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528.93/.94:65.011.56(437!
ROULE, M., KURZ, A., MAREK, J.
Automatizace
tI/orby a obnuvy map velkého měřitka
v CSSR
a její dal~í perspektivy
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, Č. 5, s. 121-127,
1 obr., lit. 3
Hlavní principy
antomatí~ovanG
tvorby
a obnovy map vel·
kého mčhtka
v ČS<;R. Naznař.ení
současných
i perspektivních možností
,;běru inf<'rmací,
zpracování
ínformací
pomocí vS'početní a zobrazovRc:i techniky
a popis programovfho syst~m1\ MAPA. Racionální
způsob dokumentace
zpracovaných
informací,
Jejich
aktualizace,
možnost
převzntí
výsledného
informačního
souboru
do háze dat ISGK a možnosti perspektivního
využití této báze.

,,313"528:007
MATM:AC, X.

:A.

O Oy.n:YlIleM FIG
reo.n:e3H'lecKHŘ H Kaprorpaq.H'leCKHŘ
No 5, CTp. 127-130,
2 Taó.

0630p,

25,

1979,

Coo6paJKeHHII o co.n:eplKaHHH, np06JIeMaTHKe, HOBI.IX
3a.n:a'lax 1'1o nepcneKTHBe .n:eJITeJII.HOCTHMelK.n:YHapo.llHoií:
OpraH'H3lU{HH FIG.
llO.n:'lepKHBaercJI cOTpymm'lecT'BO
'lJleHC~HX opraHH3aqHH C qeJIblO 3q.q.eKTHBHoro 06MeHa
OnbtTDM H 3HaHHJlMH.
,,312"FIG:528

.,313"528:G07
MATTHIAS, H. J.
li budoucnosti
FIG
Geodetický
R kartografický
obzor, 25, 1979, Č. 5, s. 127-130,
2 tao.
Úvahy o náplni.
problematice,
nových
úkolech
,a o perspektIV;'
činnosti
mez;národni
organizace
FW. Hlavní důcuz je kl3.den
na spolupráci
členských
organizaci
s cflem efekUvni
výměny
zkušenosti
a poznatků.

1lI0JIU,
10.
FIG D cOBpeMeHHoe nOJIOlKeHDe MHpoBOií: reOlle311D
feo.n:e:m'lecKHH H KapTorpaq.H'leCKHH 0630P, 25,
No 5, CT». 131-136,
1 pRC., 3 Ta6., JtHT. 13

1979,

CTaTI.Jl 06 opraHH3aqHH FIG H cneqHaJtI.HoŘ np06JIeMaTHKe ee TeXHH'lecKHX KOMMHCCHH.J(amn.Ie o COBpeMeHHHOM nOJIOlKemm H pa3BH11HH MHp<l'BOH reo.n:eaHH
H oqeHKa ycneXOB 'leXOCJIOBaqKoŘ reo.n:e3Jm:.
528.48

,,312"PIG:528
SOLe, J.
FlG 'I súčDsný ,tav geodézle vo svete
Geodetický
a kartogrMický
obzor, 25, 1979, Č. 5, s. 131-136,
1 obr., 3 tab., lit. J.3
Pojednaní"
o organizdcli
FIC a odbornej
náplni
práce
jej
technických
komisI. Ponkaz na súčasný
stav a rozvoj geodézie \'0 svete a osobilné
hodnotenie
úspechov
českosloven'li.ej ~eodézi •.·.

528.48
MICHALŮÁK, O. a kol.
Vybrané
aplikácie
nových
met6d
v inžinierskej
geodézU
Geod"tický
a karto!,talkki'
oozor, 25, 1~79, Č. 5, s. 136-141,
7 obr., lit. 4
POjeananie
o hlavných
smeroch
rozvoja výstavby
mostných
objaktov
v GSSR, o vybudovanf
optimálnej
vytyčovacej
siete so str"dnou
ch,'bou
v polohe
všetkých
bodov 10 mm,
o vplyve
prostredia
na trigonometrické
vytyčovanip.
výšok, a o výsledkoch
výskumu
stability
ochranných
hrádzi
aich
podložla na Dunaji.

MM:XAJIqAK,

O. H KOJI.

M:30paHH&le DpDMeHeHDJ( HOBLIXMeTOllOB B DlVKeHepHOií
reo.n:e3HH
reo.n:e3H'leCKHH H Kaprorpa<flH'lecKHŘ o6aop,
No 5, CTp. 136-141,
7 pHC., JtHT. 4

25,

1979,

OCHOBHbte !HanpaBJIeHHJI pa3BHTHJI CTpC>HTeJIbCTBaMOCTm.rx 06'beKTOB B qCCp,
C03.n:aHHe OIlTHMaJII.HoŘ pa36btBO'lHOŘ Ce't'H C cpe.n:HeH omH6KoH nOJIOlKeHHJI 10 MM
.n:JIJI Bcex nYBRTOU, BJtHJlHHe OKpYlKalOlIleŘ cpelU>l Ha
TpRI'OllOMeTpH'lecKYIO uepTHKaJII.HyIO paa6bt"BKy H peSYJII.TaTbI HCCJIe.n:OBIUrHŘ
cTa6HJII.HOC11HoxpaHHbIX .n:aM6
H RX rpyHTOB B.n:OJII.peKH J(ynaJl.

[528:007]

:711.1

HOBAK,

E., CJIM:BKA,

:A.

ABTOMaTH3HpoBallHaJl CHCTeMa reolle3H'leCKlIX
paOOT
DpH COOPYlK'eHHHKpYlIHoro MeTaJtJIypl'll'leCKOrO SllBO,llIl
reo.IJ;e3H"1eCKHH1'1 KapTorpaq.H'lecKHH
1 pHC.

0630p,

25, 1979,

No 5, CTp. 141-142,

[528:007):711.1
NOWAK, E., SLtWKA, J.
Autowatizovr..ný
systém
geOdetických
prací
při výstavbě
velkého hutnlho závodu
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, Č. 5, s. 141-142,
1 obr.
Aktuálni problematika
zkncováoí
stavebních
a s tím i SOllvisejíC!ch
.l~codetických
pracl
při investičnf
výstavbě.
Po:;tup. který
umožňuje
zahájit
\'ýstavbu
ještě před
ukončením projeKčr.ích
prácf,
byl v PLR vyzkoušen
a zaveden
do praxe.

AKTyaJII.HaJl np06JIeMaTHKa COKpameHHJI CTpOHTeJII.HI.IX
H C HHMH CBJl3aHHblX reo.IJ;e3HtIeCKHXpaÓOT nJPH KlI!llHTaJlbHOM CTpoHTeJII.CTBe. llOPli.llOK, n03BOJIJlIOIIlRŘ Ha'laTI. coopylKeIlHe nepe.IJ; aaBepmeHHeM npDeKqHOHIlbIX
paÓOT, 6btJI 'B lllIP npoBepeH H npHMeHeH Ha npllRTHKe.

528.93/94:65.011.56(437)
ROU! E, M., KURZ, A., MARI:K, J.
AutomatIsierung
der Herstellnn.lg
und Ernenerung
gro8ma8slabiger
Kr.rten in der CSSR nnd ibre weitere
Perspektiven
Geodetir.ký
a kartografický
121-127, 1 o\bb., Lil. 3

528.93/.94:65.0l1.56(

437)

POYJIE, M., KYPU, A., MAPEK, :A.
A!rroMaTH3aJll1J( COS,1UIHHJ(H OOHOBJIeHHJ( RPYDlI0M8.CUlTaoHLIX upT B qCCp
H ee .aaJI&H'eií:mHe nepcneRTHB&I
feo.n:e3H'ieCKHH H KapTOrpaq.H'IecKHŘ 0630p,
No 5, CTp. 121-127,
1 pHC., JIHT. 3

25,

1979,

OCHOBHbte np'HHqHII.&1aBroMaTH3HpoBaHHOro C03.n:aHHJ[1'1
06HoBJteHHJ[ KpytlHOMaCtI1Ta6HbtX KapT B qOCP.
0630p
COBpeMeHHbtXH nepCneKTHBHbtX B03MolKHoCTeií:c60pa HR!f>opMlU{HH,o5paÓOTKa HH!f>opMlU{HHC nOMOlIl1OBbt'lHCJmTeJIbHoŘ H 1'I306pa3HTeJI&HoH TeXHHKH H OiIHCaHHe <:HCTeMbt nporpaMM MAPA. PaqHoHaJII.HbtŘ cnoco6 .n:OKYMeHTlU{H/HoQpaÓOTaHlIblx HHq.OPMlU{Hií:,HX IlRTYaJlH3anHlI, B03MOllGiOCT&JiI(JtIO'leHHJ[ OKOH'laTeJIbHoro na60pa
'HH!f>opMlU{HŘ
11 6a3Y .n:aHlIblx ISGK 1'1B03MOlltHOCTHnepCneKTHBHOI'OnpHMeHeHHJ[ 9TOŘ 6a3I.I.

obzor,

25, 1975, Nr.

5, Seite

Hauptprinzipe
der
aůtomatisierten
Herstellunug
und Erneuorunug
gro!lma!'>st1ibigur Karton in der CSSR. Andentung
der gegenwl!rtígen
sowle
perspektiven
Moglichkeiten
der
I;rfassung
von lnformatiooen,
Baarbeitung
der Informatio
nen miltels
Rechen
und Darstellungstechnik
und Beschreibung des Programmsystems
MAPA. Rationelle
Dokumen1alionsarten
der
bearbeitete'l
Informationen,
ihre
Aktualis'erung.
MdghcllkClt
der' Ůbernahme
des endgiiItigen
In·
formatlOnsl«:,mplexes
in d<e Datenbasis
ISGK und Moglichkeitan
der perspeklivcn
I\nwendung
dieser
Basis.

,,313"523:G07
MATTI!J.!\S. H. J.
Cber die Zukunft

der HG

Gecdetlck~'
:.I kartografický
l27-13~, 2 Tab.

obzor,

25, 1979, No.

5, Seite

Erwag~!lgen
Ub~r die Fiilfe, Problematik,
neue Aufgaben,
some
uber oie Pe"speklive
der Tatigkeit
der internationafen Organisalion
FW. Die HRuptbetonnog
wird
auf dte
Zusrlmmenarbeit
der Mitgliedsorganisationen
mit dem Ziel
einus
effektiven
Erfahrnngsund
Erkenntnisaustauschus
gelegt.

,,31~"f'IG:528
ŠOLC, j.
FW und der gegenw1irtlge Stand der eeodiisle auf der Welt
Geodeticky
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 5, Seile
131-.i.36, 1 '.bb., 3 Tdb., Lit. 13
Abhandlu'1g liber die Organisation
FW und fachliche
Flil1e
der Arbeit ihrer
technischen
Kommissionen.
Hinweis auf
den gegenwdrligen
Stand und die Entwicklung
der Geod'!·
.'ie auf Jer Welt, ll1sbesonders
Wertun!! der Erfolge lIer
tschecbosl~wakischen
GeodQsJe.

[528:007]:711.1
NOW!\K, E., SLIWKA, j.
An Automalcd System of SlIrveylng Actlvllles for Construc·
lIon Dr l' Large lIIetallurglcal
Plant
Geodetický
a kart~graflcký
obzor,
25, 1979, No. 5, pp.
141-112, 1 fig.
Problem of s1}ortening the time for construction
and for
conneLted
surveying
activities
in capital
construction .
A procedure,
which enables
to start the construclion
úl·
ready
before
accomplishing
the projection
work,
was
testlJd and lillt into practice
in Paland.

528.48
MICHALť.Ay., O. und Koll.
Ausgewii.hlte
nieurgeodiislr.

Applikalionun

neUBl' Methoden

ln

der

Inge·

Geodelický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 5, Seite
136-141, 7 ilbb., Lil. 4
Abiassung
uber
Haui'trichtungen
de,r Aufbauentwicklung
von BI iickenobjekten
in der CSSR, liber den Aufbau cines
oplimalen
Absteckungsnetzes
mit
mitUernm
Lagefehler
samtlici'3r
Punkl e von 10 mm, liber den Einflufl der Be·
dingungfln
des Milieus
auf dte trigonometrische
Abstek·
kur:g der Hohen und liber die Ergebnisse
der Forschung
d"r StabilitUt
von Schutzd:1mmen
und ihres untergrundes
auf der Donau.

[528:Ú07j:711.1
NOWAK, E., SLIWKA, j.
AutoUH:tlslerun!!
des Systems
geod1itischer
Arbelten
beim
Aufb:1U groScr Hiittenwerke
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 5, Seilc
111-142, 1 "bb.
Aktu€lle
Problematik
einer
verkllrzung
der Bauarbeiten
und hiermit
der zusammenhlingenden
geodlltischen
Arbei·
ten b"lm Inve3tition~aufbau.
Oas Verfahiren,
welches
den
Beginn des Aufbaues noch vor dem Abschlufl der Projek·
tierungsarbeiten
ermoglicht,
wurde in der VRP erprobt und
ln die Praxis eingef(ihrt.

528.93/.94:65.ú11.56[ 437J
RULJLE, M., KURZ, A., MAREK, J.
Automation
of Production
and Updatlng
of
lII.tp ln the ČSSR and I1s Further
Perspectlves

Large

Scale

Geodetický
a kartografický
obzor,
25, 1979, No. 5, pp.
121-127, 1 flg., 3 ref.
Main principles
of autonlated
produr.tion
and updaling
of
largo scalo map in the CSSR. Outline of present
and fu·
ture possibilities
of data collection,
data processing
and
doscri1'lion of pl'ogramming
system MAPA. Rational method
of ~.ocu:nentation
of processod
data, their updating,
pos·
siblhty of transfering
the resulting information
file into the
tSGK infarmation
basis
and possibility
of future
appli·
cation of this bbSis.

••313"528:000
MATTHIAS, H. 1.
Future of tile ne
Geodetický
a kartografický
obzor,
25, 1979, No. 5, pp.
127-130, 2 tab.
Refleclions on objectivcs,
problems,
new tasks and persp3c·
llves or the FIG. The main importance
is lald on ooopera·
Uon of member
organizalions
aiming to an effective
ex·
change of experience al'.d knowledge.

,.312"FIG:528
$:JLC, j.
The FW and Present
Slate af Surveylng ln the World
Geocletický
a kartografický
obzor,
25, 1979, No. 5, pp.
131-136, 1 iig., 3 tab., 13 ref.
Organizalion
of
the
FIG and
Hs technical
seclions.
InformatlOo
about the present
state oi surveying
in the
world, with ~pecial respect
to ,achievements
Df the CZc'

526.93/.94:65.011,56[437J
HOULE, M., KURZ, A., MAREK, j.
Alltomatloll
de la crěatlon
et du renouvellemeut
de
tes li grandes
ěchelltlS eu CSSR pt ses perspectlves

car·

Jeodelický
a kanografický
obzor, 25, 1979, No. 5, pages
111-127, 1 illustratlOn,
3 bibliogr.
Prmcines
da l'automatlon
de la créatlon
et du renou·
vplIe"iem
de cartos
a grandes échelles en Tchéooslova·
c:uie (ČSSR). AlluslOn au=< possibilJtěs
actuelles
et futur~s
relatives
a la collecte
ďinformatio'1s,
da traitement
ďin·
lormat.ons
li ľaidc
de la techr.ique
de calcul et de re·
présentation
et de la description
du systéme
de pro·
grammation
MAPA. Procédé
de rationallsation
de la do·
cumentdtlon
d,'s
mformations
traitées,
leur
actualisa·
tion, possi!Jilitě
de reprise
de !'ensemble
d'fnformalions
fmalus
dans la base des données
du systéme
lSGK ct
possibilités
ďutllisation
future de celte base.

,,313"528:007
MATTHIAS, H. J.
De l'avenlr
de la Fěděratlon
Internatlonale
des eéometres
!FIGl
Geodelickf
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 5, pages
127-·130, 2 planches
Réflexions
sur le programme,
les problémes
traités,
les
nouvellcs
tllches et aclivités
futures
de la Fédération
ln·
terr.ationale
des Géomětres.
on accentue
primairement
la
coopération
entre organisations
lTlemt"lfs, dans le but ďat·
telnllre des "changes
d'expéllences
et de connaissances
de
maniěre effective.

,,312"FIG:528
ŠOLC, J.
La FIG et ětat aeluel de la géoděsle mondlale
Gp.odet,cký a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 5, pages
131-136, 1 illllstralion,
3 planches,
).3 bibliogr.
Traité
sur les dirl'clions
princlpales
de I'évolution
des
comlOissions techniques.
Rem'oi sur ľétat
actuel et I'ěvo·
lution de la géodésie
dans le monde et évaluatiol1 parti·
culiěre des sucu;,s remportěs
par la géodésie tchécoslova'
que.

528.48
MICHALC.\K, O. et collectif
Apphcatlolls
choislcs dr. nouvelles méthodes employěes dalls
la géodésie dll génie civil
Geodetický
a kartografický
obzo-, 25, 1979, No. 5, pages
136-·141, 7 illustrations,
4 blbliogr.
Traité
sur les dlrections
principales
de !'évolution
des
constructions
de ponts en Tchéco~lovaquie,
!'ědification
du
rá.jeau 010 jalonnemeut
10 mieux con~u a erretlll' moyenne
dans la situation
des po'nts de 10 mm; I'influence
de !'en·
vironnement
sur le jalonnement
trigonométrlque
des hau·
teurs at les résultats
de recherches
concernant
la stabllité
des dlgues de protection
et de leur sous·sol situées sur le
Danu.ba.

cnoslovak survoying.
[528:Ll07].711.1
5~3.48
MICHALČÁK, O. and team
Selectalt Appllcations
of New lIIetbods ln Englneerlng
Sur·
veylng
Geodetický
a kartografický
obzor,
25, 1979, No. 5, pp.
136,-141, 7 fig., 4 ref.
Main lines of development
of construcUons
of bridges in
Czecho~lovakia,
bllildmg·up
of an optimal setting·out
net·
wark wilh ar.
m. s. e. in posilion
of all Its points
10 mm, influence
uf enviromnent
on trigonomettlcal
set·
ting·oUl of heights and results
of research
of stability
of
flood hanks and of their subsoil on the river Danube.

NOWAK, E., SLIWKA. J.
Systaml! d'automatlon
de travaull: gěoděslques
pour tn·
vaull: effecluěspendant
I'ědlflcatlon
d'Dne grande
enlreprlse mětallurgique
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No. 5, pages
141-142, 1 illuslration
Probiémes actufJIs émaDant du rllccourelssement
des ttavaux
do construction
el des travaux
gěoděslques
relatifs
il la
constru;ticn
d'lnvestissement.
Procédé
permettat
d'ouvr'r
los travau~
de construction
avant l'aecomphssement
des
travaux
de projection
mis en pratique
et expěrlmenté
en
Pologne.

Geodetický a kartografický
roi!nfk 25/87, i!fslo 5/1979

obzor

121

Ing. Miroslav Roule, CSc.,
Český úl'ad geodetický a kartografický,
Ing. Alexandr Kurz,
Geodetický ústav, n. p., Praha,
Ing. Jozef Marek,
Geodetický ústav, n. p., Bratislava

Automatizace tvorby a obnovy map
velkého měřítka
vČSSR a její další perspektivy

Rozsah vyhotovení základní mapy velkého měřítka
na ploše státního území je ovlivňován investiční výstavbou, potřebami evidence nemovitostí, hustotou
osídlení, intenzitou obhospodařování pfidy a stavem
dosud existujících mapových podkladt'l. Tento zvláště na území Slovenské socialistické republiky ovlivňuje v rozhodující míře tvorbu nových základních
map velkého měřítka. Perspektivním cílem základní
mapy je poskytovat národnímu hospodářství jednotné grafické a číselné lokalizační informace, ale.
vzhledem k důležitosti a významu jednotlivých'
územních oblastí diferencované
co do rozsahu a
přesnosti. Základní mapa preferuje aktuálnost informací před nadbytkem informací, které nelze
udržet v aktuálním stavu, nebo jen s vynaložením
vysokých finančních nákladů a spotřeby času a
akcentuje urychlení procesu poskytování informací.
Tvorbu základní mapy je proto nutné řešit postupně
s plným využitím existujících mapových podkladů
a výrobní kapacity soustředit nejprve na oblasti
nejexponovanější,
kde jsou požadavky národního
hospodářství nejnaléhavější. Z hlediska důležitosti
a náročnosti na mapové podklady se rozlišují na
státním území tři oblasti:
Oblast A tvoří města oblastního významu, průmyslová centra a regionální aglomerace předpokládaných pólů urbanizačního rozvoje.
Oblast B tvoří města obvodního významu a střediska
místního významu zvýšeného zájmu.
Oblast C tvoří ostatní území, na kterém z hlediska
potřeby mapových podkladů jsou nejdůležitější
prostory zemědělské velkovýroby.
Způsob a četnost využívání výsledků tvorby a
obnovy map vyžaduje ve vymezených oblastech
A a B perspektivně rozdílnou kvalitu i formu informací mapového díla než v oblasti C. Požadavky na
výsledky tvorby a obnovy map v oblastech A a B
nelze do budoucna uspokojit jen grafickou mapou.
Úkoly investiční výstavby, přestavby inženýrských
sítí, prostorové koordinace jednotlivých etap výstavby a další požadavky kladou vyšší nároky na
výsledek mapovacích prací, který musí poskytovat
též číselné vyjádření mapového obsahu, vhodně
uspořádané a dokumentované, s možností okamžitého využívání s maximálním uplatněním a u t 0mat i z a c e. V oblasti C lze naopak vystačit s pořízením map v grafické formě, sloužících především
k evidenci pozemků a k plánování a řízení zemědělské velkovýroby, bez zVýšených nároků na přesnost a výslednou formu zpracování.
Automatizovaná tvorba a obnova map s kvalitativně odlišným výsledkem' bude v plném rozsahu

uplatněna při tvorbě a obnově map v oblasti A, kde
je do budoucna záruka frekventované aplikace výsledků. Využívá moderních prostředků a postupů
při sběru informací a jejich zpracování vhodnou
výpočetní a zobrazovací technikou. Výsledkem automatizovaného zpracování je číselná mapa, vyhotovená ve formě grafického originálu mapového listu
a ve formě odpovídajících číselných souborů, uložených na nosiči informací počítače (báze dat digitální mapy). V oblasti B bude využito stejných prostředků a postupů automatizace s tím rozdílem, že
výsledný číselný soubor bude dokumentován pouze
formou seznamu souřadnic podrobných bodů polohopisného
obsahu
mapy (bez vstupu do báze
dat). Tam, kde není předpoklad frekventovaného
využívání číselných výsledků tvorby a obnovy map
(oblast C), se užije mechanizačních a automatizačních postupů vzniku grafických map. Hlavním automatizačním prvkem je zde např. maximální uplatnění analogových fotogrammetrických
metod a metody integrované.
Automatizace celého výrobního procesu tvorby
a obnovy map, ke které postupně dochází současně
s rozvojem techniky pro sběr a zpracování informací, se v nejexponovanějších
oblastech území
ČSSR (oblast A a B) stala v uplynulých pěti letech
základní metodou vzniku map velkého měřítka.
Jejím cílem je, aby jednou získaná lokalizační informace o předmětu měření byla všestranně využitelná
až do fyzického zániku příslušného prvku mapy a
nebyla jako dosud vázána na technický stav mapy.
Kromě omezení lidského faktoru ve výrobním procesu přInáší strojové zpracování další pozitivní výsledky, kterými jsou zejména:
-

-

důsledná matematická kontrola vstupních údajů,
exaktní výpočet souřadnic podrobných bodů a
výměr parcel,
vyšší kvalita a přesnost zobrazení,
vyšší vnitřní přesnost zaměřeného obsahu mapy,
číselná forma výsledku tvorby a obnovy map,
usnadnění a zkvalitnění číselné údržby mapy,
operativnost při obnově map,
možnost vyhotovení mapy v různých měřítkách,
operativnost
v poskytování služby národnímu
hospodářství,
stálost kvality Výsledku mapování,
vytvoření podmínek pro uplatnění automatizace
v ostatních
oborech národního hospodářství
apod.

