dalšího

Prof. Ing. Dr. Ludvík Hradilek, DrSc.,
Ing. Alena Loulová,

přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy v Praze

zvětšování přesnosti geodetických měření. Velikost
vertikální složky lomu světelných paprsků bývá
v geodézii vyjadřována koeficientem refrakce, který je
definován poměrem poloměru Země a poloměru kři-
vosti dráhy světelného paprsku a jehož dlouhodobý
průměr dosahuje hodnoty okolo 0,13. Refrakční
koeficient významně reaguje na meteorologické změny
(především na změny teploty a teplotního gradientu)
a i ve vysokých horách se běžně mění o 50 % své prů-
měrné hodnoty. U záměr probíhajících nízko nad zemí
jsou jeho změny i několikanásobně větší, což může
způsobit centimetrové chyby v elektronicky měřených
délkách a metrové chyby v určovaných výškových
rozdílech. Pro určení, resp. vyloučení refrakce se užívá
řada metod, z nichž žádná není dosud dokonalá a obec-
ně platná. Zatím nejúspěšnější je přístrojové vylučo-
vání atmosférických vlivů u přesných dálkoměrů,
které vysílají společně s rádiovou vlnou (milimetrové
délky) také světelné vlny dvou různých barev.
Tyto přístroje jsou zatím velmi drahé (terametr stojí
okolo 160000 dolarů a dosahuje přesnosti 1.10-7 s)
a pro odstranění refrakce u měřených zenitových
úhlů nebyly dosud adaptovány. V geodetické praxi
se proto refrakce určuje buď z měřených meteorolo-
gických dat, nebo z měřených geodetických dat (tj.
především z měřených zenitových úhlů) při vyrovnání
trigonometrických výškových sítí a trojrozměrných
sítí.

Určování refrakce z meteorologických dat lze bez
větších obtíží aplikovat zejména u kratších záměr
(do 2-3 km). V ČSSR se dobře osvědčuje Pelikánova
metoda pro výpočet refrakce z dat měřených ve dvou,
resp. ve třech bodech záměry [5, 6]. Pro delší záměry
v členitém horském terénu nejsou meteorologická
data měřená v několika málo bodech dostatečně re-
prezentativní a získání většího počtu reprezentativ-
ních dat je příliš nákladné. Mnohem levnější je zave-
dení vhodného refrakčního modelu do vyrovnání troj-
rozměrných sítí, např. vyjádření refrakčního koeficien-
tu kii pro záměru zenitového úhlu mezi body P;, Pj

ve tvaru

kde funkcef(Pi) vyjadřuje hlavní hodnotu refrakčního
koeficientu na stanovisku Pi a funkce g(P;, Pj) před-
stavuje refrakční korekci pro záměru P;Pj• Tvar
funkcí f, g buď převezmeme z dřívějšího výzkumu re-
frakce, nebo odvodíme z opakovaně měřených zenito-
vých uhlů (postačí dvoje opakování v intervalech del-
ších než dvě hodiny). Neznámé koeficienty ve funkcích
f, g určíme jako parametry při vyrovnání sítě. Vyrov-
náváme-li zenitové úhly měřené za normálních
observačních podmínek, tj. mimo dobu náhlých re-
frakčních změn, osvědčuje se pro 96 % až 99 %
záměr nulová refrakční hypotéza ve tvaru
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Vyrovnané hodnoty souřadnic x, y, z a jejich střední chyby m"" my, mz

číslo bOdU! I I

X m", I
y my

i
z mz

1 0,000 m 0,001 m
I

0,000 m 0,001 m I 999,986 m 0,006 m
2 5773,503 0,001 0,001 0,001 1 000,010 0,005
3 5773,506 0,001 2886,750 0,001 I 0,002 0,002

I
I

4 -0,003 0,002 2886,754 0,001 I -0,008 0,003
5 -2886,754 0,003 5773,504 0,001 j 0,011 0,005
6 0,001 0,001 5773,502 0,001 I 1000,002 0,002i
7 2886,752 0,000 5773,503 0,000

I
499,998 0,00:3

8 5 773,504 0,001 5773,505 0,001 999,998 0,002
9 8660,257 0,002 5773,500 0,001 0,008 0,005

10 5773,505 0,002 7886,254 0,001 -0,005 0,003
li -0,001 0,001 7886,254 0,001 0,004 0,002
12 0,000 0,001 li 547,005 0,001 1000,003 0,004
13 2886,748 0,001 li 547,005 0,001 -0,001 0,002
14 5773,503 0,001 li 547,005 0,001 999,991 0,005

tj. jeden neznámý refrakční koeficient ki pro všechny
záměry měřené na stanovisku Pi. Nulovou hypotézu
je třeba ověřit dvěma statistickými testy, testem
skutečných změn refrakce odvozených ze změn mě-
řených zenitových úhlů a testem absolutních členů
podmínkových rovnic. Pro vyjádření alternativních
refrakčních hypotéz mají opět základní význam opa-
kovaná měření zenitových úhlů [3].

S tížnicovými odchylkami jsou podstatně menSl
problémy než s refrakcí. V horách je ovšem jejich vliv
na geodetická měření podstatně větší než v rovinatých,
resp. mírně kopcovitých oblastech a je třeba je uvažovat
na každém vrcholu trojrozměrné sítě. Problém velmi
přesného určení tížnicových odchylek na území Česko-
slovenska vyřešil M. Burša [I, 2]. V rozvojových ze·
mích, kde nejsou k dispozici ani dostatečně přesná
gravimetrická síť ani topografické mapy dostatečně
velkého měřítka, můžeme určit tížnicové odchylky
jako neznámé parametry při vyrovnání trojrozměrné
sítě. V tomto případě je třeba zvětšit počet záměr
zenitových úhlů asi na 5 až 8 záměr pro jedno stanovis-

ko; tyto záměry se mají významně lišit jak ve svých
délkách, tak i v azimutech.

2.3 Matematické modely pro vyrovnání
trojrozměrných sítí

Přesnost trojrozměrné sítě rovněž závisí na volbě ma-
tematického, tj. funkcionálního modelu pro její vy·
rovnání. Funkcionální modely vyjádřené ve tvaru rov-
nic oprav, resp. rovnic podmínkových pro přímo
měřená data dávají uspokojivé výsledky. Transforma-
ce vodorovných a zenitových úhlů do lokálního
kartézského souřadnicového systému poskytují v sí-
tích menšího rozsahu (pokud největší průměr nepře-
sáhne 50 km) ekvivalentní výsledky jako vyrovnání
přímo měřených dat (při této transformaci zůstávají
prakticky nezměněny variance měřených dat) .Problémy
nastávají při transformaci vodorovných a zenitových
úhlů do tzv. prostorových úhlů, tj. úhlů mezi dvěma
stranami prostorové sítě. Při jejich vyrovnání není
sice třeba uvažovat tížnicové odchylky, jejich rovnice
oprav mají obvykle podstatně menší součinitele u ne·
známých refrakčních koeficientů než rovnice oprav
přímo měřených zenitových úhlů a určení reffiLkce
je proto méně spolehlivé.

rnodel stráň. Označení výšek vrcholů: O značí O rn, • 500 m,
O 1000 rn
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3. Další zvýšení přesnosti trojrozměrných sítí

S ohledem na vysokou přesnost některých elektronic-
kých dálkoměrů je účelné vyšetřit, jaké možnosti pro
zvýšení přesnosti trojrozměrných sítí poskytne jejich
budoucí nasazení. Uvažujme proto tři modely trojroz-
měrných sítí (obr. 1, 2, 3), které přibližně odpovídají
topografii Vysokých Tater a jsou definovány pouze
délkami lij, jejichž skutečné chyby byly simulovány
s variancí ar = 1 mm2•

Vyrovnání zprostředkujících měření proveďme meto-
dou volné sítě ve dvou variantách a), b) s rozdílným
počtem simulovaných délek:
a) vyrovnání všech délek označených na obr. 1 plný-

mi i přerušovanými čarami (tj. 11 nadbytečných mě-
ření),
b) vyrovnání délek označených pouze plnými čara-

mi (5 nadbytečných měření).

Střední chyby vyrovnaných výšek dosahují v prů-
měru 6,3 mm u alternativy a) a 9,7 mm u alernativy b);
průměrná hodnota středních chyb ve vodorovných
souřadnicích je 1 mm.

Vyrovnání s pěti nadbytečnými měřeními proveďme
analogickým postupem jako vyrovnání modelu stráň.
Střední chyby vyrovnaných výšek dosahují v prů-
měru 11mm, průměrná hodnota středních chyb ve vo-
dorovných souřadnicích je 2 mm. Obě tyto hodnoty
indikují, že tato síť je poněkud méně přesná než před-
chQzímodel stráň.

Vyrovnání (s pěti nadbytečnými měřeními) proveďme
podobně jako v předcházejících dvou případech. vý-
sledky vyrovnání jsou uvedeny na tab. 1. Průměrná
hodnota střední chyby vyrovnaných výšek dosahuje
3.5 mm. vodorovných souřadnic 1 mm

Tento výsledek ukazuje, že dálkoměry vysoké přes-
nosti mají rozhodující význam pro budování trojroz-
měrných sítí v oblastech vysokých hor. Pro přesné
určení výškových rozdílů je ovšem třeba, aby se na
každém vrcholu sítě vyskytovala aspoň jedna značně
skloněná délka (okolo 20°), případně dvě délky s roz-
dílným (kladným, záporným) sklonem, jehož rozdíl
dosahuje alespoň 20°. Problémy s tížnicovými odchyl-
kami i s refrakcí zenitových úhlů u sítí definovaných
délkami odpadají.

Obr. 3: Trojrozměrná síť určená délkami - model
dvojitý hřeben (označení výšek vrcholů podle obr. 1)

[1] BURŠA, M.: On the determination of ~ravimetric
deflections of the vertlCal for the centrlC area. In:
Geofyzikální sborník XV, Academia, Praha, 1967.
s. 13-41.
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Technické předpisy pro tvorbu
základní mapy ČSSR velkého měřítka Ing. Adolf Vjačka,

Geodézie, n. p., Opava

1. ('volI

Důležitou inovací resortů CUGK a SÚGK v 7. pěti-
letce je zahájení tvorby základní mapy ČSSR velkého
měřítka (dále jen "základní mapa"). Koncepce zá-
kladní mapy je výsledkem dlouhodobého úsilí o racio-
nalizaci dosud tvořené Technickohospodářské mapy
(dále jen "THM"). Důvody přechodu od THM k zá-
kladní mapě a podstatné parametry základní mapy
jako významné inovace jsou rozvedeny v [1], [2].
V současné době postupně vstupují v platnost tech-
nické předpisy pro tvorbu základní mapy. Jsou to
státní normy, obecně závazné a resortní technické
předpisy. Tyto předpisy, které mimo jiné nahrazují
dosavadní předpisy pro THM, byly vytvořeny v rámci
normalizační činnosti a systémové přestavby tech-
nických předpisů resortů ČÚGK a SÚGK.
Nové předpisy se dotýkají i řady dalších geodetic-

kých činností, jako je tvorba tematických map vel-
kých měřítek a údržba map velkých měřítek. Jejich
působnost bude proto široká. Cílem tohoto příspěvku
je s novými technickými předpisy seznámit odbornou
veřejnost.

2. Přehled technických přelIpisů pro tvorbu záklalIní
mapy

Přehled je patrný z tab. 1.
V dalším bude podrobně pojednáno o předpisech

984210 S, 984210 MN-l, 984210 TP-l až TP-S.
O státních normách ČSN 01 3410, 01 3411, 730415,

které vstoupily v platnost již před rokem 1981, po-
drobně pojednává [3].
Ostatní předpisy uvedené v tab. 1, tj. Instrukce

984 120 I*), 984450 I a metodické návody 984128
MN-l, 984128 MN-2 jsou v různém stavu rozpraco-
vanosti. Budou vstupovat v platnost postupně v roce
1982. Tento příspěvek se jimi dále nezabývá.

*) Instrukce 984 120 I vstoupila v platnost k 1. lednu
1982

3. Směrnice 984 210 S a navazující technické předpisy

Nové předpisy stanovují parametry základní mapy,
způsob a postup její tvorby. Ve srovnání s THM
a s předpisy pro THM jsou sledovány tyto hlavní cíle:
a) optimalizace obsahu mapy,
b)optimalizace přesnosti mapy,
c) zvýšení užitné hodnoty výsledků tvorby základní
mapy pro evidenci nemovitostí,

d) zahrnutí dosažené technologické úrovně, zejména
prvků automatizace,

e) racionalizace technologií.

Směrnice 984 210 S vstoupila v ČSR v platnost
k 1. listopadu 1981. Přitom pro rozpracované lokality
THM platí stávající předpisy, a to do 31. 12. 1983.
Navazující předpisy vstoupí v ČSR v platnost 1. 7.

1982.

