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681.3.06 GETRO
PE~IZKOVA, L. - POLAčEK, J.
Prolramo"t
.ystém GETKO
Geodetický
a kartografický
obzor. 34, 1988,
str. 243-248, 2 obr., 4 tab., lit. 5

[ ; ';28.9:341.222)
3.

+ 528.063.3]

:51

r.1ATAK,
Č.

10,

Základnl Informace
o programovém
systému ,pro geometrickou
transformaci
dlgltálnlho
obrazu. GETRO.
Informace
o formátu
vstu,pnlch
dllt, zptlsobu jejich
zj1=acovánl a možnosti
využitI. Přehled
o toku dat
v systému
a základnlch
funkclch
jednotlivých
programtl.

[[528.9:341.2<!2)+528.063.3]:51
MATAK, E.
Molnostl matematického
dellnovanla
hranic a "tmer
6zemntch celkov
Geodetický' a kartografický
obzor, 34, 1986, Č. 10, str.
249-253, 2 obr., lit. 10
Náčrt možnosti určenla
ustálenýCh
výmer územných
cel kov v jednotnej
zobrazovacej
rovl'ne postupom
z "velkého do maleho" s vvužltlm automatlzácle
spracovanla a následnej aktuallzácle.

B03MOlKHOCTH M8TeM8TM'IeCKOrO onpeAelleHHII
IIMI4 M nlloUC8AeM TeppMTopM811bHblXeAHHMI4
reoAe3M4ecKHH
H KapTorpa~H4ecKMH
0630p,
1988, !'II" 10, CTp. 249-253, 2 pMC., nMT. 10

34,

CxeMa
B03MolKHocTeH
onpeAeneHMII
cTa6MnbHblx
nnOl1laAeH TeppHTopHanbHblx
eAHHMij B eAMHoH
nnOCKOCTMM306palKeHMlI B nocneAOBaTenbHOCTM OT
60nbuIeH K MeHbweH npM Mcnonb30BaHMM aBTOMaTM3MpOBaHHOH 06pa60TKM M nocneAYlOl1leH aKTyanM3aijHM.

(528.007):347.235.11 (437)"1964"
nOCnHWHIlOBA,

R

rOpOACK811 HH!POP*8I4HOHH811CHCTeM8 HHCI»OPM814HOHH811
OCSll8CTboCS OKPYlK81OUCeM
cpeAe H es
B38HMOCBlI3b C Y'leToM HeABHlKHMocTeM
reoAe3M4ecKHH H
CTp.

1988, N" 10,

[528:007 ):347.235.11( 437 ),,1964"
POSPISILOvA, J.
Milstskt Informačrtf systém - InformaMI okruh o II·
votnfm prostfedl
a jeho névaznost
na evidenci nemovitosti
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 10,
str. 253-255,
1 ohr.
Prob'ema'tlka
spojená s budovánlm
Městského
Informačnlho systému v hl. m. praze,pojednávajlcl
o lnfo:mačnlm
okruhu
o žlvotnfm prostředl.
Návaznost
na dalšl Inforffi'ačnl okruhy a automatlz,ovaný
Informačnl systém geodézle a kartog'rafle.

rp8-

KapTorpa~H4ecKMH
1 pMC.

0630p,

34,

253-255,

np06neMaTMKa, CBlI3aHHall C c03AaHHeM rOpOACKOH
HH~OpMaijMOHHOH CMCTeMbl B CTOnMije 4CCP npare
H KaCalOl1lallClI o6nacTM MHCI»opMaijMM06 oKpYlKalOl1leH cpeAe. B3aMMocB1I3b C APyrMMM MH!POpMaijMOHHblMM 06nacTlIMM H aBToMaTH3HpoBaHHoH MHCI»opMaijHOHHOH cMcTeMoH reOAe3HH M KapTorpa~HM.

528.9/048:912.43
6YP>KHTA,

11.

J13b1KMonMC8HMlI A8HHblX B OCSll8CTMreorp8C1»HM M
KepTOrp8C1»MM

528.9/048:912.43
BU~ITA, L.
Jazyky popisu dat v oblasti 180lrafle
a kartolrafle
Geodetický
a kart'ograflcký
obzor, 34, 1988, 'č. 10,
str. 255-257, 4 obr, lit 2
Návrhy dvou speclé~nlch
jazyktl pro specifikaci
datové s~ruktury 'báze kartografických
dat a pro 'výběry
z této báze. Syntax •.Jazyka pro popis kartografických dat" je popsána Backu·s-Nauerovou
normálnl formou, syntax "Jazyka pro výběr dat z báze kartografických dat" je popsána syntaxnfml grafy.

681.3.06

GETRO

nEHH>KKOBA,

11. -

nOIlA4EK,

III.

nporp8MMH811 CMCTeM8 rETPO
reoAe3M4ecKMH
M KapTorpa~M4ecKMH
0630P,
1988, N" 10, CTp. 243-248, 2 pMC., 4 Ta6n., nMT.

34,
5

OCHoBHall MH!POpMaijMlI o nporpaMMHoH
CMCTeMe
no reoMeTpM4ecKoMY TpaHc~opMHpoBaHHIO
ijH~pOBoro H306palKeHHlI rETPO. HH~OpMaijMlI 06 06beMe
BXOAHblX AaHHbIX, cnoc06e HX 06pa60TKH M B03MOlKHOCTH Mcnonb30BaHHlI. 0630p
nOTOKa AaHHblX B CHCTeMe H OCHOBHblX ~YHKijHH OTAenbHblX nporpaMM.

reoAe3M4ecKMM M KapTorpaCl»M4ecKHH 0630p,
1988, N" 10, CTp. 255-257,
4 pMC., nHT. 2

34,

npeAnolKeHHe ABYX cneijHanbHblX 1I3blKOB Anll cneijH~HKaijMM CTPYKTYPbl AaHHblX 6a3b1 KapTorpaCl»M4eCKMX AaHHblX M Anll Bbl60pa H3 3TOM 6a3b1. CMHTaKCHC "S13bIKa Anll onMcaHMlI KapTorpa~M4ecKMx
AaHHblx"
onHcaH
HopManbHoH
Cl»oPMOH 68Kyca-Hayepa,
CHHTaKCMC "S13b1Ka Anll Bbl60pa
AaHHblX
M3 6a3bl KaprorpaCl»M4eCKMx AaHHblx" onMcaH CMHTaKCH4eCKHMHrpaCl»MKaMM.

681.3.06 GETRO
PENIZKOvA, L. - POLAčEK, J.
Oas Pro8fammsy.lem
GETKO
Geodetický
'a 'kartografický
obzor, 34, 1988, Nr.
Seite 243-248, 2 Abb., 4 Tab., Lil. 5

10,

Grundlnfo=matlonen
Uber das Programmsystem
fUr
dl3 geometrlsche
Transformallon
des dlgltalen
Blldes
GETRO. Informatlonen
Uber das Format der Elngabedaten,
Ihr Bearbeltungsverfahren
und Ihre Anwendungsmtlgllchkelten.
Oberslcht
Uber den Datenfluss
lm System und dle Grundfunktlonen
der elnzelnen
Programme.

[(528.9:341.222) +528.063.3]:51
MATÁK, E.
Dle MUgUcbkelt der matbematiscben
Oeflnltion
der
Grenzen nnd Flichen
von terrltorlalen
Elnhelten
Geodetický
a karto~raflcký
obzor, 34, 1988, Nr. 10,
Selte 249-253, 2 Abb., Lit. 10
Entwurf der Mllgllchkelten
der Bestlmmung
ger stablllslerten
Flllchen Von terrltorlalen
Elnhelten ln der
elnheltllchen
Prolektlonsebene
mlt Hllfe der Methode
vom Grllssen Ins Klelne, der automatlslerten
Bearbel·
tung und der nachfolgenden
Aktuallslerung.
[528:007) :347.235.11[437 ),,1964"
POSpISILOVÁ, J.
085 Stadtlnformatlonssystem
der Informationsberelch liber dle Umwelt n'nd se ln Zusammenha'ng
mU
der Lle8enschaftsevldenz
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 10,
Selte 253-255, 1 Abb.
Dle mlt dem Aufbau des Stadtlnformatlonssystems
ln
der Hauptstadt
Prag verbundene
Prob:ematlk
des lnfortrnatlonsberelchs
Uber dle Umwe:1. Zusammenhang
mil welleren
InformaUonsberelc'hen
und mil dem
automatlslerten
Informatlonssystem
der Geodllsle und
Kartographle.
528.9/048:912.43
BUIl.ITA, L.
Programmlersprachen
der Oatenbeschrelbung
lm Berelch der Gaograpble
u'nd Kartographle
Geodetický
'a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 10,
Selte 255-257, 4 Abb., Lit. 2
Entwurf
von zweľ spezlellen
programmlersprac'hen
fGr dle Spezlflkatlon
der Datenstruktur
der kartogr-aphlschen
Datenbasls
und fOr dle Auswahl aus der
Basls. Dle Syntax der "Programmlersprache
fOr dle
Beschrelbung
von kartographlschen
Daten" 1st ln der
Normalform
von Backus-Nauer
und dle Syntax der
"Progralll'mlersprachen
fOr dle Datenauswahl
ausder
kartographlschen
Datenbasts"
mil Hl1fe von Syntaxgraphen beschrelben.

681.3.06 GETRO
PENIZKOvA, L. -- POLÁCEK, J.
Tbe GETRO Program System
GeOdetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 10,
liP. 243-248, 2 flg .. 4 tab., 5 ref.
Ba-slc Informatlon
On the GETRO program system for
geometrlcal
trensformatlon
of a dlgllal
Image. In·
fOl'matlon on format of Input data, the method of
thelr processlng,
and posslbllltles
of use. Revlew of
data flow ln tho system
and baslc functlons
of
Individua I progr'ammes.

[(528.9:341.222) + 528.063.3] :51
MATÁK, E.
Pusslbllltles
of Mathematlcal
Deflnltlon uf Buuudarl"
_nd Areas uf Sltes
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 10,
pp. 249-253,
2 flg_, 10 ret.
Outllne of posslbllllles
af determlnlng
flxed areas of
sltes ln untform
prolecllon
plane, uslng aůtomated
processlng
and subsequent
actuallzatlon.

(528:007):347.235.11[ 437) ,,1964"
POSPISlLOVÁ, J.
City loformatloo
System I'oformatlun
ClrcuU on
EnvlroDmeot
aod Us Relatlun to tbe Real-Estate
Invantory
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 10,
pp- 253-255, 1 flg.

Prob:ems re:ated to bul1dlng-up the City Informallon
S)':!item ln". Prague, <\ealln&._wlth Informatlon
clrcult
on envlronment.
Relallons
to further
Infortrnatlon
clrcults
and Ihe Automated
Informatlon
System of
Geodesy and Cartography.
528.9/048:912.43
BUIl.ITA, L.
Languages
of the Data Descrlptlll'll
ln tbe Spbere
uf Geugrapby
aud Cart08rapby
GeOdetický a rkartograflckýobzor,
34, 1988, No. 10,
pp- 255-257, 4 flg., 2 ret.
The pro-posa:s
of the two speclal
languages
for
a speclflcatlon
of the data structure
of the cartographlc
data base and for cholces from thls base.
The syntaxe of "the language
for cartographlc
data
descrlpllon"
Is presented
by means - of the Backus-Nauer's normal form, the syntaxe of "the language
for Ihe data cholces
from the cartographlc
data
base" Is presented
by meansof
the syntaxe graphs.

681.3.06 GETRO
PENIZKOVÁ, L. - POLÁČEK, J.
Sy.Ume de rru8rammes
GETRO
Geodellcký
a kartografický
obzor, 34, 1988, No 10,
pages 243-248, 2 l1lustrallons,
4 planches,
5 blbllographles
Informatlons
P1émentalres sur le systéme de programmes en vue de transformatlon
géométrlquede
ľlmage
dlgltale GETRO. Informatlons
sur le format des données d'entrée,
du procédé de traltement
de cel1es-cl
et posslbl1ltés d'ex'ploltaUon.
Aper~u de la chaine des
données
dans le systéme
et fonctlons
de base des
programmes
Indlvlduels.
[ (528.9:341.222) + 528.063.3]: 51
MATÁK, E.
PosslbľUés
de déflnUion matbématique
des fruntl~res
et déUmltatlon
des terrltolres
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 10,
pages 249-253, 2 l1lustratlons,
10 blbllographles
Esqulsse des ,posslbl1ltés de détermlnatlon
de relevés stab!es des terrltolres
dans un p:an de représenta'llon unlflé avec utl!lsatlon
du traHement
auto·
matlsé etactua!lsatlon
successlvo.
[528:007 J :347.235.11[437) ,,1964"
POSPISILOVÁ, J.
Systěme Munlclpal
d'lnformations
raYOn d'lnformatlons sur l'envuonnement
et Ion rapport
au cadastre
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No 10,
pages 253-255, 1 lIustratlon
La problématlque
relatlve au développement
du Systi!me Munlclpal ďlnformatlons
de la capltale
tchécoslovaque
i'rague, tl'altant
du rayon d'lnformatlons
sur l'envlronnement.
Renouement aux rayons d'lnformatlons sulvants
et au 'systéme ďlnfol"matlon
automatlsé de géOdésle et cartographle.
?~8.9/048:912.43
BUIl.ITA, L.
Langu"
pour la delDrlptlun
des donnéas
dans la
brancbe de la 8éograpble
et cartograpble
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No 10,
pages 255-257, 4 Iluslrallons,
2 blbllogl'aphles
ProposlUo'n de deux langues spéclales pour spéclflcatlon de la structure
des données
de base cartographlques
el pour le cholx de celles-cl. La syntaxe
de la "Langue pour descrlptlon
des d-onnées cartographlques"
est décrlte de fa~on normale
Bac,kusNauer, la syntaxe de la "Langue pour cholx des données cartographlques"
est <1écrlte par les graphlques
syntactlques.

Ceodetlckt a kartogralickf ouor
rolDlk 34/78,1_, 11.10 10 243

Geodetlckt

Geometrické
úlohy představuji
dOležitou složku
programového vybaveni, orientovaného
na zpracováni digitálnich snimkO dálkového prOzkumu Země
(DPZ). V9zkum této problematiky
byl v resortu
CÚGK zahájen v roce 1980, kdy bylo ve Středisku
dálJkového prOzkumu Země (SDPZ) instalováno snimaci rozkladové
zařizeni Photomatlon
P-1700,
umožňujicí
rastrovou
digitalizaci
fotograf1ck9ch
snimkO Země. Jednim z prvnich problémO geometrického charakteru,
kter9 vznikl při digitalizaci
mnohozonálnich
(multlspektrálnich)
snimkO, bylo
nalezeni vzájemného geometrického vztahu jednotliv9ch spektráln:ch
pásem a Jejich následná geometrická transformace.
Dalšimi obdobn9mi problémy, které bylo nutno vyřešit, byla transformace
rOzn9ch typO digitálních snimkO pořízen9ch v časovém odstupu nebo senzory s odlišnou geometrií,
a zejména transformace
snimJkO do zvoleného kartografického
zobrazeni
(mapy).
Po metodické
stránce byla problematika vyřešena v letech 1980
až 1982 vytvořenim řady programO pro nalezení
transformačnich
vztahO (transformačniho
modelu)
ri'J.zn9ch typi'J. digltálnich snimki'J. a vlastni geometrické traPlsformace obrazu na počítači LSI-2 a EC
1030.
S rostoucim objemem v9početnich praci při realizaci v9s1edkO výzkumu digitálnich metod DPZ se
zminěné programy ukázaly jako nedostatečné. Proto bylo rozhodnuto vyvinout pro počítač EC 1045
nové programové vybaveni, které by jednak zajistilo geometrické před zpracováni digitálních snimki'J.v provoznim měřítku, jednak umožnilo prováděni dalších geometrick9ch
úloh, zejména obrazové
korelace. Timto vybavenim se stal programov9 systém pro geometrickou transformaci obrazu GETRO.