Tato automatizace, která odpovídá celkovému trendu technického
rozvoje socialistické
společnosti
v současné etapě, charakterizované
nástupem automatizačních prostředků
a výpočetní technIky do
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všech oblastí řízení, výroby a správy, přestavuje
novou, kvalitativně zcela odlišnou epochu v tvorbě
a obnově map. Principům této automatizace a jejím
dalším perspektivám je věnováno toto pojednání,
když uplatnění prvků automatizace a mechanizace
při zkvalitňování mapového fondu ve velkém měřítku v oblastech C ponechává zatím mimo oblast
své pozornosti.
2. Principy automatizované tvorby a obnovy základní mapy a její perspektivy
Soubor činností, zabývajících
se problematikou
tvorby a obnovy map, její aktualizací a využíváním,
se člení na:
,~;
- sběr informací (měření a vyhodnocení se záznamem výsledků),
zpracování informací (výpočty a zobrazení),
- dokumentaci informací (vytvoření informačních
souborů a zajištění jejich archivace),
aktualizaci
informací
(údržba
informačních
souborů v souladu se skutečností),
aplikaci informací (využití obsahu informačních
souborů pro resortní i mimoresortní zájemce).
Charakteristickým
znakem tohoto procesu je maximální automatizace jednotlivých etap, která současně zaručuje jejich optimální vzájemné propojení. Přitom pod pojmem automatizace
tvorby a
obnovy mapy se obvykle rozumí první dvě z uvedených etap a aktualizace je modifikací velmi blízké formy číselného zpracování údržby map evidence nemovitostí, dnes již provozně zavedené ve
všech resortních organizacích.
2.1 S b ě r i n for m a c í
Sběrem informací při tvorbě a obnově základní
mapy se rozumí zjišťování a shromažďování lokalizačních údajů o prvcích obsahu mapy, popř. doplňujících údajů pro zobrazení. Sběr se uskutečňuje
v terénu (šetření a měření geodetickými metodami)
a v kanceláři
(měření fotogrammetrickými
nebo
kartometrickými metodami).
Při užití geodetických metod se rozlišují dva
způsoby vzniku vstupních dat zpracovatelných počítačem:
- vstupní data pro počítač vznikají dodatečně
v kanceláři na podkladě záznamu získaného při
měření v terénu,
vstupní data pro počítač vznikají přímo při měření v terénu.
V prvém případě se ke sběru informací využije
běžných geodetických metod a přístrojů. Záznam
naměřených dat se provádí do zápisníku nebo na
magnetickou pásku magnetofonu. Takto zaznamenaná data se potom v kanceláři převedou do formy
srozumitelné počítači na vhodný nosič informací
(děrná páska, magnetická páska, děrný štítek).
V druhém případě, s ohledem na použité přístroje, existují dvě možnosti. Při použití běžných geodetických metod a přístrojů se záznam naměřených
dat provede způsobem, který umožní přímý vstup
těchto dat do počítače (snímáním tiskopisu čtecím
zařízením OCR) nebo se naměřená data v terénu
vyděrují do děrné pásky polním děrovačem. Při
použití. nejmodernějších přístrojů, vybavených regi-

stračním zařízením se vstupní údaje pořizují současně s měřením automaticky (registrační elektronické tachymetry, kódové teodolity).
Při použití fotogrammetrických
metod se vstupní
data automaticky registrují současně s vyhodnocením leteckých snímků.
Při použití kartometrických
metod se provádí
automatická registrace vstupních údajů při digitalizaci stávajících mapových podkladů prostřednictvím koordinátografů
nebo digitalizátorů
s registračním zařízením.
Zatímco u kancelářských forem sběru dat - fotogrammetrie a kartometrie - je automatizované pořízení záznamu již řadu let v podstatě vyřešeno,
problém automatizovaného sběru dat při geodetických pracích v terénu stále prožívá odbobí vývoje a
hledání vhodných forem.
Tradiční metoda sběru dat - děrování do děrné
pásky podle podkladů, pořízených při měření neodpovídá jak svými nároky na potřebu lidské práce, tak vysokým podílem na celkové ceně zpracování (např. cena děrování průměrné zápisníkové
položky je vyšší než cena vlastního výpočtu souřadnic) současné úrovni měřické a výpočetní techniky i výpočetních metod. Je nezbytné hledat nové
racionální postupy získávání dat cestou omezování
práce a vlivu lidského činitele při jejich sběru za
účelem snížení nákladfi a zvýšení jejich kvality a
spolehlivosti. Nadějné vyhlídky v tom směru pro
uplatnění při terestrických metodách poskytují poslední vývojové typy e 1e k t r o nic k Ý c h t ac h y m e t r ů s r e g i str a ční m z a ř í z e ním.
Vzhledem k omezeným možnostem použití polární
metody by však ani při plném vybavení těmito přístroji nebyla zcela pokryta potřeba měřické praxe
a je nutno uvažovat o kombinaci s jinými vhodnými
metodami. Za jednu z takových metod je možno považovat z á z n a m pro
o pti c k é čte n í s ysté m e m OCR, který byl v poslední době úspěšně
aplikován jak pro záznam zápisníku podrobného
měření, tak předpisu pro kresbu. Hlavní měřickou.
metodou s nejlepšími předpoklady pro automatizaci
sběru dat však nadále zůstává čís e I n é f o t 0grammetrické
vyhodnocení
s automat i c k o u r e g i str a c í a měly by být vytvořeny potřebné podmínky pro jejich plné uplatnění.
Použije se zejména v extravilánu a ve volném zastavění, v intravilánu v kombinaci s geodetickými metodami. K a r tom e t r i c k é d i g i t a li z a c e se
využije pro tvorbu základní mapy na podkladě číselnou metodou vyhotovené grafické mapy, u které
byla ověřena kvalita a úplnost zobrazených informací.
2.2 Z P r a c o v á n í i n for m a c í
Oblast zpracování informací je charakterizována
tím, že je plně automatizována a využívá výhradně
prostředků výpočetní a zobrazovací techniky. Různorodé vstupní údaje získané sběrem informací se
v této etapě přetvářejí na j e dno t n é z á k I a dní
i n for m a ční s o u bor y - seznamy souřadnic.
JSOU-li požadovány další informace a dodána příslušná vstupní data vytvářejí se odvozené, specializované informační soubory např. soubor informací
pro zobrazení, výpočet výměr apod.
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Zpracování předpokládá. že lokalizačnf informace
vznikajf prostřednictvím
geodetických,
fotogrammetrických nebo kartometrických
metod. Využfvá
se přitom běžně používaných technologií s tím, že
efektivnost zpracovánf je podmíněna provedením,
některých úprav zabezpečujících zjednodušení pra-,
covních postupů. Automatizované zpracovánf navíc
umožňuje zavedení takových postupů, které pro.
náročný výpočet nebyly dříve využitelné, omezují
podíl lidské práce v terénu a usnadňujf sběr informaci.
Chyby při sběru dat představují největší ohrožení
efektivnosti
zpracovatelského
procesu
(vyžadují
lidský zásah do zpracovánf a opakování celého
nebo části procesu). Rovněž neopodstatněně vysoké
nároky na přesnost zpracování neúměrně prodraží.
Počítačové zpracovánf Výsledků mapovánf ve veh
kých měřítkách se v ČSSR provozně provádí asi
8 let, např. na územf SSR je od roku 1973 prováděna
celá tvorba map velkých měřítek bez výjimky pomocí počítače a automatického
koordinátografu.
Zpočátku bylo využfváno resortnfch počítačů typu
Odra, později větších a dokonalejších
počítačů
Minsk, ICT, Tesla, které umožnily postupné zdokonalování a rozšiřování původně velmi omezeného
řešení.
Koncem roku 1976 byl ve výpočetním středisku
Geodetického ústavu v Praze instalován sovětský
počítač I. generace Jednotného systému elektronických počítačů - model EC 1030. Jedná se o střední
počítač III. vývojové generace, osvědčené koncepce,
s možností univerzálního použitr jak v oblasti hro.madného zpracování dat, tak vědeckotechnických
výpočto.. Jednfm z hlavních cílů jeho instalace bylo
zajištění dostatečných výpočetních kapacit a sjednocení do té doby rozdílných pracovních postupů
v oblasti vyhotovení a údržby map velkých měřítek.
Pro všechny druhy zobrazovacích pracf při mapovánf ve velkém měřítku se po celou dobu provozu
použfvají automatické koordinátografy
typu Coragraph, vybavené vstupy z děrné nebo magnetické
pásky, s možností zobrazenf kresbou, bodováním nebo rytinou.
V současné době jsou před dokončením ověřovací
zkoušky prototypu tzv. automatického kartografického systému čs. výroby Digikart, kterým by měly
být v nejbližším časovém období pokryty požadavky
geodetické a kartografické
služby na hardwarové
zabezpečení grafických vstupů a výstupů. Digikart
je systémové uspořádání řídícfho minipočítače a
prostředků pro digitalizaci a pro grafický výstup,
které by svými technickými parametry
měly odpovídat současné evropské úrovni. Rozsah možností
aplikace bude totožný s možnostmi koordinátografů typu Coragraph.
Umožňuje připojenf většího
množství periferních zařfzenf, mimo jiné i světelné
hlavy, a činnost kreslicfho stolu i digitalizátoru
v režimu off-line.
V rámci přípravných prací k využití resortního
počítače EC 1030 byl v letech 1975-1977 v mezinárodní spolupráci VúGTK a CNIIGAiK v Moskvě
vypracován pro g r a m o v Ý s y sté m MAP A,
určený pro zpracovánf výsledků geodetických, fo togrammetrických a kartometrických
měření při ma-
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povánf ve velkých měřrtkách prostředky výpočetní
a zobrazovací techniky.
Koncepce řešenf vycházela především ze zkušeností, zfskaných několikaletým nasazením automatizační techniky do procesu vyhotovení map velkých měřítek v ČSSR a také z požadavku bezkonfliktní kooperace s dalšími již existujícími nebo připravovanými systémy (automatizované
zpracování
údržby map evidence nemovitostí, informačnf systém geodézie a kartografie - ISGK). Požadavek
potřebné pružnosti pro případné rozšířenf z titulu
použitr jiných nebo dalších perspektivních prostředků sběru dat nebo výstupnfch zařizenf (např. jiných
typů automatických koordinátografů)
byl respektován důsledným oddělenfm vstupních a výstupních
modulů od modulů výpočetnfch.
Všechna vstupní data
(geodetická,
fotogrammetrická, kartometrická
i údaje pro zobrazení předpis kresby) vycházejf z dříve zavedených a již
vžitých forem a jsou standardně převáděna na jednotný formát na magnetické pásce, na které lze
provádět jednotným způsobem jejich opravy. Vlastní výpočet se tak provádf z formálně správných
údajů zbavených i těch chyb, které vznikly na
vstupním zařfzení počítače. Zpracování se provádí
etapovitě, s možností kontrol a odstraňování chyb
na vybraných úsecích. Je do něj zahrnut kontrolní
systém, který chyby indikuje a lokalizuje. Etapy
zpracování se voH jako organizačně nezávislé, uzavřené celky. jejichž provedenf může být časově oddělené. Dopočet dílčích nebo chybných výpočtů
menšího rozsahu lze provést decentraIizovaně ručně nebo pomocí prostředků malé výpočetní techniky
a pro centralizované zpracování dodat mezivýsledky
nebo dHčí výsledky. Před definitivním zobrazením,
které ověřuje správnost vstupnfch údajů i provedených výpočtů, musí být odstraněny všechny závady
a nedostatky. Teprve potom je možno převzít výsledný informační soubor do báze dat ISGK.
Forma vstupních geodetických
údajů systému
MAPA je s výjimkou výškových měření shodná s formátem dat pro a u tom a t i z o van é z p r a c ov á n í ú drž b y map
e v i den cen
e m o v it o stí. Dřive rozdHné technologie měřických prací
při mapování a při zaměřování změn byly sjednoceny. Při další paralelní existenci obou samostatných výpočetnfch systémů se předpokládá, že systém MAPA umožní zpracovat takové přfpady údržby, kde rozsah měření překročí stanovený nejvyšší
přípustný počet bodů, nebo kde bude požadován
výpočet výšek.
Se systémem b á z e dat
I S G K se přepokládá
obousměrná komunikace. Kompletnf a ověřené výsledky mapování se předávajf v jednotných informačnfch souborech bez ohledu na metodu vzniku
a sběru dat pomocí zakládacích programů báze dat
a, naopak, podklady pro výpočet ve formě seznamu
souřadnic na magnetické pásce lze z báze dat pro
mapování převzít.
Pro g r a m o v Ý s y sté m MAP A tvoří v současné době 40 programů v převážné míře v jazyce
PL/1, funkčně rozdělených do 4 základních větvf:
- programy vstupu a výpočtu souřadnic z dat,
získaných mapováním geodetickými metodami,
- programy vstupu a výpočtu souřadnic z foto-
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grammetrického
nebo kartometrického
vyhodnocení,
programy vstupu předpisu a zpracování zobrazovací pásky pro zobrazení na automatickém
koordinátografu,
programy výpočtu výměr.
Univerzální charakter mají programy pro vstup a
výstup seznamu souřadnic.
Logické členění a vazby programfl systému MAPA
společně se znázorněním toku dat jsou naznačeny
v připojeném schématu. Pro zvýšení přehlednosti
nejsou ve schématu obsaženy programy pomocného
(organizačního)
charakteru a některé funkce jsou
sdruženy do větších programových blokfl.
Programy pro v s tup
a v Ý s tup s e z n a m u
s o u řad nic
(označené symbolem S) jsou určeny
pro vytvoření a údržbu seznamu souřadnic na
magnetickém disku, umožňují aktualizaci dříve uložených dat a výpis setříděného seznamu souřadnic
ve volitelném rozsahu.
Programy pro zpracování v Ý s led k fl g e O d etických
měření
(G) se využívají pro čtení,
kontrolu geodeticky získaných údajfl a výpočty
z nich. Programy čtou data z rflzných vstupních nosičů (např. pásky registrace AGA 700, Reg Elta 14)
a magnetické pásky zařízení optického snímání dokladů systémem OCR, analyzuji je ve smyslu formální správnosti a úplnosti, tisknou protokol o nalezených závadách a převádějí údaje na jednotný
formát. Na základě protokolů o chybách, tištěných
v různých fázích zpracování, umožňují aktualizovat
magnetickou pásku geodetických údajů. Slouží pro
výpočet souřadnic bodů určených geodetickými metodami. Řeší výpočet těchto metoda úloh:
ortogonální včetně volné měřické přímky s vyc
rovnáním,
polárni včetně volného polárního stanoviska,
- prfisečíku dvou přímek,
konstrukčních oměrných měr,
proUnání vpřed,
proUnání zpět,
proUnání z délek,
- kontrolních oměrných měr,
- redukce souřadnic o šířku přesahu střešniho
pláště,
- vyrovnání budov na pravoúhlý tvar a na délku
oměrných.
Umožňují rovněž výpočet v pomocné souřadnicové
soustavě s dodatečnou transformací
do soustavy
hlavní, což je využitelné kromě tradiční aplikace
při údržbě map evidence nemovitosti i při mapování
v prostorách, kde nebyla předem určena měřická
síť (velkoprostorová tachymetrie). Seznam vypočtených souřadnic pro celou lokalitu (max. 200 tisk
bodfi) je uchováván na magnetickém disku jako
soubor s přímým výběrem, je ho možné v libovolné
etapě zpracování doplňovat, opravovat nebo vypisovat. Po zpracování je vstupem do báze dat ISGK.
Vypočtené hodnoty jsou ihned konfrontovány s případnými výsledky předchozích výpočtů a v případě
shody vytvořen zvážený aritmetický průměr. Při
zpracování je uplatněna zásada priority výsledkfi,
získaných z měření vyšší kvality. Výpočet neřešitelných úloh je na závěr zpracováni automaticky

opakován, čimž se odstraní chyby vzniklé z nedodržení správného pořadí výpočtu.
Programy pro zpracování f o t o g r a m m e t r i ckých
nebo
kartometrických
údajfl
(F) umožňují čtení těchto údajů, provádějí kontrolu jejich formální správnosti, tisknou protokol o nalezených závadách a převádějí údaje na jednotný
formát, který zapisují na magnetickou pásku. Zprostředkují opravu magnetické pásky, která v dalším
chodu slouží pro transformaci modelových souřadnic do geodetického systému. Výpočet se provádí
použitím metody afinní transformace,
jejíž parametry se získají vyrovnáním ze souřadnic identických bodfi, zadaných v obou systémech. Vypočtené
souřadnice se zapisují na společný souřadnicový
disk, takže zpracování
geodetických,
fotogrammetrických, případně i kartometrických
údajů lze
bez problému vzájemně kombinovat.
Programy pro zpracování
z obr a z o v a c í c h
ú d a j ů (Z) čtou údaje ze vstupních nosičfi, analyzují je z hlediska formální správnosti, tisknou protokoly o nalezených závadách, sjednocují formáty
vstupních dat a zapisují je na magnetickou pásku.
Umožňují opravu magnetické pásky dat zobrazení
(výsledek zpracování - opravený předpis pro kresbu a pro výpočet výměr - je vstupem do báze dat
ISGK), doplnění těchto dat souřadnicemi ze souřadnicového disku a vyhotovení zobrazovaci pásky
jako nosiče vstupních informací automatiCkého koordinátografu
Coragraph, v budoucnu čs. automatického kartografického systému Digikart.
Zobrazení originálu polohopisu se provede na
automatickém
koordinátografu.
Vyhotoví se kontrolní kresba pro vyhledání zbylých závad a po
jejich odstranění výsledné zobrazení rytinou na rozměrově stálé podložce. Je-li požadováno vyhotovení
výškoplsu, vytvoří se na automatickém koordinátografu bodový podklad pro ručni konstrukci vrstevnic. Popis mapy se zatím automatizovaně neprovádí.
Programy pro v Ý poč e t v Ý m ě r (V) provádějí kontrolu vstupních údajů z hlediska výpočtu
výměr, výpočet výměr skupin a parcel a jejich vyrovnání na celkovou výměru katastrálniho
území.
Tisknou vyrovnané výměry parcel ve vzestupném
pořadí parcelních čísel.
Programovým systémem MAPA se v současné do~
bě zpracovává asi 0,5 miliónu podrobných bodů ročně. Dosud je tímto způsobem zpracováno asi 3000
mapových listů základní mapy velkého měřítka.
Předpokládá
se, že programový systém MAPA
bude dále průběžně
zdokonalován v souvislosti
s vývojem a zaváděním nových technických prostředků pro sběr a zpracováni dat, nebo s rozvojem
nových perspektivních a racionálních metod měření. Programovací práce pro doplněni zobrazovací
větve programového systému MAPA o výstup na
čs. automatický kartografický systém Digikart byly
již zahájeny.
2.3 D o k u m e n t a c e

i n for m a c í

Automatizovaná tvorba a obnova map a výpočetní
technika umožňují vybudovat zcela nový, racionální
způsob dokumentace informací vzniklých při sběru
a zpracování dat prostřednictvím bází dat ISGK.

1979/124

1979/125

I

~--

I
t

I

I

I
J

I

I
I
I

I
I

I

I

doměřováni
geodet. metodami

llěřeni nebo

Kontrola
výsledl<~

Kontrola
vysledkd

Fotogr •••• trické
vyhodlloc.ni

Geodetický a kartografický obzor
roi!n(k 25/67, i!ls1o 5/1979

126

Účelem zakládání báze dat je uchování informací,
jejich aktualizace a využívání prostřednictvím
výpočetní a zobrazovací techniky především v exponovaných oblastech typu A.
Báze dat uchovává informace v jednotné formě
bez ohledu na to, zda vznikly sběrem dat v terénu
(geodetickými metodami) nebo v kanceláři (fotogrammetrickými nebo kartometrickými metodami).
Soustřeďuje informace o souřadnicích hodil polohopisu (resp. výškopisu) a jejich spojeni. Jednotnost v uložení vstupních dat zabezpečuje ukládací
program, který data vzniklá v předchozích etapách
přeorganizuje do takového tvaru, který umožní jejich snadnou přístupnost, shodnou aktualizaci a využívání. Mapa v grafické podobě zobrazuje číselný
obsah báze dat. Vztah mezi grafickou mapou a bází
dat je zprostředkován čísly podrobných bodll polohopisu, která jsou udržována na číselném plánu
(kopie mapy).
Prostředkem pro dokumentaci lokalizačních informací prostřednictvím
báze dat jsou počítače a
jejich paměťová media a mikrofilmová technika.
Základními částmi organizace báze dat je seznam
souřadnic podrobných bodll a seznam předpisu jejich spojení. Zakládání báze dat se provádělo v minulých letech v návaznosti na výpočty na počitači
Tesla 200. V současné době se dokončuje programový aparát pro počitač EC 1030.
2.4 A k t u a I i z a c e

i n for

mací

Aby dokumentované číselné a grafické části operátu
základní mapy mohly plnit svou funkci, tj. podávat
pravdivé informace o obsahu mapy, musí být aktualizovány. Smyslem aktualizace báze dat je zajištění
jejího trvalého souladu se skutečností
takovým
zpllsobem, aby nemuselo být prováděno
nové mapování základní mapy. Aktualizaci je možno provádět prllběžně (cyklicky či případ od případu) nebo
jednorázově. Kritériem jsou požadavky na využívání
báze dat. Celý proces aktualizace v podstatě odpovídá jednotlivým etapám tvorby základní mapy.
Sběr i zpracování
informací jsou technologicky
shodné s odpovídajícimi etapami při novém mapování. K vlastní aktualizaci báze dat dochází prostřednictvím
aktualizačního
programu
sloučením
nových dat s pllvodními. Aktualizované údaje se
uchovávají na médiích počítače, mohou být mikrofilmovány nebo poskytovány jako tabelační výpisy
podle potřeby uživatelll. Pro aktualizaci lze využít
i výsledky účelových mapování pokud vyhovují kritériím základní mapy. Prostředky pro aktualizaci
jsou počítače a jejich paměťová média a automatické koordinátografy.
Požadavky na ně jsou shodné
s požadavky na prostředky zpracování a dokumentace dat.
Soubor aktualizačních
programll byl zpracován
pro počítač Tesla 200 a úspěšně vyzkoušen na experimentálním území "Praha", kde byla na ploše
asi 250 ha na území Karlína a Zižkova vybudována
báze základní mapy velkého měřítka, založen registr evidence nemovitostí a určen soubor globální
lokalizace ve formě souřadnic definičních bodll nemovitostí (subregistr CX).
V současné době se intenzívně pracuje na pře-

pracování
aktualizačních
programll pro počíta~
EC 1030. Změny plynoucí z aktualizace budou graficky dokumentovány v číselném plánu a zobrazeny
tak, aby v případě potřeby mohla být pořízena
aktuální kopie mapového listu. Aktualizovaný číselný plán bude podkladem pro další sběr informací
(měření, šetření).
2.5 A P I i k a c e i n for

mací

Jedním z hlavních
cílll automatizované tvorby a
obnovy základní mapy je usnadnit a zefektivnit využívání
aktualizovaných
informací. V podstatě
existují dva základní zpllsoby využití:
- grafický, prostřednictvím originálu mapy (kopie
a měřítkově odlišné odvozeniny pořízené reprograficky),
- číselný, prostřednictvím báze dat.
V rámci resortu geodézie a kartografie spočívá
využití báze dat v údržbě a obnově map evidence
nemovitostí v nejexponovanějších oblastech typu A.
Pro potřeby ostatních
uživatelll bude báze dat
sloužit jako zdroj lokalizačních informací pro jiné
informační systémy (doprava, geologie, zemědělství, lokální informační systémy pro velká města,
informační systémy o území, statistiku apod.). Dále
bude využita pro automatické vykreslenf vybraných
území v rllzných měřítkách, zobrazeních, generalizacích a výběrech, integrované
a neintegrované
předávání informací rllzným uživatelllm k řešení
žádaných prostorových úloh na počítačích, k zavedeníautomatizovaného
projektování apod. Podmínkou racionální výměny informací je vzájemné propojení informačních
systémll jednotlivých oborů
národního hospodářství. Z tohoto hlediska je nutné
prosazovat exaktnost definic vstupních i výstupních
údajll jednotlivých registrů ISGK.
První aplikační programy v CSSR byly na základě
požadavků orgánll a organizací FMTlR a MVT CSR
zpracovány pro počítač Tesla 200 a s úspěchem využity na experimentálním území "Praha". S převodem těchto programů na počítač EC 1030 a jejich
dalším rozšířením pro ostatní uživatelské sféry se
počítá v závěru 6. a zejména na počátku 7. pětiletého plánu.