3.1 Směrnice pro tvorbu základní mapy
ČSSR velkého měřítka 984 210 S

Směrnice definuje základní mapu, stanovuje její obsah
a výsledek tvorby. Ve věcech přesnosti, měřítka a kres-
lení předmětů měření a jejich vyznačování mapovými
značkami a popisem odkazuje na státní normy ČSN
013410 a 01 3411.

a) Směrnice zdůrazňuje úzkou vazbu základní mapy
na evidenci nemovitostí. Základní mapa je technic-
kým podkladem evidence nemovitostí, plní funkci
jejího měřického operátu a vždy se tvoří na podkla-
dě dosavadního písemného a měřického operátu
evidence nemovitostí.

b) Výsledek tvorby základní mapy se podle třídy
přesnosti liší v části označené jako "číselný a gra-
fický výsledek" (tab. 2).

c) Obsah základní mapy je ve srovnání s THM redu-
kován.
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.Neměří se výškopis. Z polohopisného obsahu se
vypouštějí:
- body základního tíhového pole,
- čísla nivelačních bodů,
- neznatelné hranice zemědělských a lesních po-

zemků ve vlastnictví občanů, které užívají soci-
alistické organizace (v THM jen pozemky členů
JZD),

- lesní průseky,
- tunely, podchody, přemostění mezi budovami,

tovární komíny, podzemní objekty,
- budovy uvnitř průmyslových závodů, závodů

skladového hospodářství, u celostátních drah
a u letišť, pokud nemají popisné nebo evidenční
číslo nebo nejsou veřejně přístupné,

- budovy užší 3 m o výměře do 15 m2 (v THM 2 m,
12 m2),

- výstupky na budovách užší než 1 m (v THM
0,5 mJ,

- neveřejné lanové dráhy,
- osy kolejí městské dopravy,
- hektometrové kameny u drah, silnic a vodních

toků,
- km označení u kilometrových kamenů,
- rozlišování druhů mostů,
- propustky a tunely v násypových tělesech komu-

nikací, pokud jimi neprocházejí vodní toky nebo
komunikace, které tvoří samostatný pozemek,

- parkové cesty užší 3 m (v THM 1 mm na mapě
nebo 0,5 mm v měřítku 1 : 5000),

- čerpadla pohonných hmot,
- nástupní ostrůvky,
- rozlišení sochy, kříže, památníku apod.,
- rozlišení druhů těžby u povrchových dolů,
- ručeje, potoky, příkopy, pokud netvoří samo-

statné parcely,
- prameny, studánky, zřídla, vodotrysky, fontány,
- vstupní šachty, hydranty, vpustě,
- čísla hraničních znaků kromě státní a republi-

kové hranice,
- druhová označení.

Zatímco v THM bylo pro vyjádření polohopis-
ného obsahu 162 značek, v základní mapě jen
92 značek. Vypuštěny byly většinou značky s ma-
lou frekvencí výskytu. Celkově se počet podrob-
ných bodů polohopisu snižuje,podle třídy přesnosti
a druhu mapovaného území (intravilán, extravilán)
o 4 až 10 %,

d) Směrnice stanoví případy tvorby tzv. základní
mapy 1 : 5 000 doplněné výškopisem .. která je ob-
dobou dosavadní THM odvozené 1 : 5000.

3.2 Metodický návod pro tvorbu základní
mapy ČSSR velkého měřítka 984210 MN-l

~Ietodický návod navazuje na Směrnici 984210 S.
Rozděluje tvorbu základní mapy na pracovní etapy
(tah. 1), zabývá se časovým postupem tvorby. V popi-
su jednotlivých pracovních etap odkazuje na příslušné
technické předpisy.

a) V odstavci "Podrobné měření polohopisu" stano-
vuje použitelné metody měření polohopisu. Jsou to
metody:

~I
Io'

Číselný výsledekžo Grafický výsledek'C"'I
I-")~)~

Hp. I
1

3 Báze dat základní ma· Originál základní ma·
py nebo jen seznam py a přehled čísel bo-
souřadnic bodů bo- dů
dového pole a podrob-
ných bodů

4 Seznam souřadnic bo- Originál základní ma·
dů bodoyého pole a py a pi'ehled čísel bo-
podrobných bodů dů, nebo jen originál

základní mapy

5 Seznam souřadnic bo- Originál základní ma·
I dů bodového pole a py
I bodů potřebných pro
I Yýpočet yýměr

- geodetické, kde je základní metoda polární s vy-
užitím dvojobrazových, elektronických a nitko-
vých dálkoměrů,

- univerzální fotogrammetrická,
- diferenciální překreslování leteckých snímků,
- přepracování výsledků dřívějších měření.

Dále stanovuje:
:- způsoby a rozsah ověřovacího a doplňovacího

měření,
- způsoby číslování bodů, formu a obsah měřic-

kých a fotogrammetrických náčrtů.

b) V odstavci "Výpočet souřadnic bodů a kontrola
kvality podrobného měření" jsou vyjmenovány
způsoby určení (výpočtu) souřadnic podrobných
bodů a stanoveny potřebné mezní odchylky.

c) V odstavci "Vyhotovení originálu základní mapy"
stanovuje tyto způsoby:
- vyhotovení originálu mapy pomocí automatic-

kého kreslicího stolu,
- ruční zpracování originálu mapy s provedením

kontrolní kresby parcel na automatickém zobra-
zovacím zařízení (ve třídách přesnosti 4, 5).

Zabývá se zvláštními případy mapových listů.
Např. stanovuje: "Je-li pro katastrální území vy-
hotovena základní mapa v měřítku 1 : 5 000,. lze
vytvořit pro intravilán základní mapu většího
měřítka (1 : 1 000 nebo 1 : 2000) v kladu mapo-
vých listů. Rozhraní měřítek tvoří hranice parcel".
Předepisuje kromě originálu mapy i vyhotovení

kopie originálu mapy na průsvitné, rozměrově
stálé, plastické, oboustranně pokreslovací .fólii,
která bude sloužit jako pozemková mapa evidence
nemovitostí. Dále předepisuje vyhotovenízmen~enin
nebo zvětšenin originálu mapy v měřítku stávající
mapy ,která dosud vyjadřuje právní vztahy k nemovi-
tostem, na průsvitné podložce. Tyto kopie se využijí
při vedení evidence právních vztahů k nemovi.
tostem.

d) V odstavci "Vyhotovení základní mapy 1 : 5000
doplněné výškopisem" stanovuje:
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- případy, kdy se základní mapa 1 : 5000 doplně-
ná výškopisem vyhotoví,

- způsoby přepracování původního (přebíraného)
výškopisu.

e) V odstavci "Výsledný elaborát" konkretizuje vý.
sledný elaborát tvorby základní mapy, který se
odběrateli předá jako výsledek tvorby základní
mapy.

f) Součástí metodického návodu je 13 příloh. Jsou to
především ukázky měřických náčrtů a vzorové
mapové listy. Zvláštní pozornost zasluhuje příloha
č. 2 - Seznam mapových značek. Tato příloha
jednoznačně stanovuje, které mapové značky se
z ČSN 013411 použijí pro základní mapu.

3.3 Technologický postup pro podrobnéměře-
ní polohopisu geodetickými metodami
984 210 TP-l

Předpis je využitelný i při tematickém mapování.
a) Podrobně diferencuje měřické postupy, měřické
přístroje a mezní odchylky podle tříd přesnosti 1
až 5. Ukázky jsou v tab. 3, 4.

b) Záznamy výsledků měření předepisuje ve formě
vhodné pro následující číselné zpracování mapy.
Kromě klasické formy vedení měřických zápisníků
podrobně popisuje i vedení zápisníků ručním pís-
mem OCR. Počítá s automatickou registrací vý-
sledků měření.

3.4 Technologický postup pro podro bné měře-
ní polohopisu fotogrammetrickými meto-
dami 984 210 TP-2

a) Předpis stanovuje pro jednotlivé třídy přesnosti
základní mapy tato přibližná měřítka snímků:

I
Použiteln~' pro polohové

určeni bodů

i

I

a) dvojobrazové dálkoměry I
s vodorovnou latí
(Redta 002)
dvojobrazové dálkoměry
bez latě nebo se svislou
latí (BRT 006, DI-
MESS)

b) - délka záměr do 60 m
c) - délka záměr do

120 m
d) elektronické dálkoměry

nitkové tachymetry
(Dahlta, Theo 020)

e) - délka záměr do 80 m
f) - délka záměr do

150 m
g) - délka záměr do

300 ID

4 3 2

5 4 .,
a

1 1

I
1

4 4 3

5 4 3

--
I
-- 5

I

Rozdíly při dvojím měření délek nesmějí přesáh.
nout tyto hodnoty mezních odchylek v metrech:
a) délky v měřické síti:

Třída přesnosti mapování Mezní odchylka

1 0,003. V8 + 0,03
2 0,005. V8 + 0,06
3 0,01 .Vs + 0,10
4 0,02 .Vs + 0,15
5 0,04 .V8 + 0,30

kde ,,8" je měřená délka v metrech
h) oměrné míry na budovách:

Třída přesnosti mapování Mezní odchylka
1 0,03
2 0,06
3 0,10
4 0,15
5 0,30

c) ostatní délky mezi jednoznačně identifikovatel-
nými podrobnými body (křížové míry):
Třída přesnosti mapování Mezní odchylka

1 0,09
2 0,17
3 0,30
4 0,50
5 1,00

Třída přesnosti
3
4
5

Přibližné měřítko snímků
1: 3400
1: 6800
1 : 13600

Pro tvorbu základní mapy v intravilánech se do-
poručuje použití letecké měřické komory s konstan-
tou 305 mm, v extravilánech s konstantou 152 mm,
případně 88 mm.

b) Vlícovací body doporučuje určovat především me-
todou blokové analytické aerotriangulace.

c) Velká pozornost je věnována zpracování fotogram-
metrických náčrtů. Tyto se vyhotovují na zvětše·
ninách leteckých snímků nebo na kopiích náčrtú
o místním šetření.

d) Pí'edpis rozlišuje:
- číselné vyhodnocení polohopisu, které je použi.

telné pro tvorbu základní mapy všech tříd
přesnosti,

- numericko-grafické vyhodnocení polohopisu po-
užitelné ve třídách přesnosti 4, 5,

- grafické vyhodnocení polohopisu použitelné ve
třídě přesnosti 5.

- diferenciální překreslení leteckých snímků po-
užitelné ve třídě přesnosti 5.

e) Předpis stanovuje formu registrace modelových
souřadnic do osmistopé nebo pětistopé děrné pásky.

3.5 Technologický postup pro výpočet sou-
řadnic podrobných bodů 984 210 TP-3

a) Pí'edpis předpokládá použití programového systé-
mu MAPA [1] a počítače typu EC 1030.

1982/91



GBodBtlckt a kartoRrafickt nbzor
92 ročník 28/70, číslo 4/1982

b) Vstupními podklady pro výpočet souřadnic podle
tohoto předpisu jsou:

- zápisníky podrobného měření děrované do děrné
pásky,

- zápisníky podrobného měření psané ručním
písmem OCR, převedené na magnetickou pásku,

- děrná páska z registrátoru AGA 700,
- děrná páska z registrátoru GER ELTA,

- děrná páska registrace fotogrammetrického vy-
hodnocení,

- děrná páska z digita1izátoru Codimat,

- děrná páska seznam souřadnic,

- seznam souřadnic psaný písmem OCR, převe-
dený na magnetickou pásku.

Předpis podrobně popisuje formáty všech vstupních
médií.

c) Předpis je obdobně jako 984210 TP-4 (odst. 3.6)
zpracován zejména pro potřeby pracovišť, kde se
řídí průběh prací číselně zpracovávané lokality ma-
pování, kde se připravují vstupní média, analyzují
a odstraňují chyby a poruchy číselného zpracování.

d) Stanovuje pravidla pro manipulaci s údaji, vzni-
kajícími v počítači v průběhu výpočtu souřadnic,
jako jsou např. způsoby vyrovnání při vícenásob-
ném určení souřadnic bodu, postupy při překročení
mezních odchylek, obsah protokolů tištěných počí-
tačem apod.

e) Výsledkem práce podle tohoto předpisu je přede-
vším seznam souřadnic bodů uložený na magne-
tickém disku (souřadnicový disk), který se dále
používá při zpracování podkladů pro automatické
zobrazení polohopisu a pro výpočet výměr.

3.6 Technologický postup pro vyhotovení
měřického originálu základní mapy ČSSR
velkého měřítka a pro výpočet výměr
984 210 TP-4

a) Jako základní metodu vyhotovmú originálu základ-
ní mapy stanovuje předpis zpracování na automa-
tickém kreslicím stole Coragraph. Vstupními údaji
jsou v tomto případě měřické náčrty a souřadni-
cový disk (odst. 3.5). Pro přípravu tzv. zobrazovací
pásky se použije počítač EC 1030 a programový
systém MAPA [1].

b) Stanovuje dva možné způsoby přípravy dat pro
zobrazení:

- předpis zobrazení do klasického tiskopisu s ná-
sledným děrováním do děrné pásky,

- předpis zobrazení ručním písmem OCR s ná-
sledným převodem na magnetickou pásku.

c) Stanovuje postup prací, formou protokolů tištěných
počítačem, způsoby opravování chyb v procesu
automatizovaného zpracování a způsoby ručního
dokončování originálu mapy.

d) Pro třídy pj"esnosti 4, 5 stanovuje jako možnou
alternativu i ruční vyhotovení originálu základní
mapy v několika variantách, např. se zobrazením
bodů automatickým kreslicím stolem nebo s využi-
tím diferenciálně překreslených leteckých snímků.

e) Výměry se vždy počítají ze zobrazovací pásky (odst.
3.6 a), a to i v případě ručního vyhotovení originálu
základní mapy.