Programov9 systém GETRO byl navržen v roce 1984
a jeho základni složky byly vytvořeny v roce 1985

Ing. L1dmlla Penllkovi,
Ing. Jlfl Polilek, CSc.,
a kartograflckt podnik v Praze, n. p.

(jeho rozšiřováni a zdokonalováni stále pokračuje). Systém umožňuje návazně provádět tyto operace:
obrazovou korelaci,
nalezeni transformačniho
modelu na zálldadě
souřadnic vUcovacich bodO,
- geometrickou
transformaci
digltálniho obrazu,
-, vytvořeni mozaiky.
-

NejdOležitějšimi
požadavky zadavatele
(SDPZ)
kladen9mi na systém bylo jednak zdokonalit návaznost zminěn9ch zák'ladnich operaci s cilem automatizovat cel9 postup geometrické transformace
obrazu, jednak zvětšit variab1l1tu na vstupech a v9stupech ze systému. Tyto požadavky byly zajištěny tak, že všechny parametry potřebné ke spuštěni libovolného systému jsou v souboru řidicich parametrO (SRp l. Před spuštěnim programu musi tedy uživatel sttp správně naplnit, a to bud dialogem
(odst. 7), nebo dávkově z děrn9ch štitkO nebo mg.
pásky připravené v daném tvaru na jiném počítači. Programy pro vytvoření sRp na mg. pásce byly
např. vytvořeny v SDPZ na řidicim počitači LSI-2.
Zpracováni mOže začit v libovolné z uveden9ch
etap a při bezchybném prOběhu naplni předchozi
etapa sRp taik, aby bez jak9chkoliv úprav mohl začít v9počet následujici etapy. Z tohoto 'hlediska je
pro uživatele v9znamné seznámit se s věcn9m obsahem SRp (tab. 1) a logick9ini vazbami mezi jeho
jednotliv9mi položkami [1].
Dalším vstupem do systému jsou digltálni snimky. Současná verze systému GETRO zpracovává obrazová data v tzv. BSQ formátu (band sequentlalJ,
tj. při zpracování mnohozonálni
informace jsou
jednotlivá spektrálni
pásma uložena v ,samostatn9ch sekvenčnich souborech, a to ve zhuštěném
tvaru (1 pixel = 1 byte). Dalšim dOležlt9m požadavkem bylo jednoznačně
identifikovat
d1gitálni
obrazové soubory tak, aby při rozsáhlém provozu
nemohlo dojit k jejich záměně. Proto jsou digitální snim1ky zpracovávané systémem GETRO doplněny prvni větou "návěští"
(nejedná se o návěští
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v systémovém smyslu), která obsahuje všechny dt1ležlté Informace o souboru (tab. 2). NávěšU Je na
vstupu do systému fakultativní,
snímky po transformaci JSou Jím opatřeny vždy a program pro vytváření mozaiky vyžaduje na vstupu soubory s návěštím a využívá z nich položky 1-10 a 23, 24 (tab. 1).
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Popis dat

i»

~.s
o o

o

2

l:-

-- -2
2
-- --

33

číslo sp\ktrálního

35

nulu

3

2

37

nula

4

2

39

číslo akce

41

nula

43

nula

45

číslo záběru

47

nula

49

číslo odvozeniny

51

charakter dat:
1 - původní data
2 - gcom. transľormovaná
data
3 -- data po monttíži
4 - koeficienty binární tranr>l,
5 - komprimovaná data
6 - dekomprimovaná
data

-- --- -2
5
-- -6
2
-- -7
2
--8
2
-- -9
2
-- -10

2

.
-II

-2

-- -2
12
-- -13
2
-- --

53

den

55

měsíc

57

rok

pásmu

2

59

den

15

2

61

měsíc

63

rok cligit'llizace, (zpracování)

65

nula

67

nula

69

rastr

71

kód režimu (O-log, l·lin)

73

rozsah snímt\ní (2-2D, 3-3D)

75

kód typu komory

77

souřadnice levého horního rohu
výstupního obrazu
(X, Y-2 X 4 byty)

23

24

8

4

PHOfOMATION

______ 22_

I

l

P 1700

~

~_,

IlS

I

1-2

~~I_

o.

Q

snímkování

14

-- -16
2
-- -17
2
-- -18
2
--19
2
-- -20
2
--21
2
-- -22
2
- --

TřeUm typem soubort1 v systému Jsou sekven~ní '
soubory koeflcIentt1 (SK), používané přI složit~jších transformacích
(polynomIcká,
transformace
po částech).
Prt1běh zpracování dat v systému zachycuje obr.
1. UžIvatel sl mt1že vybrat geometrIckou operacI, se
kterou chce začít zpracování a posloupnost na sebe navazujících programt1 spec1f1kovat v sRp (tab.
1, část kanál 1, položky 2-S). Kódy těchto položek
obsahuJe tab. 3.
Nalézt transformační vztah mezI Jednotl1výml Ikanály multlspektrálního
záběru bývá obvykle Jednoduché, zvlášť v případě měřIckých snímkt1 obsahujících měřIcké (reseau) značky. PřI dIgital1zacI
těchto snímkt1 na snímacím zařízení bubnového typu lze Jerch vzájemné geometrIcké zkreslení popsat af1nní transformací. Jednotl1vá spektrální pásma se transformují do zvoleného referenčního snímku, který se obvykle voli tak, aby obsahoval co nejvíce Informací. Tato úloha schematicky znázorněná
na obr. 2a) se v systému GETRO nazývá jednoduchá
a není systémem omezena pouze na afinní transformacI, tj. Umto zpt1sobem lze napřDklad předvést
na společný geometrIcký
základ dIgltal1zovaný
multlspektrální
letecký záběr a dIgitální termovIzní záznam.
V případě složené úlohy (obr. 2b) je účelem
transformovat takový snímek současně do zvoleného kartografického
zobrazení (mapy). Je výhodné
nalézt transformační vztah mezI referenčním kaná-

-----

85

r~změry souboru've
}' (2 X 2 byty)

Celkem je obsazeno 8IJ bytů
1) Vždy celé číslo bez de~tinných

míst

Obr. 1 Funkční

směru X,

schéma systému

GETRO

VysviJtltvky:
ETAPA 1 - obrazOlJd korelace
ETAPA 2 - nalezeni ttransforma~nlh.o modelu
ETAPA 3 - geometrtc9cd transformace
sRP - soubor I'ldlclch paramet1'l2
PD - pomocnd data
OD - obrazovd data
DM - dtgttdlnl montéU
Rp - I'úllcl parametry
PM - parametry montdže
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Etapa

O

..

I

Program

..

3

4,

::;t ručn" charakteri~t1ka

Obslužný program pro
naplněni, opravy a tiskové
výstupy ze Sl{P

DPRTJ:;R

ObslužnS' program p~o
naplněni a opravu 8ltP
pomoci terminálu

DPREAD

Pomocný program pro
v$'pis obsahu mg. pásky
obrazových dat

DPROPN

PomocnS' program pro
oprltvu nebo doplněni
návě~ti obrazových dat

nPKAFR

Korelace ohrazov~'ch dat
s afinnlm zkre~lenlm,
korclovallá okolí přerlzpra.
cována Robert!'ovS'm
gradientem

DPKMI-:K

KorelR.ce reseau značek
(kHžkll) multispektrťtlnlch
kanólů

DPKORO
.")

I

DPRID

_-_.
I

I

--

Jako DPKAFH, ale
s projektivnim zkreslenlm

DPNAFI

Nt',1ezení koeficientů afinit,y
meto~ou nejmen;íích čtverclt
(MNU) a konstrukce
složeného zobrazeni

DPNKOL

Nalezeni koeficientú
kolineace MN(:

DPNKPT

Nalezeni polynomického
transformačnlho
modelu
optinuilního stupně

DPNKOP

Jako DPNKPT
na transformaci
po částech

DPTOpO

Afinnl transformace

DPT060

Projektivni

DPT020

Polynomická

DP'r500

Afinn"í transformnce
"po částech"

DPTGOO

Projektivnl transformaco
"P.o částech"

DP'l'OSO

Digitální

s přechodem
kolineaci

Souběžně s vlastní geometrickou
transformaci
obrazu lze podle přání uživatele provádět i takové
radiome ~rické korekce snímku, které lze realizovat formou přenosových charakteristik.
Pro tento
účel jsou v sRp vymezeny položky 6 a 24 v části
kanál 1 (tab. 1).

Metoda obrazové korelace slouží k určení přesných souřadnic vlícovacich bodfi, její princip je podrobně vysvětlen v [4]. Spočívá ve zjišťování maximální podobnosti obrazové funkce dvojic vhodně
vybraných částí korelovaných
snímkfi. Aby bylo
možné tuto operaci provést, je třeba znát přibližný transformační, vztah mezi oběma snímky. V současné verzi systému GETRO lze tento vztah zadávat pomocí dvOjic "přibližně" identických bodfi, těmito body mohou být bud vlícovací body (tj. ty,
v jejichž okolí budou snímky koreloványJ, nebo libovolné identické body (tzv. pomocné body). Ve
druhém případě se souřadnice vlícovacích bodfi zadávají pouze v referenčním kanálu, zatímco v transformovaném snímku se vypočtou pomocí přibližného transformačního
modelu.
Výsledky výzkumu optimálního předzpracování
pro obrazovou korelaci byly uvedeny v [5]. Na jejich základě byla tato operace v programech
DPKAFR a DPKORO (tab. 3) orientována na víceúrovňovou detekci hran obrazu, třetí realizovaný
program DPKMEK je zaměřen na detekci měřických (reseau) značek prahováním, tj. předzpracováním vzniká binární obraz. Program DPKAFR je
určen pro korelaci afinně zJkreslených snímkfi,
DPKORO předpokládá projektivní vztah mezi korelovanými snímky. Výpočet korelační matice se
v obou programech provádí rychlým dvoukrokovým

transformace
transformace

referenční
kanál

montáž

lem a mapou odděleně, transformační vztahy mezi
ostatními
kanály a mapou se určí jako složené
zobrazeni. Podmínkou využití složené úlohy v systému GETRO je afinní vztah mezi jednotlivými kanály, při výpočtu se využívá skutečnosti, že složené zobrazení afinita-afinita
je opět afinita, afinita-lkolineace je kolineace a afinita-polynomická
transformace je opět polynomická transformace téhož stupně. Uvedený výpočet složeného zobrazení
probíhá v etapě nalezení transformačního
modelu.
Výhodou tohoto postupu je zachování, lepší geometrické shody mezi jednotlivými transformovanýml kanály, což je významné pro následnou klasifikaci.
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algoritmem, popsaným v [5]. Program J)PKMEK
předpokládá afinní vztah mezi korelovanými snímky, výpočet korelace je usnadněn binárním tvarem
před zpracovaného obrazu. Vytvoření libovolné nové varianty
korelačních
programi\. je relativně
snadné vzhledem k modulové struktuře
programi\., tj. pouhou výměnou moduli\. (výpočet přibližného transformační~o
modelu, transformace Dlkénka, předzpracování,
výpočet korelační matice atd.)
lze vytvořit nový program.
Otázka rychlosti obrazové korelace je podrobně
diskutována v [2]. Díky navrženým algoritmickým
úpravám se podařilo snížit časové nároky na korelaci 1 bodu na cca 1-5 sec. CPU.
Výsledkem korelačních programi\. jsOu přesné souřadnice vl[covacích bodi\., které se zapíší do sRp.
V případě llspěšně korelovaného bodu se naplní sta-'
tus "platnost" (tab. 1, část kanál 2, položka 4) hodnotou 1, v opačném případě (tj. při nekvalitní korelaci) jako -1. Pokud nenastala závažná chyba ve
zpracování, korelační program naplní položku "požadovaná etapa zpracování"
(tab. 1, část kanál 1,
položka č. 2) na hodnotu 2 a tím je sRp připraven
pro zpracování navazující etapy.

Výpočet transformačního
modelu navazuje na obrazovou korelaCi, ale lze pro něj využít i jinak určené vl[covací body, za předpokladu, že sRp bude
správně naplněn. Hlavním llčelem této etapy zpracování je na základě přesných souřadnic vlícovacích bodi\. určit transformační
koeficienty pro zadaný typ transformace.
V současné verzI systému
je implementováno
nalezení
koeficienti\. afinní
(DPNAFI), projektivní
(DPNKOL) a polynomické
(DPNKPT) transformace
(tab. 3) metodou nejmenších čtverci\. (MNe), a dále modifikace polynomiclké
transformace, která umožňuje transformovat
obecně zkreslený snímek po Částech projektlvní transformací (DPNKOP).
Vedle tohoto hlavního llčelu se v této etapě řeší
určení složeného transformačního
modelu (pro typ
1110hy1), stanovení optimální polohy a rozměru výstupního !>ouboru v referenčním
souřadnleovém
systému (výstupního okna) a výpočet a seřázení
referenčních
souřadnic bod i\. hraničního polygonu
(viz. odst. 5 J. Rešení těchto problémi\. je podrobně'
popsáno v [1] a [2]. Výpočet se provádí pouze
s platnými vÍícovacími body. V programech je zabudován algoritmus pro vyhledání hrubých ehyb
v souřadnicích vlícovacích bod i\. testováním odlehlosti oprav pomocí kritických hodnot Studentova
rozdělení. Výsledná střední souřadnicová
chyba
transformace se porovnává se zadanou mezní hodnotou. Pro složenpu úlohu se zadává mezní hodnota střední chyby :pro každou elementární transformaci zvlášť.
.
Je-li operace nalezení transformačního
modelu
úspěšná, program
nastaví v sRP položku "požadovaná etapa zpracování" na hodnotu 3 a nahraje
(do SRp nebo souboru koeficienti\.) vypočtené hodnoty koeficienti\. transformace,
případně některé
doplňkové informace (body hraničního polygonu).