Dosažené výsledky výzkumu a praxe na úseku automatizace tvorby a obnovy map velkého měřítka
v CSSR plně potvrzují závěry, které vyplynuly z dosavadní mezinárodní spolupráce geodetických služeb socialistických
států na tomto úseku a tím
dokazují správnost nastoupené cesty. Potvrzují objektivitu dvou hlavních principll, na nichž je závislé
plné uplatnění prvků automatizace v této oblasti:
a) materiálnětechnické
vybavení musí být perspektivně zabezpečováno v socialistických státech, jinak je obtížné zajišťovat větší rozsah
těchto prací a jejich sériovost,
b) rozsah vyhotovení a zpil.sob tvorby základní mapy velkého měřítka, i přesnost určování podrobných bodil. musí být diferencovány podle
dil.lež1tosti územních oblastí, zakládání báze dat
jako součásti přesně definovaného ISGK musí
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být vázáno na potřeby a existenci jiných informačních systémťL
Na realizaci těchto principů bude i v následujícím
období zaměřeno úsilí geodetické služby ČSSR.
V oblasti materiálnětechnického
vybavení se úsilí čs. odborníků soustřeďuje na hardwarové a softwarové zabezpečení automatického kartografického
systému Digikart, který v budoucnu nahradí importovanou techniku tohoto druhu. Na úseku zabezpečení výpočtů pro tvorbu a obnovu map velkých měřítek odpovídá vybavení současným požadavkům.
Negativně se projevuje jen nedostatečná kapacita
přípravy vstupních dat a stávající organizace výpačtů: oddělení zadavatele výpočtů (výrobního podniku) od zpracovatele výpočtů (výpočetního střediska). Odstranění této nevýhody, projevující se
časovými i finančními ztrátami, lze provést v zásadě dvěma způsoby:
decentralizací
výpočtů do sídel výrobních podniků,
zřízením přímého přístupu zadavatele výpočtů
k centrálnímu počítači terminálovou
sítí.
Ideálním řešením by nepochybně bylo spojení obou
způsobů - zřízení terminálové sítě s nasazením
minipočítačů řady SMEP ve funkci inteligentních
terminálů v sídlech podniků pro předpracování dat
a provádění méně náročných výpočtů, napojených
na centrálně vedený systém ISGK.
Realizaci druhého principu v čs. podmínkách
sledují ustanovení směrnice pro 6. pětiletku ČŮGK
a SŮGK, jakož i zpracovávané koncepční záměry resortů na období 7. pětiletého plánu a připravovaná
směrnice základní mapy ČSSR velkého měřítka. Vycházejí z předpokladu, že jedině využití uvedeného
počítačového systému tvorby a obnovy map velkého
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měřítka v oblastech rozhodujících sídelních a průmyslových center (oblasti A a B), spolu s optimálním využitím fotogrammetrických
metod především
v oblastech s vyřešenou organizací půdního fondu
(oblasti C], racionalizace obsahu a diferencovaná
přesnost základní mapy velkého měřítka umožní dosáhnout až 20% úspory času při tvorbě a obnově
map velkého měřítka. Vytvoří tak předpoklady pro
úspěšné plnění závěrů z jednání vlády ČSR ze dne
19. listopadu 1975 a umožní, aby se geodetická služba dokázala s potřebným předstihem a kvalitně
připravit na stále kvantitativně a kvalitativně narůstající požadavky národního hospodářství na tomto úseku. A že požadavky i na výstupy z ISGK, které jsou výsledkem automatizovaného procesu tvor~
by a obnovy map velkého měřítka, na sebe nedají
dlouho čekat, dokazují již první provozní zakázky
tohoto druhu, např. na území hl. m. Prahy, kde bude
počátkem 7. pětiletky dobudován systém globální
lokalizace na celém území města pro potřeby ŮHA
Praha.
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Věnováno Mezinárodni geodetické konferenci a za8edáni Stálého výboru FIG v Bmě 2.-7. 7.1979
••313"528

: 007

V úvodě tohoto PrIspěvku zdravím všechny československé
zeměměřické odborníky,
příslušníky obou resortů geodézie a kartografie v českých
zemích a na Slovensku,
geodety a kartografy
na vysokých školách,
členy
Československé
vědeckotechnické
společnosti.
Organizátoři 45. zasedání Stálého výboru
FIG v Paříži mne pově-

řili, abych jako nastupující prezident FIG při příležitosti jejího 100. výročí existence vyjádřil několik
myšlenek o budoucnosti FIG.

Obsah

povolání

Stať 4. Statutu FIG říká:
•.Zeměměřič je takový odborník, který identifikuje,
určuje a měří hranice pozemků, ohodnocuje pozemky či nemovitosti, ať jsou ve veřejném nebo soukromém vlastnictví, v městských nebo zemědělských
oblastech, na povrchu nebo pod ním, a provádí veškeré práce s tím spojené. Zajišťuje evidenci vlastnických vztahů a řeší s tím spojené otázky vlastnictví. Zeměměřič také provádí studie využití úze-
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mí a na ně navazující plány a je odpovědný za podklady pro rozvoj území a územního plánování.
Zabývá se technickými, legislativními, ekonomickými, zemědělskými a sociálními aspekty výše uvedené činnosti".
Při příležitosti zasedání Stálého výboru FIG 1975
v Helsinkách bylo navrženo rozšířit tuto definici
takto: "Obecně se uznává, že označení zeměměřič,
které se používá v FIG, je velmi široké. V některých zemích jsou úkoly, jež jsou vykonávány v tomto oboru, také známy pod pojmem: oceňování nemovitostí, oceňování pozemků, správa nemovitostí,
námořní geodézie, úřední vyměřování."
Význam
úkolů
Již tato formulace dává každému představu o šíři a
významu zeměměřického povolání.
Každá právnická či fyzická osoba, která má parcelu nebo její část ve vlastnictví, nájmu či užívání,
je na službě zeměměřiče v té či oné formě a v určitém okamžiku závislá, nebo se jí jeho působení přímo či nepřímo dotýká. Ještě ve větší míře se tato
skutečnost dotýká celé společnosti. K úkolům společnosti náleží mimo jiné i ochrana ústavou zaručených práva základů společenského života, požadavek sociální spravedlnosti a záruka hospodářské
prosperity. Ve všech těchto kategoriích má inženýr
geodet, jak je uvedeno ve Statutu FIG, významné
postavení.

lizace a poměr národního důchodu na hlavu je
1 : 200. Při úplně odlišných geografických a klimatických podmínkách se vyskytují takové protipóly,
jako je zemědělská malovýroba a velké zemědělské podniky, feudální a výhradně státní vlastnictví
půdy a j. V jednom případě vykonává geodetické
práce civilní geometr a v jiném výlučně státní zaměstnanec.
JSou místa, kde finanční prostředky na geodetické práce jsou orientovány na mapování v měřítku
1: 50000, zatímco na jiném místě je zájem o velkoměřítkové mapy 1 : 200.
3. N6vrhy na dosažení cíle

Z ach o v á ní f e der a c e, p o moc, o b n o v a
Dosažení tohoto cíle je na první pohled téměř vyloučeno. Důvodem jsou především hospodářské podmínky, v nichž žijeme a které na mnohé kolegy doléhají zvlášť těžce. Také ideologické rozdíly, rasismus a náboženský fanatismus jSOl\ příčinou mnoha
konfliktů v celém světě. Za těchto okolností můžeme být spokojeni, jestliže se daří udržet činnost
FIG za účasti všech členských asociací. Snad se
nám také podaří plnit jednotlivé úkoly v budoucnosti ještě lépe. Konečně se chceme pokusit za
všech okolností udržet si sílu k obnově: FIG musí
zůstat i nadále tak mladistvá, jak se nám zdá, při
svém stém výročí založení. Reformy jsou proto
nutné. Přitom platí tradice spojit ve správné míře
Rozmanitost
ústavních
a právních
myšl~nky mládí s realitou vývoje.
nor e m, s y sté m u v Ý u k y a d o š k o lov áOdvolání
na Statut
FIG
n í, ú k o 1 Ů,
h o s pod á ř s k é úro vně
a
Hlavní cíle FIG jsou podle odst. 1 Statutu:
stupně
vývoje
společnosti
a J spojovat národní asociace geodetů všech zemí
Kdo prohlíží seznam přibližně 50 členských zemí
s cílem výměny názorů na problémy společného
FIG a zamýšlí se nad jejich rflznorodostí, toho jistě
napadnou následující otázky:
zájmu,
Je v úzkém okruhu geodetů, aktivně pracujících
b J organizovat styk mezi jednotlivými členskými
v FIG, nebo v širším okruhu jednotlivých členských
asociacemi,
asociací vůbec někdo, kdo skutečně zná všechny
c) vyměňovat si informace o sociálních podmínaspekty této různorodé organizace?
kách geodetů v jednotlivých zemích a tak vyJe vůbec
možné, takové mezinárodní sdružení
užívat jinde dosažené úrovně,
orientovat na společný cíl?
d) povzbuzovat, podporovat a rozšiřovat Výsledky
výzkumu a vynálezectví, uplatnitelné
geodety
Na světě je nepřehledný počet mezinárodních věv oblasti vědecké, technické, právní, hospodářdeckých a odborných organizací. Určitě je ale máské a sociální,
lo organizací, pokud je vůbec nějaká, s tak široe) sjednotit odbornou výchovu, orientovanou na
kým záběrem působnosti. Všechny jsou v podstatě
nové pracovní metody,
homogenní, při nejmenším strukturou svých členů,
f) ulehčit styk s příslušnými orgány státní správy a
obsahem zájmů, případně svým cílem.
výměnu geodetů rozličných zemí.
Myslím nyní na společnosti lékařů, na sdružení
Na tomto místě chceme připomenout
činnost
stavebních inženýrů, nebo také na naše sesterské
mnoha dosavadních funkcionářů FIG a spolupraodborné organizace, tj. IAG (v rámci IUGG), ISP,
covníků a poděkovat jim za jejich obětavou práci.
ICA, FIABCI, CASLE.
Kdo
je ochoten pracovat pro FIG, tomu doporučuji
V rámci FIG jsou organizovány též takové státy,
orientovat se na úkoly shora uvedené části Statutu.
které ještě nedisponují žádnými právními normami
Již plnění těchto cílů bude jistě dostatečně těžké.
pro uvedený široký záběr povolání, v jiných zemích
Podaří-li se mu udělat pro FIG ještě něco navíc,
jsou zase zákonná opatření nepřehledná a navzápak to bude obzvlášť záslužné a chvályhodné. Úkolů
jem si odporující a proto neproveditelná. JSou země,
je tak mnoho a překážky jsou tak vysoké. Vezměte
kde obsah odborného vzdělávání dosáhl vysokého
v
úvahu jen např. problém jazyků. Chtít méně
stupně. Jinde numerus clausus omezuje studijní zá- .
s dobrým výsledkem je lepší než chtít mnoho a dojem, neboť pracovní uplatnění se získává jen těžko./
V některých členských zemích chybí možnost školo; sáhnout jen málo.
Posílit
význam
FIG
ního vzdělání geodetů vůbec, nebo se získává pro,
všechny stupně až formou nástavbového
studia.'
Při příležitosti XV. kongresu FIG ve Stockholmu byV mnohé zemi dominuje subsistenční hospodářství,\
lo autorovi umožněno promluvit o postavení FIG ve
zaHmc!? jinde teprve nedávno začal věk industria-'
srovnání s ostatními mezinárodními organizacemi,
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IAG - INTERNATIONAL ASSOCIATION QF' GEODESY (Mezinárodní geodetická asociace)
člen lUGG - INTERNATIONAL UNION OF GEODESY AND GEOPHYSICS (Mezinárodní unie geodetická a geofyzikální)
komise VI
geo!detlciká bibliografie'
'komise IX
Yýu~a geodézIe
Mazinárodní

sekce I
záldrady
Ik,omi'seX
KoritilIlentální sí1:ě (5 wbkom.
+ 6
stud. sk)
ookce II
DružIcová te,chniKa.
'komise, VIII
K'osmic:ká geodézie (3 51tud.Sikwp.)
se,k:ce III
GeodetIcké

komise III
gra:vimetridká

MetlInárodní
(2 stud. sk)

sek'ce IV
Teo'ootlcká geodézie (4 stud. sk.)
sekce' V
Fyziká~ní interp re1:ace
'k,omise V
Sla,p'ové ,pohyby Země
d{OImIseVII
Recentmí po,hyby zemské M.ry (8 stud.
i

sk.)

komise XI
Geodézie, 'V Af:rl,ce
mezinárodní střediska
drtWice, čas,W!lyb
pOHl, tíže, pohyb
zemSké ků'ry, SJlap().Vépohyby, sltřeidní mollSlká hl'tIJdlna

Tabulka 2
FIG - FE:DE:RATIONINTERNATIONALE DES GE:OMETRES (Mezinárodní
skupina
Odborná

A

ěinnost a organizace
komise 1

Odhornápl'axe
komise 2
výclhova
komise' 3
Oc!!oo'rná Iitelratura
Odbomá

kOlmise VI
Ekonomiclké, od'bomé a výchorvné
:problémy fotogl'ammetrie

zeměměřická

slkUipina B
Geodetická

měření a mapování
komise 4
Hydrogr'afická měření
komIse, 5
GeodeHCiké přfstro1jei a metody
komise 6
InželIlýr!Slká geodézie'

federace)
Slkuplna G

Správa a řízeni nemovitosti
komise 7
Katastr a vedení zemědělské půdy
komise 8
Ozemní plánování a ro~voj měst
komise 9
Odhady a vedení nemoviJtostf
OlGRF
Me'zlnárodní úřad pral katastr 'a vedení nemovitostí

komise I
primárních dat
Ikomiise II
Přístl'oje proZJpTacovánídat
komise III
Matematický rozbor dat
k'omise IV
Topografické a 1k<U1tografIokéaplikace
:komise V
Netopografická
fotogremmetrie
kOllllise VII
Interpre1tace dat

Získávání

komise I
komise VIII
komise III
kartografů
Mapování přírodních zdrojů
Autom'at1zac.e v Ikarltografil
,komise II
prac. skupiny X
komise V
Meozinárodní sIovní,k
Kartogl'afloké techni'ky a te,chnologle Regio'nální atlasy (IGA + IGU)
'komise IV
komi'se VII
K'omunl'ka.ce k'artogI'IB.fické lnfdrlffia-ce Kar1to'graf>iemoři a oceánů
/komise VI
komIse IX
Historie l!t>ar1:Ografie
Základní mapa 'pro mazlnár. temati:cké mapy
výuka
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které se věnují problematice
geodézie, územního
plánování, vedení půdního fondu a jeho zaměřování. Budiž shrnuto a znovu opakováno, že žádná
jiná mezinárodní organizace se v takové enormní
míře nezabývá tvorbou, zachováním a dokumentováním životního prostředí. Tento význam FIG nutno
novou aktivitou ještě dále posílit. Vyplatí se vhodnými formami připomínat jak veřejnosti, tak i legislativním a výkonným orgánům všech stupňů a
všech zemí, že se tak děje ku prospěchu celé společnosti.
Podporovat
snahy
členských
zemí
FIG
Všechny členské asociace realizují v určitém oboru své činnosti nové cíle, jinde stávající cíle upravují nebo zachovávají. Zde by měl FIG podstatně
pomoci. Může zajistit mezinárodní
srovnání nebo
svou váhou podpořit národní iniciativu. Tento mandát je především významný v rozvojových zemích,
ve kterých výchova geodetů, příslušné právní podklady, stanovení úkolů geodézie resp. výchova k povoláni jsou nedostatečné, nebo nebyly ještě formovány.
Podporovat
akademické
vzdělání
Požadavek plánování, zavedení pořádku do evidence o půdě a rozvoje geodetického měření v členských zemích FIG, pokud se vztahuje na obecní, regionální a státní úroveň, má zásadní význam. Vyžaduje integrované a interdisciplinární
řešení. Je žádoucí, aby v průběhu let bylo ve všech zemích odvětví geodézie řízeno akademicky vzdělanými a
školenými kádry. Také tato problematika vyžaduje
naše neumdlévající úsilí.
Vyžadovat
vysokou
etiku
práce
Odpovědný výkon funkcí geodeta vůči veřejnosti
klade vysoké požadavky na etiku. Co si pod tím
máme vlastně představit?
Jako návrh se uvádí:
Trvale doplňovat své vzdělání, formulovat jasná
stanoviska a veřejně je obhajovat, napomáhat prosazování práva proti moci, dávat přednost celospolečenským zájmům před zájmem jednotlivce, být si
vědom svých povinností a nezpronevěřit se hodnověrnosti a pravdivosti.
4. Cesta
Z a sed á n í Stá 1 é h o v Ý bor u, mez i n árodní
kongresy
a
symposia
jsou
nejdůležitějšími
nástroji
FIG
Zkusme řešit úkoly především při příležitosti těchto akcí. Dobrá organizační, administrativní
a tématická příprava musí přispívat k tomu, aby tato zasedání měla pozitivní přínos pro všechny účastníky.
Konkrétními závěry a opatřeními mohou být úspěšně naplňovány cíle FIG i tehdy, budou-li realizovány po malých krocích.
Naopak pro činnost mezinárodních pracovních a
studijních skupin, na jejichž práci se může skutečně podílet více zemí, je celá řada překážek a omezení.
P r a k t i k o vat
i n t e r n a c i o n á I n o s t, a I e
informovat
každého
jednotlivého
člena
Pomocí výměny hostitelských
zemí pro akce FIG
lnůže být naplněn a první část tohoto poslání a vhod-

nými publicistickými prostředky by měli být seznamováni všichni členové FIG s obsahem Bulletinu
FIG a tím s činností federace.
Zříci
spěch

se stálých
periodické

orgánů
obměny

FIG ve profunkcí

Vlastní řízení FIG a starost o nutnou aktivitu v ce-'
lé zájmové oblasti jsou velkým úkolem, který pře-'
kračuje možnosti dobrovolných funkcionářů a spolupracovníků.
Tato nevýhoda ale nesmí ovlivnit
periodickou výměnu funkcionářů
a s ní spojený
příliv stále nových podnětů pro práci FIG.
5. Závěr
Autor nabízí tyto myšlenky přijmout jako návrh,
diskutovat o nich a kritizovat je. Švýcarské byro
převzalo ve vší skromnosti tuto práci na sebe a pokouší se plnit tuto velikou úlohu jednoduchými
prostředky. Zvláštní pozornost si zaslouží 46. zasedání Stálého výboru FIG ve dnech 4.-7. července
1979 v Brně. Byro FIG děkuje srdečně Ing. Klimešovi a jeho spolupracovnicím
a spolupracovníkům
za jejich organizační úsilí a přípravu tohoto zasedání a Československé
vědeckotechnické
společnosti za pohostinnost. Kéž toto setkání přispěje nejen k dalšímu rozvoji FW, ale i k podpoře významu
a působení geodetů a kartografů
na veřejnosti a
v národním hospodářství ČSSR.
Přeložil: Ing. Milan Klimei, Geodézie, n. p., Brno,
Lektoroval: Ing. Bořivoj Delong, CSc.,
Cesk:f tířad geodetick:f a kartografick:f

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKfcH

ČASOPISŮ
PrzeglQd geodezyjny, ě. 8/78
Sinta, T.: Odolnost pfidy vfiči poklesu, s. 241.
Nowak, A.: Úkoly služby
pro
hospodářskotechnické

úpravy pfidy na pozadí strukturálních
změn v zemědělství ve Švédsku, s. 244.
Cymerman, R.: Kowalik,
W.: Návrh
na normalizaci
rozpočtové projektové dokumentace rekultivace pfidy,
s. 249.
Kado;, R.: Vyrovnávání pozorování, s. 252.
Tan71sz, W.-:
Výzkum odchylek pr.efabrikátfi ve tvaru
velkých desek od projektové síly a od roviny pomocí tachymetru BRT 006, s. 254.
Bartkiewicz,
A.: Určení inéLexfi konstrukčních
os budov
pomocí BRT, 006, s. 257.
Niemiec, A.: Analýza dynamiky deformací klíčových objektfi metalurgického
kombinátu v Katowicích, s. 260.
Kusmider, K. Piechocki,
L.: Zkoumání vhodnosti laserového zařízení AGL pro kontrolní měřické práce při
stavbě námořních lodí, s. 266.
Tyra, T.: Programový počítač SR-56 Texas lnstruments
a jeho použití v geodézii, s. 269.
Makowski, A. - Mtchalik,
K.: Jublleum čtyřiceti let vědecké a didaktické odborné práce profesora Zygmunda Kowalczyka a profesora Jana R6žyckého, s. 275.
Tankowskt, Cz.: Stavba bloku prostorové a.erotriangulace z jednotlivých modelfi sestavených ze tří fotogramfi, s. 2134.
Gombrych, I.: Ústřední banka geodetických
dat, s. 287.
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Coc. Ing. Juraj Šolc, CSc.,
Katedra geodézie SvF,
SV§T, Bratislava

Skval1tniť prácu geodetov,
zvyšovať efektívnosť
práce a zavádzať ďalší pokrok v našom odbore, vyžaduje už dnes medzinárodnú
vedeckotechnickú
spoluprácu a vzájomnú výmenu informácií. Už vyše
20 rokov prebieha úspešná spolupráca medzi socialistickými krajinami a ich geodetickými službami,
ktorá sa stále skvalitňuje a zdokonafuje. Jednou
z ďalšl:ch forlem získavania informácií a možností
prezentovania
úspechov československej
geodézie
je práca v Med z i n á rod n e j f e der á c i i
g e ode t o v - Fédération Internationale
des Géometres (ďalej len FIG, alebo federácia).
V tomto roku usporiada federácia zasadnutie Stáleho výboru FIG v Československu (Brno). Pri tejto
príležitosti bude usporiadaná aj medzinárodná geodetická konferencia,
kde vyše sto zahraničných
účastníkov sa bude mocť presvedčiť o úspechoch
geodézie a kartografie v ČSSR. Preto bude účelné
stručne informovať čitatefov GaKO o organizácii
FIG a náplni práce jej orgánov a bližšie sa zoznámiť
s problematikou
rozvoj a geodézie v celosvetovom
meradle.