3.7 Technologický postup pro tvorbu základ-
ní mapy ČSSR velkého měřítka přepraco-
váním původní mapy 984 210 TP-5

a) Stanovuje a podrobně popisuje možné způsoby
přepracování původních map, a to:

- přepracování výpočtem souřadnic z hodnot na-
měřených při tvorbě a údržbě původní mapy,

- přepracování kartografickou digitalizací,

- přepracování grafickou transformací.

b) Kategorizuje využitelné původní mapy podle druhů:
- mapy operátu evidence nemovitosti udržované

v souladu se skutečností,
- základní tematické mapy velkých měřítek,
- ostatní tematické mapy.
Uvádí jednotlivé konkrétní druhy map v každé
kategorii, stanovuje po přepracování dosažitelnou
třídu přesnosti, největší možné měřítko, způsob
přepracování a způsob ověření přesnosti původní
mapy.

c) Stanovuje způsoby ověření přesnosti původních map
v závislosti na jejich druhu. Jsou to tyto způsoby:

- přesnost je dána předpisem pro tvorbu původní
mapy, dále se nekontroluje (např. THM),

- analýzou odchylek dosažených při tvorbě a údrž-
bě původní mapy,

- kontrolním měřením.

Podrobně jsou popsány metody analýzy přesnosti
a kontrolního měření včetně způsobů jejich doku-
mentace a určeno, že toto kontrolní měření se pro-
vede vždy (bez ohledu na druh původní mapy),
pokud bylo více než 25 % polohopisu původní mapy
doplněno při její údržbě.

d) Stanovuje technologii vyhotovení základní mapy
1 : 5000 doplněné výškopisem.

Technické předpisy pro tvorbu základní mapy vstu-
pují v platnost v období bouřlivého rozvoje technologií
a nástupu prvků automatizace.

Jako správné se ukazuje hierarchické uspořádání
technických předpisů, kde základní předpisy, tj. směr-
nice, instrukce a metodické návody řeší zásadní
otázky.

Jednotlivá kritéria jsou uváděna jen ve formě vzor-
ců. Dosud obvyklé tabulky mezních odchylek nebyly
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zpracovány. V době elektronických kalkulaček jsou
zbytečné.

Uvedení nových technických předpisú do výrobní
praxe nebude snadné. Je potřeba upravit programy
systému MAPA (kritéria přesnosti), zaškolit vedoucí
i výrobní pracovníky, překonat v jednotlivých podni-
cích Geodézie zavedené technologické zvláštnosti,
které neodpovídají novým předpisúm a ř'ešit řadu
dalších technicko-organizačních otázek.

Základní mapa je mapou evidence nemovitostí;
obsahuje i další prvky, dúležité pro její širší technické
využití v národním hospodářství. Je proto nutné, aby
přístup k její tvorbě byl v každém okamžiku maxi-
málně zodpovědný.
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oddiel mapovania Liptovský Mikuláš

Vedeckotechnický rozvoj výrazne mení tradičné tech-
nologické postupy a silne zasahuje aj Iudský faktor.
Súčasne, ako sa mení práca samotná, mení sa aj vzťah
k práci. V priaznivých spoločenských podmienkach,
kde práca nie je ekonomicky exploatovaná, stáva sa
jednou zo základných Iudských potrieb. Potom ako
účelne organizovaná voIová činnosť vedie k utváraniu
hmotných a duchovných hodnot. Úroveň poznania
a stupeň zručnosti rozdelili Iudí na jednotlivé sociálne
triedy, pracovné vrstvy a skupiny, na odborníkov-špe-
cialistov. Tak pred stáročiami vzniklo aj povolanie
geodeta, ktoré z hIadiska spoločenských potrieb sa
radí k najstarším povolaniam.

Dnes považujeme geodeta za odborníka, ktorý sa
zaoberá zisťovaním a spracovávaním priestorových
informácií o velkých ale aj malých častiach zemského
povrchu a objektov na ňom. Taktiež realizuje vytyčo-
vanie projektov technických diel a zariadení z plánov
do terénu.

Ako táto činnosť uspokojuje pracovníkov v sú-
časnosti, je otázka hodná záujmu. Aby každý kládol
prácu v hierarchii svojich hodnot čo najvyššie je tak
v záujme jednotlivca, ako aj podniku, rezortu, či celej
spoločnosti. Aktívny, kultivovaný jednotlivec nachád-
za v práci možnosti osobného uplatneIŮa, spoločen-
ského uznaIŮa, prestíže, a nielen existenčný prostrie-
dok. Pozitívny vzťah k práci [8] spočíva:
- v práci samotnej, v jej charaktere, podmienkach,

zvláštnostiach,

- v jednotlivcovi a umiestnení práce v jeho hierarchii
hodnot, motívoch a postojoch.

Obidve zložky neposobia oddelene ale vo vzájomnej
interakcii.

Každá fudská činnosť má svoje vlastné, teda špeci-
fické črty, ktorými sa viac alebo menej odlišuje od
ostatných. Práve tieto prvky sú často motivačnými
faktormi ku kladnému vzťahu k práci. Pre prácu
geodeta je potrebné uviesť aspoň niektoré z nich.

Spoločenská nutnosť geodetických prác je urče-
ná vysokými požiadavkami na geodéziu zo strany
spoločnosti. Tieto práce sú nevyhnutné pre výstavbu,
plánovanie, evidenciu, obranu a riadenie moderného
štátu. Aj keď kvalitu prác dokáže posúdiť pomerne
úzky okruh špecialistov, prípadne pracovníkov štát-
nej správy, možno usudzovať, že sa geodézii a geode-
tom dostáva v primeranej miere aj spoločenského uzna-
nia.

Odbornosť tejto práce je vysoká a má sústavne
stúpajúcu tendenciu. Nemože ju vykonávať laik,
ale kvalifikovaný odborník-absolvent vysokej alebo
strednej školy. Okrem základných teoreticko-odbor-
ných disciplín je žiadúci aj dobrý rozhIad v ostatných
technických, prírodných ale aj spoločenských vedách.

Samostatnosť, technická nápaditosť a tvorivosť
sú výrazné prvky práce geodeta. V podmienkach svo-
jej práce je vefmi často ponechávaný na svoje rozhod-
nutia, ktorými určuje kvalitu, efektívnosť ale aj spo-
ločenský dosah výsledkov svojej práce.
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Terén ako pracovný predmet sa pre geodeta stáva
aj pracovným prostredím, čo vyvoláva množstvo
nových problémov a skutočností. Sú tu nesporné
výhody ako napríklad variabilita pracovného prostre-
dia a s tým spojená aj istá atraktívnosť, ktorá nedovolí
vytvárať monotónny stereotyp pracovného dňa. SÚtu
výhody biologického charakteru, ako je pohyb, telesná
námaha a pod. Pobyt v prírode vždy prináša aj pocit
vofnosti a psychické uvofnenie. Nie sú zanedbatefné
ani sociálne aspekty - možnosť poznávania nových
obcí, krajov, fudí, nadvazovanie neraz priatefských
kontaktov. Pracovisko geodeta sa však často mení.
Z príjemného vidieka sa dostane na križovatku mesta,
kde o fyzicky a psychicky zdravom prostredí nemožno
uvažovať. Na železnici a diafnici práca zostáva tech-
nicky zaujímavá. No sústredené ohfady na bezpečnosť
neposobia kladne. Únava a preťaženosť sa tu preto
dostavujú ovora skol'. Obmena pracovného prostredia
vyvoláva aj vážny sociálny problém. Pracovník nutne
dochádza do práce dopravnými prostriedkami denne
alebo aj s týždenným návratom. Pociťuje to rodina,
kde zákonite dochádza k malej účasti pracovníka na
riešení problémov ekonomických, rodinných či vý-
chovných. Ďalej je tu nižšia možnosť kultúrneho vy-
žitia, venovania sa zárubám, osobného pohodlia a neraz
aj hygieny. S rokmi odslúženými v teréne sa postupne
dostavujú aj zdravotné ťažkosti.
Am bície a otázky ašpiračnej úrovne sú všeobecne

vefmi citlivé. Aj v rámci geodeta sú určité špecifiká,
no nie sú ničím výnimočné od iných vysokokvalifiko-
vaných profesií. Možnost získať vedúcu funkciu je
reálna, no býva chápaná vefmi zúžene. Správne ve·
dený a vychovávaný pracovník má snahu dostať sa
k práci náročnejšej, pri ktorej by mal možnosť uplatniť
svoj talent a nadanie. Otázka náročnosti je v našej
profesii rozmanitá. SÚ práce náročnejšie s vyššími
požiadavkami na presnosť a spofahlivosť výsledkov.
SÚ práce s vysokou mierou zodpovednosti, ktorých
spolahlivosť určuje hodnotu, kvalitu a bezpečnosť
využívania mnohomiliónových investícií. Pri evidencii
nehnutefnosti máme možnosti čulého styku so strán·
kami, kde sa vyžaduje značná miera taktu, zdržanli-
vosti a znalosti technicko-právnych noriem.
Dobrým odborníkom sa nestáva človek náhle.

Je to dlhodobý proces naplnený skúsenosťami, vzde·
lávaním a záujmom jednotlivca o svoj odbor. No vý-
skumy [5, 8] potvrdzujú rozdielnosť v kritickom prí.
stupe jednotlivcov pri hodnotení seba samého ako
odborníka či možného vedúceho. Takéto javy mažu
neraz narúšať aj dobrý vyspelý kolektív. Sú to javy
len zriedkavé. Naša prax pozná vyspelých geodetov,
ktorí tvoria znamenité diela. Ich prácu si váži nielen
odborná verejnosť ale celá spoločnosť.

3. Jednotlivec a pracovný kolektív

Práca je spoločenská ciefavedomá činnosť založená
na vzájomnom kontakte Iudí [8]. Bez toho, žeby sme
si to uvedomovali, vstupuje jednotlivec do skupiny.
Tento jav odborníci nazývajú sociálna interakcia. Sku-
piny sa v zásade delia na
- formálne, vytvárené umele, ako organizačný
útvar,

- neformálne, vznikajúce dobrovofnou osobnou
vofbou, ako je novozaložená rodina, priateIstvá
a pod.

Vzťahy v kolektíve sú rozne. Od sympatií cez pria-
tefstvá po rozpory, nezhody až antagonizmus. Kolektí-
vy tvoria Iudia rozneho veku, vzdelania, skúseností,
pohlavia, názorov. Preto sa zákonite rozpadávajú na
podskupiny. V takom kolektíve, kde sa jednotlivci
a skupiny vzájomne rešpektujú, vládne súlad, spokoj-
nosť s prácou a optimizmus. Tak ako v rámci kolektivu
maže vzniknúť priatefský okruh, maže vzniknúť aj
egoisticky zameraná klika, ktorá vážne narúša ko-
lektív. Na sledovanie neformálnych skupín v rámci for-
málnych formácií je vypracovaná pomerne známa
sociometrická metóda. Jej výsledkom mMe byť socio-
gram, kde sú graficky vyznačené spojenia (obojstranné,
jednostranné, žiadne) medzi jednotlivými členmi
kolektívu na základe ankety, interview a pod. Takto
možno skúmať sympatie, ale aj ochotu spolupracovať
na spoločnej akcii. Naše kolektívy v tomto ohrade
nemajú výraznejšie zvláštnosti od pracovných kolek-
tívov v iných profesiách. Tak ako práca formuje jed-
notlivca, tak spoločná práca formuje kolektív. Práca
geodeta v rámci pracovnej skupiny-čaty, vyžaduje
súhru, znalosť technológie ale aj návykov partnera.
Platí to zvlášť pri vytyčovaní, pri mapovaní, merač-
ských prácach v priemysle, presnej a vefmi presnej
nivelácii a pod. Z týchto hfadísk je žiadúce sledovať
aj osobné vzťahy v rámci kolektívu medzi technickými
pracovníkmi ale ajmedzi pomocnými robotníkmi.
Tam, kde sa kolektív vyznačuje doverou, rešpektova-
ním osobnosti a porozumením, tam aj jednotlivec
nachádza svoje osobné uspokojenie.

4. Práca a jednotlivec

Subjektívny postoj jednotlivca k práci obsahuje množ-
stvo vzťahov. Realizácia morálnych zásad a možnosť
uspokojovania svojich potrieb sú určujúce faktory
[4, 10]. Tento vzťah sa prejavuje ako výslednica via-
cerých vplyvov.
Celkový vzťah k práci ako takej vyplýva,

z morálnych postoj ov získaných výchovou ešte v rodine,
neskol' v škole. SÚto postoje aktivity či pasivity, pra-
covitosti alebo lenivosti vobec. Nemáme dovodv si
myslieť, že v kádrovej skladbe našich geodeto; by
sme mali výnimky od iných profesií. Požiadavky,
aký by geodet mal byť sú dokonca kodifikované [1].
Na XIII. kongrese Medzinárodnej federácie geodetov
(FIG) vo Wiesbadene sa I. komisia okrem iného za-
oberala aj otázkami etického kódexu odboru. Do po-
predia sa kládli také vlastnosti, ako je odbornosť,
disciplinovanosť, korektnosť. Ďalšie otázky, ako kon-
kurencia, daňová discíplína, lákanie objednávatelov
sú aktuálne v krajinách súkromného podnikania.
V našich podmienkach nemajú viičšieho opodstatne-
nia.
Vzťah k povolaniu je vefmi často formovaný už

pri výbere povolania, kde prvotný záujem o práci
maže mať roznu intenzitu a trvanie. Skutočnosťou
však je, že pomerne nízke percento adeptov štúdia
odboru geodézia a kartografia donedávna prichádzalo
na školy uvedomele s konkrétnym záujmom. Podla
osobných poznatkov získaných v interview je to u vy-
sokoškolákov v priemere 31 % a u stredoškolákov
len 19,5 % (výsledky z rokov 1964-1978). Čiže vačši-
na prichádzala na štúdium náhodne, v dosledku pre-
plnenia škol iných smerov a pod. Je šťastím. že vačšinou
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ide o technické kádre,ktoré sa v krátkom čase adapto-
vali pre náš odbor. Časom získali k profesii aj určitý
emotívny vzťah. Svedčí o tom aj fakt, že po skončení
štúdia len 6% absolventov odboru geodézia a karto-
grafia Slovenskej vysokej školy technickej v Brati-
slave nepracuje v odbore a len 1 % v netechnických
profesiách [3]. V posledných rokoch sa situácia v pro-
fesijnej oricntácii s ohTadomna geodéziu výraz ne zlep-
šila. Na základných školách a stredných pracujú
výchovní poradcovia, ktorí majú základné údaje
a poznatky o našom odbore. Svoj kladný podiel tu
iste majú aj predovšetkým pracovníci výskumu i praxe,
ale aj učitelia vysokých škol, svojou popularizačnou
činnosťou v dennej tlači, rozhlase ap., ale aj takými
akciami ako sú Dni otvorených dverí odboru gcodézie
a kartografie na Českom vysokom učení technickon"l
v Prahe [l1J a pod. Popularizácia geodézie a karto-
grafie ako štúdijného odboru by sa mala azda výraz-
nejšie prejaviť v činnosti orgánov a pobočiek ČSVTS,
kde táto činnosť má dostatočný priestor.