Tím je sRp připraven
snímku.

pro provedení

transformacI

Vlastní transformace
digitálního obrazu je časově
nejnáročnější operací, a jednou z nejnákladnějších
1110hpři digitálním zpracování obrazu vi\.bec. Jsou-li
snímky zkresleny zcela obecně, je tato 11loha v provozním měřítku na dnes běžně dostupných systémech z ekonomického
hlediska nerealizovatelná.
Rešení přijaté v systému GETRO je založené na
předpokladu,
že vzájemné geometrické
zkreslení
snímkové a referenční souřadnicové soustavy není
velké. Toho lze praktic1ky ve většině případi\. dosáhnout vhodnou volbou měřítka a orientace snímki\. při projektu snímkování, natočením snímki\. při
jejich digitalizaci
nebo transformací
referenční
soustavy. Pak je za jistých okolností [2] možné
nedosazovat do transformačních
rovnic každý obra,zový prvek (pixel) snímku, ale přenášet ze zkresleného snímku do výstupního překresleného snímku
celé části obrazu, u nichž je zkreslení zanedbatelné. Za těchto okolností závisí rychlost transformace snrlnku na geometrickém
zkreslení, jak dokumentuje na příkladu afinní transformace
snímku
velikosti cca O.5MB tabulka č. 4.
Tab, 4 Porovnání pomalé a rychlé metody transformace.
Geometrické zkreslení zhruba, odpovídá rotaci

!
Rotac~

Metoda

[01

CPU I\as (sl

I
A6nlta

I Kollneace I

Kollneaco
po čá~tech·

I

RychlÁ

Poml1lá

O

3

3

7

2
5

15

23

35

19
45

7
10

50
74

62
93

-

US

I

157

48
66
98

161

• _. snímek 750--650 pixoh'l byl rozdělen na
5 >< 5/1á8tí

Sytém GETRO obsahuje celkem pět transformačních programi\.. Je to afinní transformace
(program
DPT050), Ikolineace (program DPT060 J, polynomic
ká transformace
(DPT020), afinní transformace po
částech (DPT500) a kolineace po částech (DPT600).
Transformace
po částech znamená, že snímek je
rozdělen na obdélníky (jejich rozměr nemusí být
konstantní po celém snímku) a pro každý obdélník
jsou určeny koeficienty transformace samostatně.
Pro zrychlení transformace je při kolineaci a při
afinní transformaci testována rychlost dvojího zpi\.sobu výpočtu. A to jednak po pixlech (transformační rovnice jsou řešeny pro každý pixel), jednalk
jsou z transformačních
rovnic vypočteny zlomové
body a obraz le přenášen po větších úsecích. V ur~
čitých intervalech
se určuje čas potřebný pro
transformaci jednoho sloupce obrazu a do dalšího
testu se pokračuje
ekonomičtějším
zpracováním.
U polynomiclké metody je vytvářena tabulka počtu
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za sebou následujících pixehi pro přenos a při dalším zpracováním se vychází z tabulky předchozího sloupce.
Z obrazových dat je možné bud transformovat celý snímek, nebo jenom jeho část. Cást, která se má
transformovat
se musí Ohraničit tzv. "Hraničním
pol ygonem". Souřadnice
hraničního
polygonu je
třeba zadat v soustavě vstupního obrazu (snímkové
souřadnice), pokud opět nebyly určeny v předchozích etapách. Platí přitom zásada, že každá' přímka rovnoběžná s osou y smí polygon protnout maximálně ve dvou bodech nebo v jednom bodě
a přímce (část hraničního
polygonu). Podrobněji
(včatně ukázek přípustných a nepřípustných
hraničních polygoDli viz [2] kapitola 5.2.2.
Výsledkem transformace
je opět obrazový soubor (vždy s návěštím). Do sRp transformace žádné
nové informace nedoplňuje.

Mozaikou je nazýváno sestavení někoUka snímků
(obrazových souborů) do jednoho souboru. Zpravidla·se jedná o spojení předem ztransformovaných
souborů do konečné scény, kterou lze dále zpracovávat.
Je to jediný z programů systému GETRO (s výj"mkou některých obslužných), který nepracuje se
sRp. Proto musí všechny obrazové soubory vstupu• jící do programu obsahovat návěští. Z něho program čte potřebné hodnoty (rozměr a souřadnice).
Při sestavování mozaiky je možné současně provést
prahování.
Při vytváření mozaiky platí pro místa překrytu
(části společné na více snímcích) hierarchie pořadí. To znamená, že první soubor v pořadí uvedený
v mozaice je do vzniklé mozaiky zahrnut celý,
z druhého souboru vše mimo část společnou s prvním souborem atd. Lze tedy pořadím souborů ovlivnit vytváření mozaiky.
Mozaiku lze opět vytvářet bud v plném rozsahu
obrazových dat nebo lze určit hraniční polygon Jako
u transformace snímku.
Parametry pro vytváření mozaiky se zadávají pomocí děrných štItkli (RDR fronty).

Pro práci se sRp slouží dva programy (DPRID,
DPRTER). Oba umOžňují založení a opravu sRp,
program DPRID navíc výpis. Rozdíl je ve způsobu
práce. DPRID pracuje dávkově, sRp je vytvářen bud
z magnetické pásky předepsaného tvaru, nebo z děrných štítklÍ, respektive RDR fronty. Oprava je prováděna pouze z děrných štítJkli. Program DPRTER
pracuje interaktivně. Na terminálu vyžaduje zadán! Jednotlivých parametrli přímo - vyplnění zobrazeného formuláře. Lze s ním pracovat pouze
v terminálovém režimu.
Pro práci s obrazovými daty slouží program
DPREAD, který vypIsuje obsah magnetické pásky
s obrazovými daty. Program vypíše počet souborů
na magnetické pásce a pokud mají návěšti, tak jeho
obsah.
Druhý program pracující s obrazovými daty je
DPRON. Program pracuje vždy pouze s jedním souborem. Lze jím bud doplnit návěští před daný soubor, nebo stávající návěští opravit. Oprava i doplnění je prováděno opět interaktivním způsobem (formulář na terminál)
a proto lze pracovat pouze
v terminálovém režiplu.
8. Z6věr
Ověřovací zkoušky systému GETRO a jeho následný
provoz prokázaly
jeho využitelnost
pro prvotní
úpravu digitálních snímků zejména proto, že se podařUo snížit časovou náročnost obrazové korelace
a geometrické
transformace
na pllijatelnou mez.
Programy systému bylo ve výpočetním středisku
GKP zpracováno digitálních snímků za více než jeden milión Kčs. Rozvoj systému se v dalších letech
bude orientovat na zpracování družicových snímků.
LITERATURA:

(2)
(3)
(4)
(5)

Obslužné programy slouží jednak pro práci se sRp,
jeho zakládání, oprava a výpis a dále pro kontrolu
obrazových dat, případně pro doplnění jejich návěští.
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Moinosti matematického definovania
hranic a vymer územnych celkov

Evidencia nehnuterností (EN) je ucelený systém informácií potrebných na pláno\'anie a ria.denie moderného
štátu. Orgány geodézie a kartografie, ktoré túto
evidenciu vedú, sú povinné evidovať na základe rozhodnutí iných orgánov vŠ6tky kvalitatívne charakteristiky (druh pozemku, užívater, vlastnik ap.) o každej parcele ako elementárnom prvku tohoto systému.
Jedinou kvantitativnou
charakteristikou popisujúcou
parcelu je výmera, ktorú ako atribút technickej činnosti určujú geodeti. Tým aj orgány Ceského úřadu
geodetického a kartografického
(ČÚGK) a Slovenského úra.du geodézie a kartografie (SÚGK) nesú za
tieto údaje plnú technickú ale aj právnu a politickú
zodpovednosť. Sporahlivosť týchto charakteristik z aspektu jednej parcely je pomerne vysoká a uspoly>ju.
júca spoločenské požiadavky. No popis výmer skupiny parciel, alebo v8.čšieho územného celku, je s nižšou
sporahlivosťou. Práve sumárne údaje o územiach, a to
hlavne vyšších celkov (okres, kraj, republika, štát)
prejavujú neželaternú variabilitu. Za roky 1961-1985
bez územných zmien výmera SSR vzrástla o 3163 ha.
Rovnako aj v ČSR boli v sledovanom období zaznamenané neželaterné pohyby výmer územných celkov
[1]. Ide práve o údaje, ktoré sú potrebné na ria,denie
národného hospodárstva v širšom pohra,de a rovnako
aj ich závaznosť je daná zákonom [2].
Príčiny tohoto javu sú v nedostatkoch minulosti,
ktorými sú údaje EN zaťažené [3] a pri tvorbe základnej mapy velkej mierky (ZMVM) alebo pri bežnej
údržbe EN sú odhalené. Svoj vplyv má aj roznosť
zobrazovacích sústav mapovania a ich vzájomná
inkompatibilita a následne aj vplyvy roznych modulov plošných skresleni [4). Podstatnou príčinou zoo
stáva skutočnosť, že pri určovaní výmer velkých cel·
kov nebol dodržaný postup z velkého do malého.
Tento postup je doložený len pri výpočte výmery
katastrálneho
územia (KÚ), no výmery vyššich
správnych celkov boli ziskavané len súčtom nižších
celkov bez kontroly iným sposobom [5].
Akýkorvek pohyb vo výmerách vyšších územných
celkov je jav nežiadúci. V snahe technicky skvalitniť
obsah operátu EN, posilniť jeho právnu a spolooonskú
závaznosť a obhájiť prestíž rezortov ČÚGK a SÚGK
je žiadúce hradať i'ieŠ6nia stabilizácie plošných údajov
"velkých územných celkov [6]:
2. Predpoklady definovania stabilných
územných celkov

výmer

V snahe matematicky riešiť výpočet výmery velkého
územného celku pojde vždy o stanovenie plochy všeobecného mnohouholnik,a obmedzeného hraničnou čia·
rou, ktorá je definovaná prieátorovou"polohou (y, x)
lomových hraničných bodov.
Nutnosť poznať súradnice lomových bodov správ.
nych hranic je v praktickom riešeni velmi zložitá.

Preto s ohra,dom na roznosť mapových operátov EN
a iných dokumentačných fondov javi sa vhodné roz·
lišovať hranice padla sposobu ich definovania.
Hranice
definované
geodeticky
sú také, kto.
rých. lomové hraničné body sú určené číselne (napr.
z operátov ZMVM), resp. na túto formu sú vhodne
preveditelné. Tak možno vykonať predpis výpočtu
na malom počítači z operátov starších mapovaní
(napr. podra Návodu A), resp. z operátov štátnych
hraníc.
Hranice
definované
graficky
sú také, kto·
rých priebeh je vyznačený v súčasne platných mapách
EN v starších sústavách a v dekadickej mierke
(Cassiniho-Soldnerovej, stereografickej, Faschingovej
a i.). Lomové body týchto hraníc je možné kartometricky odmeriavať a nás ledne transformovať do
súradnicového systému Jednotnej
trigonometrickej
siete katastrálnej (S-JTSK). V teréne lomové body
hraníc nie sú povačšine identifikovaterné. Pri sledo·
vaní rovnakých úsekov hraníc zo vzájomne susediacich území možno v mapách kOllŠtatovať určitú inkompatibilitu [3]. Tvorbou ZMVM tieto hranice budú
postupne vyjadrované v digitálnej formo ako hranice
definované geodeticky.
Štátne hranice ČSSR možno považovať za geodetic.
ky definované, a to aj napriek tomu, že boli určené
v iných sústavách a potom transformované
do
S·JTSK, s výnimkou hranice ČSSR. NDR [7].
Repu bliková hranica ČSR-SSR je povačšine definovaná geodeticky. V niektorých miestach však ne·
zodpovedá právnemu stavu (úpravy z obdobia druhej
svetovej vojny a úpravy rieky Moravy). V týchto
prípadoch je potrebné použiť iné vhodné podklady.
Krajské hranice sú hranicami susediacich KÚ vzá·
jomne hraničiacich vyšších správnych celkov. Do·
teraz nie sú samostatne dokumentované. V podmienkach SSR z celkovej d1žky 418 km krajských hranic je
272 km (65 %) definované geodeticky a 146 km
(35 %) definované graficky [6].
Obdobný je aj stav okresných hranic, kde hraničné
body sú definované v roznych druhoch operátov, rOz·
nej technickej a právnej sporahlivosti.
3. Súěasné požiadavky na definovanie výmer
územných celkov
Ak uvažujeme o výpočte výmer velkých územných
celkov, ktorý má skvalitniť výstupné údaje EN je
žiadúce formulovať určité zásady realizácie [6].
3.1 Automatizácia
výpočtových prác je jediným
vhodným prostriedkom s ohra.dom na rozsah úlohy,
a to tak pri primárnom výpočte, ako aj pri následnej
údržbe vyplývajúcej z možných zmien hranic územ·
ných celkov.
3.2 Jednotná
zo brazovacia
nou požia.davkou kompatibility.
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sa ukazuje rovina Křovákovho zobrazenia, v ktorej je
definovaný S-JTSK, zabezpečený aj právnymi predpismi.
3.3 Postup
z vefkého
do malého
je určujúci
faktor spofahlivosti odpovedajúci požiadavkám geodézie ako vedy a s ohfadom na požiadavky vyrovná.
vacieho počtu s dostatočnými kontrolami.
3.4 Efektívnosť
výpočtov v širšom smysle ako ča·
sová a finančná ekonomickosť výkonov.
3.5 Dokumentácia
a využívanie,
získaných výsledkov s vybudovaním zásad dokumentácie tohoto
operátu ale aj jeho využívanie pri tvorbe máp stred·
ných mierok, či iných spoločenských požiadaviek na
rezorty CÚGK a SÚGK.
S ohfadom na časovú ale aj finančnú náročnosť nemožno predpokladať, aby pri riešení tohoto problému
sa pristúpilo k meraniu tých hraníc, ktoré nie sú
definované geodeticky. Preto pri výbere jednotlivých
častí, či úsekov hraníc, bude žiadúce zhodnotiť ktoré
operáty sa ako využijú. Pri výbere musí platiť zásada
prevzatia operátov a výsledkov, ktoré sú právne zá·
vazné, Č&sovebližšie (novšie) a technicky kvalitnejšie
[8].