FIG je medzinárodnou nevládnou organizáciou geodetov, ktorej hlavným ciefom je zabezpečiť:
- medzinárodnú
spoluprácu
národných
spoločností za účelom vzájomnej výmeny názorov a
skúseností v odborných otázkach,
- prehlbovanie vzťahov a spolupráce medzi národnými spoločnosťaml,
- zlepšenie spoločenského postavenia geodetov,
- skvalitnenle
výskumnej činnosti a publikácií
o výskume a ďalšieho vývoj a geodézie,
- zosúladenie odbornej výučby s novými poznatkaml vedy a techniky,
- skvalitnenie
medzinárodných
stykov výmenou
odborníkov roznych krajín.
Uvedené ciele sa snaží FIG realizovať prevažne organizovaním medzinárodných kongresov, zasadnutí
stáleho výboru a komlsií, usporiadaním
sympózií,
konferencií, prednášok, výstav a predvádzaním nových meracích prístrojov a metód.
Členmi federácie sú národně spoločnosti geodetov. V ČSSR je nositefom členstva ČSVTS, ktorá poverila Geodetický komltět ČSVTS vykonávaním úloh
vyplývajúcich z členstva. Geodetom podla štatútu
FIG z r. 1978 [12] je každý pracovník, ktorý sa zaoberá identifikáciou,
meraním, ohraničovaním
pozem kov na povrchu, alebo pod povrchom Zeme a
ktorý sa zaoberá registráciou
vlastnl:ckych vzťahov. Geodet dalej plánuje a rladi činnosť, ktorá
smeruje na lepšle využitie podneho fondu a pláno-

vania krajiny a miest. Rieši technické, právne, národohospodárske,
pofnohospodárske
a sociologické
aspekty súvisiace s horeuvedenou geodetickou činnosťou. Z uvedeného vidno, že pracovná náplň a
profil praktického geodeta (Vermessungsingenieur,
surveyor) u nás sú zúžené oproti rozsahu prác a
kompetencii geodetov v niektorých iných štátoch.
Orgánmi federácie sú: valné zhromaždenie (VZ],
stály výbor (SV), byro a medzinárodný
kongres
(MK). Prehfad o zasadnutiach MK a SV v minulosti
spolu s vývojom federácie
sú uvedene v [11].
Val n é z hro maž den i e je zhromaždenie zástupcov členských národných
spoločností
a má
tieto úlohy:
- určuje štatút a smer činnosti federácie,
menuje byro federácie,
schvafuje správy a návrhy byra, predsedov technických komisií (TK, alebo len komisie) a hospodárenie federácie,
- menuje čestných predsedov a členov a prijíma
za členov nové národné spoločnosti a pod.
VZ sa schádza vždy pri príležitosti MK, teda obyčajne po troch rokoch.
Stá I Y v Ý bor je administratívnym
orgánom federácie. Skladá sa z členov byra, delegátov členských národných spoločností a predsedov TK. Povinnosťou SV je zaoberať sa nasledujúcimi úlohami:
- spracovať návrhy na prijatie nových národných
organizácií a na menovanie čestných členov,
- prerokovať ročné plány činnosti a hospodárenia,
- sledovať návrhy podané byrom, alebo TK,
- plniť rozhodnutia a návrhy VZ, alebo MK a iné.
SV sa schádza každoročne a vždy počas MK. ČSVTS
a našu spoločnosť na zasadnutiach
SV zastupuje,
štatútárny zástupca ČSVTS, t. č. predseda Geodetického komitétu ČSVTS Ing. M. Klimeš.
Byr o FIG sa skladá vačšinou z geodetov tej krajiny, kde sa má konať budúci kongres a z členov zabezpečujúcich plynulosť funkčnej činnosti. V súčasnom období (1979-1981) sa skladá z týchto čle-nov:
predseda: H. Matthias, Švajčiarsko,
generálny sekretár: H. R. Diitschler, Švajčiarsko,
podpredseda: L. L. Aronsou, Švédsko, za odstupujúce vedenie FIG,
podpredseda: V. Peevski, BLR, za budúce vedenie
FIG,
podpredseda: A. Bourcy, Francúzsko,
pokladník: W. Bregenzer, Švajčiarsko.
Povlnnosťou byra je:
- splniť všetky úlohy a návrhy dohodnuté na zasad nutí SV,
- riadiť hospodársku činnosť federácie podla rozhodnutia SV,
- riadiť a udržiavať spojenie medzi národnými or-
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TK

predseda

1.

K. Simpson
G. Dell'Utri
J. Mitter
T. Me. Culloeh
G. Zlatanov
J. van den Berg
G. F. Witt
J. Talvitie
T, L. Sudway

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

krajina
Juhoafrická
Taliansko
Rakúsko
Kanada
Bulharsko
Švédsko
Holandsko
Fínsko
Írsko

podpredseda

rep.

J. Tassou
A. L. Allan
S. Andersson
M. Nagatani
C. Weir
H. Feldman
de Leew
H. Rak
W. Seele

ganizáciami a TK, informovať ich o aktuálnych
problémoch,
preveriť plnenie úloh komisií,
zabezpečit komunikáciu informácií s vedením
jednotlivých národných spoločností,
pripravovať zasadnutie SV a navrhnúť program
rokovania SV,
spolupracovať s národnou spoločnosťou, ktorá
usporiada budúci kongres a spolu pripravit program kongresu a iné.
Tec hni c k é k o m i s i e vykonávajú odbornú
činnosť federácie. TK sa časom menia, čo do počtu
a náplne práce, tak ako sa vyvíja aj celý náš odbor.
V súčasnosti pracujú nasledovné TK (v záujme lepšej informovanosti uvádzame tiež mená čs. delegátov):
1. komisia - odborná prax, organizácia a právne
vzťahy - Ing. T. Bar t o v i c.
2. komisia - odborná výchova a literatúra - doc.
Ing. S. M i c hal č á k, CSc.
3. komisia - určená ad hoc pre špeciálne otázky:
pre toto a budúce funkčné obdobie je
to komisia pre informačné systémy Ing. F. Šil ar, CSc.
4. komisia - hydrografické
meranie - doc. Ing.
Z. N e vos á d, CSc.
5. komisia - geodetické prístroje, metódy merania
a mapovanie - Ing. V. S 1 a b o c h, CSc.
6. komisia - inžinierska
geodézia
Ing. M.
B r y c h t a, CSc.
7. komisia - kataster a pozemkové úpravy - Ing.

J.

H u r n í k.

8. komisia - evidenci a nehnuterností
v mestách a
urbanizmus - Ing. J. G a šek.
9. komisia - oceňovanie pozemkov - Ing. H. K ohL
Komisiu vedie predseda, podpredseda a sekretár.
Funkčné obdobie komisie trvá 3 roky a v nasIedujúcom funkčnom období z podpredsedu sa stane predsed a TK, čím sa zabezpečí kontinuita práce a vedenia komisie. Pre súčasné funkčné obdobie predsedovia a podpredsedovia
jednotlivých TK sú uvedení v tab. 1. Predsedovia TK sú v priamom styku
s národnými deIegátmi komisií v ČSSR, ktorí sú
členmi Geodetického komitétu ČSVTS. Takto je prepojená odborná činnosť federácie s národnými spoIočnosťami na viacerých úrovni ach.
3. Náplň práce technických komisií

krajina
Francúzsko
Anglicko
Švédsko
Japonsko
Kanada
USA
Belgieko
PoIsko
NSR

bližne 50-60 % činnosti vykonáva 5. a 6. komisia
a napr. len 5-6 % činnosti a záujmu je v posobnosti 4. komisie.
Pre každého praktického geodeta je účelné a potrebné sIedovať prácu TK, aby mohol zistiť a porovnávať rozvoj geodézie v ceIosvetovom meradle. Na
druhej strane je potrebné pre každého geodeta, na
svojej úrovni a posobnosti,
sústavne
overovať
správnosť vlastnej koncepcie rozvoj a a inovácie
prístrojov a metód praktickej geodézie na vlastnom
pracovisku, v organizác11, pri zavádzaní automatizácie a pod. Toto všetko vyžaduje sledovať činnosť
tej komisie FIG, v ktorej oblasti pracujeme. V dalšom sa pokúsime čitaterov informovať o niektorých
z nosných problémov TK federácie v súčasnosti. Našej geodetickej verejnosti sú kongresy a medzinárodné podujatia FIG známe zo správ účastníkov
publikovaných na stránkach nášho odborného časopisu(napr.
za posIedných 5 rokov) [3, 4, 5, 6, 7,
10,11,13].
3.1 O d bor n á p r a x a o r g a n i z á c i a
Prvá komisia sa zaoberá najma odbornou praxou,
organizáciou a právnymi normami geodetov. Pracovná náplň 1. komisie má pre nás len okrajový
význam, pretože pojem "odborná prax" zahrňuje
najma činnosť civllných inžinierov. Pomer civilných'
inžinierov ku inžinierom v štátnych službách je
v nesocialistických štátoch rozny. Napr. vo Švédsku
je zamestnaných
len 10 % geodetov v civilných
službách, 50 % v štátnych službách a 40 % v miestnych organizáciach.
Vo Švajčiarsku naproti tomu
sú civilní inžinieri vo verkej vačšine. V NSR je to
rozne, podra jednotlivých spolkových krajín, 49 %
geodetov pracuje
u katastra, 34 % u iných rezortov, 15 % je civilných geodetov a 2 % pracuje vo
výskume a výučbe. V Anglicku je 68 % civilných
geodetov a 32 % pracuje u podnikov a v štátnych
službách. Civilní geodeti a roztrieštená geodetická
služba sťažuje zavádzanie automatizácie a účelné
využitie špeciálnych pristrojov, ktorých je čím ďalej tým viac.
S organizáciou geodetov a s ich výchovou úzko
súvisí aj optimálne štrukturáIne zloženie pracovníkov, ktorých v súčasnosti možeme rozdeliť do nasledujúcich stupňov:
Ing. U - inžinier s ukončením štúdia univerzitného typu (u nás napr. na ČVUT a SVŠT; v pr;R
- Mgr. inž.; v NDR - Dip1.-Ing.),

Celá odborná činnosť FIG sa realizuje v TK, pričom
treba podotknúť, že odborná činnosť federácie nie
je rovnomerne rozdelená do jednotlivých TK. Pri-
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Ing. Vš - prevádzkový inžinier, po maturite
študuje 2-3 roky na "vysokej škole"), v NDR je
to IngenieurchuIe),
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-

ÚSOV - absolventi úplného stredného odborného vzde lani a,
- pp - pomocných pracovníkovo
V tab. 2 uvádzame pomer štrukturálneho
zloženia
pracovníkov v geodézii v niektorých susedných štátoch, kde geodézia svojím zameraním a náplňou
práce je podobná našej organizácii. Zistiť a zabezpečiť optimálne štrukturálne
zloženie geodetov nie
je tak fahké, pretože záleží od miestnych, národných a historických podmienok tej ktorej krajiny.
Optimalizácia štruktúry pracovníkov je však vefmi
d6ležitým racionalizačným momentom aj v geodézii.

T"bulka 2
krajina

ČSSR
Holandsko

M:CR
NDR
NSR

Ing. U

Ing. vS

OBOV

1
1
1
1
1

-

2,5
2
2
4
4

1
3
3
7

pp

1,5
3
1
2
2

3.2 O d bor n á v Ý c h O v a a v Ý u č b a
Výučba a výchova odborníkov
geodetov sa
v jednotlivých krajinách sveta dosť líŠi. Výchova
geodetov v socialistických
štátoch a v strednej
Európe sa podstatne odlišuje od výchovy a celkového ponímania geodézie v ostatných štátoch, kde sa
často ani nevychovávajú špeciálne geodeti v našom
slova zmysle [4]. Tak isto je to aj s označením
geodeta (surveyor), který iné znamená napr. u nás
v socialistických
krajinách a v časti Európy, ako
v anglicky hovoriacej časti sveta (tu je považovaný
aj ako odborník pre oceňovanie pozemkov, urbanista, odborník pri prevode nehnutefností
a pod. [8].
V socialistických
krajinách výchova geodetov sa
koná na viacerých úrovniach: na závodných školách, stredných odborných školách, vysokých školách a technických univerzitách, pričom samozrejme nie v každom štáte sú všetky formy výučby.
O pomerne vysokej úrovni výchovy, výučby a postgraduálneho
vzdelávania
v ČSSR svedčí tá skutočnosť, že skoro na všetkých kongresoch sa prezentovali československí
geodeti viacerými vyžiadanými referátmi v 2. komisii. Napr. na XV. kongrese FIG v Štokholme v 2. komisii boli 3 vyžiadané
referáty z ČSSR (Jeřábek-Šolc,
Michalčák, Mitášová) [6].
Postgraduálne
štúdium sa stáva neoddelitefnou
časťou odbornej výchovy na každom stupni a má
najma dve formy:
a) Postgraduálne
štúdium pre osvojenie si nových
poznatkov po desiatich, alebo viac rokov absol..r
vovania základného štúdia.
b) Špeciálne formy postgraduálneho
štúdia vo forme usporiadania
kurzov a školení v určitej oblasti napr. automatizácie, alebo inžinierskej geodézie a pod.
Na celom svete a najma v socialistických
krajinách sa venuje velká starostlivost modernizácii výučby a výchovy, aby absolvent z hladiska odborného profilu a schopnosti zodpovedal požiadavkám
socialistickej
spoločnosti. Skoro každé 3-4 roky
sa usporadúvajú
medzinárodné konferencie vedeckotechnických
spoločností na té mu výchova a výučba geodetov a kartografov (napr. v r. 1974 v Szé-
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kesfehérváre - MI:R a v r. 1978 v Sofii - BI:R).
Výučba geodetov sa na celom svete reformuje a
modernizuje. Touto problematikou
sa sústavne zaoberá aj 2. komisi a FIG. Analýza výučby sa zaoberá
najma otázkami
nutnosti dvoj - troj, alebo viacstupňovej
výučby geodetov a nadvaznosť výučby v jednotlivých stupňoch,
účelného pomeru počtu absolventov jednotlivých stupňov výchovy,
optimalizácie dížky a obsahu štúdia na jednotlivých stupňoch v súvislosti s rýchlym vývojom
vedy a techniky a informácií,
nutnosti
moderného
prístrojového
vybavenia
príslušných škOl, pomeru teoretickej a praktickej časti výučby tak, aby absolvent bol vychovávaný pre potreby praxe,
nutnosti zavádzania postgraduálnej
výučby na
všetkých stupňoch výchovy geodetov a iné.
V rámci FIG v posledných rokoch sa dostávajú
do popredia otázky výchovy geodetov v rozvoj 0vých krajinách. V Ibadane a Lagose (Nigéria) sa
uskutočnila v r. 1976 medzinárodná konferencia na
tému výchova geodetov a problémy zavádzania evidencie nehnutefností,
kde sa poukázalo na zvláštnosti a problémy
výchovy a výučby geodetov
v afrických štátoch.
V rokoch 1970-1974 sa v celosvetovom meradle
zvyšoval počet pracujúcich v geodézii a kartografii
ročne o 2,4 % a celková hodnota vyprodukovaných
geodetických prác činila v priemere 0,1 % národného dachodku [9].
3.3 I n for m a č n é s y sté m y v g e o d é z i i
Vedenie FIG považovalo v súčasnosti za vefmi naliehajúcu otázku vytvorenie TK pre informačné systémy v geodézii. Na túto té mu už bolo usporiadané
medzinárodné
sympózium v októbri 1978 v Darmstadte, kde sa určili tematické okruhy s ktorými je
potrebné zaoberať sa v budúcnosti: 1. Základy informačného systému. 2. Zber údajov. 3. Spracovanie
údaj ov. 4. Reorganizovanie
vidieckych priestorov.
5. vývoj miest. 6. Prostredie a prostriedky. 7. Organizácia a financovanie. 8. Výmena skúseností.
Na celom svete je snaha ludstva zabezpečiť raznymi opatreniami zdravšie životné a pracovné prostredie, ako aj vytvoriť optimálne ekonomické a
sociálne podmienky ďalšieho rozvoja hospodárstva.
Vytvorenie informačného systému viazaného na polohovú informáciu vyžaduje spracovať a vytvoriť
[2] :
všeobecnú a jednotnú polohove viazanú východiskovú bázu údajov,
princíp vzájomného priraďovania
a využívania
údajov,
- medzidisciplinárnu
spoluprácu.
Základom pre všetky informácie viažúce sa na padu
a krajinu sa všeobecne považuje najmenšia jednotka pozemok-parcela.
Toto sa doteraz osvedčilo tak
v priemyselne vyspelých, ako aj rozvojových zemiach. Informačný systém o krajine maže obsiahnuť nasledujúce polohove viazané údaje o pozemku:
1. Geodetické údaje - geometrické údaje (poloha,
tvar), popisné údaje (označenie, plocha, kultúra).
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2. Právne údaje - vlastnícke vzťahy, užívanie, zaťaženie, obmedzenie práva a pod.
3. Údaje o prírodných
faktoroch
geologická
skladba, bonita pody, vodstvo, les a porast, klí-

ma.
4. Údaje o technických zariadeniach - podzemné
siete, priemyselná oblasť, obytná časť, doprava.
5. Údaje o prostredí - kvalita vody, vyžarovanie,
hluk, iné rušivé faktory.
6. Ekonomické a sociálno - politické údaje - obyvatefstvo, pracovné podmienky a príležitosti, dopravné možnosti, kultúrne podmienky.
Cielom pracovníkov 3. komisie je dosiahnuť, aby
sa údaje spracované roznymi odborníkmi zlúčili do
jednotného systému, bázy údajov, na základe určitého princípu. lnformačný systém o krajine má poskytovať nenahraditelné
podklady pre plánovanie,
hospodársku činnosť a riadenie.
3.4 H Yd r o g r a f i c k é map o van i e
Náplňou práce 4. komisie je hydrografické mapovanie. Stav mapovacích prác v oblasti morí znač ne
zaostáva, Podfa hlásení Medzinárodnej hydrografickej organizácie
(IHo) z r. 1970 medzinárodná
mapa morí v mierke 1 : 1 miliónu znázorňovala len
15-20 % morí s príslušnými híbkovými meraniami
[9]. Zo 40-50 % povrchu oceánov sú príslušné
údaje nedostatočné, alebo žiadne. Z pobrežných oblastí dna morí (šelf) máme len 20 % mapy v mierkach 1 : 500 000 - 1 : 1 000 000. Podrobnejšie mapy
vličších mierok ako 1: 100 000 sú len z 5% šelfu
a ročný nárast týchto mapovaní je priemerne 0,1 %.
Podla údajov OSN zo 106 štátov, ktorě majú morské
pobrežie, len 37 štátov má na priemeranej úrovni
hydrografickú
službu, vybavenú meračskými zariadeniami
na odbornej úrovni. 35 krajín nemá
žiadnu hydrografickú službu.
V europských prímorských
socialistických
štátoch je hydrografická služba na vysokej úrovni a je
vybavená najmodernejšími
ultra zvukovými híbkomermi a inými zariadeniami.
Čím dalej - tým viac budú stúpať požiadavky na
vyhotovenie čo najkvalitnejších
máp morského dna
a pobreží a to tak pre rastúcu námornú dopravu
(ročne sa zvyšuje o 11 %), ako aj iné účely (napr.
zdroje surovín). Táto skutočnosť viedla k tomu, že
sa vypracoval medzinárodný program na urýchlené
zmeranie a zmapovanie morí do roku 2000. Zmeranie zvyšných, ešte nezmapovaných oblastí s rozlohou 1,3 bilióna km2 morí, klasickými ultrazvukovými hlbkomermi napr. typu SoNAR, nie je možné a
treba hladať aj tu nové produktívnejšie
prístroje
a met6dy.
3.5 S t a v map o van i a vos
vete
5. komisi a sa zaoberá geodetickými prístrojmi a metódami merania a mapovania. Problém mapovania

je pre nás najzaujímaveJslm zo širokej palety oblasti posobenia 5. komisie. Federácia a jej komisie
sa snažia spolupracovať s roznymi medzinárodnými
organizáciami a zložkami OSN. Z ich správ [9] sa
dozvedáme, že v celosvetovom priemere ročný nárast mapovania je pre jednotlivé mierky máp takýto:
1: 250 000 ročne o +0,3 % 1: 50000 ročne 0+2,2 %
1 : 100 000 ročne o + 0,9 % 1: 25 000 ročne o + 0,9 %
v priemere + 1,1 %.
Na projektově a iné investičně účely sú potrebné
mapy vličších mierok ako 1: 100 000 a v celosvetovom meradle ani 1/3 povrchu nie je zmapovaná
v primeraných mierkach, ako to vyplýva z údajov
uvedených v tab. 3. Dnešně tempo rastu mapovania
s priemerným ročným nárastom o 1,1 % by vyžadovalo asi pol storočia na zmapovanie celého povrchu Zeme. Pritom treba uvažovať aj s aktualizáciou
už jestvujúcich máp. Nedostatok primeraných máp
je charakteristický
nielen pre rozvojové krajiny. Aj
priemyselně štáty trpia nedostatkom máp, pretože
s hospodárskym rozvojom krajiny sa zvyšujú nároky na podrobnejší obsah mapy. Vzhfadom nato, že
mapa je dOležitým nástrojom hospodárskeho
vzostupu krajiny, tempo rozvoja mapovania by sa
malo zvyšovať úmerne tempu rozvoja hospodárstva.
V celosvetovom priemere hospodárska výroba rastie ročne o 3,5 %, ludnatosť stúpa ročne o 2,1 %,
národný dochodok o 4 % ročne, čo znamená, že aj}
mapovanie by sa malo zvyšovať dva až tri krát
rýchlejšie, ako je tomu v súčasnosti. Letecké snímkovanie sa zvyšuje ročne o 4,4 %, čo je štyrikrát
rýchlejší nárast ako zmapované územie [9]. Z toho
dovodu odborníci častejšie využívajú letecké snímky ako mapy.
Z rozboru vidno, akě obrovské úsilie sa bude vyžadovať od geodetov len pre mapovanie povrchu
Zeme v tempe odpovedajúcom súčasnému trendu
života.
3.6 I n ž i n i e r s k a g e o d é z i a
6. komisi a inžinierskej geodézie má vefmi široký
záber a ťažko je vymenovať všetky oblasti náplne
jej činnosti a záujmu. Práca komisie sa delí na
5 študijných skupín:
- študijná skupina pre tolerancie a presnosť vytyčovania - predseda van den Berg (Švédsko),
- študijná skupina na výpočet kubatúry - predseda Kochen (NSR),
- študijná skupina na meranie deformácH - predseda Platek (P:CR),
- študijná skupina pre kat aster podzemných vedení - predseda Kollar (ČSSR),
- študijná skupina gyroteodolity a ich využitie predseda Halmos (MI:R).
Československo zaujíma v odbore inžinierskej geo-

Tabulka 3
kontinent

Afrika
Ázia
Eur6pa
Južná Amerika
Severná Amerika
ZSSR

% povrchu
22
%
20
%
3,6 %
13
%
17
%
16
%

1: 250000

65,8
89,9
94,8
19,0
99,8
100

%
%
%
%
%
%
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1:100000

25,2
32,4
70,0
20,4
8,7
100

%
%
%
%
%

1 : 50 000

1 : 25 000

25,7 %
42,3 %
76,1 %
4,9 %
51,2 %
40,0 %

1,2
14,6
66,6
8,4
25,9

-

%
%
%
%
%
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dézie dosť významné miesto va svetovej relácii. 00kazom toho je aj napr. 9. vyžiadaných referátov
z ČSSR na XV. kongrese FIG z celkových asi 50 vyžiadaných referátov (Flégr, Cirbus, Kašpar, Kollar,
Nádeník, Šimek, ŠlitU - dva, Vosika). Ku všetkým
referátom bola v rámci rokovania komisie diskusia,
často pred vefkým fórom až 200 účastníkovo K mnohým československým referátom boli vyžiadané aj
informácie, čo svedčí o aktuálnosti prednesených
referátov a vyspelosti československej geodézie.
Pre inžiniersku geodéziu a vytyčovacie práce významným pokrokom sú nové elektronické
tachymetre malej hmotnosti a rozmerov (typu Vectron,
Elta, TAC 1 a iné). Takého prístroje umožňujú vytyčovanie bodov priamo v súradniciach. Elektronický tachymeter Vectron napr. udáva ihned po za·
cielení aj súradnice bodu. Aj staršie typy elektronických tachymetrov
možno používať na priame
vytyčovanie bodov za súradníc, napr. pripojením
malého minipočítač a Eltac na pevnú olovnicu. Nové
elektronické diafkomery vysokej presnosti, ako je
sovietsky elektronický
diafkomer OVSO 1200 B,
alebo Mekometer, umožňujú priame meranie deformácií z meraných dIžok. Presnosť merania dIžky
dialkomerom DVSD 1200 je ms = 0,25 mm + 1 . 10-6 s
a Mekometra ms=0,2 mm +1-2.10-6
s.
5. a 6. komisi a FIG usporadúvajú spolu aj rozne
iné odborné podujatia, napr. VII medzinárodný kurz',
merania vysokej presnosti v Darmstadte v dňoch
29. 9.-8. 10. 1976, ktoré potvrdzujú rýchly vývoj a
stále náročnejšie požiadavky kladené na inžiniersku geodéziu [13].
O vývoji a činnosti 6. komisie FIG bola naša odborná verejnosť dostatočne informovaná
[7], veď
v rokoch 1969-1972 vedením tejto komisie bolo
poverené Československo.
3.7 N á plň
P r á ceď
a Iších k om isií
7. komisia sa zaoberá systémom katastra,
alebo
evidencie nehnutefností a skúma možnosti ich ďalšieho vývoja. V rozvojových krajinách, napr. v Nigérii sú problémy aj s evidenciou vlastníctva, ktoré
može byť: štátne, urbariálne,
rodinné, kmeňové,
súkromné a teda evidencia týchto nehnutefností je
dosť zložitá. Niektoré rozvojové krajiny prejavujú
vefký záujem o evidenciu nehnutelností
a kataster
ktoré sú nielen technickým problémom, ale sko;
politickou otázkou, sú akýmsi nástrojom hospodárskeho a sociálneho pokroku. V priemyselných krajinách vystupujú do popredia iné otázky. Aktuálna
je všade tendencia záchrany polnohospodárskej
pOcty, pretože pOcta je nenahraditefným
zdrojom
potravín, ktorá sa pritom sústavne zmenšuje napr.
v Belgicku o 1 % ročne [9].
Náplňou práce 8. komisie je urbanizmus a úloha
geodeta pri urbanistických
úpravách
miest. Pri
zmene infraštruktúry
obyvatelstva, pri úprave sídelných foriem obyvatelstva a pri ochrane pOctneho
fondu, geodet a geodézia može podávať velmi cenné
informácie. Oblasťou posobenia 9. komisie je oceňovanie pozemkov a odborné práce pri zmene
vlastníkov nehnutelností.
4. Výstavy geodetických

prístrojov

Neoddel1telnou
súčasťou kongresov a iných odborných podujatí federácie sú výstavy geodetických

obzor
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prístrojov a roznych prác. V ďalšom sa budeme zaoberať len stručne súčasným stavom vývoja geodetických prístrojov.
Na XV. kongrese vystavovalo 71 organizáclí rozne
najmodernejšie
typy prístrojov, zariadení a pomocok. Výrobcovia sa snažia priamo načasovať vývoj
nových prístrojov a zariadení na jednotlivé kongresy. Preto znamenajú výstavy velký prínos a samozrejme sa tešia záujmu účastníkovo Najvačší
záujem je o prístroje zabezpečujúce automatizáciu
a mechanizáciu geodetických prác. Sem patria najma Dopplerove prístroje určujúce polohu, alebo súradnice stanoviska prístroja s presnosťou 0,6-0,8 m
so súčasným pozorovaním viac družíc, ako sú napr.
prístroje s označením MX 504, CMA 722B, alebo
JMR 1 a iné.
Vefký pokrok znamenajú va vývoji geodetických
prístrojov nové digitálne elektronické teodolity stavebnicové, menitefné na elektronické
tachymetre,
alebo registračné elektronické tachymetre (obr.1).
Vreckové kalkulátory roznych typov, dnes už možno povedať, patria do vybavenia teodolitov a diafkomerov.
Pre zaujímavosť v r. 1974 pomer používaných prístroj ov v geodetickej praxi i v celosvetovom me·
radle bol nasledovný:
teodolity a tachymetre
nivelačné prístroje
.
elektronické diafkomery