Vzťah k aktuálncj práci, obrazne označovaný
ako "chuť" (nechuť) do práce, u každého jednotlivca
je rozny a prejavujú sa snahy po uspokojení v práci -
v konkrétnej činnosti, ktorú najradšej vykonáva. Na
našich pracoviskách poznáme veTa dobrých počtárov,
pracovníkov s vynikajúcim grafickým prejavom, či
Tudí ktorí radi prijímajú (vybavujú) stránky. Ovlá-
dajú aj iné činnosti ale tie ich už natoTko neuspokojujú.
V tomto ohTade určite nejde len o rutinu v jednotli-
vých činnostiach. V posledných rokoch sa vplyvom
automatizácie značne zmenila technológia. Využívame
počítače, elektronické diaTkomery, automatické ko-
ordinátory ap. Automatizáciou a vylučovaním čin-
ností podmienených zmyslovými vnemami (zrak,
sluch) sa mení povaha práce. Preto sa javí potreba
sledovať aj u nás vzťahy človek - stroj, resp. fu-
dia - stroj, ktoré sú predmetom skúmania inžinier-
skej psychológie. V tejto oblasti sa v ČSSR vykonali
zaujímavé práce a modely geodetických výkonov.
V nových podmienkach práce musí dnešný geodet
nachádzať novú motiváciu a tak aj seberealizáciu
osobnosti.

Spokojnosť človeka s prácou vyplýva z charakteru,
kultúrnosti a kvalít vlastnej práce, situácii v pracov-
nom kolektíve a morálno- voTovýchpostojoch jednotliv-
ca [4]. Je to súčastne ovplyvňované spoločenskými
pomermi a radom druhotných vplyvov. Tieto otázky
sleduje sociálna psychológia a psychológia inžinierska.
V iných odvetviach, ako je strojárenstvo, doprava,
chemická výroba, sú tieto skutočnosti sledované
odborníkmi-sociológmi a psychológmi. Možno pred-
pokladať, že v našej profesii tieto otázky budú ešte
nejaký čas sledované na úrovni našich vedúcich pra-
covníkov. Z dostupných prameňov sa dozvedáme, že
tieto problémy sú diskutované aj v blízkom zahraničí.
Otázka pracovných kolektívov a ich vplyvu na pra-
covné výkony zaujíma našich južných susedov v Ma-
ďarskej fudovej republike [9]. V Pofskej fudovej
republike sa diskutuje o postavení geodézie v spoloč-
nosti a v systéme vied [2]. Otázky kultúrnosti prác,
a to hlavne poTných pracovísk sú centrálne sledované
v ZSSR [7] orgánmi Hlavnej správy geodézie a karto-
grafie(GUGK).

V československých podmienkach máme všetky
predpoklady na to, aby práca geodeta sa stala pre
jednotlivca príťažlivou a doslova organickou súčasťou
jeho osobnosti. No zostávajú niektoré úseky, kde ešte
nie sú vyčerpané všetky možnosti.

Popularizácia odboru medzi mládcžou a na verej-
nosti zvýši jeho spoločenské uznanie a uvedomelý
záujem o štúdium. Je žiadúce viac využívať regionálnu
tlač, vedeckopopulárne časopisy ale aj vydávať vlastné
propagačné brožúry na pomoc výchovným porad com
na školách a pod. SÚ to vďačné úlohy prc pobočky
a orgány ČSVTS.

Sociálna starostlivosť a jej sústavné zvyšovanie
hlavne o terénne skupiny, kde rast kultúrnosti a hy-
gieny na poTných pracoviskách aj napriek dosahova-
ným výsledkom zo strany odborov je stále aktuálna
otázkam s možnosťami ďalšieho rastu.

Organizácia práce, zvyšovanie odbornej pripra-
venosti, sledovanie interpersonálnych vzťahov v sú-
bore komplexných zásahov zo strany riadenia má na
jednotlivca svoj kladný odraz. Priaznivo sa prejavuje
v jeho aktivite, iniciatíve a angažovanosti v odbore
ale aj v jeho osobnej spokojnosti.

Zvyšovanie kvality práce, výkonov a zároveň uspo-
kojovanie jednotlivca v práci, v kolektíve a celej
spoločnosti sú hodnoty, ktorých naplnenie je vecou
odbornej hrdosti a občianskej statočnosti každého
geodeta. SÚ to hodnoty, ktoré sú cieTmi spoločnosti
ktorú budujeme.
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První společný československo-sovětský
experiment s letadlovou laboratoří

AN-30

Ve dnech 9.-29. března 1982 se na území ČSSR uskuteč-
nil prvn společný experiment nu základě mezivládTlí
dohody o spolupráci y obla~ti dálkoV8ho průzkumu Země
mezi ČSSR a SSSR. Na pozvání Českého úřadu geode-
tického a kartografického, pověřeného usnesením vlády
ČSSR Č. 249 z r. 1977 koordinaci získdvání a využívání
materiálů dálkového průzkumu Země pro národní hos-
podářství ČSSR, vyslal Státní výbor SSSR pro hydrome-
teorologii a kontrolu životního prostředí letadlovou la-
bonatoř AN-30 a tým 5 v(;decl{ýc.h a odborných pracov-
niků do ČSSR, aby v uvedeném období mohly být poří-
zeny letecké multispektrální snímky a termální obrazy
vybraných lokalit, důležitých z hl,ediska dalšího rozvoje
našeho zemědělství, lesního a vodního hospodářství,
geologie a kartogreLe.

Letadlov6 laboratoi' AN-30 byla vybavena multispek-
trální leteckou lwmorou MKF -6 M Zeiss jena, souborem
3 Ie.teckých komor AFA s konstantou 50, 100 a 200 mm,
ruční leteckou komorou Hasselblad 500 EL Střediska
dálkového průzkumu Z,emě a dvoukanálovým skanují
cím infračerveným radLometrem Vulkan. Nový sovětský
termovizní SY9tém (teplo:vizor Vulkan), zaznam:enávající
na filmový pás teplotni obraz zemského povrchu nebo
vodní hladiny v pásmu odraženého i vlastního zM'ení
objektů, byl v tak velkém rozsahl1 a vůbec poprvé v Zl]-

hraničí použit právě při této akc.i. Letadlo AN-30 dispo-
nuj.e moderními navigačními prostředky, kt,eré umož-
i1Uj' lLlOvoriu, aby vedl dvoumotorový turbovrtulový stroi,
letící rychlostí 400--500 km/hod. ve výšce. ,až 7000 m,
s odchylkou nepřevyšujíCÍ v poloze i výšce 50 m od plá-
nované letové dráhy.

Pozemní podpllrná měření byla zajištěna dvěma ko-
lektivy vědeckých a technických pracovníků, a to na
Východoslovenské nížině [pracovníky z resortů MPVž
S~~R a MLVH SSR za metodického ved,ení Geografického
ústavu SAV) a pracovníky Střediska dálkového průzku-
mu Země a Geografického ústavu ČSAV v Brně na vý-
zkumném polygonu Interkosmosu "Střítež" v okr. Třebíč.
Vědecký program experimentu sledoval především vý-

zkum přírodních zdrojů Země. Roční období, použití
infračervené fotografie a registrace' teplotního obrazu
dáv!ají možnost zjištění rozsahu a stupně zamokření ze-
mědělské půdy. Výzkum v tomto směru byl soustředěn
na území VýChodoslovenské nížiny o ploše větší než
150000 ha. Celé území bylo snímkováno dvakrát různý-
mi postupy, takže byly získány multispektrální snímky
v měřítku 1:50000, černobílé infra snímky v měI'ítku
1 : 150 ODe, barevné infračervené měřické snímky
1 : 100000 a teplotní obraz v pásmu 3-5 !Lm a 8-13 [Lm.
Vybrané části, kde byla prováděna pc,zemní podpůrná
měi\ení, byly snímkovány 4 X podobnými postupy ve vět-
ších měřítkách [1:65000 až 1: 25000).

"Ii povodí i'eky Udava (okr. Humenné i bylo uskuteč-
něno opakované snímkování ,Q teplotní onímání za úče-
leIII získání podkladi'! k vytvof',ení Illodelu odtoku vody
při tání sněhové pokrývky a přesIlČjšímu stanovení vod-
ních zásob ve snělJové pc,krývce. Res8ní tohoto úkolu je
jedním z předmětll dvoustranné vědeckotecbnické spo-
lupráce se SSSR v oblasti dálkového pri'Jzkumu Země.
Pro účely geologického a geomorfologickébo prlizkumu
vulkanických pohoří na středním a výcbodním Sloven-
sku byly po!'ízeny multispektrální snímky v měi'itku
1 : 50000 a letecké měi'ické snílllKy 1 : 30 UOOa 1 : 100000
pohoří Vihorlat, oblasti ~1ezibodroží a Stiavnických vr-
cbl1. Pro taxaci lesních porostů v oblasti Kl'emnické
vrcby, lesnický výzkum a výuku interpretace materiáli'!
DPZ na vysoké škole byly pořízeny černobílé letecké
měi'ické snímky v měřítlm 1: 9000 smišených porosti'!
v obtížně přístupnýcb místeob na pczadí sněhové po-
krývky a prl1zkul1lové inf(,ačerv8né sniml{y komorou
Hasselblad v měřítku 1: 22000.
Vědecký program experimentu sledoval též otázkv

ochrany životního prostředí. Ke zjištimí rozsahu nega·
tivního vlivu člověka na přírodu v rekreačních oblus-
tecb s vysokou návštěvností nebo s hustou zástavbou
rekreačních cba,t byly pořízeny mulilspektrální a ba-
revné infračervené měřické snímky okolí voc1ní nádrže
Zemplínská Šírava a Kníničské prehrady u Brna. Tyto
materiály poskytnou objektivní a olJsabově bobaté pod-
klady pro územní plánování.

Parametry leteckého snímkování byly ve všech Pf!-

p,adech vol!eny tak, aby získané snímky mohly být vy-
užity v resortech geodézie a kartografie, geologie, les-
níhOi a vodníhO hospodářství I\e zdokonalení a akt ua li -
zaci základních i tematických map v měřítkách od
1 : 10 000 až po 1: 200 000.
Výsledky experimentu s letadlúvou laboratoří AN-30

budou též použity k řešení některých úko!lI základního
a aplikovaného výzkumu. Za tímto účelem se 16. 3. 1982
uskutečnila za SOUČinnosti Střediska dálkového průzku
mu Země a Geografického (,stavu ČSAV v Brně koordi-
novaná ,akce na výzkumném polygonu Interkosmosu
v okrese I'rehíč, pi'! níž byly z paluby AN-30 pořizoviíny
multlspektrální snímky komorou MKF·b z výšky 6200
a 3100 metrů, přičemž ve stejné JoLJě byly vyhotoveny

1982/96



Geodetický a kartografický ob.or
ročník 28/70, číslo 4/1982 97

snímky obdobných spe,ktrálních parametrů multispek-
trální komorou Geo-:rafického ústavu ČSAV z výšky
500 meltrů pomucí letadla AN-2 podníku Slovair. Součas-
ně probíhalo pozemní podpůrné měření spektrální od-
raznosti různých objektů, teploty ,a vlhkosti půdy
a vzduchu.
Během 6 ll8tových dnů s p,říznivými meteorologickými

podmínkami bylo uskutečněno 8 vzletů z letišť v Bratis-
lavě a Košicích. Labor:atoř AN-30 pracovala ve, vzduchu
celkem 26 hodin 50 minut. Celk<embylo pořízeno a k la-
bomtornímu zpracování p,ředáno více než 9000 černobí-
lých zonálních (multispektrálních] snímků, černobílých
a barevných infračervených měřických snímků, průzku-
mových Infračervených snímků komorou Hasselblad
a fotografický záznam termovizního sním3.ní na ploše
209000 ha.
V závěru experimentu byla uspořádána tisková kon-

ference, které se zúčlastnilo 31 novinářů a setkání se
stranickými a vltdními představiteli Slovenské socialis-
tické republiky, jehož součástí bylo shlédnutí výstavlw,
obsahující již některé výsledky snímkování na východ-
ním Slovensku a prchlídk:a letacllové laboratoře> AN-30.
Během pobytu letadla na letišti v Bratislavě byly pořá-

dány exkurze pro vedoucí a vědeci,é pracovníky zainte-
resovaných organizací, kterých ~e zúčastnilo více než
100 osob.
První společný československo-sovětský experiment

s letadlovou laboratoří AN-30 proběhl úspěšně bez mi-
mořádných událostí a organizačních komplikací díky
podrobné p,řípravě a maximálnímu úsilí všech zúčast-
něných orgánů a organizací. Získ,ané materiály dálkové-
ho průzkumu Země budou distribuovány zaintere,sova-
ným orglanizacím v květnu-červnu 1982, přičemž. jako
první budou zpraco,vány snímky z území Východoslo-
venské nížiny. Pi',edběžné hodnocení mo2'ností jejich VI'-
užití, zejména organizacemi resortú zemědělství a výživy
a lesního a vodního hospodářství se předpokládá v ziáří
t. r. Hodnocení vědeckého přínosu experimentu z hle-
diska cílů dvoustranné vědeckotechnické spolupráce
v obLasti dálkového průzkumu Země mezi ČSSR a SSSR
bude zpracováno do konce roku 1982. Plné a všestranné
využití získaných materiálů všemi zainteresovanými or-
ganizacemi si vyžádlá dobu až dvou let.