4. Matematické molnosti výpoětu výmer velkých
územi
Geodetická prax pri číselnom určovaní výmer používa
analytický výpočet (ľHuillierove vzorce). Určovať
však výmeru velkého mnohouholníka s rozsiahlym

/ --r-okolie

počtom lomových bodov sa javí ako postup počítačom síce zvládnutefný, no s vefkými rizikami možných
chýb pri zbere a príprava vstupných údajov. Ak
uvažujeme s ro:z;lohou Slovenska, musíme očakávať
spracovanie cca 30 tisíc podrobných lomových bodov
[6]. Potom aj rie3enie výpočtu výmer postupne niž·
ších celkov by znamenalo, že niektoré hraničné úseky
by boli viackrát spracovávané. Naviac každá zmena
v správnych hraniciach by znamenala vefmi zložitú
a náročnú aktualizáciu.
Pretiahly tvar CSSR v smere východ-západ
ponúka riešenie, kde celé územie by bolo rozdelené približne v smere sever-juh na viac samostatných výpočtových skupín. Rozdefovacie čiary by boli analyticky dané priamky, určené ako spojnice dvoch trigonometrických bodov na róznych hraničných čiarach
(napr. jeden na hranici CSSR-PBR a druhý na hranici
ŮSSR-MBR). Takýto výpočet by bol azda matematicky zaujímavý, no pri zbere údajov a následnej
údržbe vefmi zložitý. Taktiež by nedával dostatočné
záruky kontrol. Preto vhodnejšie sa javí hfadať riešenie v rozdelení celého územia na pravidelné obrazce.
Ak rozvíjame ďalej túto úvahu a celé územie rozdeHrne na n-menších pravidelných prvkov rovnakej
vefkosti, ponúka sa možnosť využitia pravidelnosti
delenia mapových listov v mierke 1 :50 000, t. j.
Základna mapy CSSR 1: 50000 (ZM-50). Rozmer
takejto sekcie ak.o prvku je známy (25 X 20 km)
a jej výmera jednoznačne určená 500 km2• Takto vytvorená mozaika prvkov (obr. 1) pokrýva celé sledované územie. Jednotlivě prvky sú alebo celé v sledo·
vanom území (jadro), alebo na jeho okraji (obal), alebo sú mimo sledovaného územia (okolie). Ešte je po·
trebné rozhodnút o vefkosti primárneho mnohouholníka, t.j. určit, či výpočet bude realizovaný pre územie
štátu, republiky, kraja alebo okresu. Úloha je praktic.
ky riešitelná na každej úrovni a rovnakou spolahlivosťou. Z dóvodov organizačných možno prijať postup,
že základnou jednotkou na z1:or údajov a spracovanie bude územie kraja. Je to už územie dostatočne
velké a poskytuje vhodné možnosti kontrol.
Postup v ďalšom popíšeme na príklade Stredoslovenského kraja s využitím maticového modelovania
štruktúr systémov [10].
Jednotli"vé sekcie ZM.50, ktoré pokrývajú sledované územie, považujeme za prvky booleovskej incidenčnej matice Kp rozmeru 10 X 8.
4.1 Matica
prvkov
~ pomocou binárnych hod·
nót (O a 1) určuje, či jednotlivý prvok matice je aj
prvkom množiny sledovanej rozlohy kraja Pk•

Kp=

Obr. 1Náčrt výpočtových jednotiek
kraj

pre Stred08looenský
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Matica obalu Ko, ktorá v našom prípade má 39
prvkov, sa stane v ďalšom predmetom záujmu. Bolo
by možné túto maticu pretvoriť na. algebra.ický tvar
(39 X 500 km2 = 19500 km!). Budeme Sil. však v každom prvku - sekcii zaujímať len o tú časť výmery
sekcie, ktorá je v území sledovaného kraja (vnútro
obalu). V záujme efektívnosti výpočtov budeme sledo·
vať aj výmeru mimo územia vlastného kraja (okolie
obalu). Navi&c výmeru vo vnútri kraja budeme členiť
podIa okresov. Tieto časti výmer Ba využijú ako kontrola uzá veru výpočtu na výmeru eekcie 500 km2•
Potom výmera časti sekcie mimo územia sledovaného
kra,ja (okolia) Pok a výmera časti sekcie v území
kraja (vnútra) PVII musili. splňať vzťah:
Pok

4.3 Ma,tica o balu Ko definuje prvky (sekcie), ktoré
sú čiastočne v území kraja (vnútro obalu) a, ča.sť ich
plochy je mimo sledovaného územia, (okolie obalu).
Dostaneme ju odčítaním matice jadra od matice
prvkov

= Kp-

K

19

Maticu jadra. Kj možeme už priamo pretvoriť (ohodnotit) na maticu algebraickú [10], lebo je známe, že
každý prvok jadra - jedna sekcia ZM·50 má výmeru
500 km2• Potom jej výsledná hodnota po pretvorení
pri 19 prvkoch bude 9500 km2•

Ko
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~
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4.2 Matica
jadra Kj určuje prítomnosť celých prvkov v sledovanom území kraj a (celá výmera sekcie
ZM·50 je v území sledovaného celku).
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= 500 km2•

Incidenčné matice K..c a Kvil definujúce prítomnosť
prvkov vnútra obalu a oko lili.obalu obsahujú rovnaké
prvky ako matica obalu Ko' Následným výpočtom je
možné pretvoriť maticu vnútla obalu a maticu okolia
obalu na algebraickú maticu splňajúc vzťah:

Ko = Kvil

+ Kok

= 19500 km!.

5. Výpoěet výmery kraja
Vychádzajúc zo skutočnosti, že výmera jadra (Kj)
je známa (9500 km2) potrebujeme pretvoriť na algebraický tvar maticu KVil' Potom výmera kraja Pk
bude súčet výsledných hodnot algebraických matíc
Kj a Kv".

Pk = Kj

+

K"II'

V ďalšom sa budeme zaoberať reálnymi možnosťami
výpočtu v rámci jednej sekcie ako základného prvku.
Predpokladajme, že sekcia ZM-50 ako prvok matice
bude základnou pracovnou, výpočtovou a ďalej aj
evidenčnou jednotkou. Z tohoto dovodu je potrebné
využiť jednotné číslovanie týchto sekcií pre celé
ČSSR [9] (pozri obrázok 2). V rámci tejto pracovnej
jednotky bude potrebné dodriať aj jednotný postup:
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5.1 Zisťovanie
podkladov
prísluŠllými strediskami geodézie. čo ovplyvní aj vofbu metódy
spracovania
(predpis výpočtu súra.dníc zo zápisníkov,
kartometrické
odmeriavanie súradníc z máp EN,
resp. z pOvodných kata.strálnych máp ap.).
5.2 Úprava
zoznamu
súradníc
lomových bodov
hraníc podfa ich hierarchie (štátne, republikové, krajské, okresné) a jednotné číslovanie bodov pre celú
sekciu' vráta.ne priesečníkov hraníc so sekčnou čiarou
ZM-50. Číslovanie lomových bodov viesť vo výpočtových náčrtoch, ktoré Sil.založili. pre každý hraničný
úsek v mierke pozemkovej mapy operátu, z ktorého
boli prevzaté.
5.3 Predpis
výpočtu
podlil. jednotlivých ucelených častí okresov s uzáverom na celé výmeru sekcie.
Predpis výpočtu vykonať podla zásad systému
MAPA.
5.4 Výpočet
výmer jednotlivých častí vnútra a
okolia na počítači s kontrolou uzáv.eru na výmeru
celej sekcie a prípadné vyrovnanie rozdielov vzniknutýchzo zaokrúhfovania výsledkov.
5.5 Kresba
výtupných
grafických
častí
oparátu správných hraníc:
- Číselný plán v mierke pozemkovej mapy oparátu
z ktorého bol predmetný úsek prebratý. Slúži na
porovnanie správneho priebehu hraníc (kontrolná
kresba na priesvitnom materiáli) s pozemkovou
mapou.
- Evidenčný list výpočtovej jednotky, ako grafický
výsledok priebehu sledovaných správnych hraníc.
vykreslený v mierke 1: 50000 [8], so zákresom
vŠ6tkých úsekov hraníc. Na jeho okraji sa uvedie
bilancia vyrovnaných výmer častí krajov s rozdelením podfa okresóv.

územných celkov v rámci okresu. Celú oblasť sledovaného okJ,:esumožno rozdeliť na 10-20 výpočtových
skupín pOdfa KÚ s roV'nakým (lharakterom oparátu
(technicko-hospodárske mapy, mapy stereografickej
sústavy ap.). Príprava a zber údaj ov budú podobné
ako u hraníc vyšších celkov . Výpočty výmer Ba vykonajú analyticky po výpočtových skupinách a uzáverom na známu výmeru okresu.
Porovnanie evidovaných výmer KÚ a výmer určených bude možné vykonať podfa výpočtových sku.
pín. Posúdenie krajných rozdielov sa vykoná s prihliadnutím na príslušné kartografické zobrazenie.
Vplyvy týchto zobrazení bude treba definovať, pre·
tožc sú rozhodujúce aj pri tvorbe metodiky rozloženia.
opráv na jednotlivé výpočtové skupiny a KÚ.
Výsledky tohoto porovnania so zohfadnením vplyvu
kartografických skreslení odhalia aj možné hrubé chyby v platných operátoch EN. V prípadoch, kde budú
evidované hodnoty výmer skupiny území rozdielne od
vypočítanej výmery, bude žiadúce postuEOvať obdobným výpočtom až na úroveň výmery KU. Postupným separovaním sa vylúčia územia s hrubými chybami v operátoch EN. Rovnakú metodiku postupného
vylučovania možno použiť aj pri zisťovaní chyby v oparáte jedneho KÚ, rozdelením na menšie celky (súvislé
lesy, zastavaná ěasť obce atd.). Takýto postup nám
umožní zistiť chybnú výmeru skupiny parciel, či dokonca jednej parcely.

Súčasný stav správnych hraníc roznych stupňov nie
je na rovnakej úrovni. Na výpočet výmery republiky,
kraj ov , okresov a KÚ bude treba pracovať okrem
hraníc definovaných geodeticky aj s hranicami definovanými graficky. Pre hranice definované graficky
určíme stolové súradnice kartometrickou
metódou
Kresba obidvoch výstupných častí Sil.vykreslí na
(z grafického podkladu), a tieto následne transformuautomatickom kresliacom stole.
jeme.
Realizované výpočty jednotlivých výmer v rámci
Celý výpočet výmery zvolenej správnej jednotky
sekcii umožnia pretvoriť incidenčné matice (K.,n,
(napr. kraja) je možné realizovať mozaikovite rozloKok) na algebraický tvar a vykonať tak výpočet výženými pravidelnými obrazcami ZM-50. To umožňuje
v jednotnej zobrazovacej rovine, postupom z velkého
mery kraja s dostatočnými kontrolami. Sekcie na
rozhraní krajov už budú mať pripravené vÝ8tupné do malého, s využitím automatizácie zabezpečiť
bilancie výmer aj pre susedný kraj a pre okresy
efektívnosť výpočtov, ale aj následné využívanie a
vlastného kraja. Tým sa zamedzí duplicita výpočtov
aktualizáciu oparátu správnych hraníc a výmer.
Incidenčné matice jadra, obalu a okolia vytvárajú
a aj možnosť vzniku nových omylov a nepresností.
po ich pretvorení na algebraický tvar vhodný systém
kontroly. Budovaný operát správnych hraníc a vý6. Výpoěct výmcr okrcsov
mer bude treba doviesť až na úroveň Kú, s vyrovnaním zohradňujúcim aj vplyvy kartografických skre·
Metodika výpočtu je obdobná. Časti výmer okresov
slení. V týchto intenciách bol v rezorte SÚGK vypraboli už určené pri výpočte sekcii -' prvkov matice
covaný technologický postup [8].
obalu kraja. Sekcie, ktoré sú prvkami matice jadra
Naznačené riešenie umožní splniť naliehavú požiaKj sa budú riešiť už sam08tatne. Výher, spracovanie
davku
pri vedení EN, a to stabilizovať výmery územa postup je rovnaký ako pri výpočte výmer sekcií
ných
celkov,
ktoré sú reprezentatívnymi výsledkami
vnútra obalu kraja. Vyrovnané výmery okresov dopráce
rezortov
geodézie a kartografie.
staneme súčtom ich častí z bilancií jednotlivých Elekcií.
Aj napriek spofahlivým kontrolám, súčet výmer okreLlTERA'fÚRA:
sov Ba porovná s určenou výmerou kraja.

Po definování správných hraníc a výmer kraja a okresov sa' móže pristúpiť k výpočtu výmer správnych

[I] Statjstická ročenka o podnom fonde ČSSR.ČÚGK
a SUGK 1961-1985.
[2] Zákon Č. 22/1964 Zb. o evidenci i nehnutefností.
[a] BLUNÁH,
.J.: Presnosť polohopisu máp v stereografickej projekcii.
Geodetický
a kartografický
obzor, 18/60, 1972, Č. 4, s. 83-85.
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[4] KÚDELA, P.: Podrobné mapovanie. Bratislava,
Slovenská vysoká škola technická 1980.. 222. s.
[5] LETOCHA, K.: O výměrách parcel a pozemků.
Geodetický a kartografický obzor, 22/74, 1976, č.
12, s. 349-351.
[6] MATÁK, E.: Štúdia stability plošných údajov
územných celkov SSR. [Práca postgraduálneho
štúdia.] Bratislava 1986.43 s. - Slovenská vysoká
škola technická. Stavebná fakulta.
[7] KADLEC, Ú. - ALBERT, K. H.: Nové zaměi'ení
a obnova vyznačení průběhu stát,ních hrunic medzi
ÚSSR a NDR a v1Jyotovení nové hraniční dokumen·
tace. Geodetický a kartografický obzor, 29/71,1983,
č. 4,8. 103--107.
[8] Technologický pOFltllpna matematické definovanie
hraníc a výmer územných celkov. Bratislava,

Městský informačnf systém - informačnf
okruh o livotnfm prosti'edi a jeho
návaznost na evidenci nemovitosti

Národni výbor hl. m. Prahy (NVP) převzal v roce
1980 gesci za tvorbu Městského Informačniho systému hl. m. Prahy (MIS) a od roku: 1983 přistoupil
k Jeho postupné výstavbě. Rešenim " koordinaci
tvorby MIS a správou jeho datových fon~O pověřIl
NVP Raclonallzačni a Informačni středisko hl. m.
Prahy (RIS). MIS hl. m. Prahy je bu10ván v.rámci automatizovaného
lnformačnlho systému národnich výborO (AISNV) za gestorstvi NVP. MIS se sestává z 24 lnformačntch
OIkruhO, které obsahuji
údaje o obyvatelstvu, bytech a budovách, komunlkacich, dopravě, památkách, občanské a technIcké
vybavenosti, organlzacich,
závodech a provozovnách, pracovlštich, geologU, vodnlch toctch, zeleni,
Investlčni výstavbě a žlvotnim prostředi.
Spolupráce NVP a resortu Ceského úřadu geodetického a kartografického,
podložená dlouhodobou
dohodou o spolupráci při řešeni a provozu MIS
a jeho vedeni v souladu s informačnlmi soubory
automatizovaného
Informačniho systému geodézie
a kartografle
(AISGK), se týká 1 informačnlho
okruhu o životnlm prostřédl (10 ZPJ, tedy je_ho přlmé vazby na evidenci nemovitosti. Úkolem a -účelem 10 ZP je připravit pro politické a správní orgány ve městě obJektlvnl informace o Ikval1tě životniho prostl'edi v Praze. Tyto Informace mají
sloužit jako pQdklad pro usměrňováni vývoje města z ekologlckeho hlediska.

10 ZP soustřeďuje

údaje o osmi faktorech
životního prostředL Těmito faktory jsou ovzduší, pOda,
voda, povrchy, zeleň, živá složka, odpad, hluk a vlb-

Slovenský úrad geodézie a kartografie 1986. 20 s.
+8 príloh.
[9] Výnos ministerstva. techniky [t. 6·900/50·V/5].
Praha 1950.
[10] MITÁŠOV.4., 1.: 'l'eória systémov.
Bratislava,
Slovenská vysoká škola technická 1984;. 101 s.