60

%

32%

8%

Z uvedeného vyplýva pomerne slabé zastúpenie
elektronických
diafkomerov.
Na výstavách objavujúce sa nové digitálne prístroje a zariadenia majú jeden cief - ulahčiť a
zefektívniť prácu geodeta. Z velkého výberu vybrať najvhodnejší typ prístroja a zabezpečiť nadvaznosť integrovaného systému zberu a spracovania
údajov v geodéz1i vyžaduje dnes starostlivú analýzu
a obozretnosť. Elektronika sa stala neoddelitefnou
a najrevolučnejšou
časťou geodetických prístrojov.
Práve pre tento enormný vývoj a roznorodost prístrojov a zariadení je čoraz ťažšie vybrat najvhodnejší typ prístroja a celého systému zariadenia,
ktoré dnes už k teodol1tu patrí.
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5. Záver
Na záver možno konštatovať:
československá geodézia zaujíma vo svete popredné miesto, a preto je potrebné prezentovať
sa aj v rámci FIG pred svetovou geodetickou verejnosťou,
rýchly vývoj vedy a techniky vyžaduje intenzívnu výmenu informácii, čo umožňuje zabezpečiť
okrem lných foriem aj aktívna práca v rámci
medzinárodných nevládnych organizáclí a účasť
na ich podujatiach, dalej tiež vyžaduje sústavné
sledovanie a udržiavanie výchovy a výučby odborníkov na úrovni doby,
stav mapovacích prác a ich tempo vo svete zaostáva za tempom rozvoja národného hospodárstva, toto vyžaduje v budúcnosti zavádzať výkonnejšie mapovacie metódy,
v súčasnej dobe sa geodetické prístroje vyvíjajú vermi rýchlym tempom a znač ne vplývajú na
metódy merania,
pri inovácii geodetického prístrojového parku
treba sled ovať súčasný trend vývoj a vo svete
a možnosti (podmienky) doma a tak vytvoriť
optimálny model zberu a integrovaného spracovania meračských údajov.
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Vybrané aplikácie nových metód
v inžinierskej geodézii

Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc., Ing. Eugen Adler, CSc.,
Ing. Štefan Sokol, CSc., Ing. Vlastimil Staněk, CSc.,
Katedra geodézie SvF SVŠT, Bratislava

Rozsiahla investičná výstavba v CSSR prmasa pre
geodetov celý rad nových úloh a vedeckotechnických problémov. Odborný výkon geodetických prác
v procese prípravy, projektovania a realizácie investičnej výstavby je v CSSR zabezpečený zákonnými predpismi - funkciou zodpovedných geodetov
pri hlavných účastníkoch výstavby - investora,
generálneho projektanta a generálneho dodávatera
stavby [4]. Tieto zákonné predpisy
prispeli na
skvalitnenie, racionalizáciu a oceňovanie geodetických prác vo výstavbe a prehIbili angažovanosť a
spoločenský význam geodetov pri investičnej výstavbe.
Významné miesto v procese výstavby majú geodetické práce, na ktoré sa kladú stále vačšie kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky. PDznatky a skúsenosti z výstavby technicky náročných a rozsiahlych stavieb ukazujú, že každá stavba vyžaduje individuálny prístup na riešenie geodetických problémov a pri realizácii výstavby v konkrétnom

prostredí sa obvykle využívajú len niektoré všeobecné zásady a metódy geodetických prác. Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu geodetických prác v procese výstavby je dobrá znalosť
projektu, postupu a technológie výstavby, správna
vofba geodetického
systému a meracích metód
s prihliadnutím na vyžadovanú presnosť geodetických prác. V ďalšom uvedieme niektoré poznatky a
problémy z geodetických prác pri výstavbe mostných objektov a ochranných dunajských hrádzí.
V posledných dvoch desaťročiach vefký rozvoj
zaznamenalo dopravné stavitefstvo. V ČSSR sa podarilo podstatne zlepšiť stav cestnej siete. Výrazne
sa zvýšila najma kvalita povrchu vozoviek, pokročili aj smerové a výškové úpravy hlavných trás,
ale výraznejšie sa nezlepšil stav cestných mostov.
Prsto v súčasnosti, i s perspektívou v budúcich rokoch, sa venuje zvýšená pozornosť rozvoju mostného stavitefstva, podstatnému urýchleniu zvýšeni a
mostných kapacít, prefabrikácii a spriemyselneniu

1979/136

Geodetický a kartografický
roěnik 25/67, ěislo 5/1979

obzor

137

~U.~,.

,

.;::'lIi

.11

"

"

výstavby mostov. Problém mostného stavitelstva
nie je len vo výstavbe nových mostov, ale aj mostov
starších, málo únosných, dožívajúcich a priestorove nevyhovujúcich
modernej a rýchlej doprave.
Skúsenosti z posledných rokov potvrdzujú, že limitujúcim článkom výstavby cestnej siete sú mosty
a iné mostné objekty" zabezpečujúce viacúrovňové
križovanie a dopravu v mestách a horských terénoch. V ČSSR v období 6. 5RP sa plánovalo realizovať, alebo obnoviť asi 6200 mostov o cel kovej ploche viac ako 1 mil. m2• Z plánovanej cestnej siete
v ČSSR do roku 2000 vyplýva, že treba postaviť
438 km mostných objektov, z toho 189 km s premostením dlhším ako 100 m, čo je úloha svojim rozsahom ojedinelá a bude vyžadovať systémové riadenie
mostného stavitelstva,
plánovitý rozvoj mostných
konštrukcií, výrobných metód a zvll.čšenie výrobnej
základne. Vzhladom k súčasnej praxi vo výstavbe
mostov sa predpokladá, že vačšinou pojde o betónové mosty, zvlášť mosty z predpll.tého betónu. Mosty z ocelových konštrukcií sa budú realizovať len
vo výnimočných prípadoch.
Nové progresívne technológie vo výstavbe mos-
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tov, prisposobené tvaru a estetike komunikácie a
jej harmonickému
začleneniu do krajinného prostredia, vytvárajú závažné technické a ekonomické
problémy. Významnú úlohu tu majú geodetické práce a kontrolné merania, ktoré zabezpečujú tvorivé
ztvárnenie projektovaného zámeru tak, aby pri jeho
realizácli bola zaistená priestorová poloha mostných konštrukcií a ich technologické nad vaznosti.
Zvyšujú sa nároky nielen na rozsah, ale najma na
technickú náročnosť a kvalitu geodetických prác.
V ČSSR sa v posledných rokoch postavilo novými
technológiami niekolko mostov, z ktorých vzbudili
pozornosť technickej verejnosti najma cestný most
Klementa Gottwalda v Prahe, cestný most SNP
v Bratislave a autostrádny most vo Velkom Meziříčí. Tieto mostné objekty patria v súčasnosti medzi
unikátne stavebné diela ako architektúrou
a konštrukčným riešením, tak aj progresívnou technológiou stavebných prác. Rozsiahlosťou a technickou
náročnosťou vynikali aj vytyčovacie práce a kontrolné merania, či už v priebehu výstavby, zaťažovacích skúšok, alebo počas prevádzky mostov.
Súčasná výstavba mostných objektov so smerove

1979/137

Geodetický a kartografický
obzor
roňnfk 25/87, l!fslo 5/1979

138

a výškove zakrivenými osami mostov, s odbočujúcimi vetvami riešenými na estakádach vyžaduje netradičné projektové riešenia a dokladne premyslený
technologický
postup výstavby. Plynulosť a nadvaznosť jednotlivých
mostných objektov sa rieši
analytickým sposobom, pomocou priestorových súradnIc hlavných, charakteristických
a podrobných
bodov a z nich odvodených vytyčovacIch prvkov.
Tento postup prIpravy vytyčovacIch prvkov vyžaduje venovať sústavnú pozornosť geodetickým vytyčovacim prácam a kontrolným meraniam, ktorý-

'E'

mi sa overuje geometrická kvalita a funkčná sporahlivosť jednotlivých mostných konštrukciI.
Pri výstavbe mostov a mostných estakád u nás
sa prevažne použIvajú technológie letmého betónovania, alebo montáže posuvných lešení, alebo pri
monolitických postupoch výstavby vysúvanIm prefabrikovaných
konštrukciI mosta. Technológia letmej montáže z prefabrikovaných
konštrukcií
je
efektivna, ale náročná najma na zabezpečenie teoretickej osi a nivelety mosta. Výroba a montáž
dielcov sú ovplyvňované
celým radom
faktorov
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Obr. 4: GrafiCké zobrazenže pržemerov skuptn, vybraných bodov regresnel roviny,
§ok a denného priemeru meraných výšok bodu
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prostredia, takže osadenie konštrukcií do vyžadovaných montážnych geometrických
tvarov kladie
zvýšené nároky na geodetické práce, na organizáciu a vlastnú technol6giu montáže z hfadiska montážnych pracovníkovo Pre technológiu geodetických
prác treba podrob ne zostaviť metodiku meraní, osadenie meracích značiek a harmonogram vytyč ovacích prác a kontrolných meraní. Zvlášť náročné na
kvalitu geodetických
prác sú mostné
objekty
s oblúkovou priestorovou osou.
V súčasnosti medzi významné mostné objekty, budované letmou montáž ou patria: autostrád na estakáda na autostráde
D-1 pri Liptovskom Hrádku
(obr. 1) a autostrádno-železničný
most cez Dunaj
v Bratislave (obr. 2) na autostráde D-2 - D-61,
ktorý z hladiska rozsahu a technológickej náročnosti patrí medzi unikátne diela v mostnom stavitelstve nielen v ČSSR, ale aj v strednej Európe.
Podrobnosti o parametroch
mosta a zabezpečení
geodetických prác uvádza literatúra
[2]. Most je
projektovaný podla osobitných predpisov, ktoré sta-
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novili aj tolerancie na výrobu dielcov, na montážne
a geodetické práce.
Dodržanie
plánovanej
presnosti
geodetických
prác pri montáži najdlhšieho mostného pola (medzi
II. a III. podperou) [2] vyžaduje, aby body polohovej vytyčovacej siete boli určené v súradniciach y a
x s rovnakou strednou chybou 10 mm. Na rlešenie
uvedeného problému sme aplikovali optimalizačné
metódy, z ktorých najlepš1e vyhovuje D - optimálna štruktúra [1]. Množinu uzlov tvoria všetky komblnácie uhlov (99) a všetky dížky
(24) (obr. 3).
Pre optimálnu štruktúru sa stanovili podmlenky:
presnosť merania uhlov v jednej skupine teodolitom Zeiss Theo 010 A ma
10cc; presnosť meranla
dÍžok svetelným dialkomerom Ze1ss EDK 2000 md
= 10 mm. D - optimálny plán sa dos1ahol pri 144
1teračných krokoch. Na obr. 3 je zostavený plán
meran1a vytyčovacej 51ete. Prvky, ktoré možno merať sú vyznačené tenkou čiarou; prvky vybrané
z optimalizácle 5Ú vyznačené hrubou člarou; číslom
je vyznačený počet meraní. Prvky, ktoré stačí me-
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Obr. 5: Schéma pokusného

úseku na Dunaji so zakreslenými
mernýmž
bility hrádzí a ich podloži a
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rať jedenkrát,
sú vyznačené hrubou čiarou bez
čísie!. Z obr. 3 vyplýva dOležitosť merania jednotlivých prvkov. To, že D - optimálny plán uprednostňuje prevažne meranie uhlov, vyplýva z danej
štruktúry
siete a z volby podmienok. Relatívna
presnost meraných uhlov je v našom prípade vyššia
ako presnost meraných dIžok. Iné závery dostaneme, keď zmeníme aposteriórnu presnosť meraných"
veličín, resp. množinu uzlov.
Na overenie vplyvu prostredia
na presnosť geodetických meraní, najma na trigonometrické výškové meranie a vytyčovanie výšok, v danom prostredí
sme vykonali súbory experimentálnych
meraní, ktoré sa vyhodnotili matematicko-štatistickými
metódami. Skúmal sa vplyv zmeny teploty, vlhkosti a
barometrického
tlaku vzduchu
na presnost výsledkov merania s cielom stanovenia optimálnej doby v priebehu dňa na konanie presných trigonometrických meraní. akrem toho, experimenty sa
realizovali roznymi prístrojmi za účelom overenia
ich presnosti. Výsledky experimentov sa usporiadali
do skupín a vyhodnotili regresnou analýzou. Na
regresný odhad sa volila kvadratická forma regresnej funkcie so štyrmi parametrami
[3]. Vykonaná
analýza potvrdila vplyv registrovaných fyzikálnych
faktorov na určovanú výšku bodu. Volený matematický model je vhodný na vyhodnotenie súboru meraní, čo vyplýva aj z grafického zobrazenia priemerov skupín meranej výšky, vybraných bodov
regresnej roviny, korigovaných výšok a celkového
denného priemeru meranej výšky bodu (obr. 4).
Matematický model možno využit aj na vyhodnotenie iných geodetických meraní. Z registrovaných
meteorologických
prvkov najvačší vplyv na varia
bilitu určovanej výšky bodu majú zmeny teploty
vzduchu - 51,1 %, potom zmeny vlhkosti - 33,4 %
a tlak vzduchu - 15,5 %. Z vypočítaných stredných
chýb vyplýva, že empirická stredná chyba jedného
merania je 0,54 mm, zatiaf čo úplná stredná chyba
2,62 mm. Výpočet je urobený z výsledkov dosiahnutých prístrojom Wild T3.
Katastrofálna
povodeň na Dunaji v roku 1965,
jej hospodárske škody a pripravovaná výstavba sústavy vodných diel na Dunaji, oživili záujem odborníkov o riešenie ochranných opatrení na vodných
tokoch v Podunajskej nížine. V roku 1972 na pokusnom úseku v Medveďove sa vykonal rozsiahly výskum faktorov posobiacich na stabilitu ochranných
hrádzí pri povodniach. Umelým sposobom, čerpacími studňami, vytvorili sa podobné zaťažovacie podmienky na ochranné hrádze a ich podložie ako pri
povodni v roku 1965. Úlohou geodetického výskumu
bolo sledovanie stability hrádzí a ich podložia a
určenie verkosti pružných a trvalých deformácií pri
"povodňovom stave". Sledovanie hrádzí a stykových plOch vrstiev podložia sa vykonalo velmi
presnou niveláciou
a pozemnou fotogrametriou
v troch merných profiloch (obr. 5). V každom mernom profile sa stabilizovalo po 11 pozorovaných
povrchových a hIbkových výškových bodov (obr.
6). Pozorované výškové body sa stabilizovali paženými geologickými vrtmi (obr. 7).
Charakter pohybov pozorovaných bodov na povrchu hrádze a na jednotlivých vrstvách podložia
je približne rovnaký. Pri zatažení všetky pozorova-
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Obr. 6: Rez merným profžlom s vyznačenou hlbkou
pozorovaných bodov
né body poklesli; pri poslednom meraní - po skončení čerpania vačšina pozorovaných bodov sa nadvihla. Prejavili sa pružné i trvalé deformácie hrádze
a jej podložia. Najvačšie výškové zmeny zaznamenali body na povrchu (-3,5 mm až -9,7 mm) a
v hIbke 4 m (-2,4 mm až -7,4 mm). Najmenej
poklesli body v hIbkach 15 m a 19 m - v priemere
-1,2 mm. Vplyv na chovanie sa výškových bodov
mala hIbka založeni a a skladba geologického profilu
podložia
hrádze.
Realizovaný
výskum potvrdil
vhodnost stab1lizácie pozorovaných bodov a použitie metódy velmi presnej nivelácie. Fotogrametrická metóda nepriniesla očakávanú presnost výsledkov. akrem toho, pr! malom počte pozorovaných
bodov je nehospodárna. Výsledky výskumu sa využijú pr! návrhu účinných ochranných
opatrení
proti vefkým vodám na Zitnom ostrove, v projekcl1
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a pri vypracovaní koncepcie kontrolných
meraní
stability objektov dunajských vodných diel. Z výskumu ďalej vyplynulo, že v danom prostredí pevné
výškové body treba stabilizovať minimálne do hIbky
4m.

V príspevku sme uviedli niektoré poznatky a skúsenosti z konkrétne realizovaných stavieb. Ziskané
poznatky možno využit pri výstavbe dalších technicky náročných objektov investičnej výstavby.

obzor
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[2] MICHALČAK, O. - STANt:K, V. - pIš, D.: Príprava
výstavby dialnično-železničněho
mosta cez Dunaj
v Bratislave. Geodet. a kartogr. obzor, 24/66, 1978,
č. 7, s. 161-165.
[3] MICHALČAK, O. a kol.: Metronomika
fyzikálnych
problěmov geodetických a fotogrametrických
meraní a lch optimalizácia.
[Priebežná výskumná správa.] Bratislava, Katedra geodězie SvF SVŠT 1978.
[4] Vyhláška č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo
výstavba. Spravodaj SÚGK, VI, 1974, príloha k čiastke 4, s. 7-10.
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Lektoroval:
Doc. Ing. Peter Marl!ák, CSc.,
VOGK, Bratislava

Dr. Ing. E. Nowak,
Dr. Ing. J. Sliwka,

Automatizovaný systém geodetických
prací při výstavbě velkého hutního
závodu

PLR

Současné priimyslové stavebnictví vyvinulo nové organizační a technické postupy, které jsou v rozporu
s tradičním pořadím jednotlivých etap investičního
procesu. Ve snaze maximálně zkrátit realizaci stavebních prací byly v Polské lidové republice vyzkoušeny a do praxe zavedeny technické stavební
postupy, které umožňují zahájit stavební práce ještě
piíed ukončením projektových prací.
Podrobnosti tohoto postupu jsou znázorněny na
obr. 1. Z obrázku je zřejmé, že část investičního
pvocesu, která dříve probíhala v určitém stanoveném pořadí, se nyní rozdvojuje. Jakmile je lokali-

zace závodu určena a schválena, přistupuje se ihned
k zařízení staveniště. Po schvá.leni technicko-elkonomického zdiivodnění (předběžného projektu) jsou
zahájeny vlastní stavební práce. Současně s nimi se
zpracovávají technické projekty, především pro výstavbu a pro technologii. KOOTdinační funkci vfiči
technickým projektiim riizných podnikových odvětví plní plán zástavby (generální plán), který se
vypracovává postupně v těsném sepětí s postupem
výstavby.
Tyto odchylky investičního procesu se výrazně
projevují ve zpracování generálního plánu. Při tra-
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dičním postupu se v každém projekčním stupni
zpracovávala problematika
,nozmístění komplexně,
takže po ukončení projekčních prací bylo možno
okamžitě přikročit ke stavbě všech objektů.
Dnes se z technickQ-ekonomického
zdůvodnění
vyjímá část projektu, týkající se přípravy staveniště a zpracovává se ve formě jednostupňového projektu. To umožňuje stavebním podnikům zahájit
v terénu realizci již vyprojektovaných objektů ještě při souběžně probíhajících projekčních pracích.
V této souvislosti vystupuje do popředí zvláštní
funkce generálního plánu, ve kterém existují současně různé etapy rozpracovanosti projektu. Důsledkem toho je i změna v postupu geodetických prací.
Dříve zahajoval geodet svou práci současně se stavbaři po ukončení projekčních prací pro celý hutní
závod a zabýval se převážně vytyčováním. V nové
situaci vyvstala nutnost provádět dokumentační měření, neboť generální plán musí neustále poskytovat aktuální informace o současném stavu objektů.
Prostřednictvím těchto dokumentačních měření zajišťuje geodet nepřetržitý obousměrný tok informací
mezi generálním plánem a staveništěm. Dalším důsledkem současného provádění stavebních a projekčních prací je to, že se geodet musí nutně podílet i na pracích na generálním plánu, což úzce
souvisí s tvorbou vytyč ovacích sítí, s vytyčováním,
jakož i s dokumentačním měřením.
Tento stručně nastíněný postup realizace investičního procesu vyvolal potřebu sběru, zpracování a
průběžného třídění různých velmi specifických informací. Velké množství informací a nároky na čas
při jejich zpracování nutili projektanty hledat nové
pracovní postupy, které nakonec vedly k automatizaci informačního procesu.
V projekční kanceláři pro hutnictví "Biprohut"
vznikl v úzké spolupráci s Ústavem vyšší geodézie
a astrooomie varšavské Polytechniky projekt automatizovaného systému geodetických prací pro velký hutní závod. Tento projekt zahrnuje větší díl
problematiky prostorového rozmístění a část dokumentace geodetických prací.
Systém zajišťuje zejména tyto funkce:
1. Registrační funkce - spočívá ve sběru a aktualizaci třírozměrných modelů objektů.
2. Koordinační funkce - kontrola vzájemné lokalizace objektů.
3. Informační funkce - servis dat v podobě různé
technické dokumentaoe.
Registrační funkce je realizována prOiStřednictvím
digitálního modelu hutního závodu.
První dávka
dat, která určuje model v jeho počátečním stadiu,
se získá z map (pozn. lektora: kartometrický
odsun
z mapy velkého měřítka) nebo bezprostředně z fotogrammetricky získaných souřadnic x, y, z (pozn.
lektora:

na základě vyhodnocení

leteckých

snímků).

V průběhu projektování se model neustále doplňuje souřadnicemi navrhovaných staveb, stavebních
teras, cest, vedení a dalších projektovaných objektů. Digitální model jednotlivých objektů se skládá
ze seznamu souřadnic
charakteristických
bodů,
z instrukcí ke spojování bodů a z identifikačních
dat objektu, které m. j. vyjadřují stupeň projektování tohoto objektu.