Ing. Jiří štma, CSc.,
Středisko dálkového průzkumu Země,

Geodetický ústav, n. p., Praha

Hlavní záměry politickoodborné
činnosti ČSVTS - společnosti
geodézie a kartografie na r. 1982

, _ Ing. Jiří Vaingát,
tajemník ČUV CSVTS.GK, Praha,

Mária Segešová,
tajomníčka SÚV ČSVTS-GK, Bratislava

Politickoodborná činnost společnosti geodézie a karto-:-
grafie na r. 1982 vychází ze .závěrů XVI. sjezdu KSC
a na něj navazujících plén uy, které jsou zakotveny
v programovýchvdokumentech CSVTS, zejména v "Pro-
gramu šinnosti CSVTS k zabezpečení závěrů ,XV!- sjez-
du KSC", který byl přijat na II. zasedání UR CSVTS
v květnu r. 1981.
_ Dále pak tep.to plán čerpá z dokumentu "Úkoly
CSVTS-GK a CSVTS-GKS v rozvoji vědy a techniky
v odvětví geodézie a kartografie" navazujícího na pro-
gram činnosti ČSVTS na období mezi V. a VI. sjezdem
ČSVTS, který byl přijat Čs. výborem geodetickým a_k:;tr-
tografickým i oběma národními společnostmi (CUV
a SÚV) geodézie a kartografie a projednaných zásad
součinnosti (s oběma národními resorty) při realizaci
"Souboru opatření při zdokonalování plánovitého řízení
národního hospodářství" v odvětví geodézie a karto-
grafie.
Hlavní pozornost společnosti geodézie a kartografie

bude i nadále věnována rozvoji a usměrňování iniciativy
a tvořivého úsilí všech jejích členů, orgánů a organizací
geodézie a kartografie na pomoc při plnění úkolů efektiv-
ního rozvoje čs. národního hospodářství ve druhém
J.:oce 7. pětiletky, hospodářského a sociálního rozvoje
CSSR, na urychlení rozvoje a zavádění nových poznat-
ků vědy a techniky do praxe a na účast při rozpracování
a realizaci úkolů státních cílových programů a prognóz
čs. národního hospodářství v odvětví geodézie a karto-
grafie.
Zvýšená pozornost bude věnována dalšímu vzdělá-

vání technických a inženýrských kádrů v oblasti nové
měřicí, výpočetní a zobrazovací techniky s cílem zvý-
šení efektivnosti a kvality geodetických a kartografic-
kých prací a úspory živé lidské práce.

I. Hlavni úkoly politickoodborné činnosti
V politickoodborné činnosti na r. 1982 usměrní ČÚV
i SÚV ČSVTS-GK svou aktivitu (tj. především ve
vědecké, výrobně technické propagandě, vzdělávací
činnosti a rozvoji všech forem iniciativy členů) na pod-
poru, řešení a realizaci "Hlavních úkolů", které formu-
loval do následujících bodů:

-' aktivně podporovat a prosazon1t politiku KSČ na
všech úsecích práce, zejména mezi vědeckotechnic-
kou inteligencí a jejím získávání pro tuto politiku
a pro plnění úkolů národního hospodářství,

- vyvinout úsilí o maximální efektivnost a kvalitu
vědecko-výzkumné, organizačně-technické, řídící
a další výrobní činnosti lepším a rychlejším rozšiřo-
váním a zaváděním výsledků vědy, vS-zkumu a tech-
niky do praxe, na úspory a racionální využívání
paliv, energie, materiálů a hospodářských prostředkú
a živé lidské práce v podmínkách orgánů a organizací
geodézie a kartografie,

-- podporovat ochranu a tvorbu životního prostředí.
půdního a lesního fondu a racionálnější využívání
zemědělského půdního fondu

- aktivně pomáhat při doplňování a zvyšování růstu
kvalifikace pracovníků a jejich přípranl pro nároč-
nější úkoly národního hospodářství v odvětví geo-
dézie a kartografie,

- hledat nové formy a metody rozvoje pracovní inicia-
tivy, výchovy členů a kolektivů na racionální využí-
vání výrobních fondů, pracovních sil a společen-
ských prostředků,

- úzce spolupracovat s hospodářskS-m vedením a spo-
lečenskými organizacemi podnikú v rozvíjení socia-
listické soutěže, hnutí BSP, KRB a VZH,

- usměrnit politickoodbornou činnost na zintenzívnění
vědeckotechnického rozvoje, racionalizaci řízení
a správní činnosti na každém úseku práce,

- pomáhat při zkvaliťňování služeb poskytovaných
národnímu hospodářství jako celku i jednotlivým
organizacím a občanům,

- zabezpečovat vyšší kvalitu, efektinlOst a hospodár-
nost politickoodborných akcí a orientovat je na
hlavní úkoly a problémy rozvoje čs. geodézie a karto-
grafie. Dbát na dobrou odbornou a organizační při-
pravenost akcí s konkrétními a reálnými závěry
a realizačními výstupy,

- zintenzivnit a zkvalitnit přímou politickoodbornou
pomoc pobočkám ČSVTS,

- rozvíjet mezinárodní spolupráci ve vědeckotechnic-
kých společnostech zemí socialistického společenstv',
zejména se SSSR. V jejím rámci koordinovat spo-
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B. Celostátní a republikové akce bez zahra-
niční účasti

lečný postup v činnosti mezinárodních nevládních
organizacích FIG, ISPRS~a.:ICA, ,

- ve spolupráci s resorty CUGK a SUGK v souladu
s nově uzavřenou "Dohodou o vzájemné spolupráci"
rozvíjet čillnost OS, KV (MV v Praze a Bratislavě)
a poboček CSVTS na realizaci plánů vědeckotechnic-
kého a ekonomického rozvoje, na podporu hlavních
úkolů a problémů rozvoje čs. geodézie a kartografie,
na koordinaci politickoodborných akcí a vysílání
delegátů na tyto.

II. Akce k zabezpečení hlavních úkolů
politickoodborné činnostI

Plán politickoodborných akcí na r. 1982 vychází z výše
uvedených úkolů a z návrhů odborI}ých skupin (OS)
společnosti geodézie a kartografie CSVTS. Výsledek
těchto opatření je zahrnut do následujícího plánu poli-
tickoodborných akcí:

A. Celostátní akce se zahraniční účastí
"Geodetické informační dny
Brno 82"
(XIX. burza technických zlepšení)
Brno
15.-17. září
3 dny
ČÚV-17, pobočka ČSVTS při Geo-
dézii n. p., Brno

Organizátor: DT ČSVTS Brno
Zahraniční účast: 26
Odborný garant: Ing. Milan Klimeš
Anotace akce: - Výstava zlepšovacích návrhů,

umožňující posouzení jejich vy-
užitelnosti v podmínkách růz-
ných geodetických pracovišť.
Zahraniční účast geodetických
společností má umožnit žádoucí
konfrontaci úrovně zlepšovatel-
ského hnutí v socialistických
zemích.
Program doplňuje semmarní
zasedání, spojené s informacemi
výrobců, vystavujících v rámci
Mezinárodního strojírenského
veletrhu zařízení, pomůcky a
materiály pro geodetická pra·
coviště.

- Akce je součástí doprovodného
programu veletrhu jako jeho
pravidelně opakovaná kompo-
nenta.

Místo konání:
Datum konání:
Trvání akce;
Pořadatel:

"Využitie fotogrametrie
v národnom hospodárstve"
Tatranská Lomnica
1.-3. september
3 <;lny
SUV GKS, OS 1703
Ing. Jozef Čerňanský, CSc.
ČÚV GK, OS 1703
P-ČSVTS pri Stavebnej fakulte
(SvF) SVŠT Bratislava
Katedra geodézie SvF SVŠT Bra-
tislava
- Podujatie je určené pre pracov·

níkov rezort ov SÚGK a ČÚGK,
technol6gov fotogrametrických
prevádzok a pracovníkov iných
rezortov.
Informácia o nových teoretic-
kých a technologických po-
znatkoch fotogrametrických
met6d na využitie pri riešení
úloh národného hospodárstva,
predovšetkým v rezorte geodé-
zie a kartografie a v technickej
praxi.

Miesto konania:
Dátum konania:
Trvanie akcie:
Zabezpečuj e :
Odborný garant:
Spolupráca:

Místo konání:
Datum konání:
Trvání akce:
Pořadatel:

Organizátor:
Odborný garant:
Anotace akce:

Miesto konania:
Dátum konania:
Trvanie akcie:
Zabezpečuje:
Odborný garant:
Spolupráca:
Anotácia akcie:

Místo konání:
Datum konání:
Trvání akce:
Pořadatel:

Organizátor:
Odborný garant:
Anotace akce:

"IV. konference geodézie
a kartografie v dopravě"

Luhačovice
5.-7. října
3 dny
ČÚV-17, Federální ministerstvo
dopr51vy _
DT CSVTS Ustí nad Labem
Ing. Slavoj Kádner, CSc.
- Konference zhodnotí plnění úko-

lů geodézie a kartografie v do-
pravě; projedná a doporučí
koncepci rozvoje geodézie a kar-
tografie na další období, a to
v oblasti řízení prací, jejich
metodiky, přístrojového vyba-
vení a výchovy pracovníků.

- Akce je určena pro geodety
a kartografy resortu FMD
a z odvětví národního hospodář.
ství, která s dopravou spolu-
pracují.

"Sympózium o automatizácii
v geodézii a kartografii"

Bratislava
7.-8. mája
2 <;lny
SUV GKS, OS 1706 a DT-IO
Ing. Tibor Bartovic
ČÚV GKS ČSVTS
- Ciefom symp6zia je informovať

odborníkov v odvetví geodézie
a kartografie o možnostiach
realizácie poznatkov vedy a
techniky na úseku automatizá-
cie. Hlavným zámerom je spro-
stredkovanie informácií o kon-
krétnych možnostiach rozvoj a
automatizácie geodetických a
ekonomických dát na podniko-
vej a rezortnej úrovni pomocou
počítačov rady SMEP a rady
JSEP.

"Odborná výchova geodetú
a kartografů"

Hradec Králové
IV. čtvrtletí
2 dny
ČÚV-17, OS 1707 - ekonomika
geodézie a kartografie
DT ČSVTS Ústí nad Labem
Ing. Vladimír Pospíšil
- Akce je určena k zhodnocení

odborné výchovy geodetů a kar-
tografů na středních odborných
a vysokých školách a v ostat-
ních formách výchovy a pers-
pektivám dalšího vývoje s ohle-
dem na potřebu kvalifikova·
ných kádrů.

- Akce je yěnována 275. výročí
založení Ceského~vysokého uče-
ní technického (CVUT) v Praze
a 30. jubileu Vysokého učení
technického (VUT) v Brně
a Střední průmyslové školy ze-
měměřické (SPŠZ) v Praze a do-
savadním výsledkům výchovy
geodetů a kartografů na Sloven·
ské vysoké škole technické
(SVŠT) a Slovenské průmyslovó
škole stavební (SPŠS) v Brati-
slavě.
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6. Názovakcie:
Miesto konania:
Dátum konania:
Trvání akcie:
Zabezpečuje:

"Konferencia o atlase SSR"
Smolenice
15.-16. januára
2 dny
SISlVenskágeografická spoločnosť,
SUV GKS
- Akcia je pre vybraných pracov-

níkov geografova kartografovo
Oiefom je zoznámenie sa s geo-
grafickými a kartografickými
prácami pri tvorbe a vydaní
Atlasa SSR.

"Nové směry vedení EN"
Karlovy Vary
IV. čtvrtletí
2 dny
ČÚV-17, pobočka ČSVTS při Geo-
dézii, n. p. Plzeň
DT ČSVTS Plzeň
Ing. Marcel Šmolík
- Akce je zaměřena k problémům

připravované přestavby obsahu
registru evidence nemovitostí,
vedení vlastnických vztahů
k nemovitostem na počítači
a využití minipočítačů v evi-
denci nemovitostí.

- Akce je určena pro pracovníky
středisek geodézie.