Katedra

Projektový

ústav

Lek~orovall :
Prof. Ing. Michal Danil, CSc.,
mapovanla a pozemkových úprav
Svf SVŠT, Bratislava,
Ing. Stanislav Stre~anský,
Geodézla, n. p., Bratislava

dopravnlch

Jana Pospllllová,
a Infenýrských
staveb,
Praha

race. Údaje se zlskávajl pravidelným
měřenlm
a sledovánlm. Každý faktor je tématem problémové
oblasti (PO), které se podle problematiky rozdělují do problémových podoblasti (PPO). PO by měla
v budoucnu vypovidat komplexně o sledovaném
faktoru. 10 2p by měl soustřeďovat všechna data
Informujlci o kval1tě každého jevu ovl1vňujícího
stav a kvalitu životního prostředL
Projektový ústav dopravnich a inženýrských staveb v Praze (PÚDISJ, stl'edlsko 50 se v rámci řešení
výzkumného úkolu RVT 12-371-056 podni na vytvářeni PO Povrchy, Zeleň, které maji zajistit popIs
a hodnoceni povrc}lO z hlediska ekologického v Intravllánu a extravIlánu předevšlm. v nezastavěných
územtch. E1kologlcká kritérIa byla specifikována ve
spolupráci s odbornlky v poradnlm týmu PO v prOběhu dosavadnich etap řešeni. Z krltérU byl sestaven soubor základnich vlastnosti povrchO.
PO Povrchy je zaměřena předevšim na plochy nezastavěné,
jejichž využ1t1 je sice perspektivním
územním plá!1em stanovené, ale záměr nebyl dosud
realizován. Pro jednotlívé vlastnosti byl stanoven
vyčerpávajlcl přehled hodnoceni a navržena možnost procentniho vyjádřeni jejich podílu na celkové ploše území. Soubor těchto údajO vyjádřený
v jednoznačně stanovených kódech bude podkladem pro "Větu o povrchu".
Vzhledem k tomu, že PO Zeleň má stejnou výchozí územní strukturu, byla metodIka hodnocení a jeJI ověřování zpracovávána pro obě PO v těsné součinnosti. Zeleň má ve městě řadu funkcí, které je
třeba beze zbytku využít. Vedle funkce technické
a hygienické,
které má zeleň např. ve smyslu
ochranných pásem, filtračních účlnkO, zpevňování
svahu, vytváření optických clon, má i významnou
funkci společenskou. Dotváří veřejná prostranství,
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zdil.razňuje význam míst nebo vymezuje určité
městské celky. Rekreační funkce zeleně je pro
obyvatele města jednou z nejdil.ležitějších. Významné jsou také funkce biokl1matická, estetická a psychologielká. Tyto funkce plní zeleň vždy, ale jejich
význam nebyl dosud dostatečně zdil.razňován.
Zatímco v jiných PO dosud řešených se ekologická hlediska vztahují k vybranému bodu území
(místu odběru"], kde se periodicky sleduje dynamika vlastností místa odběru (referenčního objektu],
zabývá se PO Povrchy ekologickými vlastnostmi
území celého města, městského obvodu nebo jiné
zájmové plochy. S výjimkou zásahil. člověka zpravidla spojených
s investiční
výstavbou· bude
dynamika vlastností povrchu velmi pomalá a dlouhodobá, změny budou zpravidla nevratné.
Pro ekologÍcké hodnocení byla převzata parcela
jako nejmenší evidovaná územní jednotka odpovídající registru evidence nemovitostí (REN), který
je soustavně veden a aktualizován orgány geodézie
a kartografie podle zá.Jkona č. 22/1964 Sb. a jehož
údaje jsou závazné pro všechny orgány, organizace a občany.
Z porovnání výsledkil. zjištěných v terénu a hodnocených několika ril.znými hodnotiteli,
vesměs
členy poradního týmu, vyplynulo, že vybraná kritéria jsou natolik objektivní, že subjektivní názor
jednotlivých hodnotitelfi se vzájemně l1ší jen nepatrně, a rozdíl je pro praktickou potřebu zanedbatelný.
Pro provoz PO je třeba úzká vazba s dalšími informačními okruhy MIS a informačními soubory
automatizovaného
informačního systému geodézle
a kartografie (AISGK)
MIS

MIS

AISGK
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a) soubor všech vlastností pro vybrané parcely nebo z nich sestavené území,
b) soubor jednotlivých vlastností pro větší územní
celky.

IKODIKODtl(ODI
I I I I I I
1-1-1-1-1-1-1

I

-

54

I K 1PRD( 011<1 PRO( o II( I PROC.I
III
I 1 1 I I I 1 I I
1-1- 1-1-11-1-1-1-1-1-1-1

I

55

I-I
I I
I-I

'36

I-I
I I
I-I

1

-

TRVALA

?
3
4

-

DDCASNA
SH,VE"lISTE
lAR I lEN I

1 2 -

UORlOVA'"Y
NEUDRZOVA"lY

3

-

DEVASTOVA!\lY

1 2 3 -

VHDDNE
NEVHQONE
"lEURClTEl.NE

34

-

1-IKIPROC.IKIPRDC.IKIPIl:'JCol
141 1 1 I I I I 1 I 1 1 I
1- 1- 1- 1- 1-1- 1- 1- 1-1-1-1-1-1

46

IKIPROC.IKIPRDC.IKIPR-OC.I
I 1 1 1 1 1 I 1 , 1 1 I
1-1-1I -1- 1- 1- 1-1-1-1-1-

-

58

II(IPROC.IKIPROC.Il<!PROC.,
1 1 II
f I 1 I 1 II
1-1-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1

I

1
1

I

S TAV.
50

I-I
I I
I-I

60

I-I
I I
I-I

Obr. 1 Záznam o hodnoceni. PO Povrchy, Zeletl
Pozn.: úda;e pFeblrané z EN ;sou pro názornost v záznamu označeny kódem 9

1988/254

1

Rll.
47

Současně s tvorbou registru PO je třeba se zabývat i aktual1zací souboru. Pro aktual1zaci vlastní
datové základny PO je nutné vytvořit systém periodických prověrek maximálně pětlletých.
výstupy z registru PO mohou být v podstatě dvo-
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informační okruh technického vybavení
souřadnicová lokal1zace
napojení na digitální
technickou
mapu
města z hlediska projektovaných nebo budovaných investic
grafické výstupy

V případě potřeby grafického zobrazení u větších
územních celkil. se uvažuje dohodnout mapové
značky charakterizující jednotlivé vlastnosti, v případě oficiálních dokumentil. a publikací se jeví
účelným použít barevné vyjádření.
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Experimentální
hodnocení povrchfi ukázalo,
že
tato činnost nevyžaduje žádnou zvláštní kvalifikaci, ale má-li být soubor založen v přiměřené lhfitě
a prfiběžně aktualizován, bude to vyžadovat stálý
kádr vyškolených pracovní!kfi,
Na vyhodnocení parcel na jednom mapovém listu
1 : 1000 byíy spotřebovány cca 3 hodiny pracovního času. Ž provozních dfivodfi je třeba potřebu
zdvojnásobit na obstarání podkladfi, předání výsledkfi, resp. prostoje z důvodfi nepříznivého počasí. Pro území hl. m. Prahy vychází při cca 1500 mapových listech okolo io 000 hodin na hodnocení

v terénu, to je 5 osob na jeden rok, resp. 8 osob na
Období roku od dubna do listopadu.
Experimentálním
ověřením možnosti hodnocení
PO bylo konstatováno, že vlastnosti 'území vybrané
v PO byly vybrány vhodně, že se vzájemně nepřekrývají a dostatečně pOpisují povrch parcely.
Využiti souboru údajfi PO Povrchy a PO Zeleň ID
ZP se předpokládá u Obvodních národních výborfi,
Národního výboru hl. m. Prahy, Útvaru hlavního
architekta, projektových ústavů a dalších oprávněných zájemcll..
Do redakce došlo: 24. 2. 1988
Lektoroval:
ln,. Jan Koubek'

ČÚGK

Jazyky popisu dat v oblasti geografie
a kartografie

ln,. Ladislav Buflta. CSc.,
VS 090, Praha

Tvorba automatizovaných informačních systémů v ob·
lasti geografie a kartografie a budování automatizovaných technologií tvorby map je nutně spojena s definováním různých datových modelů geografické reality
či výsledného kartografického produktu. K popisu
těchto modelů slouží speciální jazyky, jež umožňují
specifikovat datovou strukturu při definování báze
dat nebo při výběru dat z báze dat.
Jazyky popisují data metainformační
(o ulože·
ných informacích),
textová
(názvy a popisy),
atributová
(kvalitativní a kvantitativní charakteristiky) a polohová
o objektech, jevech a procesech
v pojmech z oblasti geografie a kartografie. Jazyky
obvykle rozšiřují prostředky hostitelského' jazyka
databázového systému nebo jsou určeny k popisu
parametrů pro zpracování dat v soběstačném sy·
stému.
Stav rozvoje automatizace v oblasti geografie a kartografie si postupně vynutí i standardizaci těchto ja.
zyků. Autor článku zatím takový pokus nezazname·
nal. Jako příklady jsoh uvedeny "Jazyk pro popis
kartografických dat" [1] a "Jazyk pro výběr dat
z báze kartografických dat" [2].

Mapa je relace R1 (OB, PO), spojující objekt (OB)
se strukturou popisu polohové informace (PO), která
je v jazyce definována oblastí.
Legenda je množina objektů, popsaných relací
R2 = (OB], OB2, ••• , OBN).
Objekt je jedineČI1ýsouhrn kvalitativních a kvanti.
tativních charakteristik útvaru, jevu a procesu na
povrchu Země.
Oblast popisuje jednoznačnou část povrchu Země,
kde je umístěn jediný objekt; může být popsána
bodem, obrysem nebo množinou hranic mezi oblastmi.
Na obr. 1 je znázorněna mapa M, s oblastmi A, B, C,
D a hranicemi mezi oblastmi H.4B, HBo, HOD, Ho.u],

HcM2•

Bod je identifikován dvojicí souřadnic (X, Y).
Obrys je definován funkcí K na množině oblastí
mapy. Hodnota funkce může být bodovou množinou

Jazyk je určen k popisu modelu báze dat, rozšiřuje
možnosti hostitelského jazyka databázového systému. Obsahuje prostředky pro definování datových
struktur MAPA, LEGENDA, OBJEKT, OBLAST,
OBRYS, HRANICE, BOD, RASTROVÉ POLE,
RASTROVÁ sfŤ.

1988/255

Geodetlckf a kartosraflckf oblOr

156

rlM!a(k 34/71, 1_.

l!falo 10

(LEGENDA) :: = (jméno) LEGEND (POpis);
(OBJEKT) :: = (jméno) OBJECT_OF_LEGEND
(jméno) [(objekty)];
(OBLAST)~: = (jméno) AREA_DEF (oblast) AREA
O}
/* obrys
*/
DEFENED_BY B (jméno) /* hranice
*/
{
P
/* bod
*/
END_AREA_DEF;
(OBRYS) :: = (jméno) OONTOUR (specifikace);
(HRANICE) :: = (jméno) BORDER (specifikace);
.
{LlST_OF
(seznam)}
(specIfikace) :: = FUNCTION (jméno)
/* bodová množina.
*/
(BOD) :: (jméno) POINT_TYPE (typ);
(RASTROVÁ síŤ) :: = (jméno) GRID
X = (specifikace)
Y = (specifikace)OELL_NAME = (jméno);
(specifikace):: = (směr) (množství) (báze)
y

(smer) :: ~
nebo množinou hranic. Např. na obr. I je obrys
Kc (BA.B, HBC, HCM1, HCD, HCM1)'
Rastrová sít je tvořena systémem pravoúhlých
souřadnic jež popisuje mapu maticí rastrových polí
(I, J, L1X, L1 Y), kde I, J .. , indexy rastrového pole
v ose X a Y souřadného systému; L1X, L1 Y ... rozměry
strany rastrového pole.
Rastrové pole lze dále rozložit pomocí rastrové sítě
na množinu rastrových polí menšího rozměru. Lze
tedy vytvořit hierarchii rastrových polí, jejímž kořenovým segmentem je mapa.
Syntax jazyka je popsána Backus-Nauerovou normální formou, kde

SLOVO

{

}

[

/*

]

*/

identifikátor výrazu, proměnná nebo
hodnoty
klíčové slovo
výběr alternativy, jedna z voleb povinná
nepovinná volba, nemusí být uvedeno
poznámka

(Mapa) :: = (jméno) MAP (zpracování dat) SOALE =
= (měřítko)
PROJ = (projekce) TEMA = (účel)
OORNER_POINTS = (identické body)
SDS = (popis polohy)
NAME_OF_LEGEND = (jméno)
[NAME_OF_AREA_DEF = (jméno)]
[NAME_OF_GRID_DEF = (jméno)];

INPUT }
OUTPUT
{
UPDATE

-

O[ONTOUR]
B[ORDER]
P[OINT]
G[RID]

oe

GB

I{~~n
{:}I

(množství) /* počet rastrových polí
*/
(báze) /* hodnota počátečního rastr. pole
*/
/* číslování rastrových polí v ose X
*/
/* WE ... ze západu na východ
*/
/* číslování rastrových polí vose Y
*/
/* NS ... ze severu na jih
*/
(RASTROVÉ POLE) :: = (jméno) OELL XSIZE =
= (rozměr)
YSIZE = (rozměr) [WEIGHT_TYPE = (typ)]
[NAME_OF_GRID_DEF = (jméno)];
(rozměr) /* rozměr strany rastr. pole a jednotky */
(typ) /* váha objektu v rastrovém poli */
3. lazyk pro výběr z báze kartografických dat
Jazyk je určen pro výběr .dat ve prospěch aplikačních
programů a pro grafické výstupy. Obsahuje prostředky pro popis prostoru výběru (PRO), typu geografického objektu (ZAH) a vztahu (VZT) vybraných objektů k ostatním objektům určeného prostoru báze
dat.
Syntax jazyka je popsána syntaxními grafy, kde
(NOM)
klíčová slova a oddělovače

/* tvorba mapy .•/
/* výstup mapy */
/* obnova mapy */

/* obrys
/* hranice

*/
*/

/* bod

*/

/* rastrová sít
/* rastrová sít a obrys
/* rastrová sít a bod

*/
*/
*/

Obr. 3 Symaxní
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Typ geografického objektu viz obr. 3, lze definovat
prvkem - registrem REG nebo seznamem objektů
BEZ.
Vztah vybraných objektů k ostatním objektům
prostoru výběru viz obr. 4, lze definovat klíčovými
slovy NEX, PRI, ALL, ONL. Kde NEX specifikuje
řetězení vpřed, PRI specifikuje zpětné řetězení ALL
specifikuje řetězení objektů z bodu vztahu a ONL
určuje jen objekty v bodu vztahu.

Obr.

4

Byntaxní graf popisu vztahu mezi elementy
v bázi dat

I nom1
-+

identifikátory proměnných nebo
hodnoty
spojnice, určující způsob vytvoření
výrazu jazyka.
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1987

Prostor výběru viz obr. 2, lze definovat nomenkla·
turou mapy NOM, nebo obdélníkem rastrových polí
OBn či seznamem rastrových polí INX.

Úloha stfedisek geodézie ve vztahu
kvei'ejnosti

Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitosti (ve znění
zákona Č. 15i/1983 Sb.) určuje resortu geodézie a kal"
tografie vÝ:1<namnouúlohu -- vedení evidence nemovi·
tosti. Jde o činnost, která je ne:1<bytná pro národní
hospodářství,
:1<ejménav otázkách plánování a řízení
zemědělské výroby, pro ochranu socialistického spole.
čenského vlastnictví
a osobního vlastnietví
občanú,
pro řádnou správu národního majetku, pro ochranu
zemědělského půdního fondu a lesního fondu a pro
státní statistiku. Aktuálnost údajů evidence nemovitostí
je zabezpečována nejen součinností s vlastníky a uživa·
teli nemovitosti,
ale i vlastní' činností organizačních
jednotek resortu - středisek geodézie - a to formou
pravidelného pětiletého přezkollmltvání souladu údajů
této evidence se skutečným stavem v přírodě.