Systém zajišťuje koordinační funkci prostřednictvím omezovací matice, která obsahuje minimální
ještě přípustné vzdálenosti mezi dvojicemi objektů.
Algoritmus koordinace provádí kootrolu podmínek
pI'.Q každý nový objekt zaváděný do generálního
plánu. Nesplňuje-li nový objekt podmínky, vytiskne
se protokol udávající kolisní body; v případě, že
nový objekt podmínkám vyhovuje, je zařazen do
mQdelu. V takovém případě obdrží objekt tzv. lokalizační klausuli, na jejímž základě získá investor
povolení k zahájení stavby a geodet potřebné vytyč ovací prvky.
Algoritmy informační funkce nabízejí možnosti
mnohostranného využití digitálního modelu při různých projekčních pracích, např. při optimalizaci výpočtu kubatur.
Zavedení zmíněného systému vyžaduje počítač
s operační paměti zhruba 32 kilobytů, s vnější pamětí o kapacitě 5 a 6 miliónů bytů, s automatickým
kreslicím stolem s periferními přístroji pro vstupy
dat off-line a pro opravu dat on-Hne. Pro velká
množství dat jsou nutné programové základny (basis soft-ware),
samostatně programovatelné,
které zajišťují vstup a aktualizaci datových souborů.
Pozn. lektora: Z obr. 1 ;e dobře patrné, že při
novém postupu souběžně probíha;í pro;ektové práce a přípravné práce včetně vlastní výstavby. Při
tradičním způsobu byly ;ednotlžvé fáze realizace investice následné.

Přeložil a lektoroval:
Doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc.,
katedra geodézie fakulty stavební,
Vysoké učení technické v Brně

V přípravě pro příští GaKO jsou:

LENKO, D.: Mapový fond na Slovensku a jeho ďalší
výhrad
VOREL, V.: Určení průsečíku
a s křivkou ekvidistantní
ŠOLC,

přímky s klotoidou

ke klotoidě

J., KÚDEtA P.: vývoj parametrov presnosti

polyg6nových ťahov
MICHAL, J.: Matematický model v oblasti ochrany
půdního fondu
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Mezinárodní kartografická
asociace (InterI1J8tional Cartographic Associa1iO!It- ICA] VI:zJniklaj'a'ko mezinárodní
nevládní organizace v r. 1962. ČSSR se činnosti této organizace účastní od r. 1964·a od r. 1966 je jejím řádným
členem. ČSSR zastupuje v Mezinárodní kartografické
asociaci Ústřední rada ČSVTS a její odborný orgán Národní kM"togNlifický lwmitét (NKK]. Funkci předsedy
komltétu vykonával od jeho ustavení do r. 1971 Ing. Karel Pecka, býv. ředitel Kartograf,ického nakladatelství,
n. p., Praba. V letech 1972 ·až 1978 byl touto funkcí !pověřen Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., technicko-výrobní
náměstek Kartografie, n. 'p., Praha a od r. 1979 tuto
funkci vykonává doc. Ing. M'ilalrtHájek, CSc., ze Slovenské vysoké školy technické v Br,atislavě.
Nejvyšším orgánem asociace je valné shromáždění,
kte['é se schází každé čtyjji roky; v mezidobí je asociace řízena výkonným výborem, který je volen valným
shromážděním
na čtyřleté
furrkční oMobí a sestává
z prezidEmta asociace, sedmi Vicepre,zidentů a generálního t'ajemníka. Pro funkční období 1976-1980 vykonává
funkci prezidenta asociace prof. Dr. F. J. Ormeling (Holandsko]; do funkcí viceprezidentů
byli zvoleni J. C.
Bartholomew
(Skotsko],
Dipl.-lng. R. Bohme (NSR],
Mjr. Gen. K. 1. Khosla (Indie], t1prof. Dr. M. 1. Nikishov
(od r. 1978 prof. Dr. A. Komko'V, oba SSSR), .prof. Dr.
S. Nomura (Japoooko), t prof. Dr. L. Ratajski (,od r.1978
prof. J. Ciolkosz, oba PLR) a prof. A. H. Robinson (USA).
Do funkce generálního tajemntka byl zvolen O. Hedbom
(.Svédsko) .
Odibol1náčinnost asociace je zajišťována komisemi a
p'racovními skupinami ICA, které usta'Vuje a jejichž program činnosti schvaluje na čtyřleté období v·alné shromáždění ICA.. Pro období 1976-1980 byly ust,aveny následující odborné orgány ICA:

-

-
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Ing. Miroslav Miklovský, CSc.,
mlstopi'edseda Národnlho kartografického
komitétu
ÚR ČSVTS

Účast ČSSR na práci
Mezinárodní kartografické asociace

-

obzor

-

prof. S. Radó, DrSc., MLR); NKK z,ast'lllpuje v komisi
Ing. A. Kelemert jako člen-~ore'spondent,
komi'se 9 - základní mapy ,pro tématické meziná'rodní mapování; ust,avení ,komise bylo schvá1leno v r.
1976 pod vedením NDR, nebyIa však dosud formálně
ust,avena,
pracovní skupina 10 ICA!IGU pro regionální atlasy
(Ipředseda prof. V. Vásquez Maure, Spanělsko); NKK
není v pracovní Slkupině zastoupen, za Národní geografický komitét při ČSAV byl prosti'ed'l1Jic.tvímMezinárodní geografické 'llnie (IGU] do této slmpiny
jmenován Dr. A. Gotz, CSc.,
publikační komitét ICA (předseda H. Fullard, V. Ba:itánie); NKK není v tom to komitétu Zlastoupen.

Komise ICA 'připravují jednak progroam pro mezinárodní kartografické 'konfe['ence ICA, které jsou pořádány
každé dva roky, jednak pořádají poct1le svého plánu
práce samostatné akce (konference., symposia nebo semináře a pracovní zasedání). Některé komise se !plravidelně scházejí každo,ročně, řada komisí vyvíjí i vlastní
publikační činnost.
Komise 1 - výchova kartografů se zabývá ,přípravou
mno,hojazyčné zálkladní přírullky pro přípr'avu kartografů v rozvojových zemích, popř. pro nová kartografická
pracoviště. Komise pořádá zasedání pouze u 'příležitosti
mezinárodních konferencích, kde jsou členové seznamováni se zpfisoiby přípravy kart,ografů, zejména na vysokýcha středních školách, v jedootlivých členských zemích ICA.
Velmi aktivní je činnost komise 2 - mezinárodní kartogmfický silovní'k, která zajistila v r. 1973 vydání mnohoj.azyčného lkartografického slovníku. Tento slovník obsahuje na 573 stranách celkem 6109 hesel a byl koncipován jako slovník výkladový v pěti světových ja'zycích
(Iněmčina, 'angličtina, francouzština, ruština, šp,anělština)
komise 1 - výchova kartografů (předseda prof. Dr.
se synomymy v dalších 9 jazycích lllenských ZelIllí ICA
Ir. C. Koeman, Holandsko);
v komisi se úč·a'svnil ('čeština, polština, švédština, holandština,
maďarština,
za NKK t prof. Dr. K. Kuchař, v současné době
portugalština. Italština, japonština a slovenština). V 1. vyzde není NKK zastoupen,
dání byl slovník vydán nakladatelstvím
Franz Steiner
komise 2 - mezi:národm slovník ('předseda prof. Dr.
Verlag, Wiesbaden, NSR. Valné shromáždění ICA, kte·
E. Mey'nen, NSR); NKK je v komisi za'stoupen dvěma
,ré se ·konalo 'V r. 1976 v Mosk'Vě, rozhodlo o přípravě
členy-korespondeI1Jty: Dr. O. Kudrnovskou, CSc., za
2. doplněného vydání slovníku, které sel má uskutečnit
českou terminologickou sekci ·a od r. 1978 Ing. D. Hl"Th- do r. 1980. Pro toto vydání byl slovník rozšířen o hesla
čiarem za slovenSkou terminologickou sekci,
v dalších šesti j.azycích členských zemí ICA (Ibulhaa:ština, dánština, flnšttna, hebrejština, norština a sribokomise 3 automatizace v k1artog,rafii (před'seda
chorvatština). Obě teI'IDlinologické sekce NKK, tj. česká
Dean T. Edson, USA); NKK zastupuje v komisi jako
i slovenská, ukoočily počátkem r. 1979 prá,ce na rukOipičlen-korespondent
doc. Ing. E. Srnka, CSc.,
sech, které byly odeslány redakci slovníku do NSR.
komise 4 komUlI1ikace kartog1rafické informace
Slovník je pro nové vydání doplňován o dalších 125 he(předseda t prof. Dr. L. Ratajski, PLR - od r. 1978
sel, především z oblasti automatizace. K provedenízáV'ěDr. C. Boord, V. Británie); tato komise byla zřízena
v r. 1968 z iniciativy NKK a pod čs. vedením; NKK rečných ,prací na 'slovníku se má sejít redakční a:ada
v tomto roce.
zastupuje v komisi Ing. A. Hašek jako člen-koresponKomise 3 - automaUzace v !k.artografi1 pracuje rovněž
dent,
velmi aktivně. Její činnost se ooměroje především na
komise 5 ka,rtografické techniky a technologie'
sledování rozvoje automatizace a automatizačních pro(předseda R. Groot, Karnad,a);komise byla ustavena
střed,ků ve světě. Komise !pOřádá řadu semilIlářů; k akv r. 1972, NKK za'stu.p'llje Ing. M. Mikšovský, CSc.,
cím posledního období patří mezinárodní seminář o aujako řádný člen komise,
tomatizaci v Nairobi (Keňa) v listopadu 1978 a tech·
komise 6 - historie kartografie (,předsed,kyně Dr. H.
nická konf,erence, která se má uskutelSnlt ve spolupráCi
Wallis, V. Br'itáJnie); NKK 2Jastupoval v komiSi t prof.
se IV. ,komisí Mezinárodní fotogrammetl'lické spoIečnos'ti
Dr. K. Kucbař, v současné době nemá NKK v :komisi
(ISP) v letošním roce ve SvýcarSlku. Na pracov;níchzazastolUpern,
sedáních komise, která se konají .každoročně, jsou pokomise 7 - kartografie oceánů ·a pobřeží ('předseda
dávány infQ['mace o technickém pokroku v automatizaci
Adam R. Kerr, Kanada); NKKse zatím práce v této
v jednotliVých členských zemlch ICAa vytyčovány hIoavkOlIIlisl nezúč·astni!,
ní vývojové trendy automatIzace ·pro da'lší olbdobl. NKK
komise 8 - maipOvání pl'í,rodních zdrojů (předseda
se aktivně účastnJilpráce
této komise zejména v letech
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1972-73, kdy byly prezentovány čs. výsledky v oblasti
automatizace zpracování map velkých měříte:k a některé
teoretioké práce v obl·asti generalizace ve vazbě na přípravu
automatizace
kartografického
zpracování
map
středních měřítek.
Komise 4 - komunikace kartograf1clké informace se
v současné době zabývá teoretickými
otázk,ami spojenými s přípravou pracovního modelu kartografické
komunikace a séstavováním bibliografie publikací vydaných k této pl'Olblematice. Výsledky práce komise mají
bezprostřední uplatnění v kartografic,ké tvorbě a účinně
přispívají ke zlepšení vyjadřovací schopnnsti malp. V obla'sti školní kartograf1ie, kde byly teoretické závěry SIYětově poprvé využity u nás při 'koncepci Jednotné soustavy školních kartog:raficlkých pomiicek, přispěly tyto práce významně k racionalizaci výuky zeměpisu, ,zejména
na zákl'adních šlkolách.
Komise 5 - kartografické techniky a technologie ,přip:ravuje v současné době publikace o barevných soukoplích a náhledech, o vyu~ití nuceného lícování v procesu výroby map a o klasífikaci ikartograHc:kých technik. Dá'le se komise :babývá hoonocením používaných
technilk pro roZ'mnCJtŽoválllí
mnobdbarevných mlllp v malých nákl1adech a př~pl'avou ,publikace o těchto technikách. NKK se účastní aktivně práce i pracovních :zasedání této komise, a to j:ak přípravou referátii, tak i spoluúčastí na přípravě publikace o barevných soukopiích,
'která 'bude rOViIlěžobsabovat čs. barevnou soukopil Grafolit.
Komise 6 - historie kartogl1afle se zabývá v součaSlIlé
době sestavením
historického
glosáře k'artografidkých
objevii před r. 1900 apřípr,avQIU 3. vydání sezmamu současných vědeClkýchpr,acOViIlíkii a jejich pr,ací v oblasti
ht'storie kaiI'togra'fie. Kromě toho připravuj.e kom~se samostatné
semináře
s monotématiokou
náplní (napi'.
v r. 1978 seminář o historIi mapování severlQ:ameil'icíké
ho kontinentu upříIežltosti
IX. mezinárodní 'ka'rtograflické 'konference ICA v USA.
Komise 7 - ika'rtogoof1ieloceánii a pobřeží má ve svém
progr,amu příipravu publikace pro oceánografy, :ba'bývající
se zpracováním riizných typii tématiclkých map; tato
publikace má být vydána v 'pi"íštím roce.
Komise 8 - mapování přírodníchzdrojii
pl'1lpNlvuje
ve spolupTáci 's UNESCO seminái" v Af:rice o tématickém
mapování rozvoijových zemí. Na progr,am práce této komise Ú'ZcenaViazuje !komise 9 - základní mapy Ipro mezinárodní tématické malpování. Komise se má speciálně
zabývat otázkou použití měřítek základních map, jeji,ch
kartografického
~obr,azení 'a znázorněním základních topografic'kých dat na těchto mapách.
Zástupci NKK se od. \llStupu CSSR do ICA pravidelně
účastní resedání v,alného shromáždění ICA v rámci sln~ebních cest statutárního zástupce, Zajišťovaných Ústřední l'adou CSVTS. Tato 'zasedání se IkonaIa v r. 1968
v Dillí (Indie'), v ,1'. 1972 v Montrealu -a Ottawě ('Kanada) a v r. 1976 v Moskvě (SSSR). Nejbližší další zasedání valného shromáždění se bude konat v l:". 1980
v Toklu (Japonsko).
Hlavními odbornými alkcemi ICA jsou mezinárodní ka1rtografic'ké konference, které jsou poMdány prarvide,lně
k,aždé dva roky. Na těchto konfe.rencích jsou podáváll1Y
zprávy o -činnOSti Ikomisí ICA api'ednášeny
odborné
referáty ,a pořádány exkUil'se na kartografická pracoviště
poi"ádající země. Konfe'rence jsou poi"ádány 'z pověření
ICA národními k.artogoolflckýml komitétyčlenskýlch
zemí. ZástUlpci NKK se zúčastnili od vstupu do ICA pralktioky všech kon1'erencí (v. r. 1966 Amsterod,am, Holalnd'S1l:Q, v T. 1968 Dillí, Indie, v r. 1970 Stmssa , Itálie, .., '1'.
1972 MontiI'eal a Ottaw,a, Ka.nada , v r. 1976 Moskva, SSSR
a v r. 1978 CDI}ilegeP'llil'k, Ma'ryland, USA). Konfea.-ell'1ce
bylyzprav1dla
obeSlÍlány 1 ,až 2 delegáty, pouze konference v MosIkvě, ,která se Ikonal,a poptt'Vé v dějinách ICA
v socialistickém S:tátě, byla obeslána llčlenou delegací.
Pro mezinárodlni kalrtogrn1'ické konfe,rence ICA přl.pravuie NKK národní zprávy nebo odbOO"lléreferáty apravldelně se účastní mezinárodních výst1av členSikýc'h zemí ICA, které jsou ,pořádány v rá'mci 'konferencí.
Pa.-odlalší obdolbí ,plánuje NKK v souI.ad'll s ,přijatou
dlouhodobou 1roncepcí rehraničnch
stykii CSVTS pra-

videl:ně zajišťovat účast statutárního
zástupce na zasedáních valného shromáždění
ICA a vysílání delegáti!
ve spolupráei s resorty na mezinárodní Ikail'tografické
!konference. Uvažuje se i s dalším rozšířením čs. účasti
na práci komisí ICA ,a Si přípravou :basedání některé
z komisí ICA po r. 1980 v CSSR (dosud se ookntečnilo
pouze zasedání 4. komise ICA v Praze v r. 1969 u přílelžitosti 2. kartografické
konference CSVTS).

Československý fotogrammetrický
komitét
Ceskoslovenský fotogramme'trický
komltét, jako orgán
Ceskoslo'venskéhio výboru geodézie a kartografie CSVTS,
rEJlalizuje styk s "Mezinárodní společností pro fotogrammetrU a dálkový priizkum Země", jejíž je ČSVTS členem. Práce našich odborníků v Mezinárodní fotogrammetrické spole,čnosti [MFS) má dlouholetou tradiCI! a
př'ináší pozitivní výsledky. Ceskoslovensko patří k zakládajícím
členiim této společnosti.
Aktivní práce
v MFS, mezinárodní výměna zkušeností a poznatkii byla
též nezanedbatelným pi"ínosem k rozvoji fotJOgr!limmetrie
u nás i pm je1jí dnešní vysokou úroive'ň. Celskoslovensko
se účastnilo aktivně téměř všech kongresii, které MFS
v čtyřletémodstupu
pořádá, i vědeckých výstav s kongresy spojených. K zintenzívnění
a prohloubení
této
spolupráce, do,šlo zejména v období, kdy členstVí v MFS
pi"evzala CSVTS jako celostátní o:rganizace vědeckých
a technických
pr:aaovníkii. Dále bylo Ceskoslovensku
svěřeno vedení IV. komise MFS pro topografické aplikace
fotogrammetrie,
kte,rá patří k největším a nejvýznamnějším a řízení VI. komise pro výchovné a ekonomic·
ké otázky. V těch letech byl také československý zástupce členem presidia společnosti. V souvislosti s vedením zmíněných komisí byla též uspořádána mezinárodní sympo,zia a to v r. 1966 v Praze a v 1'.1970 v BrIatislavě za mimořádně široké mezinárodní účasti.
V současné době pracují českoslovenští odborníci ve
všech sedmi k'Omisích MFS. Rozvíjí se také práce; v novém odvětví, jehož význam vzrostl zvláště v posledním
desítilel1í - v oblasti dálkového priizkumu Země.
Ceskoslovenský fot'ogrammetrický komitét koordinuje
při jednáních kongre'sii MFS práci čes'koslovenských
účastníkii tak, aby přínos jednání byl co nejefelktivnější
jak pro společnost jako takovou, tak 1 pro rozvoj praxe
i tetl,rie fotogrammetrie
v naší zemi. Lze, uvést řadu
takových oblastí, ve kterých naše' mezinárodní spolupráce přinesla oboustranný prospěch. Připome,ňme n1alJi'.
jen aplikace fotogrammetrie
v netopografických
úlohách, rozvoj analytických
fotogrammetrických
metod
zejména analytické aerotriangulace,
rozvO'j integrované
metody, otázky kI.aslfikace a testování fotogrammetrických přístrojů, vývoj metod analytické pozemní f,otogrammetr'ie a autokalibrace
komor, i širokou oblast
fotogrammetrického
mapování, především mapování ve
velkých měřítkách aj. Zde, všude byly naše zkušenosti
po~orně na mezinárodním fóru sledovány a naOpak zkušennsti našich zahraničních
partne,ru pohotově využity.
Mimo práol v MFS pomáhal československý fotogrammetrický komitét koncepčně ovUvňovat práci 'Obou našich odborných skupin fotogrammetrie - české i slovenské, které v rámci naší CSVTS pro geodézi'l a kamgram pracují. To, že kongresy MFS diisledně sledují
linil ukázat trend a perspektivy
fotogrammetriel pro
další čtyřleté obdob:í k tomu nespnrně významně pomáhá. V odborných skupInách fotogrammetrle se sdružují
pracovníci z nejriiznějších
odvětví našeho národního
hospodářství,
kteří často na svých pracovištích
tvoří
jen jejich malé součásti. Tím významnější
se stává
vzájemná výměna zkušenoslií i poznání nejnovějších
poznatkii lil vývojových tendencí oboru, tak, aby celospolečenský prospěch z nich byl co ne,jvětší. A k tomu
chce pNspívat i práce československého
fotogrammetrického komitétu.
Ing. Radim Kudllltisek, CSc.,
VAAZ Brno
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Československí kartografi snemovali
V Banskej Bystrici

Kartografia a spoločenský pokrok, tak znelo ústredné
heslo V. kartografickej
konferencle
československých
kartografov, iktorá sa konala v dňoch 20.-22. septembra 1978 v Banskej Bystrici. Prvá a druhá kartografická
konfarencla
(I'. 1967 v Llbliclach a ~. 1969 v Prahe) sa
usporladali
v dvojročných cykloch za sebou. Ukázalo sa,
že dvojročné obdoble je krátky časový odstup na to,
aby sa programovaná
mnohostranne
zameraná Iínla načrtnutá na kartografickej
konferencii mohla realizovať
a zároveil I posúdiť výsledky. Z tohoto do vodu sa pre·
šlo na 3-ročný cyklus usporiadanla
celo1štátnych !kartografických
konferenclí. Tak sa uskutočnila v r. 1972
!lI. kartografická
konferenci a v Bratislave, v r. 1975 IV.
kartografická
konferenci a v Brne a v r. 1978 V. kartografická
konferencla
v Banskej Bystrici. Treba povedať, že tento rozvrh poskytuje vličšle časové možnosti
kvalitnej práce organlzátorov
I samotných účastníkov
na vystúpenle s príspevkami
zo šlrokej palety tematlc;kých zámerov.
V časovom slede nasledovali za sebou akcie ako prljatie zahraničných
účastníkov predsedom SÚGK s. Ing.
M I c h a I k o m dňa 19. 9. 1978. Rokovanie, ktoré sa
uskutočnllo v Spoločenskom
dome stavbárov prebehlo
v dňoch 20.-22.
9. 1978 [obr.1). Osobitnú pozornosť
si zaslúžila panelová dlskúsla, ktorá sa konala večer
v hoteli Lux dňa 20. 9. 1978, ďalej spoločenské akcie
ako návšteva Pamlitníka SNP s prehlladkou mesta Banská Bystrica a spoločenský večer, ktoré sa uskutočnili
dňa 20. 9. 1978. Zahraniční delegáti absolvovali autobusový tematický zájazd do Demlinovských jaskýň a Nízkych Tatier [22. 9. 1978) a návštevu vo výrobnom podniku Slovenská kartografia,
n. p. v Bratislave (23. 9.
1978).