7. Název akce:
Místo konání:
Datum konání:
Trvání akce:
Pořadatel:

Organizátor:
Odborný garant:
Anotace akce:

III. Zahraniční styky

Zahraniční styky ČSVTS - společnosti geodézie a karto-
grafie budou obdobně jako v předcházejících letech
orientovány především na spolupráci se sesterskými
společnostmi v socialistických státech, tak jak vyplývá
ze závěrů XIII. porady představitelů těchto společností
(konané v r. 1981 v BLR - Karlovo).
Styk s mezinárodními nevládními organizacemi
- FIG (Fédération Internationale des Géomětres

Mezinárodní federace zeměměřičů),
- ISPRS (International Society of Photogrammetry

and Remote Sensing - Mezinárodní fotogram-
metrická společnost a dálkový průzkum),

- IOA (International Oartographic Association - Me·
zinárodní kartografická aso,9iace) ~

budou i nadále zabezpečovat OSNK (Os. národní komi-
téty)
- 'QSGK (Qs. geodetický komitét)
- QSFK (Qs. fotogrammetrický komitét)
- CSKK (Os. kartografický komitét).

V otázkách účasti a angažovanosti ve vyse uvede-
ných mezinárodních nevládních organizacích bude spO·
lečnost geodézie a kartografie i v dalším období úzce
spolupracovat s VTS-GK socialistických států.
Zajištění politicko-odborné činnosti naší společnosti
v rámci zahraničních styků:
a) Plán přij etí:

viz bod II. A. 1. a 2.
a dále
- 1 účastník z BLR

tematika: - vypracování plánů intravilánů
- účast zástupců VTS-ZSS na zasedání Geodetic-

kých služeb socialistických států (GSSS) k tématu
č. 5 "Uplatnění automatizace při inženýrskogeo-
detických pracích".

b) Plán vyslání na akce v zahraničí:
- předpokládá účast statutárního zástupce na Za-

sedání Stálého výboru FIG a konference k 100. vý-
ročí geodetické služby Holandska a dále na

- pracovní zasedání 7. komise FIG (evidence nemo-
vitostí)

- prac. poradu studijní skupiny 6D FIG spojenou
s předáním funkcí předsedy a tajemníka
(spojeno s odbornou akcí "Leitungskataster v Ra-
kousku")

- symposium III. komise ISP - Finsko
- 11. mezinárodní kartografickou konferenci -

Polsko (Varšava)
- poradu přípravného štábu XVII. kongresu FIG
- po jednom až dvou delegátech na odborné akce

pořádané VTS-GK socialistických států v rámci
reciprocity.

Plán přijetí i vyslání bude konkrétně zpracován
a předložen (s příslušným časovým předstihem) na
jednotlivá čtvrtletí v r. 1982 všem zainteresovaným
a schvalovacím orgánům.

IV. Ediční činnost a spolupráce s odborným tiskem

ČSVTS - společnost geodézie a kartografie v rámci své
ediční činnosti připravuje na r. 1982 vydání sborníků
k plánovaným politickoodborným akcím (uvedeným
v bodě II.).
V souladu s llově uzavřenou Dohodou o vzájemné

spolupráci l!le,ziOesk;trl}úř~ademgeodetickým a karto-
grafickým (OUGK) a OUVOSVTS - společnosti geodézie
a kartografie bude využíváno i v příštím roce, k publi-
kování materiálů naší společnosti, odborného časopisu
Geodetický a karto,grafický obzor (GaKO), zejména
rubriky "Z činnosti CSVTS".

V. Propagace a informace

Plán propagace a informace bude navazovat na získané
zkušenosti z předcházejícího období, zejména v propa-
gaci věgecko-technických poznatků z jednotlivých po-
boček OSVTS-GK, využívat osvědčené současné a hle·
dat nové formy přenosu informací vědeckotechnických
poznatků a úloh, které staví před naši společnost
XVI. sjezd KSČ.
O politicko-odborných akcích (POA) se zahraniční

účastí jsou a budou v předstihu, odpovídajícímu "Plá-
novací metodice", informovány sesterské VTS-GK.
Nosné POA naší společno§ti budou podle plánu poli-

tickoodborné činnosti (POO) propagovány i v odbor·
ném a denním tisku, popř. jiných masově sdělovacích
prostředcích.
Informace z již yskutečněn$·ch POA budou předávány

až do poboček OSVTS-GK, a to formou přednášek,
besed apod. (obdobně i ze zahraničních zasedání).

VI. a VII. Politickoorganizační a racionalizační opatření

V souladu se Sta~oyami Č,SV,!,Spřipadá na rok 1982
svolat konferenci OUV a SUV OSVTS - společnosti geo·
dézie a kartografie. ~
Ve smyslu "Politickoorganizačního zabezpečení VOS

(konferencí) poboček, _ksmferencj KVOS, konferencí
MR a KR, konferencí ouy a SUV odborných společ.
ností a n~rodních shzdů OSVTS" vydaného předsed-
nictvem OR a SR OSVTS přijaly a projednaly obě
národní společnosti na svých zasedáních následující
opatření:
1. a) "Směrnice" "Volební řád",
b) Politickoorganizační opatření k zabezpečení ná-
rodních konferencí.

2. Termíny konferencí KV (MV v Praze a Bratislavě),
odborných skupin společností a národních konferencí.

3. Ustavily komise pro přípravu konferencí odborných
orgánů (programovou, kádrovou, organizační), jme-
novaly její členy a vymezily jejich pracovní náplň.

4. Zajistí aktivisty pro pomoc_ rři přípravě na všech
úrovních (od poboček až po OUV a SUV).
Předsednictvo i plénum ČÚV-GK a SÚV-GKS se

bude pravidelně na svých zasedáních zabývat přípravou
svých konferencí. V I. pal. 1982 se uskuteční hodnotící
scltů~e odborných skupin.
OUV a SUV - společnosti geodézie a kartografie bude

i v příštím roce věnovat zvýšenou pozornost rozvoji
a usměrňování pracovní iniciativy a tvořivého úsilí
členů na pomoc při plnění hlavních úkolů efektivního
rozvoje národního hospodářství v oblasti geodézie
a kartografie. Ve spolupráci s resorty a hospodářskými
<2rganizacemise bude i nadále vyhodnocovat podíl členů
OSVTS na plnění hlavních úkolů odvětví geodézie
a kartografie.
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Společná tematická soutěž
pro zlepšovatele a vynálezce
resortu ČúGK a SÚGK na rok 1982

Ing. Václav Slaboch. CSc.,
ČÚGK,

Ing. Helena Žaarová,
SÚGK

Český úřad geodetický a kartografický (ČÚGK) v,ČSR
a Slovenský úrad geodézie a kartografie (SUGK)
v SSR vyhlašují v souladu s Dohodou o společném
vyhlašování tematických soutěží společnou tematickou
soutěž na rok 1982:

Tematický úkol č. 1/1982
I. Název tematického úkolu:

Víceúčelové využití výsledků geodetických a kartogra-
fických prací ve velkých městech

2. Lhůta pro podání návrhu řešení: 31. 12. 1982
3. Odměna za komplexní řešení: 5000 Kčs
4. Dosavadní stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
Na území měst se provádí řada geodetických prací,
které na téže lokalitě probíhají souběžně anebo ná-
sledně. Dochází k tomu, že tytéž předměty měření se
několikrát za sebou zaměřují, zobrazují anebo každý
měřič v určitém prostoru zaměřuje jen určité prvky
(nebo změněné prvky). Dochází tak k m'efektivní
multiplicitě prací a nadměrnému čerpání pracovních
kapacit. Jedná se zejména o měřické práce pro THM
a údržbu evidence nemovitostí.

5. Popis úkolu a jeho technickoekonomické
požadavky:
Stanovit systém koordinace prací v určitém území,
optimální metody měření a sortiment předmětů mě-
ření tak, aby na základě jediného měření bylo možno
výsledky víccnásobně využít.

6. Technickoekonomická informace o stavu
techniky:
Návod - Technické mapy měst z roku 1969
Směrnicc pro údržbu map EN
Směrnice pro zaměřování změn v mapách evidencc
nemovitostí (i když byly zrušeny, nový předpis dosud
~evyšel)

7. Rešitelům úkolu zodpoví jednotlivé dotazy:
Ing. Alena Pfauero>;:á, Geodézie, n. p., Č. Budějovice,
Lidická 27, 370 86 Ceské Budějovice

8. Průzkum prospěšnosti provede:
Geodézie, n. p., Č. Budějovice na pracovištích SG
Písek a Tábor

Tematický úkol č. 2/1982
I. Název tematického úkolu:

Nové aplikace inženýrské geodézie v národním hospo-
dářství

2. Lhůta pro podání návrhu řešení: 30. 9. 1982
3. Odměna za komplexní vyřešení: 5 000 Kčs
4. Dosavadní stav a jeho technickoekonomické
požadavky:
Jedná se o dosud nepoužité aplikace inženýrské
geodézie

5. Popis úkolu a jeho technickoekonomické
požadavky: _
Aplikace inženýrské geodézie, které se v CSSR dosud
nepoužívají a které nebyly ani publikovány v čs.
odborné literatuře.

6. Technickoekonomické informace o stavu
techniky:
Předpokládá se použití přístrojového vybavení, které
j~ k dispozici v podnicích resortu.

7. Rešitelům úkolu zodpoví jeqnotlivé dotazy:
Ing. Miroslav Herda, CSc., VUGTK, tř. Rudé
armády 98, 250 66 Zdiby

8. Průzkum prospěšnosti provede:
VÚGTK

Tematický úkol č. 3/1982
1. Název tematického úkolu:

Osnova rozboru změn v půdním fondu
2. Lhůtapropodánínávrhuřešení: 30. 9.1982
3. Odměna za komplexní vyřešení: 5000 Kčs
4. Dosavadní stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
Dosavadní rozbor změn v půdním fondu, zpracová-
vaný v jednotné řadě okres-kraj-Statistická ro-
čenka, je ve svém členění málo přehledn~-, v některých
případech uvádí stejné údaje vícekrát, údaje v texto·
vé části a v přílohách se prolínají. Jeho stávající
konstrukce neumožňuje důsledné a pi'ehledné zab-
zEmírozboru změn v lesním půdním fondu i vyhodno-
ccní prověJe.!': půdníh9 fondu, které jsou zajišťovány
v resortu CUGK a SUGK od roku 1981.

5. Popis úkolu a jeho technickoekonomické
požadavky:
Navrhnout osnovu rozboru změn v půdním fondu
v jednotné řadě okres-kraj-Statistická ročenka
tak, aby dosavadní sledování vývoje zemědělského
půdního fondu bylo přehlednější a ukazovalo kom·
plexně na zásadní změny v jeho využívání. Osnovu
i'ešit pro textovou i tabulkovou část. Doplnit sledo-
vání vývoje lesního půdního fondu, vyhodnoccní
prověrek půdního fondu a vyhodnocení doi:'asně
užívaných pozemků pracovníky lesních organizací.
Nutnou podmínkou řešení je návrh na sledování

vývoje rozhodujících změn v zemědělském a lesním
půdním fondu s využitím dosavadních vývojových
řad.
V rámci řešení jc možné navrhnout i případné

doplnění tabulkové části mimo jednotnou řadu
okres-kraj-Statistická ročenka, vzhledem ke speci-
fickým potřebám okresů popřípadě krajú.

6. Technickoekonomické informace o stavu
techniky:
ČÚGK Č. 5915/1978-22 Evidence a sumarizace po-

zemkú dočasně užívaných pra-
covníky Státních lesů

ČÚGK č. 5156/1979-22 Organizační pokyn Č. 2 k su-
marizaci sektorov~'ch pi't,hle-
dů

ČÚGK Č. 4579/1981-21 Sumatizace sektorových pi'e-
hledú k 1. lednu 1982

ČÚGK č. 4681/1981-21 Sledování trvalých úbytků
a přírůstkú lesní půdy

Q(TGK č. 5813/1981-21 Prověrky púdního fondu
7. Rešitelům úkolu zodpoví jednotl)vé dotazy:
Ing. Radomír Doško, Gjlodézie, n. p., Ceské Budějo-
vice, Lidická 11, 370 86 Ceské Budějovice

8. Průzkum prospěšnosti provede:
Geodézie, n. p., České Budějovice

Tematická úloha č. 4/1982
I. Názov tematickej úlohy:

Kopírovanie na plastické fólie

2. Termín podania návrhov riešenia: 31. 12. 1982
3. Odmena za komplexné vyriešenie: 7 000 Kčs
4. Doterajší stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
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Kopírovacie predlohy pre tlač farebných zložiek
mapy sa t. č. vyhotovujú ako diapozitívy na plastic-
kých fóliách typu PVC (astralón) systémom kopíro-
vania "Grafolit", t. j. pozitív-pozitív. Využíva sa
pl'i tom senzibilizovanej emulzie Grafolit T 020
v nasledovnom technologickom postupe: ovrstvenie
emulziou, expozícia, negatívne vyvolanie, vyfarbenie
(ultralak) a odvrstvenie.
Prednosti tohoto technologického postupu sú:

- využívanie rozmerovo stabilizovaných podložiek
sposobilých na opakované ovrstvenie a vyfarbenie

- možnosť vyhotovania čiernych alebo pestrofareb-
ných súkópií

-- pozitívny spósob kopírovania s možnosťou jedno-
t!uchej kontroly kvality obrazu, lícovania, úplnosti
'1 retuše

- dlhodobá krycia schopnosť, pre rekopírovanie
- prípravky tuzemskej výroby v podstate zhodné

s prípravkami pre vyhotovovanie ofsetových tla-
čových foriem.
~evýhody tohoto technologického postupu sú:

--- pomcrne zdlhavý proces kopírovania kvalitatívne
závislý na celom rade parametrov (pracovná teplo-
ta, vlhkosť pracovného priestoru, variabilná kvalita
a citlivosť emulzie a pod).