Lektorova' :
In,. Vit Suchánek,
GKP v Praze, n. p.

co do kvality, ule i pohotovosti dodávek prací. Řada
z nich, které jsou spojeny s individuální bytovou vý.
stavbou a darováním pozemkú člOskoslovenskému státu,
má i svoje preferenční hlediska. Na jejich pohotové vyřizování jsou v některých okresech uzavřeny sdružené
socialistickó závazky mezi středisky geodézie, státními
notářstvími,
národními výbory a státní spoi·itflnou.
S (Ičinností od 1. ledna 1987 byly stanoveny v oblasti
plnění dodávek pro občany základní dodací lhúty a přirážky a srážky k cenám za zkrácení nebo nedorlrzení
těchto lhůt.
Občané požádali v roce 1987 o vyl:otovení 58 531 '1=<>0metrických plánů, obtlrželi 54 647 dodávek a z toho
pouze 3 675 žadatelů vyuZilo možnosti splnění doůávky
vo zkrál'ené dodad lhiltě 1 měsíc. Naopak se srá7.kou
za nedodržení základní dodRcí lhl"lty 6 měsíců bylo fa,k·
turováno 409 dodávek. Celkový finanční ohjem přet:!·
stavoval II 268 tis. Kčs I> prúměrnou cenou dodávky
206,- Kčs (přehled podle krajů je uveden v t,abulce
Č. 1). Vyšší zájem bylo poskytnntí
písemných 1\ grafic.
kÝch informa.::í o evidenci nemovitostí, tzn. vyhotovení
v~risů, opisů, identifikací, snímků :1<
pO:1<omko\'ýchmap
TRb. 1 Přehled o počtu vyhotovenýcla geometrických
plánů v krajích ,. roce 1987

"~vidence nemovitostí v (~SR tvor'í velice rozsáhlý
soubor, který koncem roku 1987 obsahoval v 13 10'8
katastrálních územích podrobné informace o
- 11 775690 nemovitolltech,
-- 4 :~95580 vlastnících a uživatelích

.,

'"
;;;
.•..
'"
.•...

..
"'-e
" .,

Kraj

nemovitostí.

Jednotlivé údaje jsou vedeny na 2 427 168 evidenčních
listech a ~ 171 545 listech vlastnictví. V evidenci nemovitosti je evidováno 1 902 749 domů s čísly popisnými
a IIH 7 H staveb s čísly evidenčními.
.Jednou z v)'znamných úloh evidence nemovitostí je
též využívání jejich údajů jako podkladů pro sepisování smluv a jiných lilltin o nemovitostech a pro řadu
rozhodnutí orgánů státní správy. Tato činnost je přímo
spojena s vyhotovováním
geometrických plánů v případ6ch požadovaného reálného rozdělení nemovitostí
a s poskytováním dalších písemných a grafických infor·
mací o evid6nci nemovitostí i informací o bonitnfch
třídách pozemků. Těmto pracím, které zabezpečují
stř6d.iska goodézie, je věnována značná pozornost, nejen

Počet geomctrlrkýcb
pl:.inil pro

"'"
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'II ••

.•...

ob(lany

.., o
~

Hl. město PrRha
Středo(\eský
Jihočeský
Západočeský
Severočesk<·
Yýchodočeski·
.Jihomoravský
Sev01·omoravský
I)SR
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Tab. 2 Přehled o počtu vyhotovených geometrických
plánů pro občany v krajích v průměru na I
středisko geodézie od roku 1981
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Pozn.: Údaje za Středočeský
M. města Prlthy
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Tyto zvýšené požadltvky souvisely především s ukoněováním prací na zakládání evidence právních vztahů
k nemovitóstem
v' evide1ť'ci nemo~itostí (úkol byl po
náročné práci střeni sek geodézie ukončen po 23 letech
v závěrn roku 1987),s odstraňováním nesouladů vzniklými nezákonnými stavbami na zemědělské půdě a se
stále se zvyšujícím zájmem občami o individuáln1
bytovou výstavbu,
o výstavbu garáží a rekreačních
objektů. U socialistických organizací odpovídaly požadavky zejména rozvoji investiční výstavby .
Činnost středisek geodézie je samozřejmě daleko širší.
Nelze opomenout, že se vlastník nebo uživatel nemovitosti neobrací se svými požadavky na středisko geodézie
každý den. Proto uzavírání smluv na dodá.vky prací
není' pouze administrativní
akt, ale plně zústává na
pracovní~ích středisek, aby s občanem nebo zástupcem
organizltce npřesnili obsah a rozsah smlouvy, popřípadě
na místě došetřili neujltsněné skutečnosti. Právě v těch,
to momentech se projevuje nejvýrazněji ne7.astupitelná
úloha středisek geodézie, kdy ochota a rltda vede ke
spokojenosti občami a tím i k propagaci dobré práce
geodot,ů a kartoJ;rnfú v nejširší veřejnosti.

kraj jsou uvedeny včetně

Ing. KVt~ta Stamenovová,

OOUK

It honitních tříd pozemků. Stře<liska goodézie poskytla
občanům průměrně měsíčně 275 dodávek tohoto charakteru a 7. toho 53 % bylo vyžádáno na počkání.
Colkově za rok 1987 poskytla střediska geodézie cca
250 000 těchto dodávek o průměrné ceně 42,- Kčs.
Socialistickým organizacím splnillt střediska geodézie
v roce 1987 celkerr. 24247 dodávek geometrických plánů
v termínoch od 4 do 12 měsícú, 7. toho 1 973 dodávek
ve zkrácených dodacích lhůtách pro inrlividllální bytovou výstavbu.
J"inanční objem představoval
29 <190
tis. Kčs s průměrnou
cenou dodávky
1216,- Kčs
(přehled podle krajú je uveden v tabulce č. 1). Písemné
Pokud chcete v hlavním městě Sovětského svazu zakoua grafické informace o evidenci nemovitost,{ It bonitní
pit mapy nebo atlasy, je nejlépe vyhledat speclaUzované
třídy pozemki'l předstltvovaly pro socialistické or'ganiprodejny Atlas. Moskvané je znajť a vám poradíme
zace cca 73 000 dodávek. Celkový finanční objem byl
k nim cestu. U stanice metra Kuzněcklj most vyhledáte
7850 tis. Kčs s prúměrnou cenou dodávky 107,-- uUcl stejného názvu, kde sídli dvě prodejny nazvané
Kčs. Další písemné informace o evidenci nemovit.ostí
Atlas. Prvnl speclaUzovaná prodejna je označena ullčv rozsahu cca 91 1)00 dodávek o celkovém objemu
nim číslem 9 a nabízí nejrl1znější atlasy, nástěnné, tema5 065 ti!'. Kčs hrltzeném ze státního rozpočtu byly potické a admlnlstratlvnl mapy kontlnentl1, státl1 I jedskytnuty
státním orgánúm, zejména "Mtním notářnotlivých svazových republik. Nedaleko odtud v ulici
stvím, národním výborům a dalším vybraným orgi\Kuzněckij most naleznete další prodejnu podle ullčnlho
nizlIcfm.
člsla 20. Zde prodavačky nablzejl bohatý sortiment pláPožltdltvky na vyhotovování
geometrických
plánů
nl1 sovětských měst, automap a turistických schémat,
i na ostatní písemné 11 grafické informace o evidend
nebo chcete-II map pro volný čas ze všech zajlmavých
nemovitostí mají z dlouhodobějšího hlediska narůstající
oblasU SSSR. Pl'lpomlnáme, že v ostatnlch knižních ob·
trend. Např. od roku 1981 došlo k prúměrnému ročnímu
chodech je sortiment map velmi l'ldký a ve stáncích
nárú3tu vyřízenS'ch geometrických pláni'l o 7,9 % u dosovětského tisku se prodávajl jen plány Moskvy. Dvě
dávek pro občany a o 4,9 % li dodávek pro socialistické
speclaUzované prodejny, kde se prodávajl jenom karorganizace (VS'voj je uveden v tabulkách č. 2 a Č. 3).
tografická dna, uspokojují potl'eby turistO., motorlstl1
nebo I geografl1 a dalšlch užlvatell1 map v dostatečné
šll'!. Prodavačky sl rozhodně nemohou stěžovat na neTab. II Přehled o pol-tu vyhotovených
geomf'trických
dostatek zákazníkl1.
plánů pro socialistické orgltnizace v krajích
v průměru na 1 středisko geodézio od roku 1981
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plnenle volebných programov Národného frontu,
technlck11 a br1gádnlcktl pomoc pre jednotné roJnlcke družstvá
(JRD) a Iné socialistické
organlzácle.

ROZVOJ PRACOVNEJ INICIATfVY
A SOCIALlSTICK~HO SÚfAŽENIA

Na doslahnutie
predovšetkým:

Vyhodnotenie rozvoj a pracovnej
iniciativy a socialistick~ho súťaženia
za rok 1987 v rezorte SUGK

-

Rozvoj pracovnej Iniciativy a socialistického
s11faženla
v rezorte Slovenského
11radu geodézle a kartograf1e
(SÚGK) preblehal v roku 1987 podla ;,Zátsad rozvoja,
hodnotenla
a oceňovanla
soclalistickej
pracovnej Iniciativy v 8. pll.tročnlcl", schválených
SÚGK a Slovensk~
výborom Odborového svll.zu (SVOZ) pracovnlkov
štátnych orgánoch, peňažnlctva
a zahranlčného
obchodu, v ktorých s11 podrobne
rozpracované
podmlenky
s11taže a spOsob Ich vyhodnotenla.
Socialistická
pracovná InlclaUva v organlzáclách
rezortu v roku 1987 nadvll.zovala na doslahnuté výsledky
v predchádzaj11clch
rokoch. Jej hlavným clelom bolo
plnenle 11loh stanovených rezortu štátnym plánom a štátnym rozpočtom, ako aj realizácla
11loh vyplývaj11clch
zo spoločného dokumentu
SÚGK a SVOZ pracovnlkov
štátnych orgánov, peňažnlctva
a zahranlčného
obchodu, na zabezpečenle
11loh z rozpracovaných
záverov
XVII. zjazdu KSC a zjazdu KSS, ako aj Inlclatlvy ÚRO.
V s11lade s usmernenlm SÚGK orlehtovali organlzácle
rezortu soclalistlck11 s11taž. a socialistické
závll.zky na
počest 70. výročla Velkej okt6brovej soclalistickej revo111cle, XI. všeodbOrového zjazdu a IV. zjazdu SZM.
Prijaté socialistické
závll.zky boli orientované
najmll.
na:

-

splnenle progreslvnych
11loh vykonávacleho
plánu
v objeme upravených vlastných výkonov (UVV),
splnenle a prekročenle
plánovanej tvorby zisku,
znlženle nelnvestičných
výdavkov na správu alebo
prevádzku,
technlck11 pomoc prl realizácll 11loh technického rozvoj a (TR),
•
dodržanie technologlckej
dlsclpHny a rozšlrenle s11taže o vzorn11 kvalitu prác,
11sporu všetkých druhov paHv, energie a materlálov,
rýchlejšlu
realizáclu
podnikových
programov
komplexnej soclallstickej raclonalizácle,

-

vytýčených

cleJov malo výrazný vplyv

uzavretie nadpodnlkových
združených socialistických
závll.zkov na zabezpečenle reallzácle 11loh TR,
prljatie
podnikových
socialistických
závll.zkov na
splnenle a prekročenle 11loh plánu,
prehlbovanle hnutia brigád soclallstikej práce (BSP)
a komplexných raclonaUzačných
brigád (KRB),
reallzácla výsledokv TR a zlepšovaclch návrhov (ZN),
lepšle využlvanle základných
prostrledkov,
11spora paHv a energie.

S6hrDDé vyhodDoleDie
SOGK .a rok 1987

socialisticke,

s6ťale

v re.orte

Podstatný prlnos soclaUstickej
s11taže maj11 závll.zky,
ktoré prlamo ovplyvňuj11 prekročenle
štátneho
plánu
a znlženle nelnvestičných
výdavkov zo štátneho rozpočtu. Celkový objem z plnenla a prekročenla
závll.zkov predstavuje
prlnos 14 301 tislc Kčs. V plnenl závll.zkov je premletnuté
sprogresl9nenle
štátneho plánu
a štátneho rozpočtu v rámci 11stretového plánovanla,
ktoré v podmlenkach rezortu poskytuje nejvll.čšl prlestor
pre rozvoj pracovnej Iniciativy a socialistické s11taženle
Po zhodnotenl a prerokovanl výsledkov s11taže na porade vedeni a SÚGK, v Koléglu predsedu SÚGK a v Predsednlctve
(P) SVOZ, boll najlepšlm organlzáclám,
kolekUvom a jednotlivcom prepožlčané
tieto vyznamenanla:
.
Cerven4 .48lava predsedu SOGK aP-SVOZ Geodé.ii,
n. p.. Bratislava za najlepšle výsledky v celorezortnej soclallstickej s11tažl pre hospodárske organlzácle
(obr. 1 a 2). Prljatý socialistický závll.zok na splnenle a prekročenle objemu UVV a prekročenle tvorby
zisku podnik splnil a prekročil
o 1 687 tlslc Kčs.
akrem toho pracovnici podniku odpracovali 23 304
brigádnických
hodin na zlepšeni
pracovných
podmlenok, pracovného
a žlvotného prostredla,
dalej
pre národné výbory, JRD, akcie Z a ostatné geodetické
a kartografické
práce vykonávané bezplatne v hodnote 5 629,2 tlslc Kčs.
Do rozvoja pracovnej InlclaUvy a socialistického
stltaženla bolo zapojených 712 pracovnlkov, z ktorých 611
s11 členml 33 kolekUvov, nosltelov čestného názvu BSP.
Ostatnl s11 členovla 6 kolektlvov, ktoré s11tažla o čestný
názov BSP. V podniku pracovali 4 KRB a bol o podaných
48 ZN, z ktorých sa 37 využlva s celkovým spoločenským
prlnosom 335 tlslc Kčs.
- CeslDě u.DaDie predsedu SOGK aP-SVOZ
Kralllkel
spr4ve geodě.ie
a kartografie
(KSGK) v Koliciach
za najlepšle výsledky v celorezortnej
soclallstlckej
s11tažl rozpočtových
a prlspevkovej
organlzácle.
KSGK socialistický
závll.zok na znlženle nelnvestičných výdavkov na správu splnila v hodnote 91 tislc
kor11n. Pracovnici KSGK odpracovali 3601 brigádnických hodin. Hodnota socialistických
závllzkov za rok
1987 je 149,5 tislc Kčs.
Do rozvoja pracovnej InlclaUvy a socialistického
s11taženla boli zapojeni vše tel pracovnici KSGK. Prljaté závll.zky boll splnené a prekročené na podklade 6 združených, 17 kolekUvnych a 56 Indlvlduálnych
závll.zkov,
k čomu výrazne prlspelo 7 kolekUvov BSP s počtom
17 členov, ktorl s11 nosltella čestného názvu.