Obr. 2: Účastníci V. kartograficke;
konferencie
Snímka: Ing. M. Farkaš

edlčnýml počlnml SÚGK a ČÚGK uspokojujú
potreby
národného hospodárstva,
školstva a kultúry. Zvyšujúce
sa úlohy !kladené na oba rozorty možno plniť len cleravedomým zavádzaním mechanizácle
a automatlzácle.
Dvojica autor ov Ing. A. Hašek s Ing. M. Mikšovským,
CSc., v referáte: K a I' t o g I' a f lep I' o š k o I y a veř e j n o s t v C S S R zhodnotili súčasnú edlčnú kartograflckú politiku a naznačili jej trend vydávanla máp
pre školy a verejnosť. Podobnou tematikou, avšak vo
všeobecnejších
a širších súvlslostiach sa zaoberal Ing.
Z. Matula v príspevku: A k t í v n a e d I č n á p o I I t I k a
v map o v e j t vo I' b e. Model rozvoj a a modernlzácle
kartograflckej tvorby vo výskume, ako I v realizačnej podobe rozoberá Ing. B. Kelnar v prednáške Per s p e k t ív Y I' o Z voj a a I' a c Ion a I I z á c I e v k a I' t o g I' af I i. Osobný názor na nlektoré zobrazované práce uhorskej a československej
kartografie
načrtni prof. Ing.
dr. F. Kuska v príspevku: NI e k t o I' é po hra d y na
vývoj
kartografle
o Slovensku.
b) Teoretická

Obr. 1: Predsedníctvo V. kartograficke;
Snímka: Ing. M. Farkaš

konferencie

vedecká

a pedagogická

problematika

V tomto pod bloku sa prezentovali teoretické príspev'ky
objasňujúce kartograflu ako vednú disciplínu.
Tak RNDr. ). Krcho, CSc., v prednáške: T e Ó I' I a k a 1'tograflckého
zobrazenla
reálného
terlt o I' I á I n é h o s Ysté m u S e a f o I' m u I á c I a o p eI' á t o r a z o b I' a z e n I a rozvádza
matematické vztahy
medzl reálným prlestorovým dynamickým systémom Se
a abstraktným
kartografickým
systémom SK. Príspevok
Ing. J. Pravdu, CSc.: V Ý c hod I s k á a z á k I a d n é
p I' Inc í p Y
g I' a f e mat I c k o-m o I' f e mat I c k e j
t e Ó I' I e k a I' t o g I' a fI c k é hoj
a z y k a rozoberá
význam ďalšleho hradlska kartografického
vyjadrovanla.
Doc. Ing. V. Kraus, CSc., v referáte Syn t é z a s lov a
a o b I' a z u při
v Ý u c e k a I' t o g I' a f I e a k a I' t 0I' e p I' o d u k c e podčlarkuje
účlnnosť obrazu a slova
v
kartografických
dlelach
na vyvolanle správneho
myslenla používatera.
c) Výchova kartografov

Priebeh samotného rokovanla V. kartograflckej
konferencle [obr. 2) po otvorení a pozdravných príhovoroch možno z hIadlska štruktúry príspevkov rozdeliť do
4 blokov.
1. Vieobecná,

kartografická

problematika

a) 'úlohy a vtsledky čs. kartografie
Tento podblok tematicky svojlml príspevkami
naplnili
Ing.
O. Michalko:
K a I' t o g I' a f i c káč
inn osť
v I' e z o I' t o c h S Ú G K a C Ú G K, ktorý podčiarkol
význam kartografie pre národné hospodárstvo a rozobral
poslanle mapy v súčasnej spoločnosti. Ďalej uvledol, že

Prednáškový cyklus bloku všeobecných a teoretických
otázok kartografle vhodne doplňali príspevky o výchove
kádr ov.
Prof. Ing. dr. J. Kovařík, CSc., v referáte:
A k t u á I ní
o t á z k Y v Ý c h o v Y ln žen Ý r u-k a r to g I' a f U, hodnotí pedagogický proces na vysokých školách, výchovu
Inžlnlerov-1kartografov
a vedeckých pracovníkovo Doc:
Ing. L. Lauermann, CSc., zas v príspevku: O b s a h o v é
a
metodické
problémy
vysokoškolské
pří P I' 8 V Y k a I' t o g I' 8 f 0, rozoberá štúdlum kartografle na vysokých školách unlverzitného
a technického
smeru. Konštature, že oba typy škol S8 snažla dat široký
základ vedomostí svojlm poslucháčom.
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2. Kartografické
a)

informácie

Kartografická
semiol6gia
fických informácU

a terminol6gia
a komunikácia

kartogra-

V tomto široko Ikoncipovanom podbloku odznelo na danú tematiku viacero prednášok. Autor príspevku: K arto g r a f i c k á sem i o d i d a k t i k a RNDr. A. Wahla,
rozvádza a stanovuje význam ako i používanie tohto
pojmu. Definuje ho ako odbor semiodidaktiky,
ktorá
študuje v rámci didaktiky geografie procesy osvojovania
si kartografických
vyjadrovacích
znakov a znakových
sústav vo vyučovaní zemepisu. V ďalších referátoch
Ing. J. Čižmár: I n for m a č nás
c h o p n o s ť m á p,
Ing. M. Farkaš: K o m u n i k á c i a k a r t o g r a f i c k Ý c h
1n far m á c i í z h f a d i s k a p r a x e a Ing. F. Miklošik,
CSc.: Por uch y v k o m u n i k a' c i k a r t o g r a f i c·
k é i n for m a c e, si všímajú mapy ako informačného
média z hfadlska možnosti určenia množstva informácií
[Čižmár), zberu, prenosu a spracovania
[FarkašJ, analýzy príčin vzniku p6sobenia porúch a návrhov na možnosti zlepšenia komunikácie
kartografických
informácií
[MikloŠík). Príspevdk: K o n cep c e s o u i' a dni c o v é
i den t i f i k a cep r v k u v úze m ním i n for m a čním s y stém u od autorov Ing. B. Veverku a Ing. B.
Vavrinca, rozoberá obsah geodetických
a kartografických informácií v rámci informačného
systému o území - ISO. Prednáška autorov Ing. I. Hrubca a Ing. V.
Sťastného: O a tab á z 0'V Ý S y sté min for m a ční h o
s y stě m u g e o d é z i e a k a r t o g r a f i e na poč ít a č i E CIO 3 O ob oznámila účastnikov s možnosťou
spracovania údajov lokalizačných,
popisných informácií
bodových i čiarových prvkov.
b) Terminol6gia a názvoslovie.
V tejto tematickej oblasti odzneli dva príspevky. Dr. I.
Čáslavka v referáte:
G e o g r a f i c k é n á z vos lov í
a je h o v Ý z n a m 'v r ů z n Ý c h typ ech k ar t o g r af i c k Ý c h děl,
podal prehlad o sp6sobe ustalovania
geograficlkého názvoslovia v domácich i zahraničných
reláciách. Ing. A. Kelemen v prednáške: T vor b a v ýk I a d o v é h o k a r t o g r a f i c k é h o s lov n f k a, zd6vodňoval potrebu definitfvneho vydania Slovenskej kartografickej
terminológie
[vyšla v r. 1972) vzhladom
na samotné domáce a medzinárodné
vazby odbornej
terminológie.
3. Teoretické problémy
matická karto$lrafia
a)

Matematické

met6dy

kartografie,

automatizácia

a kartografické

a te-

modelovanie

V tomto obšfrnom podbloku autori prfspevkov z r6znych hladísk hodnotili súčasný stav i tendencie vývoja
kartografického
tvorivého procesu najmli v aplikačnej
rovine mapového zobrazenia.
Prof. Ing. M. Daniš, CSc., v prednáške: Z obr a z e n i a
p rek
o z m i c k tí k a r t o g r a f i u, zhodnotil
všetky
matematické
projekcie, ktoré sa použfvajú pri zobrazovanf Zeme, Mesiaca, hviezdnej oblohy a ostatných
planět slnečnej sústavy. Doc. Ing. E. Srnka, CSc., v referáte: K s o u č a s něm u s t a v u t e o r i e a p r a x e
k a r.t o g r a f i c k é gen e r a I i z a c e konštatuje,
že
naprlek pomerne značnému počtu teoretických
príspevkov i praktických
skúšok zaoberajúcimi
sa automatizáciou general1začných
postupov v kartografickej
tvorbe, je to proces vefmi zložitý a obťažny. Preto v súčasnosti u nás prevláda klasický sp6sob general1zácie. Trojica autorov Ing. A. Meissler, Ing. J. Uhlfi', Ing. E.
Válková v príspevku: K pro b lem a t 1c e v Ý s t a vb y
digitálního
modelu
terénu
pro
územf
Č S S R, popisujú sp6sob získania, uloženia a využ1t1a
tohto modelu terénu 1:10 000 v digitálnej a analógovej
formE!. RNDr. J. Krcho, CSc., v prednáške: R e li é f a k o
priestorový
subsystém
geografickej
k r a j 1 n y a j e h o k o m p I e x n Ý d i g i tál n y m od e I, rozvádza základné
pohfady na získanie údaj ov
digitálneho modelu terénu a jeho morfometrické
komponenty. Ing. M. Martinek, CSc., a prof. dr. L. Tondl,
DrSc., vo svojom referáte: S pec i á I n ě tem a ti c k é
k a r t o g r a f i c k é v Ý s tup y m ě s t s k é h o i n f o rm a ční h o s y sté m u, okrem spoločenskej d61ežitosti

nadmestského
významu dochádzajú k zAveru, že tento
informačný systém nemožno budovať bez informačného
systému geodézie a kartografie
(ISGK). Dvojica autorov
Ing. J. Čálek a Ing. J. Lupač v príspevku: B á z e dat
základnf
mapy
velkého
měi'ftka
a její
u p I a t n ě n í p i' i a u tom a t i z o van ém pro j e kt o v á ~ f i n ves t i č n f v Ý s t a v b y informujú, že táto čast budovaného ISGK prispeje svojimi údaj mi k tvorbe mestského informačného systému.
b) Automatizácia

v kartografii

V tejto tematickejoblasti
odznelo celkom piH príspevkov. Tri z nich osvetlujú problematiku
kartografickej činnosti, ktorá najviac podlieha subjektívnemu
rozhodovaniu,
a to t vor b e m á p. Tak Ing. A. Kurz
v príspevku: A u tom a t i z a c e t v o l' b Y z á k I a dní
map y vel k é h o měl' i t k a uvádza, že v rámci programu MAPA, bol koncipovaný
výpočetný sytém digitálneho spracovania
máp velkých mierok s možnosťou
ďalších inovácií. Ing. J. Kánský v referáte: K pro b I émům
a výsled,kům
automatizace
tvorby
a o b n,o v y top o g r a f i ci k Ý c h map v Č S S R, rozoberá hlavné parametre čs. automatizovaného
systému
DlGIKART. Ing. M. Horová, CSc., orientuje svoju prednášku: A u tom a t i z a c e t vor b y a ob n o v y t emat i c k Ý c h map,
na vymedzenie
štruktúry
podkladového a tematického obsahu, ako i realizáciu technologického
spracovania
tematickej
mapy vykonaného
na prototype systému DIGIKART. Ing. Š. Kondáš v príspevku: A u tom a t i z o van á t vor b a k a r t o g r af i c k Ý c h z n a k o v, rozvádza sp6sob tvorby a vyhotovenia značiek a pfsma na mapách. Prof. Ing. J. J.
Širjajev vo viacerých vystúpeniach
na konferenci! podčiarkoval využitie automatizačnej
techniky pri tvorbe
a spracovaní máp. Svojim referátom:
A u tom a t i z ác i a p r i tem a ti c k o m map o van í, vysvetluje sp6sob zfskavania mapového obrazu s tematickým zameranim z kozmických snímok.
c) Tematická kartografia
Tento tematický okruh zasahoval prakticky do všetkých
oblastí prerokovávaných
tém na V.kartograf1ckej
konferencii. Prispevky podčiarkovali
význam a trend vývoja tematických
máp a atlasov. V príspevku autoI'OV
prof. RNDr. E. Mazúra, DrSc., člen korešp. ČSAV a SAV
a Ing. J. Pravdu, CSc., nazvanou:
Ge og r a f i c k Ý
v ý s k u mat
vor b a tem a t i c k Ý ch m á p, sa zd6vodňuje potreba máp v geografickom
výskume, ako
t potrebná
spolupráca
geOgrafa a kartografa
pri ich
tvorbe. Dr. I. Čáslavka v prednáške: K a l' t o g r a f i c k á
zná z o r n ě n í p o I i t i c k o-g e o g r a f i c k Ý c h jev li,
pri súčasnom hodnotení edicie politickovýchovných
máp,
n. p. Slovenská Ikartografia stanovuje obsah politickej
mapy a zd6razňuje
jej spoločenskú
potrebu. ZO všeobecných hladisk o význame diafkového prieskumu Zeme hovod prispevok Ing. J. Neumanna, CSc.: K ar t 0g r a f i e a dál k o v Ý p r li z k u m Země r e a I i z o v an Ý k o s m i c kým i pro s t i' e d k y.
Problematiku
obsahu, tvorby a významu národných
atlasov rozoberali
tri referáty
Ing. RNDr. V. Novák,
CSc., v príspevku: N á vrh n a z p r a c o v á n í n o v éh o A t I a s u Č S S R, informuje oobsahovej
štruktúre
i technickom spracovaní dalšieho, v poradí tretieho národného atlasu ČSSR. M. jurigová, prOJ:;n.geografka rozobrala postup spr'acovania,
obsahovú štruktúru,
ako
i význam národného a regionálného atlasu v príspevlku:
Tvorba
Atlasu
Slovenskej
socialistickej
r e p u b I i k y. Nad tvorbou, technológiou
spracovania
a významom pre vedu, národné hospodárstvo, školstvo,
širokú domácu a zahraničnú
verejnosť sa zamýšlajú
autori M. Diviš, dr. A. Gtitz, J. Svoboda, prom. geogr.
v príspevku: A p I i k a c e z k u š e n o s t i z t vor b y
N á rod ní h o a t I a s u Č S S R z r. 19 6 6 v K a rt o g r a f i i, n. p., P r a h a a o hod noc e n í p l' í n os u pro s p o leč n o s t.
O kartografidkých
pomockach na vyučovanie a štúdium zemepisu .a dejepisu podala súhrnný obraz M.
Medková, prom. geogr. v čllinku: Hod noc e n í a d a Iš í .v Ý voj J e dno t n é s o u s t a v y š k o I n í c h k a rt o g r a f i c k Ý c h P o m ů c e k.
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Polnohospodárka
velkovýroba
vo svoJeJ riadiacej
zložke musí vychádzat z dokonalej znalosti základného
výrobného prostriedku
pOdy. O koncepcii, vrátane
technologických
predpisov spracovania
pornohospodárskych máp v krajoch ČSR podali informáciu
dr. O.
Roubík a Ing. B. Šídlo v refE1ráte: S o u bor
map
středních
měřítek
pro operativní
řízení
zem ě děl s k é výr o b y. Experiment
získania
digitálnych údaj ov a vyhotovenia
samostatných
registr ov
na riadiacu činnost na úrovni okresu podrobili rozboru
vo svojom príspevku: Pro g n o s t i c k é map y p r e
r i a den i e r o z VOj a k r a j i n y, doc. Ing. M. Hájek, CSc., a doc. Ing. J. Mitášová, CSc. O kvantitaUvnom
a kvalitatívnom
využívaní leteckých,
prípadne
družicových sním ok na získavanie
informácií
o Zemi, jej
vegetačnej pokrývke, hydrografickej
sieti o tematických,
alebo prognostických
mapách prlnlesol Informáclu referát: Pod I elf o to g r a m e t r len a t vor b e p r 0g n o s t I c k Ý c h tem a t i c k Ý c h m á p, autorov Ing.
J. Petráša, CSc., a Ing. J. Čerňanského, CSc.
Zabezpečovanle lesného hospodárstva a~o produkčnej
a iných funkcií lesa, pomoc ou mapových dokumentov
lesných
hospodárskych
plánov,
podal v príspevku:
Tvorba
porastových
a iných
špeclálnych
I e sní c k y c h m á p, E. Oltus.
Problematiku o tematických mapách uzatvorila prednáškou: T roj r o z m e r n é k a r t o g r a f I c k é z n áz o r ň o van I e r e I i é f u a m o ž n o s t i j e h o v yuž í van i a vo v Ý u č b a a o s v e t e, S. Seitzová, prom.
geografka. Konštatovala, že sériová výroba týchto máp
je bežná a plnia funkclu nielen obsahovo tematickú,
ale i priestorového
rozloženia znázorňovaných
javov.
4. Kartografická polygrafia, technika a technol6gia
V tomto bloku, ktorý svojím spoločenským významom
viaže širokú škálu, najmli kartografické
výkonné kádre,
odzneli celkom štyrl prednášky:
O Inovácii a zhodnotení technologického
postupu spr acovania v podmienkach
výrobného
podniku hovorili
v príspevku:
Z k u š e n o s t I S výr o b ním
v y u ž 1tím
nových
materiálů
a
technologie
v K a r t o g r a f ii, n. p., P r a h a, Ing. J. Jiřelová, Ing.
Z. Roulová a A. Tesař. Poplsová zložka mapy, mnohokrát tak zanedbávaná,
dostáva na realizáclu nové výrobné prostriedky
v rámci využívanla výsledkov fotosazby. O tejto problematike najmli z hladiska strojových
možností
informovali
v prednáške:
Fo t o s a d z b a
v k a r to g r a f I i, Ing. J. Králik a Ing. D. Štecher.
Problematika mlkrofilmovania
preniká i do kartografie.
Avšak jej hlavný význam v dokumentáclách
je nesporný. Ing. K. Kosař, CSc., vo svojom referáte: Ně k t e r é
problémy
spojené
s
mlkrofilmováním
má p, objasnil základné problémy tohto pracovného postupu. Podobným tónom, ako podnet na zamyslenle pri súčasnom nedostatku skladovacích priestorov na našich pracovlskách, sa nlesla posledná prednáška
Ing. Z. Pozníčka na tému: M i k r o z á z n a m map y a m o ž n o st i j e h o v Y u žit I a.
Prednášky 29-tich domáclch autorov doplnilo 7 referátov zahraničných
účastníkov z MI:R, NDR, PI:R, ZSSR.
Celkom
na ilmnferencii
bolo vopred
pripravených
v dvoch zborníkoch ako I v Geodetickom a kartografickom obzore, 1978, Č. 8, 44 príspevkov domácich autorovo
Panelová diskusia, ktorá sa konala na té mu ••T e o r eti c k o-m e t o d o log I c k é p o k r o k y v k a r t o g r af i I a i c hod
r a z v p r a x i", popri svojej vysokej
teoretickej
úrovni sa stretla
s nevšedhým
záujmom
všetkých zúčastnených. V budúcnosti táto forma výmeny názorov sa bude prehlbovat.
Prednášky, ktoré v šlrokej palete tematického obsahu
zoznamovali účastníkov s nemalými úlohami čs. kartografov v 6. a 7. plitročnici vhodne doplnila v Ý s t a v k a
map o v Ý c h dle I, Inštalovaná
v prednáškovej
sále
Spoločenského domu stavbárov, z ktorej najmll nátlačky
Atlasu SSR vzbudili zaslúženú pozornost.
V. kartografická
konferencia sa skončila a ako program do dalšej práce po vykonaní záverov predložila
plénu uznesenla.
Ing. Albert Kelemen,
Slovenskt1.kartogralta, n. p., Bratislava
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s. kartografickej

V. kartografická
konferencia sa konala v dňoch 20.-22.
9. 1978 v Banskej BystricI. Zhodnotila prínos československej kartografie
prl plnení úloh 6. plitročnice
ako
vyplý~ajú zo ~áverov XV. zjazdu KSČ a následných zasadam pl~n u~ ~SČ, a to za obdobie od poslednej
Ikonferencle, _naJma v oblasti prfpravy kádrov, plnenla
odborných
uloh, zavádzanla
poznatkov vedy a techniky do všetkých oblastí, za účelom doslahnutia efektívnosti a kvality svojej činnostI.
Účastníci. V. ~artografickej
konferencle
konštatujú,
že uznesema prlJaté na IV. kartografickej
konferencii
sa v podstate vcelku úspešne splnili.
Prlebeh V. kartografickej
konferencle
dokumentoval
ďarší rozvoj a prehrbenle teoretických otázolk i praktickej aplikácie prl plánovitom zavádzaní
vedeckého a
technického pokroku. Táto skutočnost sa odrážala najm~ vo v~lkom počte a kvalite prednesených, ako i publlkovanych referátov týkajúcich sa všetkých sfér kartografickej vedy i praktickej kartografickej
činnostI.
Účastníci konferencie na dalšle obdobie odporúčajú:
1. Vzhladom na velky význam a náročnost činnosti kartografov venovat ich príprave na vysokých školách
naďalej mimoriadnu pozornost, skvalitňovat ju a vytvárat potrebný priestor vo výučbe prl zdorazňovaní
problematiky zavádzanla automatizácie
v kartografU
a využiti a leteckých i družicových snímok pri tvorbe
máp. Rovnako potrebné prvky uplatňovat
tiež pri
príprave stredných technických kádrov.
2. Zvládnutie neustále narastajúcich
úloh nášho národného hospodárstva
stupňuje
nároky na adeikvátnu
úroveň riadenia vo všetkých oblastiach a stupňoch.
Racionalizáciu výrobného procesu, odstraňovanie
porúch v kvalita kartografických
informáclí,
ale aj
komplexné riadenie kvality všetkej práce považujeme za doležité činitele ovplyvňujúce rozsah a kvalitu
kartografických
diel. Preto
problematiku
riadenia
kartografických
prác rozobrat na osobitnom seminárl.
3. Narastajúcu potrebu štandardizácie
geografického názvoslovia, aJko aj kartograflckej
terminológie
rieš!t
vydaním noriem a závllzných publikácií v rezortoch
geodézie a kartografie
(ČÚGK a SÚGK). V terminológil nadalej zabezpečovat aktívnu účast pri riešení
úloh vyplývajúcich
z medzinárodnej
spolupráce.
4. V záujme rozšírenia medzlnárodných
stykov a prehfbenia spolupráce
socialistických
krajín na tomto
poli v oblasti rozvoja a využitia dosiahnutých
výsledkov kartografickej
vedy, nadviazat taktiež spoluprácu
s Astronomicko-geodetickou
spoločnostou
ZSSR - kartografický oddiel. V rámci práce v ČSVTS
v záujme integrácie prehlbit odbornú spoluprácu s Československou
a Slovenskou geografickou
spoločnostou, Národným komltétom fotogrametrickým
a Národným lmmitétom geodetickým.
5. Pokračovat v budovaní a skvalitňovaní informačných
systémov v jednotlivých rezortoch a riešit ich vzájomné prepojenie.
6. Preh\bit
a rozšírit
okruh dosiahnutých
výsledkov
tematickej
kartografie
spracovaním
a vytváraním
ďalších druhov odvetvových máp. Maximálne sa usilovat o štandardizáciu
obsahu a jeho znázornenia.
7. Vlacej využívat pri interpretáclách
prírodných, ekonomických i soclálnych javov a predmetov výsledky
leteckého a družicového snímkovania.
8. Intenzívne sa zaoberat problematikou
využívania výpočtovej techniky a zavádzania automatizácie v kartografickej tvorbe a výrobe máp stredných a malých
mierok, ako i pri tvorbe kartogramov.
Rovnako venovat zvýšenú pozornost výskumu a aplikáci! mikrografie v kartografU.
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9. Na podklade tlspešného prIebehu panelovej dIskusIe
, využIt obdobnú formu práce prl konaní semInárov a
dalšej kartografickej
konferencle.
Súčasne zavádzat
I nové formy prednesu referátov
v pléne, včítane
prípadného roztriedenia
príspevkov do homogenných
blokov.
10. VI. celoštátnu kartografickú
konferenciu uskutočnit
na jar 1982 [apríl, máj] v CSR a jej náplň riešit
v nadvliznosti na plánovanú medzinárodnú konferenciu ICA, ktorá sa má konat v tom istom roku v PIlR.
V medzidobí usporadúvat
odborné semináre na aktuálne problematiky.

Seminár "Moderné metódy formulácie
a spracovania úloh v geodézii"

Problematika efektívneho využívania nemalých investícií, vložených do výpočtovej techniky na jednej strane
a objektívna nevyhnutnosť hfadania stále efektívnejších
foriem spracovania výsledkov geodetických meraní na
druhej strane predstavuje
vzájomne spojený okruh
otázok, ktoré sú aktuálne pre pokrok v geodetickej
praxi. Tieto otázky však nemožno riešiť len v praxi, ale
najprv, a v dostatočnom predstihu, v teoretickej oblasti.
Pre automatizované
spracovanie sa musia vytvoriť
predpoklady už pri meraní v jeho metodike a technológii. Musí tu byť teda vytvorený taký model, ktorý by
zohTadňoval všetky stránky automatizácie, od merania
cez optimálnu a pre spracovanie na počítačoch vhodnú
matematickú formuláciu, cez numerické a praktické
problémy vyčíslenia, po konečný výsledok.
Týmito otázkami sa zaoberal aj celoštátny seminár
"Moderné
metódy
formulácie
a spracovania
úloh v geodézii",
ktorý sa konal v Bratislave dňa
24. novembra 1978. Seminár zorganizovala Odborná
skupina automatizácie Slovenskej geodeticko-kartografickej spoločnosti (SGKS] ČSVTS spolu s Pobočkou
ČSVTS na Stavebnej fakulte (SvF) SVŠT. Seminár sa
stretol s neočakávaným záujmom. Z toho usudzujeme, že
problematika,
ktorou sa zaoberal, zaujala odbornú
verejnosť a i ked nebolo možné z časového hTadiska
(seminár trval necelý deň) riešiť všetky otázky, považujeme za daležité, že sa na ne upozornilo. Seminár bol
zameraný na široký okruh otázok a problematík, ktoré
predchádzajú, tvoria obsah a nadvazujú na automatizované spracovanie výsledkov geodetických meraní
v celej svojej šírke.
Náplňou seminára bola predovšetkým modernizácia
meracej, výpočtovej a zobrazovacej techniky, vplyv
modernizácie meracej, výpočtovej a zobrazovacej techniky na koncepciu rozvoj a automatizácie v rezorte
geodézie a kartografie, problematika matematického
modelovania geodetických úloh, formulácia a algoritmy
geodetických úloh, a i.
Všetky prednášky a diskusné príspevky, prednesené
na seminári, sú zaradené do zborníka, ktorý bol vytlačený do jedného mesiaca a rozoslaný účastníkom a prípadným dalším záujemcom. Zborník vyšiel najma vdaka
veTkému pochopeniu vedenia i pracovníkov Katedry
mapovania a pozemkových úprav SvF SVŠT, ktorým
patrí naša vdaka. Rovnako oceňujeme podporu pred.
sedníctva SGKS ČSVTS pri príprave a priebehu semi.
nára.