- prítomnosť zdraviu škodlivých chrómových zlú-
čenín, ktorých vylúčenie z procesu kopírovania je
celosvetovým problémom

- nedostatok fólií PVC pre grafické a reprodukčné
účely.

5. Popis úlohy a technickoekonomické požia-
d,avky:
Ulohou Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava
v 7 paťročnici je racionálne inovovať technológiu
kopírovania na plastické fólie, pričom je potrebné:
- rešpektovať zámery ochrany životného a pracov-

ného prostredia
-- zvýšiť kvalitu produkcie
- zvýšiť produktivitu práce
.- usporiť devízové prostriedky
- vylúčiť z kopírovacieho procesu zdraviu škodlivé

I,átky.
Uloha spočíva v prenose obrazu na plastickú fóliu

fotomechanickým kopírovaním, sposobom pozitív-
pozitív tak, aby výsledkom bola čiernobiela repro-
dukcie schopná súkópia viacerých čiernobielych
predloh alebo pestrofarebná súkópia viacerých čierno-
bielych predloh ako náhrada nátlačku (kontrolného
výtlačku).

().Technickoekonomické informácie o stave
techniky:
Firemná literatúra k dispozícii v OBIS kartografie pri
Slovenskej kartografii, n. p., Bratislava

7. Riešiterom úlohy zodpovie jednotlivé dotazy:
Ing. Břetislav Kelnar, Slovenská kartografie, n. p.,
Bratislava, Pekná cesta 17, 834 07 Bratislava

8. Prieskum prospešnosti vykoná:
Slovenská kartografie, n. p., Bratislava

I. ~ázov tematickej úlohy:

Regenerácia meračských pásiem
2. Termín podania návrhov riešenia: 31. 12. 1982
3. Odmena za komplexné vyriešenie tematickej
úlohy: 3000 Kčs

4. Doterajší stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
V súčasnej dobe pretrváva nedostatok meračských
pásiem. Pásma sa používajú dlhú dobu. Ich kvalita
a najma čitaternosť sa tým znižuje, čo má nepriaznivý
dopad na !,ýchlosť a kvalitu vykonávaných prác
v rezorte SUGK.

5. Popis úlohy a technickoekonomické požia-
(~avky:
Ulohou je vyriešiť obnovu použitých meračských pá-
siem rahko dostupným a rýchlym sposobom pri vyna-
loženi primeraných nákladov vzhradom k cene
pásma. Ide predovšetkým o znovuvyznačenie stup-

nice (delenia pásma) a súčasne o predrženie jej život-
nosti (napr. och.r:,annouvrstvou). Obnovené pásmo
musí vyhovovať CSN 25 1105 Meračské pásma.

6. Technickoekonomické informácie o stave
~echniky:
gSN 25 1105 Meračské pásma
CSN 25 1151 Meracie pásma vo vidlici
ČSN 25 1157 Ocerové pásma s delením centimetrovým

7. J!.iešiterom úlohy zodpovie jednotlivé dotazy:
Utvar technicko-organizačného rozvoj a, Geodézia,
n. p., Bratislava, Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava

8. Prieskum prospešnosti vykoná:
Geodézia, n. p., Bratislava

Tematická úloha č. 6/1982

I. Názov tematickej úlohy:

Technol6gia automatizovaného spracovania doku men-
tácie skutočného vykonania stavieb so zretelom na
využitelnosť pri aktualizácii štátnych mapových diel
a evidencie nehnutelností

2. Termín podania návrhov riešenia: 31. 12. 1982
3. Odmena za komplexné vyriešenie tematickej
úlohy: 7 000 Kčs

4. Doterajší stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
Vyhotovovanie dokumentácie skutočného vykonania
stavieb sa rieši iba rámcove v § 9 Vyhlášky č. 1l/1974
Zb. Slovenského úradu geodézie a kartografie o geo-
detických prácach vo výstavbe. Doteraz nie je vyrie-
šený sposob vyhotovovania porných nákresov tak,
aby sa dali využiť na aktualizované spracovanie sú-
bornej dokumentácie skutočného vykonania stavby.
Nie je stanovená technológia a tým ani druh výstupu
(základná mapa sídliska, základná mapa závody
a pod.), sposob výstup ov pre jednotlivých správcou
podzemných a pozemných objektov a využiternosť
pre tvorbu a údržbu máp verkých mierok a pre vyho-
tovovanie geometrických plánov. Doterajšie výsledky
z porealizačnej dokumentácie vyhotovené dodáva-
termi stavieb je možné využiť iba pre ručné spracova-
nie, ktoré je náročné na čas. Výsledky nie je možné
využiť, na údržbu máp verkých mierok (štátne mapo-
vé diela) pre nejednotnosť v technológii merania
a vyhotovovania porných nákresov.

5. Popis úlohy a technickoekonomické požia-
d,avky:
Ulohou je navrhnúť technologický postup merania
a vyhotovovanie porných nákresov skutočného vyko-
nania stavieb tak, aby sa mohla využiť dostupná
automatizačná technika p'oužívan~ ,t. č. pri spraco-
vaní ZMVM v rezorte SUGK a CUGK na výpočet
súradnic a výšok všetkých lomových bodov, na
výpočet výmer a na automatizované vykreslenie
polohopisu. Technologický postup by mal umožňovať
vkresrovanie jednotlivých druhov inžinierskych sietí
(samostatne alebo súhrnne, roznofarebne zo samo-
statných tlačových podkladov) fto základnej situácio
(prvky obsahu ZMVM).

6. Teohniokoekonomické informácie o stave
techniky:
Automatizačná technika (počítač EC 1033, CORA-
GRAPH, CODIMAT) v Geodetickom ústave, n. p.,
Bratislava a automatizačná technika (počitač EC
1030, CORAGRAPH, CODIMAT) v Geodetickom
ústave, n. p., Praha.

7. Riešiterom úlohy zodpoviejednotlivé dotazy:
Ing. Stanislav Strečanský a Ing. Augustín Hornák,
Správa geodézie a kartografie, Pekná cesta 15, 834 05
Bratislava.
Ing. Jozef Marek, Geodetický stav, n. p., Bratislava,
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava.

8. Prieskum prospešnosti vykoná:
SGK Bratislava zabezpečí na Geodetickom ústave,
n. p., Bratislava odskúšanie predložených návrhov
technológie automatizovaného spracovania dokumen-
tácie skutočného vykonania stavby do rozlohy 20 ha.
Zhodnotenie prieskumu prospešnosti vykoná SGK
Bratislava spolu s Geodetickým ústavom, n. p.,
Bratislava.
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Soutěžní podmínky

A. Pro zlepšovatele

I. Řešení tematického úkolu se může zúčastnit kdokoliv,
vyjma těch osob, které schválily tematický úkol
k vyhlášení a které byly pověřeny funkcí předsedy
nebo člena hodnotitelské komise a které provádějí
průzkum prospěšnosti nebo jakkoliv přijdou s návrhy
řešení do styku; jestliže se však rozhodly vypracovat
a přihlásit návrh řešení a upozorní na tuto okolnost
dříve, než byly seznámeny s obsahem jiných přihlá-
šených návrhů, mohou se při současném zproštění
z funkce účastnit řešení tematického úkolu.

2. Návrhy řešení tematických úkolů č. 1 až 3 se podávají
Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému
a kartografickému ve Zdibech, tř. Rudé armády č.
98, 250 66 Zdiby a návrhy řešení tema~ických úkolů
Č. 4 až 6 Výzkumnému ústavu geodézle a kar.togra-
fie v Bratislavě, Chlumeckého 4, 826 62 BratIslava.
Textová část se podává v dvojím vyhotovení, pří-
lohy, jako např. funkční vzory a modely, popříp.adě
obtížné výkresy, mohou být připojeny pouze v Jed-
nom vyhotovení.

3. Každý návrh přihlášený do soutěže musí být označen
jako "Řešení tematického úkolu Č. .. .. " a musí
obsahovat jméno a adresu řešitele, název a adresu
zaměstnavatele.

4. Návrhy přihlášené do soutěže musí být srozumitelné,
technicky jasné a úplné. V případě, že se řešení opírá
()odbornou literaturu, musí být tato přesně uvedena.

5. Konečná lhůta k podání návrhů řešení je uvedena
n každého úkolu. Za včas došlé se považují ty ná-
vrhy řešení, které ve stanoveném termínu budou do-
poručeny sekretariátu Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického ve Zdibech,
nebo sekretariátu Výzkumného ústavu geodézie
a kartografie v Bratislavě. Ve sporných nebo nejas-
ných případech je rozhodující datum poštovního
razítka.

6. Všechny návrhy řešení tematických úkolů se evidují
jako zlepšovací návrhy u organizace pověřené pro-
vedením průzkumu prospěšnosti.

7. Práva vyplývající pro řešitele ze zákonných předpisů
o vynálezech, objevech, zlepšovacích návrzích a prů-
myslových vzorech a také nároky na ostatní výhody,
jako právo na přihlášení vynálezů a pod. zůs~á,:ají
řešitelům zachována a nebudou dotčena zeJmena
pokud jde o nárok na další odměnu v případě realiza-
ce vynálezu nebo zlepšovacího návrhu.

B. Pro výzkumný ústav

I. Každé řešení bude po jeho přihlášení zkoumáno
organizací pověřenou provedením průzkumu prospěš-
nosti. Řešitelé mohou být vyzváni, aby neúplně
zpracované části doplnili, nebo dořešili.

2. Do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro podání
návrhů řešení musí být řešitel vyrozuměn o dalším
řízení ve věci jím podaného řešení.

3. Ze dvou stejných řešení bude dána přednost tomu,
které došlo do Výzkumného ústavu dříve.

4. Každé jednotlivé řešení bude hodnoceno Výzkumným
ústavem. Návrh řešení:výsledek průzkumu prospěš-
nosti a hodnocení provedené Výzkumným ústavem,
tvoří materiál pro jednání hodnotitelské komise re-
sortů ČÚGK a SÚGK.

C. Pro ČÚGK a SÚGK

I. Vyhlašující orgány ustaví hodnotitelskou komisi,
která projedná všechny návrhy nejdéle do dvou
měsíců po uplynutí lhůty stanovené k vyřešení úkolu
bez zřetele na pořadí, ve kterém došly. Návrhy došlé
po lhůtě se projednají podle předpisů o ZN bez nároku
na odměnu z titulu tematického úkolu.

2. Po projednání návrhů řešení podle předchozího bodu
informuje hodnotitelská komise všechny řešitele
o výsledku. Do 30 dnů od doručení informace mohou
podat řešitelé odvolání proti rozhodnutí komise a po
celou dobu jsou jim všechna navržená řešení pří-

stupná k nahlédnutí. Po projednání případných
odvolání informuje komise řešitele, kteří podali
odvolání o konečném výsledku rozhodnutí s tím, že
řešení tematického úkolu pova~uje za uzav~ené.
Současně podá podle příslušností CÚGK nebo SUGK
návrh na vyplacení odměny a případných náhrad
za vzorky, prototypy ,apod. Návrh, doloží zápisem
z jednání komise. CUGK nebo SUGK navrzenou
odměnu a její výplatu po případné úpravě schvaluje
s konečnou platností. .

3. Vypsaná odměna bude přiznána za komplexní vyře-
šení úkolu odpovídající soutěžním podmínkám a sou-
časně též požadavkům uvedeným v zadání jednotli-
vých tematických úkolů. V případě dílčího řešení
může být snížena nebo též rozdělena mezi několik
dílčích řešení. Dojde-li několik řešení vyhovujících
všem požadavkům, bude odměna přiznána nejvhod-
nějšímu z nich. Bude-li optimálního řešení dosaženo
kombinací několika návrhů, z nichž každý bude sám
o sobě úplný, bude odměna rozdělena na všechna
tato řešení.

4. Za předložené vzorky, funkční modely nebo I?rototy'p~
odpovídající podmínkám stanoveným pro Jednothve
úkoly budou poskytovány přiměřené náhrady. Tyto
náhrady se nevčítají do odměn za řešení tematických
úkolů a jeji~h úhradu zajišťuje ze svéh~ finančního
rozpočtu VUGTK, Zdiby, nebo resort SUGK.

5. Vyplacení odměn řešitelům resortní tematické sou-
těže za resort ČÚGK provede Výzkumný ústav geo-
detický topografický a kartografický ve Zdibech,
nebo r~sort SÚGK do 14 dnů po jejich schválení
podle resortních směrnic. Výsledek soutěže bude
zveřejněn.

OZNÁMENí

Konference o geodézii a kartografii
v dopravě

Československá vědeckotechnická společnost - Ústřed-
ní výbor společnosti geodézie a kartografie a federální
ministerstvo dopravy pod záštitou ministra dopravy
ČSSR, pořádá v říjnu 1982 v Luhačovicích

IV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI GEODÉZIE A
KARTOGRAFIE V DOPRA vii.

Pracovní jednání konference bude v sekcích s tema-
tickými okruhy: bodová pole a mapování, inženýrská
geodézie, evidence nemovitostí a evidence podzemních
vedení, přístrojová technika a reprodukční metody.
Organizačním zabezpečením konfere~ce byl pověřený

a přihlášky přijímá Dům techniky v Ustí nad Labem.