Obr. 1 Predseda SOGK Ing. O. Michalko a ttY0mnlk
SVOZ M. Iskra, prom. prdvnik, odovzddvajú Cervenú
zdstavu riaditelovi
Geodézie, n. p., Bratislava Ing.
.R. Hlavatému a predsedovi PV ROH Ing. T. Brziakovi
Snlmka: Ing. M. Hudec, Geodézia, n. p., Bratislava

SpololeDské oceDeDia vl4dy CSSR a ORO bolo prepožlčané týmto kolektlvom a Jednotlivcom:
- kolekUvu pracovnlkov fotogrametrle,
Geodézla, n. p.,
Bratislava,
pod vedenlm
Ing. Heleny Sovanovej,
- kolektivu
pracovnlkov
technlckej
dokumentácle,
KSGK v Košlclach, pod vedenlm Ing. Magdalény G1Mnlovej,
- Ing. Jozefovl Tlmkovl
technickému
námestnlkovl
riadltela, Geodézla, n. p., Bratislava,
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Obr. 2 Cast predsednlctlJa slt:ilJnostn~ho aktllJu Geod~zte, n. p., Brattslava a čast lJyznamenaných pracOlJnlkov prt prllefttostt odolJzdanta CerlJenej zd stavy
Snlmka: Ing. M. Hudec, Geod~zta, n. p., Brattslava
-

Ing. Františkovi
Mosejovi, vedl1cemu stredlska
geodézie (SG] Košlce-mesto,
KSGK ~ Košlciach,
Ivanovi
Fechterovl,
majstrovi
knihárne,
Slovenská
kartografia,
n. p. (SK] Bratislava.

Prl prllež1tosti
životn~ch a pracovn~ch
jubilei SÚGK
a SVOZ prepožičiavajl1
čestn~ titul za.16111t pracovolk
rezortu SOCK t~mto pracovn(kom:

-

Ing. Ladislavovi
Báblčkovi, ekonomickému
námestn(kovi riad1tela,
Geodetick~ I1stav, n. p., (GÚ] Bratislava,
Ing. Martinovi Krnáčovi, vedl1cemu SG v Z1Une, KSGK
v Banskej Bystrici,
Ing. Tiborovi Bartovicovi,
vedl1cemu oddelenia technického rozvoj a a kartografie,
SÚGK,
Ing. Michalovi
Nazadovl, rladltelovl
ekonomického
odboru, SÚGK.

Cestn~ titul Vzorot
šestnástl pracovnici:
Vladlmlr
podárskej

precovolk rezortu SOCII:dostali

Petrlk, vedl1ci I1tvaru
správy, GÚ Bratislava,

-

-

Mária Halenkovičová,
samostatná
kartografka
a Dušan Pálen(ček, vedl1ci odbytu, SK Bratislava,
Ing. Jozef Brziak, ekonomlck~
námestnlk
riad1tela,
Ing. Rudolf Talo, vedl1ci strediska
mikrof1lmu a Ladislav Roxer, vedl1ci geodet v Trenč(ne,
Geodézia,
n. p., Bratislava,
Ing. Anton Mihállk, vedl1ci meračskej skupiny v Prievidzi a Ing. František
Skušek, zodpovedn~
geodet
v Považskej Bystrici, Geodézia, n. p., Z1Una,
Ing. Ondrej Marcin,
vedl1ci oddelenia
plánovania
a financovania
a vedl1ci geodeti Jozef Straka, Stefan
Demek, Michal Tomašula, Geodézia, n. p., Prešov,
Ing. Ján Gerčák, vedl1ci SG v Trnave a Ing. Eva Vodanská, vedl1ca oddelenla
koordinácie,
Správa geodézie a kartografie
v Bratislave,
Ing. Eduard Maták, vedl1ci oddelenia
koordinácie,
KSGK v Banskej Bystrici,
Ing. Anna Solt~sová, vedl1ca oddelenia
zadávania
a prebera:nia
geodetlck~ch
a kartogratick~ch
prác,
KSGK v Košiciach.
\ šetk~m

zásobovanla

a hos-

vyznamenan~m

blahoželáme.
Ing. Tdn Kovač/č,

SGGK
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V některých
socialistických
státech jsme v současné
době svědky toho, že na VTS se převádějí
některé
funkce geodetických
služeb. VTS jsou pověřovány
expertizami
vědeckotechnických
a vědecko-výrobních řešení, řešením výzkumných
úkolů aj.

10. konference ČSVTS
geodézie a kartografie
061.22 CSVTS: 061.3,,1988"

Dne 24. května 1988 se v kongresovém
sále Klubu techniků na Novotného
lávce v Praze konala 10. výroční
konference
českého výboru (ČV) společnosti
geodézie
a kartografie
ČSVTS.
Konference se zúčastnilo
59 ze 60 zvolených delegátů
s hlasem rozhodujícím,
30 delegátů s hlasem poradním
a 28 čestných hostů - předseda ČOGK s. Ing. Jaroslav
Ondrůšek,
pl'edstavitelé
FMNO, vysokých
a stl'edních
odborných
škol, Ústl'ední - a České rady ČSVTS, předseda Slovenského
výboru geodeticko-kartografické
společnosti s. Ing. Pavol Kmeťko, ředitelé
orgánů a organizací ČÚGK, zástupci dalších organizací aj.
Konference zhodnotila
efektivnost
a výsledky činnosti
ČSVTS - společnosti
geodézie a kartografie
za uplynulé 5leté období od IX. konference,
která se konala
v listopadu
1982 v Praze, schválila
programové
prohlášení a usnesení, které orientuje
činnost společnosti
na
další 5leté období.

Dosažené výsledky byly ve smyslu vysokých nároků
současného
období v úvodní zprávě hodnoceny
takto:
Ve své činnosti se Společnost geodézie a kartografie
CS\.TS v souladu s usnesením
a programovým
prohlášením předchozí,
9. konference
zaměřila
tematicky
na

-

vyšší interdisciplinární
pojetí geodetických
a kartografických prací a Výrobků,
hledání nových aplikací geodetických
a kartografických metod a prostředků
v národním
hospodářství,
ekonomicky
efektivní možnosti automatizace
geodetických a kartografických
prací,
zvyšování jakosti prací,
rozvoj VZH a KSR,
vyšší využití informací
dálkového
průzkumu
Země,
zvýšení podílu geodézie a kartografie
na rozvoji informačních
systémů,
racionalizace
tematického
mapování,
zkvalitnění
tvorby a vydávání map a atlasů pro školy
a veřejnost.
Větší pozornost

zasluhovala

problematika

zdokonalování
výchovy na středních
a vysokých školách,_
zkvalitňování
procesu
řízení, vedoucího
ke snížení
jeho administrativní
náročnosti,
účast na řešení tematických
úkolů, zejména resortních,
otázky zvýšení exportu geodetických
prací a Výrobků.
V oblasti politickoodborné
činnosti hodnotíme
aktivní přístup velkého kolektivu našich členů k řešení základních
úkolů rozvoje geodézie a kartografie; to se projevuje rostoucím
počtem účastníků
na
politickoodborných
akcích i zpravidla
bohatou diskusí k aktuálním problémům,
zájem o nejnovější poznatky vědy a techniky a jejich
využití v praxi,
publikování
výsledků naší činnosti v odborných
časopisech.
Nedostatky
a rezervy v naší činnosti
devším v těchto oblastech:

Ovodní referát - Zpráva o činnosti a dalších úkolech
eV společnosti
geodézie a kartografie
ČS\. TS - analyzoval nejprve dosavadní
výsledky a současnou
úlohu
společnosti
v podmínkách
přestavby
a uvedl konkrétní
hodnocení a náměty, zejména
rozhodujícím
hospolářským
partnerem
ČSVTS bude
podnik. Proto jednou z klíčových otázek je budoucí
postavení poboček, jimž je třeba posk~tnout
odpovídající vyšší pravomoci;
činnost
ČSVTS musí být dotažena
ekonomicky,
ať
jíž jde o počet a tematiku akcí, účast a hlavně přínos a konkrétní
výsledky. V této oblasti máme stále velké rezervy;
ČSVTS je nezastupitelná
v interdisciplinárních
otázkách. Geodeti a kartogfilfové
z nejrůznějších
odvětví národního
hospodál'ství
se hlásí ke společnosti
geodézie a kartografie
ČSVTS. Jejich počet se objektivně zvětšuje. Na základě svých poznatků z geodézie a kartografie
a důkladných
znalostí potřeb uživatelských odvětví významně pl'ispívají k efektivnímu
využivání geodetických
a kartografických
prací při
řešení aktuálních
problémů
nráodního
hospodářství
při ochraně
životního
prostředí,
zemědělské
půdy,
v energetice,
výstavbě, dopravě, lesním a vodním hospodářství, ve školství, kultuře aj.
V tomto pojetí dochází k tvorbě nových užitných hodnot, které zatím nesleduje
současný
hospodářský
mechanismus,
ale které svou kvalitou a řádem často přesahují efekty dosahované
v geodetické
a kartografické
Výrobě.

spatřujeme

pře-

vedle tematicky širokých akcí s velkým počtem účastníků, je třeba pl'ejít ve stále větším rozsahu ke konkrétním
akcím,
především
seminářům
a kursům,
s jasným cílem a efektivností,
na všechny odborné akce je nutno vysílat pracovniky, kteří mají o projednávanou
problematiku
skutečný zájem.
Nižší počty pracovníků,
kteří odcházejí
v průběhu
přednášek,
působí rušivě. Na druhé straně je tl'eba
zařazovat
takové přednášky,
které vzbudí pozornost
účastníků
a zejména přinášejí nové podněty pro jejich efektivní využití v praxi,
vyhodnocování
efektivnosti
práce poboček, OS, KV
i celé společnosti
geodézie a kartografie
nedosahuje
stále ještě potřebné úrovně,
je nutno zlepšit práci, jak s mladými, tak i s veterány geodézie a kartografie,
za nedostatečné
považujeme
i zveřejňování
výsledků práce společnosti
i celé geodézie a kartografie
v denním tisku, rozhlasu a televizi. To, co dělá geodézie a kartografie
pro národní
hospodářství,
zasluhuje mnohem větší popularizaci.
V průběhu uplynulého
5letého období jsme mohli nejednou konstatovat,
že spolupráce
se státními
orgány
i s hospodál'skými
organizacemi
se zejména v posledních 2 letech zlepšila.
Uzavřené
dohody se obnovují,
konkretizují,
kontrolUjí a v zásadě oboustranně
plní. V dalším období v nových ekonomických
podmínkách
bude potřebné
tyto
vzájemné
vztahy ještě prohloubit
a zdokonalit.
V oblasti zahraničních
styků patl'í Společnost geodézie a kartografie
ČSVTS mezi nejaktivnější.
Každoročně
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zvyšování kvality geodetických
prací a kartografických výrobků
zavádění
modernlch
geodetických
a kartografických metod v různých odvětvíCh národnlho
hospodářstvl,
jako jsou např. doprava,
stavebnictvl,
zemědělstvl,
energetika,
těžba
paliv a nerostů
a strojlrenstvl
rozvoj aplikaci dálkového
průzkumu
Země
racionalizace
metod mapování
dalšl
zkvalitnění
a zefektivnění
kartografických
pracl
modernizace
geodetických
základů
rozvoj
exportu
geodetických
a kartografických
pracl a výrobků.

umožňuje ve spolupráci
s resorty desítkám našich členů přlmo zlskávat zahraničnl
zkušenosti a předávat naše
poznatky
a výsledky
vědeckotechnického
rozvoje
při
aktivní účasti na mezinárodnich
akclch.
Jsme členy
3 mezinárodních
nevládnlch
organizaci
FIG, ICA
a ISPRS. Kromě toho jsme zorganizovali
řadu tematických zájezdů do SZ, KS i do zámoří a uspořádali v CSSR
mezinárodní
konference
se zahraniční
účastí. V oblasti
zahraničních
styků máme dosud řadu nedostatků,
v prvé
řadě
je třeba zlepšit přípravu
účastnlků
cest do zahraničí studiem odborné literatury,
kvalitním referátem
a seznámením se s podrobnou a přesnou anotací akce,
každý účastnlk odborné akce pořádané ať již u nás,
nebo v zahraničl
je vysílán na náklady
naši společnosti, resp. své organizace.
Výsledky jeho účasti
jsou tedy vlastnictvím
celé naší odborné veřejnosti.
Je proto povinen Výsledky, především
písemnou dokumentaci,
využitelnou
v širším měřítku, předat odvětvové soustavě
\lTEI geodézie a kartografle.
V oblasti organizační
činnosti konstatujeme
další růst
počtu členů i poboček. Systém členské evidence neuvádl rostoucl
počty členů jiných odborných
společnosti
CSVTS, kteřl se hlásí ke společnosti
geodézie a kartografle.
Péče o rozvoj členské
základny
je našim předním
úkolem. V prvé řadě je třeba zvyšovat počet skutečně
aktivnlch
angažovaných
členů, věnovat pozornost
mladým studentům
a absolventům
středních
a vysokých
škol, zlepšovatelům,
dělnlkům a ženám, členkám CSVTS,
jejichž počet absolutně
ani relativně
neodpovídá
vysokému procentu
pracovnic
v geodézll a kartografii.

2. V politickoodborné
na tyto úkoly:

činnosti

se společnost

soustředl

a J členy společnosti
CSVTS vést k upevňování
socialistického vědomi, k vysoké odborné úrovni a k aktivní realizaci přestavby
hospodářského
mechanis-

mu,
b J vytrvale
prosazovat
rychlejší
zavádění
vědeckotechnického
rozvoje do geodetické
a kartografické
praxe a rozšiřovat
nové poznatky vědy a techniky
se zaměřením na aplikace v CSR,
c I využívat vhodných forem ke zvyšování kvalifikace
geodetO a kartograf O, pořádat
samostatné
akce
nebo spolupracovat
s resorty, školami a jinými společnostmi,
d I publikovat výsledky činnosti a jiné Informace pro
členy společnosti,
e I vytvářet podmlnky a podporovat rozvoj \I ZH a úplné
řešeni tématických
úk-olů,
fl vyhodnocovat
pinění závěrO z politickoodborných
akci společnosti,
gl podporovat
jazykovou
přípravu'
mladých
členů
CSVTS,
h I zkvalitnit
řízeni a spolupráci
s krajskými
výbory
společnosti.
3. Společnost bude prohlubovat
spolupráci
s CÚGK a dalšlml orgány a organizacemi,
jejichž součástmi
jsou
větší geodetická
pracoviště,
formou
dvoustranných
dohod.
4. V oblasti zahraničních
stykCI bude činnost
směřovat k těmto cílům:

Bohatá a kritická byla diskuse, ve které vystoupili 3
hosté a 8 delegátů.
Ve svých diskusních
příspěvcích
zhodnotili dosavadní činnost CSVTS a zaměřili svou pozornost na příští volební období a úkoly, které pro toto
období vyplývají z návrhu programového
prohlášení.
Konference
zvolila 25 členů Cv společnosti
a 5 členů
revizní komise v tajném hlasování.
V krátké přestávce
se sešla ustavující
schůze nově zvoleného
CV společnosti geodézie
a kartografie,
na které byl předsedou
zvolen Ing. František
Beneš, CSc., místopředsedou
doc.
Ing. Zdeněk Novák, CSc., a vědeckým tajemníkem
pr06.
Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc. Revizní komise zvolila za
svého předsedu Ing. Jaroslava Hlubučka.
Z hodnocení
a diskuse
vycházejí
přijaté
usnesení
a programové
prohlášení
obsahující tyto závěry:
1. Základní
tematické
oblasti, které budou v popředí
pozornosti společnosti, především
budování
automatizovaných
informačních
systémů
zvyšování podílu automatizace
geodetických
a kartografických
prací
.
spolupráce na zkvalitňování
výchovy geodetů a kartografů na středních
a vysokých školách
zdokonalování
řízení geodetických
a kartografických prací

společnosti

a J rozvíjeni spolupráce
s vědeckotechnickými
společnostmi socialistických
států, s orientací
na Integraci vědeckotechnického
rozvoje ve smyslu dohod geodetických
služeb socialistických
stát CI,
b J využívání zahraničních
zkušeností
- zvaním předních geodetů a kartografů
na odborné akce pořádané v CSSR, účastí zástupcCl společnosti
na zahnlničních odborných akcích a výměnou našich a zahraničních
odborníkCl ve vybraných
tématických
oblastech,
c J systematická
podpora
práce
člen(1 československých komltétů v mezinárodních
nevládních
organizacích geodézie a kartografie.
5. V organizační

činnosti

věnovat

pozornost

těmto

úko-

l(lm:

aj těžiště odborných
prací spojené s pořádáním
celostátních a republikových
akcí položit do činnosti
odborných
skupin ve spolupráci
s komitéty, řízl'nýml československým
výborem společnosti,
b J koordinaci
činnosti společnosti
geodézie a kartografíe v CSR s geodetickou
a kartografickou
společností CSVTS v SSR zajišťovat
jak československým výborem,
tak přímou
spoluprací
odborných
skupin CV a SV,
c J základem
činnosti společnosti
bude aktivní práce
v pobočkách,
d) spolupráci
s orgány a organizacemi
ROH v oblastech společného
zájmu založit na dvoustranných
dohodách,
e J získávat nové, zejména mladé členy do CSVTS společnosti geodézie a kartografie.
Zástupce Ceské rady (CR) CSVTS na konferenci,
vědecký tajemník CR CSVTS Ing. Ladislav Mrňák, CSc., ve
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svém vystoupenI
zhodnotil
př[nosy činnosti společnosti
geodézie a kartografle
a Informoval
o úkolech kladených na CSVTS v současném obdobf.
Závěrem zhodnotll
konferenci
spolu s pl'edsedou CV
společnosti
geodézle a kartografle
jako velmi zdal'llou
jak po stránce organlzačn[,
tak po stránce raclonality
jednání.