Na seminári odzneli tieto prednášky
pevky:

a diskusné prís-

Mitášová,
1. Abelovič,
J. - Mičuda, J. Mitáš, J.: K problematike formulácie a spracovania
úloh v geodézii,
Bl}rtovic,
T.: Koncepcia automatizácie
v rezorte
SUGK na roky 1979-1985,
Michalčák,
Sv.: Perspektívy
vývoja geodetických
prlstrojov a met6d,
Silar, Fr.: Zkušenosti s matematickým modelováním
geodetických úloh,
Kubáčková,
L. - Kubáček,
L.: Modely konfidenčných oblastí pri integrálnych transformáciách nameraných údaj ov,
Kadlic, J. - Vališ, J.: Poznatky z formulácie vedeckotechnických výpočtov pri implementácii na počítač
EC 1030,
Moj zeš, M.: O použití modelov v kozmickej geodézii,
Machová, H. - Klo bušiak, M.: Aplikácia ortogonalizačných algoritmov vo vyrovnávacom počte,
VaTko, J.: Problematika automatizovanej transformácie kartografických zobrazení,
Bartaloš,
J. - Prachár,
J.: Skúsenosti zo zavádzania
automatizácie vo výučbe a výskume.
Na záver seminára vystúpil prof. Ing. A. Suchánek,
CSc., ktorý zhrnul širokú problematiku do niekorkých
oblastí. Načrtol na podklade prednesených referátov,
zaujímavej a užitočnej diskusie další rozvoj seminárom
riešenej problematiky, a to v oblasti te6rie a matematickej formulácie ako nevyhnutného
predpokladu
na
úspešné využívanie výpočtovej
techniky v oblasti
výučby na školách i v geodetickej praxi.
Pracovný charakter seminára vytvoril dobré ovzdušie
na výmenu skúseností a poznatkov. Problematika zaujala odbornú verejnosť, a preto sme presvedčení, že seminár splnil svoje odborné i spoločenské poslanie. Zborník
referátov zo seminára maže byť dobrým informátorom
a významným
pomocníkom geodetickej praxi, ale
i podnetom na prácu v teoretickej oblasti v záujme
rýchlejšieho rozvoja geodézie a kartografie.

Doc. Ing. Jaroslav Abelovič, OSe.,
Doc. Ing. Irena Mitášová, OSc.,
garanti seminára

SALIŠČEV, K. A.: Projektirovanie i sostavlenie kart
IProjektovanie a zostavovanie máp/. Moskva, IzdateTstvo Moskovskogo universiteta
1978, 240 s. sil.,
6 fareb. príloh. Cena 0,90 Rb.

Publikácia je jednou Z radu učebníc pre sovietske univerzitné špecializácie "kartograf" a "geograf". Prvá,
úvodná učebnica /tiež od prof. Sališčeval KARTOVE.
DENIE Ipozri rec. v GaKO, 1976, č. 12, str. 354-3551
obsahovala výklad všeobecnej látky o kartografii a mapách: matematický základ, vyjadrovacie prostriedky
a met6dy, generalizácia, dokumentácia, hodnotenie máp
a atlasov, kartografická met6da skúmania, dejiny, súčasný stav a perspektivy kartografie. Recenzovaná
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učebnica je druhou v poradí a obsahuje nosnú problematiku univerzitnej prípravy kartografovo Ďalšimi predmetmi v tejto príprave sú: matematická kartografia,
kresba máp Irusky: "oformlenie"l, reprodukci a máp,
ekonomika a organizácia kartografickej výroby, automatizácia a využitie kozmických informácií.
Obsah recenzovanej
zoznam jej 13 kapitol:

učebnice preh!adne

vykresIuje

2. Tvorba programu mapy
3. Pramenné materiály
4. Štúdium regionálnych zvláštností mapovaných ja.
voy
5. Spracovanie matematického základu
6. Projektovanie obsahu mapy
7. Projektovanie kresby mapy
8. Príprava prameňov na zostavovanie máp
9. Technické postupy zostavovania máp
10. Zostavovanie originál ov máp
11. Príprava máp na vydanie
12. Redigovanie máp. Autorstvo v kartografii
13. Automatizácia laborat6rneho spracovania máp.
Učebnic a nahradzuje staršiu univerzitnú učebnicu
z r. 1947, ktorá postupne zastarala. Zakotvených je tu
veIa zmien, ktoré sú dósledkom odrazu teoretického
a technického pokroku v kartografii za posledné roky.
Tak napr. obsah póvodného pojmu "redigovanie máp"
sa rozčlenil na "projektovanie máp", pod ktorým sa
rozumie spracovanie dokumentácie, potrebnej na organizačné a vykonávacie práce súvisiace s tvorbou originálov máp až po ich rozmnožovanie a na vlastné "redigovanie máp", pod ktorým sa rozumie vedeckotechnický
dozor nad všetkými etapami tvorby a rozmnožovania
máp a atlasov.
V publikácii je daný výklad i viacerým ďalším odborným termínom, ktoré sa často sporne, alebo mylne
interpretujú nielen v róznych vedných a praktických
odboroch v rámci ktorých sa tvoria mapy, ale i v samotnej kartografii či už na školách, alebo vo výrobných,
výskumných a riadiacich inštitúciách. Ide najme. o také
pojmy - termíny ako je program mapy, projekt mapy,
zostavovanie mapy, originál mapy: autorský (tiež autorská maketa, autorský náčrt), zostaviteIský, vydavateIský, farebný, atď.
Oproti minulosti sú v učebnici zaradené a vysvetlené
také nové podtémy ako: využitie aerokozmických informácií, problematika účasti kartografov na tvorbe tematických máp, nadve.znosť tvorby mapy na mikrozáznam,
tvorba máp s využitím princípu štvorfarebného ofsetu,
problematika autorstva v kartografii a samozrejme
v súčasnosti neodmysliteIná problematika automatizovanej tvorby máp (je zaradená v učebnici aj z dóvodu
kontinuity k ďalšiemu samostatnému predmetu o automatizácii v poslednom roku štúdia).
Učebnica je napísaná veImi úsporne (až je to niekedy
na škodu veci), ale svojim rozsahom je prispósobená
reálnemu objemu .látky, ktorú je možné odprednášať
za jeden ročník. Uplné dokreslenie látky učebnica sa·
mozrejme predpokladá formou praktických
cvičení.
Nezainteresovanému čitateIovi by sa preto iste mohlo
zdať, že obsah učebnice je dokumentovaný graficky
vo veImi malej, až nedostaěujúcej miere.
Ako učebnicu je treba danú publikáciu hodnotiť veImi
vysoko. Odporúčam ju do pozornosti nielen našim študu·
júcim, ale i ostatným kartografom, nech svoju činnosť
vykonávajú kdekoIvek.

Ing. Ján Pravda, OSe.,
Geografický ústav SA V,
Bratislava

Dne 30. ledna 1979 se dožil 50 let technickovýrobní náměstek Geodézie, n. p., Plzeň - S. Ing. Zdeněk Ty tI.
ČVUT, obor geodézie a kartografie, vystudoval v letech 1948-1952. Po jednoleté vojenské presenční službě
nastoupil v roce 1953 u Geometry v Plzni. V roce 1954
přešel do Oblastního ústavu geodézie a kartografie
v Plzni. V roce 1960 byl jmenován do funkce provozního inženýra a zástupce vedouciho provozu a v roce
1965 vedoucím provozu mapování.
Od roku 1972, kdy byl vytvořen v Plzni národní pod.
nik Geodézie, zastává funkci technickovýrobního ná·
městka.
Jeho
mimopracovní
angažovanost,
vyplývající
z fu:gkce instruktora MěV KSČ, lektora ŠSP, předsedy
KV CSVTS v Plzni, dotvrzuje to, že s. Ing. Ty tI dává
i mnoho volného času pro rozvoj naší socialistické společnosti.
Od roku 1972 je nositelem vyznamenáni "Nejlepší
pracovník resortu" a v roce 1976 mu byl propújčen
odznak 1. stupně BSP.
Při příležitosti jeho životního jubilea - padesátin mu přejí zaměstnanci Geodézie, n. p., Plzeň pevné
zdraví, dosavadní pracovní elán a aby si i do budoucích
let uchoval svúj lidský přistup k zaměstnancúm jako
dosud.

Národní cena ČSR
Doc. Ing. Jaromíru Tlustému

Předsednictvo Ceské národní rady udělilo dne 23. 4. 1979
Doc. Ing. Jaromíru Tlustému národní cenu Ceské socialistické republiky za výzkum, vývoj a využití laserl1 v oblasti geodézie, strojírenství, hornictví, stavebnictví a dopravy.
.vyznamenanému upřímně blahopřejeme.
Redakční rada

Dne 10. května 1899 - před 80 lety narodil se jako syn
ředitele měšťanské školy v Uh. Ostrohu na Moravě
významný čs. matematik, akademik RNDr. Otakar Borúvka, DrSc., emer. řádný profesor matematiky na přírodovědecké fakultě UJEP v Brně.
Po středoškolských studiích na gymnasiu v Uh. Hradišti, vojenské reálce v Hranicích na Mor. a vojenské
technické akademii v Modlingu u Vídně zač9-1v r. 1918
studovat obor inženýrského stavitelství na CVŠT v Brně, kde tehdy přednášeli přední matematikové světového jména prof. M. Lerch a prof. J. Vojtěch. Zde v r.
1920 složil 1. státní zkoušku z inž. stavitelství. V letech
1920-1922
byl současně mimořádným posluchačem
matematiky a fysiky na přírodovědecké fakultě nově
založené brněnské university, kde v r. 1922 se rovněž
podrobil státním zkouškám, doplněným doktorátem
v r. 1923 na disertaci z matematiky O pomyslných koře·
nech rovnice r(z) = a.
Již při řádném studiu na technice byl v r. 1920/1921
asistentem fysikálního ústavu u prof. VI. Nováka. Když
prof. Lerch v r. 1921 přešel na mladou universitu v Brně,
nabídl na ústavě matematiky asistenturu O. Borúvkovi,
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který ji přijal. Tím sobě určil životní dráhu, a studium
na vysoké škole technické zůstalo jeho nedokončeným
záměrem.
Jeho četné vědecké práce, publikované v domácích
a zahraničních časopisech, spadají do oboru matematické analýzy (vliv prof. Lercha), potom diferenciální geometrie (vliv prof. Čecha), a po r. 1945 do oboru diferenciálních rovnic, v němž vypracoval rozsáhlou teorii
dispersí. Tato teorie stala se základem prací v mnoha
seminářích a vědeckých konferencích, domácích i zahraničních, a má řadu pokračovatelů.
Studium na školách technického směru (jak sám
v r. 1976 ve Vzpomínkách na matematický
život
v Brně uvedl) přiblížilo mu inženýrské vědy a způsobilo,
že pro aplikace matematiky v technických oborech měl
vždycky plné porozumění.
Neméně záslužná jest jeho bohatá činnost spolková,
jmenovitě
v Moravské přírodovědecké
společnosti
a v JČMF (v nichž ho spojovalo přátelství s prof. Kladivem, Semerádem, Čuprem aj.), i v několika dalších
společnostech domácích a zahraničních. Na mezinárodních kongresech representoval čestně čs. matematickou
vědu několikrát. Po řadu let udržuje vědecké i přátelské
sty':ky s předními matematiky světového jména.
Členem-korespondentem ČSAV byl jmenován v r.
1953, hodnost doktora fysikálně-matematických
věd
(DrSc.) mu byla udělena v r. 1956 a v r. 1965 zvolen
akademikem.
Dnes, ač by měl právo na odpočinek, zůstává stále
mladým a činným v ČSAV, s vřelým vztahem k lidem,
vždy se smyslem pro humor a optimismus.
U příležitosti jeho životního jubilea, spolu s ostatní
vědeckou veřejností, řady absolventů universit a techniky v Brně a Bratislavě (zeměměřiče, jimž poutavě
po r. 1945 přednášel vyšší matematiku, nevyjímaje)
s vděčností vzpomínají na svého učitele a přejí mu mnoho zdraví, neutuchajícího tvůrčího elánu, i spokojenosti
nad záslužným životním dílem, vykonaným pro vědu
a společnost.

Narodil se 31. 5. 1929 v Petřvaldě u Karviné v rodině
krejčlho. Jeho otec byl významným stranickým funkcionářem na Ostravsku a základajícím členem KSČ v roce
1921. Vyriistal v komunistickém
prostředí
a to mu
umožnilo politicky se správně orientovat. Sám je aktivnIm členem KSČ od r. 1951.
Po ukončení obecné školy a reálného gymnázia studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze, obor
geodézie a kartografie.
Toto studium ukončil v roce
1952 s vyznamenáním. Po absolvování vysoké školy setrval na fakultě zeměměřického inženýrství jako vědecký aspirant a zpracoval kandidátskou
disertační práci
z oboru elektronického
měření geodetických vzdáleností, kterou v roce 1956 úspěšně obhájil.
Od roku 1955 pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém
a kartografickém
v Praze a prošel zde funkcemi výzkumného pracovníka, vedouclho výzkumného
oddělení,
náměstka
ředitele
a ředitele
ústavu. Ve výzkumném
ústavu
se zabýval řešením
vědeckovýzkumných
úkolii z oboru mechanizace a automatizace geodetických měření zejména pomocí eL9ktronických dálkoměrů a gyroteodolitů a zasloužil se o široké uplatnění elektronické dálkoměrné techniky v geodetické praxi. Ústav pod jeho vedením dosáhl řady pozoruhodných
výsledků zejména v řešení pokrokových
technologií na úseku mapování ve velkých měřítkách,
automatizace zpracování evidence nemovitostí, inženýrsko-geodetlckého zabezpečování investiční výstavby a využití fotogrammetrL9 i ve vývoji řady pomůcek a zařízení pro geodézli a kartografli. Mnoho dosažených výsledkii bylo úspěšně zavedeno do praxe. Vypracoval řadu odborných pojednánI, z nichž asi 30 pubUkoval, z to-

ho některé v zahraničních
a mezinárodních časopisech.
V souladu s polltickou linií KSČ, zejména po rozpracování květnového pléna ÚV KSČ z roku 1974, se úspěšně podílel na koordinaci a koncentraci sil a prostř.9dků
odvětvových
vědeckovýzkumných
pracovišf
resortii
ČÚGK, SÚGK, FMNO, ČSAV a MS na rozhodujlcí úkoly
rozvoje geodézie a kartografie.
Má dobrý vztah k mladým lidem, dovede jim poradit
a ochotně jim předává ze svých bohatých zkušeností a
vědomostí. Udržuje aktivní pracovní styk s vysokými
školami zeměměřickými. Po dobu několika L9t též externě přednášel na zeměměřické fakultě ČVUT základy
elektronických metod v geodézii.
Záslužná je jeho činnost při zabezpečování mezinárodní vědeckotechnické
spolupráce se sociaUstickými státy, zejména se SSSR.
Na všech úsecích činnosti prokázal talent vědeckého
pracovníka, ale i organizační schopnosti, znalost vedení lidí a politický přístup k řešení výzkumných úkolů
pro potřeby prdxe.
Dnem 1. září 1978 přešel na Český úřad geodetický
a kartografický
do funkce ředitele speciálních
geodetických prací, kde je pověřen zvláštními úkoly využití
dálkového průzkumu Země v národním hospodářství ČSSR.
Při jeho náročné vědecké a řídícI práci si vážíme jeho
politické angažovanosti a aktlvnI činnosti ve vyšších stranických orgánech. Řadu let pracuje též ve funkci předsedy redakční rady našeho časopisu Geodetický a kartografický obzor. Je členem významných vědeckých institucí, pracuje v kolegiu ČSAV a v komisích II19zinárodní vědeckotechnické
spolupráce geodetických služeb socialistických států.
Soudruha Delonga známe jako tvfirčího vědeckého pracovnlka, který má schopnost a vílU neustále se vzdělávat, tvořit a zkoumat racionálnějšI a efektivnější zpfisoby a II19tody práce v geodézii a kartografli. Známe ho
jako člověka hluboce lidského a družného se smyslem
pro kolektivní práci. Za svou poctivou práci obdržel řadu uznánI a vyznamenání. V roce 1970 mu bylo uděleno resortnI vyznamenánI
"Nejlepší pracovník resortu
ČÚGK". Za angažovanou politickou práci a dosažené výsledky na úseku vědeckovýzkumné
činnosti mu udělil
prezid.9nt republiky k jeho významnému jubileu státní
vyznamenánI "Za vynikajícI práci".
Blahopřejeme soudruhu Delongovi k tomuto významnému životnímu jubileu a k ocenění jeho zásluh. Rádi
vyhovujeme všem, kteří nás požádali, abychom i za ně
tímto skromným zpi'lsobem jubilantovi upřímně poděkovali za dosavadní práci a popřáli mu další pracovní a
osobnI úspěchy i hodně zdraví v jeho další činnosti pro
naši socialistickou společnost.

Výstava "Mapa - obraz současnosti"
v Brně
V den zahájení mezinárodní
geodetické konference
v Brně dne 2. 7. 1979 bude v Technickém muzeu v Brně
otevřena zajímavá a rozsáhlá výstava, která potrvá do
konce září t. r.
V historické části výstava umožní návštěvníkílm shlédnout exponáty ilustrující první názory člověka na tvar
Země a jejich další vývoj s ukázkami nejstarších map
se zaměřením na naše území. Závěrečná část výstavy je
věnována 25. výročí sjednocené čs. geodetické služby;
dokumentuje nejzajímavější výsledky práce čs. geodetti
a kartografů v této etapě.
Organizátorem výstavy je Technické muzeum v Brně,
na výstavě se však podílI řada našich geodetických pracovišf a škol. Doporučujeme naší odborné
veřejnosti
shlédnout tuto výstavu. Organizátoři vydávají k výstavě
prfivodce a plakát, který bude včas distribuován na odborná pracoviště.
Výstalml komise
př~pravného výboru MGK v Brn~
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Zoznam diplomových prác obhájených
absolventm i odboru geodézie a kartografia Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave
v roku 1978
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-
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-
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-

KMPÚ KG
- Katedra geodézie
KGZ
- Katedra geodetických základov
KMPÚ -:- Katedra mapovania a pozemkových úprav
KMPÚ -
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-
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-
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-
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-

KGZ

-

KMPÚ -

KMPÚ KG
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-

-

KG

-

KGZ

-

KGZ

-

KGZ

-

KGZ

-

KG

-

KG

-

KGZ

-

KG

-

Beňo Ivan
Biotechnický projekt organlzaCle podného
fondu a ozelenenia krajiny pre hospodárstvo
Lontov ŠM Zeliezovce
Bernát
Eubomír
Geodetické meranie posunov a deformácií
mosta SNP v Bratislave
Debnár
Jozef
Vhodnosť optických diafkomerov na polohové meranie
Demko Dušan
Spracovanie opakovaných meraní na geodynamickom polygóne Bratislava
Forbak
Marián
Rozbor parametrov presnosti polygónových
ťahov
Held Milan
Analýza systematických chýb v súradnicovom systéme hviezd Observatória SVŠT
Chládek
Štefan
Oblastná štúdia pozemkových úprav pre
ŠM Želiezovce
Janák
Milan
Optimalizácia vefkosti podnych celkov
Janásková
Anna
Digitálna mapa 1: 1000 fotogrametrickou
met6dou
Kamenská
Magdaléna
Určenie najpravdepodobnejších
hodnot súradníc siete pevných bodov
Kapcár
František
Presnosť fotogrametrického merania posunov
v modelovom výskume
Klobušiak
Matej
Spracovanie geodetických údaj ov na počítači
Košťál František
Spracovanie výsledkov merani piatimi stotinnými gravimetrami
KovaT Ján
Priestorové spracovanie bázy priestorových
lokalizačných údaj ov
Koža Anton
Výpočet súradnic siete pevných bodov
Kubiš Ladislav
Zostavenie tematickej ortofotomapy
Kubišová
Jarmila
Posúdenie presnosti nivelačných prístrojov
Kurimská
Anna
Vplyv periodických zmien gravitačného pofa
zeme na niveláciu
Kutáková
Katarina
Trigonometrické sledovanie posunov sypaných priehrad

KMPÚ -

KG

-

KG

-

KG

-

KMPÚ -

KG

-

KMPÚ -

KMPÚ KG

-

KMPÚ .
KMPÚ KG

-

KG

-

KGZ

-

KMPÚ -

KMPÚ -

KMPÚ KMPÚ -

KMPÚ -

KGZ

-

Lapin Ján
U rčovanie zemských súradnícových bodov
z meraných dížok a uhlov
Letko Ján
Analýza presnosti trigonometrickej nivelácie
z hfadiska merania deformácii stavebných
objektov
Lovíšek
Ivan
Súčasné určenie zemepisných súradníc metódou rovnakých výšok
Lukášiková
Eva
Kartografický jazyk ako logický systém kartografických znakov
Moravec
Miloslav
Štúdia vyhotovenia polohopiflU máp 1 : 5000
z pozemkových máp
Mrázko Štefan
Použitefnosť nitkového diafkomera na TRM
Ormisová
Nadežda
Porovnanie možností určo;'ania kubatúr
Petrle
Václav
Geodetické práce pri výstavbe sidlisk v Petržalke
Peťko Vladimír
Tvorba základnej mapy EN strojovým spracovaním
Poliačik
Vojtech
Fotogrametrické posúdenie rovinnosti fasády
budovy Geodézie
Poproč
Juraj
Presnosť metód podrobného merania na
vyhotovenie základnej mapy vefkej mierky
Purtschy
Fridrich
Generel pozemkových úprav
Roffár
Anton
Vyhodnotenie
členitého reliéfu metódami
pozemnej fotogrametrie
Smatana
František
Polohová vernosť analytického kartografického modelu prvkov krajiny
Sodoma Ján
Jednostupňový projekt hlavnej pofnej cesty
Svatiková
Helena
Rozbor presnosti merania dížok podrobného
merania
Šamaj Pavol
Tvorba axonometrického
modelu horskej
oblasti na podklade digitálneho terénneho
modelu
Šimková
Zita
Určenie adičnej konštanty diafkomeru ELDI
1 a EOK 2000
Šmuhař
Peter
Mapová dokumentácia pre pozemkové úpravy a životné prostredie
Štecher
Drahomír
Kvantitativne vlastnosti farby pri reprodukciimáp
Takáč Tibor
Analýza priestorovej usporiadanosti mapy
Valentovič
František
Projekt predvýsadbovej úpravy terénu a organizácia územia vinohradov
Valentovičová
Katarina
Vofba kúželového zobrazenia s najmenšim
stredným kvadratickým
skreslenim dížok
pre mapy ZSSR
'
Vršanská
Helena
Trigonometrické určovanie výšok s využitím
elektronicky meraných dížok

Ing. Marián Hyrošš,
Katedra;mapovania a pozem. úprav SvF S VST, Bratislava
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