Přípravný výbor konference

V přípravě pro příští GaKO jsou:

NOVÁK, Z.: Geodetické měření při zatěžovací zkouš-
ce mostů

ŠMlDRKAL, J.: Použití fotogrammetrie pro měření
profilů v tunelech čsn

JANDOUREK, J.: Využití modelového řešení ke stu-
din blokové tachymetrie

KOLENATÝ, E.: Kompenzátorový nivelaění přístroj
MDM Ni-A 31 v terénu

1982/102



Geodetický a kartografický obzor
ročník 28170, číslo 4/1982 103

60 rokov Ing. Daniel Lenku, nositel'a
štátneho vyznamenania Za zásluhy
o výstavbu

Do skupiny životných jubileí význačných českosloven-
ských 6eodetov a kartograf ov v roku 1982 patria bezpo-
chyby aj šesťdesiatiny námestníka predsedu Slovenského
úradu geodézie a kartografie (SOGK) Ing. Daniela Lenku.
Jubilant sa narodil 4. 4. 1922 v podtatranskej obci Hy-

be, okres Liptovský Mikuláš. Stredoškolské štúdium ab-
solvoval na gymnáziu v okresnom meste v roku 1942
a zememeračské inžinierstvo na Slovenskej vysokej ško-
le technicke j v Bratislave (SVŠT) v roku 1946. V júli
toho istého roku nastupuje do štátnej zemeffileračskej
služby na Katastrálny meračský úrad v Bratislave. Ne-
skor pracoval na Fotogrametrickom ústave pre Sloven-
sko v Bratislave (1949-1950), Slovenskom zememerač-
skom a kartografickom ústave v Bratislave (1951-1953),
Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave
v Bratislave [1954-1956) a Geodetickom ústave v Bra-
tislave (1957-1958). V priebehu svojej posobnosti na
týchto pracoviskách prešiel viac druh ov polných aj kan-
celárskych prác, postupne od výkonného pracovníka po
vedúceho na roznych stupňoch a útvaroch, pričom zís-
kal široký odborný rozhlad. Výborný organizačný talent
a bohaté skúsenosti prispeli k tomu, že v roku 1958
bol pozvaný na Správu geodézie a kartografie na Slo-
vensku do funkcie vedúceho kartograficko-polygrafic-
kého oddelenia. Po územnej reorganizácii tohoto orgánu
v roku 1960 prešiel na Ostav geodézie a kartografie
(od roku 1968 Oblastný ústav geodézie) v Bratislave, kde
pracoval opať vo vedúcich, najma ekonomických funk-
ciách. Vykonával tiež viaceré funkcie v celoslovenských
a celoštátnych orgánoch (medzirezortná názvoslovná
komisia pri Povereníctve vnútra, edičná kartografická
rada Ostrednej správy geodézie a kartografie a iné).
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Lenko sta-

ral aj o svoj politický a odborný rast. V roku 1966 skon-
čil štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave
a získal titul e k o n o m i c k Ý i n ž i n i e r. V rokoch
1967-1968 absolvoval dvojsemestrálny kurz, základy ve-
deckého riadenia, so záverečnou prácou.
Od 15. 7. 1968 bol D. Lenko členom a zástupcom vedú-

ceho pracovnej skupiny pre vytvorenie Slovenskej sprá-
vy geodézie a kartografie (SSGK) a uznesením vlády
SSR Č. 129 z roku 1969 bol vymenovaný do funkcie ná-
mestníka riaditefa SSGK (od 1. 7. 1973 námestníka pred-
sedu SOGK). V tejto zodpovednej funkcii úspešne do-
teraz uplati'iuje svoje odborné vedomosti, organizačné
a riadiace schopnosti.
Ing. Len k o je predsedom alebo členom viacerých

medzirezortných komisií, pracovných skupín, redakč-
ných rád a pod. Od roku 1961 je členom a od školského
roku 1979/1980 predsedom komisie pre štátne záverečné
skúšky na odbore geodézia a kartografia SVŠT. V rokoch
1969-1975 bol zástupcom vedúceho redakcie a podpred-
sedom Redakčnej rady Geodetického a kartografického
obzoru (GaKO). V rokoch 1972-1976 bol odborným čle-
nom Komisie výstavby a územného plánovania pri ObNV
Bratislava IV. Vo funkcii podpredsedu Redakčnej rady
Atlasu SSR sa zaslúžil o vysokú úroveň tohoto diela.
Nemožno nespomenúť jeho aktívnu činnosť v KSS a

~. spoločenských organizáciách (ROH, ČSVTS), kde pre-
s1el celým radom funkcií. V súčasnosti je propagandis-
tom straníckeho vzdelávania pri ZO KSS na SOGK a
aktivistom OV KSČ a OV KSS. V ČSVTS vykonával funk-
ciu podpredsedu Slovenskej geodeticko-kartografickej
spoločnosíi (SGKS) a člena Čs. výboru VTS pre geodéziu
a kartografiu (1971-1974). Nateraz je členom širšieho
výboru SGKS ČSVTS.

Pri vše tkej svojej činnosti preukazoval D. Lenko ná-
ročnosť na politické a odborné vedomosti pracovníkov,
odovzdával svoje skúsenosti, ale bol náročný aj voči
sebe. Za účelom ďalšieho rozšírenia svojich politických
a odborných vedomostí absolvoval v rokoch 1974-1976
cyklické vzdelávanie pne, pracovníkov 2. okruhu ktoré
skončil záverečnou prácou "Informačné systémy' v geo-
dézii a kartografii a ich využívanie v integračnom pro-
cese" a obhajobou na Ostave státní správy v Prahe.
Popri pestrej palete činnosti jubilanta treba osobitne

~yzdvihnúť jeho pedagogickú, prednáškovú a publikačnú
cmnosť. Okrem viacročnej činnosti na Stredne j priemy-
selnej škole stavebnej v Bratislave v rokoch 1960-1971
ako externý pedagóg prednášal na SVŠT Ekonomiku a
riadenie geodetických a kartografických prác. V ostat-
ných rokoch tieto prednášky vykonáva len spJra-
dicky pre denné, diafkové a postgraduálne štúdium.
Je autorom dočasnej vysokoškolskej učebnice "Ekonomi-
ka, organizácia a kalkulácia zememer.ačských prác
vrátane bezpečnosti práce" (Bratislava 1964) a spoluau-
torom skrípt "Ekonomika a riadenie geodetických prác"
(Bratislava 1980). Ďalej je autorom 14. odborných prác
publikovaných v GaKO a jednej práce publikovanej v za-
hraničnom geodetickom časopise (BI:R). Okrem toho
16 jeho prác bolo uverejnených v roznych zborníkoch
a časopisoch v ČSSR. Ospešne referoval na viacerých
domácich konferenciách a seminároch.
Záslužná odborná, organizátorská a politická činnosť

D. Lenku bola ocenená viacerými vyznamenaniami a pa-
matnými medailami. Boli mu udelené všetky stupne re-
zortných vyznamenaní vrátane "Priekopník socialistickej
p~áC~~'v ro~u ,~979, ďalej štátn_e vyznamenanie "Za vy-
lll~aJuc_u pracy v roku 1975, "Cestné uznanie" Ov KSČ,
vlady CSSR, URO a SZM za vynikajúce úspechy v roku
1977, viaceré vyznamenania za činnosť v rámci ČSVTS
ako aj "Pamatná medaila" hl. mesta Bratislavy v rok~
1979. Za úspešné zabezpečovanie politických a hospodár-
skych úloh mu k životnému jubileu bolo udelené štát-
ne vyznamenanie "Za zásluhy o výstavbu".
Pri príležitosti významného životného jubilea oceňu-

jeme dlhoročnú záslužnú prácu, ktorú Ing. Daniel Lenko
vy~o~al pre úspešný rozvoj čs. geodézie a kartografie
a zelame mu na mnoho rokov vera pevného zdravia no-
vé pracovné úspechy a spokojnosť v osobnom živote:

Vždy, keď naše rady opustí významná osobnosť, je
potrebné postáť, v tichej chvíli zamyslieť sa nad medz-
níkmi jeho činnosti a vzájomne prežitých udalo stí.
Nestor maďarskej kartografie dr. Sándor Radó

význ~mná vedecká osobnosť v medzinárodnej kartogra:
fickeJ a geografickej činnosti, zomrel dňa 20. augusta
1981 v Budapešti vo veku 81 rokov. V dósledku svojho
nekompromisného politického presvedčenia ako komu-
nista, strávil viac rokov mimo hraníc svojej vlasti.
V rof':u ~919 aktívn~ sa zúčastnil socialistickej revolúcie
v ramcI, Maďars.keJ republiky rád. Po jej porážke,
dr. Rado opustIl Maďarsko, zdržiaval sa prevažne
v Nemecku a Švajčiarsku. Jeho činnosť v zahraničí je
spojená rovnako s geografickou a kartografickou prá-
cou, ako i politickou aktivitou.
V Berlíne založil agentúru PRESSE-GEOGRAPHIE,

ktorá pod jeho vedením sústreďovala geografické a kar-
tografické informácie, najma o Sovietskom zviize
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a rozšírila približne 900 aktuálnych jednofarebných
mapových náčrt ov o súčasných udalostiach v anglickej,
francúzskej, nemeckej a talianskej tlači. Neskoršie sa
stal reprezentantom sovietskej tlačovej agentúry TASS.
Na časy politickej činnosti ako vedúceho antinacistic-

kej _ spravodajskej služby a agentúry GEOPRESS
v Zeneve (Švajčiarsko) pripomína jeho publikácia
"Dora hlási", preložená do slovenčiny i češtiny (1973)
a uvedená i ako televízne spracovanie.

Svoje bohaté vedomosti o Sovietskom zvaze spraco-
val najprv na politickej mape ZSSR, vydanej v zahraničí,
dalej v 900-straJlovej publikácii Geografia Sovietskeho
zyazu (v angličtine, francúzštine a nemčine), vydanú
k 10. výročiu sovietskeho štátu. Mapy Sovietskeho
zvazu v tridsiatych rokoch spracované dr. Radóom
nájdeme v raznych kartografických publikáciách, ako
sú príručné atlasy Meyerove a Stielerove. V r. 1928
publikoval Atlas fUr Politik, Wirtschaft und Arbeiter-
bewegung (Atlas politický, hospodársky a robotníckeho
hnutia), ktorého japonská verzia vyšla v r. 1930 a an-
glická v Lond)-ne r. 1938 s podtitulom "atlas dneška
a zajtrajška".

Vo svojej vydavatefskej činnosti pokračoval s neutí-
chajúcou aktivitou i po návrate z cudziny do vlasti
v roku 1955.

Od r. 1965 vydáva štvorjazyčný dvojmesačník
"Cartactual", v ktorom uverejňuje najnovšie zmeny
na mapách, podfa získaných príspevkov od medziná-
rodného teamu. Tento rozširuje o prílohu "Cartin-
form" prinášajúcu recenzie o nových mapách, atlasoch
a knižných publikáciách.

Ako čelný funkcionár Štátncho úradu geodézie
a kartografie a profesor ekonomickej geografie na Uni·
verzite Karola Marxa v Budapešti, zastával razne da-
ležité funkcie v Madarskej geografickej spoločnosti,
Národného kartografického komitétu, Geografickej
spoločnosti Madarskej akadémie vied, dalej predsedu
Redakčnej komisie podniku Cartographia a iné. Ne-
možno nespomenúť jeho silné impulzy na vydanie
Národného atlasu Madarska (1967) a 6·zvazkového
Regionálneho plánovacieho atlasu Madarska (1974).

V medzinárodnom kontexte treba podčiarknuť vefký
podiel dr. Radóa na príprave, spracovaní a vydaní
série 234 máp sveta v mierke 1 : 2500000, ktorú vydali
socialistické štáty za necelých 12 rokov. Dr. Radó viedol
rokovania Redakčnej rady. Vdaka svojim rečovým
znalostiam a organizačnému talentu s vefkým zaujatím
organizoval každoročne od 1'. 1960 v Budapešti medzi-
národnú výstavu tematických máp spojenú s konferen-
ciou. V Medzinárodnej kartografickej asociácii bol
predsedom Komisie tematickej kartografie a Komisie
mapovania prírodných zdroj ov. V Medzinárodnej geo-
grafickej únii bol členom Komisie národných atlasov.
Ako vefká osobnosť dr. Radó bol držitefom Leninovho

radu (1942), Kossuthovej ceny (1963), Madarskej štátncj
ceny 1. stupňa (1973), Radu Vefkej vl~steneckej vojny
1. stupňa (1973) a Madarskej ceny Cervenej zástavy
(1974). Okrem toho BBR, Francúzsko, NDR a ZSSR
ho menovali ako čestného člena geografických spoloč.
ností. Rovnako čestným členom ho menovala pri jeho
80. narodeninách i Medzinárodná kartografická asociá·
cia.

Odišla z našich radov vefmi známa osobnosť, vefký
kartograf a organizátor. Zostalo však po ňom dedičstvo
v podobe máp, atlasov a publikácií, ktoré budú vzorom
nielen madarským a zahraničným kartografom, ale
poslúžia i všetkým tým, ktorí sa budú zaujímať o akti-
vitu človeka, ktorý damyselne spojil svvoje politické
presvedčcnie s profesionálnou činnosťou. Cesť jeho pa-
miatke.

Vermessungstechnik, Č. 5/81
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