Konferencia Slovenskej geodeticko- kartografickej spoločnosti ČSVTS
25. mája 1988 sa konala v Bratislave, v Dome ROH, konferencia Slovenlkej geodeticko-kartografickej spoloěnolti
(GKS) CSVTS. Zúčastnilo
sa jej 40 delegátov s hlasom
rozhodujúclm
a 13 hostL Ako hostia sa konferencle
zúčastnlll: zástupcovla
Slovenskej rady (SR) CSVTS JUDr.
Š. M a r t I n k o v I č a Ing. I. Š a I g o v I Č, dalej l?re1seda Slovenského
úradu geodézle a kartografle
(SUGK J
Ing. O. MI c h a I k o, prodekan odboru Geodézla a kartografla
Stavebnej
fakulty
Slovenskej
vysokej
školy
technlckej
v Bratlslave,
doc. Ing. P. K ú d e 1 a, CSc.,
zástupca FMNO-17, náčeln[k VojenskéhQ kartografického
ústavu plk. K. Far tel,
a zástupcovla
českého výboru
společnost!
geodézle a kartografie
CSVTS Ing. J. K o ub a, CSc., a Ing. F. B e n e š, CSc.
Konferencla
zhodnotlla
činnost GKS CSVTS v SSR za
obdoble 1983-1988
a vytýčlla dalš[ program pollticko-odboJ'nej činnost! do roku 1993 prl plnen[ záverov XVII.
zjazdu KSC, zjazdu KSS a následných
plén ÚV KSC
a ÚV KSS.
Tažisko rozvoja a pozornost! GKS CSVTS v uplynulom
obdob[ ako to uvledol v správe o činnosti
predseda
sloven~kého výboru (SV) GKS CSVTS Ing. P. Km e ť k o,
bol a pomoc pri plnen[ hlavných
úloh hospodárskym
organizáciám
rezortu SÚGK s využ[van!m vedecko-technického pokroku vo výrobných
proces?ch
a pri zvyšo~
van[ kvallty a efektfvnostl
spoločenskeJ
výroby. Cinnos'
SV GKS CS"TS jeho orgánov, odborných
skupín [OS)
a pobočiek
sa 'orientovala
na propagáclu
a zavádzanie
poznatkov ~edy a techniky do praxe, na rozvoj tvorivej
pracovnej inlciatfvy členov CSVTS cestou sociallstlckých
foriem súťaženla, najml1 brigád soclallstickej
práce, komplexných
racionallzačných
brigád,
vynálezcovského
a
zlepšovatelského
hnutia a pod., sú zámerom na rýchlejšie, efektívnejšie
a kvalitnejšle
rlešenle hospodárskych
úloh organlzáci!.
V rámci SV GKS CSVTS pracovalo
10 OS, ktoré sa
výrazne podlelall na usporladan!
18 politicko-odborných
celoštátnych
a republlkových
podujatf,
na ktorých
sa
zúčastnllo
takmer
2300 odborníkov
z oblasti geodézie
a kartografle.
Podujatla
mail velmi dobrú polltickú,
odbornú a spoločenskú
úroveň a splnili plánované ciele
a zámery. Z podujat! bolo vydaných 17 zborn!kov v rozsahu 2470 strán čím členovia CSVTS získali velmi dobrý informačný
~ateriál
o VedeCk?-techn~c~om
ro~vojl
geodézle a kartografie
v jednotlivých
jej oblastla.ch
doma i v zahranlčf.
Na publikovanie
materlálov
o Činnost! GKS CSVTS, jako aj záverov z odborných podu,iatí,
využ[vall členovi a CSVTS odborný časopis Geodetický
a kartografický
obzor a dennú tlač - Pravda, Práca,
Smer atd.
Za hodnotené
obdobie vzrástol počet pobočlek CSVTS
v odbore geodézle a kartografie
z 23 na ~5 a počet členov z 1235 na 1402, najml1 zásluhou Krajských výborov
(KV) v Košiciach a v 21llne a Mestského výboru (MV)
GKS CS"TS v Bratislave.
Konferencia
GKS CSVTS sa uskutočnila
po krajských
a mestkej konferenc1i v SSR. Za predsedu M~ GKS CSVTS
v Bratlslave
bol zvolený Ing. T. Bar t o v I c, za predsedu KV GKS CSVTS pre Východoslovenský
kraj v Košiclach Ing. J. P a I č [k, CSc., a za predsedu
KV GKS
CSVTS pre Stredoslovenský
kraj v 21llne Ing. J. V I č e k.
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SV GKS CSVTS má dlhoročnú dohodu o spolupráci
so
SÚGK ktorá sa obojstranne
úspešne plní. V uplynulpm
období najvličšie prínosy z uplatňovania
výsledkov vedy a techniky do praxe sa doslahli v oblasti spracovanla
údaj ov p!somného operátu evldencie nehnutelností,
v oblasti inlžlnierkej
geodézle, mapovania
a kartografie.
V diskusi! k prednesenej
správe a k návrhu Programu činnosti GKS CSVTS do roku 1993 vystúpilo 13 delegátov a hosU. Tažisko diskusie tvorili príspevky o doslahnutých
výsledkoch
GKS CSVTS, o zámeroch
prestavby hospodárskeho
mechanizmu
v CSSR v oblasti
geo~ézie a kartografie,
o spolupráci
s vedecko-technickýml spoločnostaml
socialistických
štátov, o zlntenzívnen[ propagácle
rozvoj a geodézie
a kartografie
doma
I v zahranič[, o zvýšení aktivity členov CSVTS v rámci
mimovládnych
organízácif,
t. j. Medzinárodnej
federácie
geodetov,
Medzlnárodnej
fotogrametrickej
spoločnosti
a dialkovom prieskume
a Medzinárodnej
kartografickej
asociáci!, dalej o orientáci!
politicRo-od bornej činnosti
GKS CSVTS v budúclch
rokoch, o aktívnom
objasňovan! a uplatňovan[
politiky KSC prl plnení národohospodárskych
úloh atd.
V rámci konferencie
SV GKS boll odovzdané členom
CSVTS vyznamenania.
Ústredná rada CSVTS udelila čestné členstvo CSVTS Ing. J. Far k a š o v s k é m u, Ing.
V. O II v o v i, Ing. R. Š a n d r i k o v i, Ing. J. Š k o d o v I a doc. Ing. J. Š o I c o v i, CSc. Ďalej čestné uznanle SR CS"TS dostali za úspešnú
dlhoročnú
aktívnu
prácu v CSVTS prof. Ing. A. S uch á n e k, CSc., a M.
Segešová.
Základným
východiskom
polltick'o-odbornej
činnosti
SV GKS CSVTS v nasledujúcom
funkčnom
obdob! sú
závery a úlohy vyplývajúce
zo XVII. zjazdu KSC, zjazdu KSS a ich následných
plén, ako aj uznesenia
"II.
zjazdu CSVTS.
Nastávajúce
funkčné obdoble SV GKS CSVTS zapadá
do komplexnej
prestavby
hospodárkeho
mechanlzmu
CSSR. Možno predpokladať,
že prestavba
sa prejaví aj
v pollticko-odbornej
činnosti GKS CSVTS, tak na úrovni
SV MV KV ako aj na orientác1i
činnost! pobočlek
CSVTS.'
,
Konferencla
zvolila 17-členný SV GKS CSVTS a 3-člennú rev!znu komlsiu. Na prvom zasadan! SV GKS CSVTS
bolo zvo~ené 7-členné predsedn!ctvo
(P) SV. Predsedom
SV GKS sa opl1t stal Ing. P. Km e ť k o, podpredsedom
Ing. J. Va II Š, CSc., vedeckým
tajomníkom
doc. Ing.
I. Mi t á š o v á, CSc., tajomn!kom
ostal Ing. I. B o š a ns k ý; členovia P-SV sú Ing. T. Bar t ov i c, Ing. J. Pa 1č [k, CSc., doc. Ing. V. S t a n ě k, CSc., a Ing. J. V I č e k.
Predsedom rev!znej komlsle je Ing. O. Voj t i č k o, CSc.
Konferencla
SV GKS CSVTS mala verml dobrú polit!cko-odbornú
úroveň a splnlla plánované
clele a zámery. 2eláme novému SV GKS CSVTS vera úspechov
prl plnen! náročných
úloh v nasledujúcom
období.
Prof. Ing. Ondre; MichalMk,
CSc.,
Katedra geod~zie SvF SVST, Bratislava

Pro příití GaKO připra»ujeme:
V. M. LJUTYJ, A. A.: Kartografie
v epoie vědeckotechnické revoluce - teorie, metody, praxe
.•
ČADA, V. - LECHNER J.: Současný stav přistrojové
techniky pro měřeni geometrických parametrů
jeřábových drah
KOTLJAKOV,

HROUDA, J. - MuRICKÝ, E. - KRAUS, V. FUJAN, B.: Deset let Střediska dálkového průzkumu

Země
FARKAš,

M.

-

PORVAZNIK.

stredných technických
a kartografiu na Kube
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vědecká konference o stavu a vývojových tendencích dálkového průzkumu
Země v Německé demokratické republice

••. působnosti Akademie věd Německé demokratické
republiky byla v roce 1981 založena nanejv9še záslužná
tradice vědeck9ch
konferenci,
nesoucích ve svém záhlavl název "Stav a v9vojové tendence dálkového průzkumu Země". V dalšlch letech se ustálila dvouletá
perioda jejich· konání, přičemž každá z nich měla zvoleno aktuálnl nosné téma. V intenclch
naznačené
tradice se ve dnech 20.-24. června 1988 konala
tato
konference
již popáté a její pořadatelé
z Ústředního
. ústavu fyziky Země AV NDR a z Pracovní skupiny přírodovědn9ch
základů dálkového průzkumu Země ji zaměřili na velmi současnou problematiku vztahu dálkového
průzkumu a geolnformatiky.
Na uvedenou akci svolanou
do příjemného prostředí přednáškového
sálu Městského
muzea v Karl-Marx-Stadtu,
se sjelo na 150 specialistů
ze 27 organizací,
aby k naznačené
problematice
vyslechli vlce než 40 přednášek autorů nejen z NDR ale
též z CSSR, MLR, NSR, PLR a SSSR, a aby se dál~ seznámili téměř s dvacHkou obrazov9ch exponátů.
Po zahajovacím slově předsedy konference prof. Kautzlebena se rozběhl pracovnl program, kter9 organizátoři
rozdělili do 8 ~loků, zahrnujících
násled ujlcl problémové okruhy:
technologické
a apllkačnl
aspekty geolnformatiky,
metody sběru a zpracováni průzkumov9ch
dat,
dlgitálnl zpracováni obrazu pro kartografické
účely,
kartografické
využiti průzkumov9ch dat,
datové struktury
a základnl
funkce
Informačnlch
systémů,
vztahy dálkového průzkumu Země, geoinformačních
systémů a automatizace v kartografll,
využiti geolnformačních
systémů ve společenské praxi,

geovědnl aplikace průzkumov9ch dat a Informačnlch
systémů.
Příspěvky, které v těchto blocích odezněly, poskytly
uceleo9 obraz o současném profilu discipliny v pořadatelské zemI. Je z nich zřejmé, že se tu dálkov9 1Jrůzkum
stal předmětem
Intenzívního
zájmu širokého
okruhu
pracovlšt vědy I praxe. Opírá se o leteck9 průzkum
reallzovan9
velice agllnl civil ni organizací
Blldflug a
o kosmlck9 průzkum, v němž zaujlmají v9znamné postaveni zejména sovětské fotografické
snlmky vysokého stupně rozlišeni, pocházejlcí ze systému KFA 1000.
Ve zpracování
průzkumov9ch
dat zatim převažují tradlčnl metody, ale docházl k rychlému rozvoji digitálních metod, založen9ch na využltf tuzemského
počítačového systému pro obrazovou anal9zu firmy Robotron.
Je závažnou skutečnosti,
že tato organizace v souladu
se světov9m trendem rozvíjf vlastnlml aktivitami nejen
základnl, ale I apllkačnl flremnl software pro dálkov9
průzkum
a automatizovanou
kartografll.
lntepretace
průzkumov9ch
dat má v NDR solldnl dlouhodobě koncepčně rozvljen9 základ v systému podpůrn9ch pozemních měřeni a šetřeni, kter9 se oplrá o techniku z vlastního v9voje a propracovanou
metodiku vědecké korelace spektroradlometrlck9ch
dat s druhov9ml a stavovými charakteristikami
územních jevů.
Patrné je uvědomělé respektování·
principu, že dálkový průzkum má předpoklad
poskytovat plné přínosy
jen v podmlnkách promyšleného
spojení s dalšími konvenčnlml
a modernlmi
metodami
průzkumu
území.
Z něho se také vyvozuje zájem o zapojeni aeroskosmlckého průzkumu do procesu .utváření soudob9ch geoinformačních systémů. Přitom se projevuje snaha jednak
přispět k formování moderní koncepce geolnformačních
systémů, a ,iednak prokazovat přínosnost dálkového průzkumu pro zajištění komplexnosti a operativnosti
tl!chto

systémů. Vybrané vědecké problémy typu logické struktury prostorov9ch
údajů pro tvorbu geolnformačnlch
systémů jsdu řešeny na úr9..vni, která snese nejpřfsnějŠI
mezinárodní srovnáni.
Automatizovaná
kartografie
se považuje za jeden ze
stěžejnlch
v9stupů geolnformačnlho
systému a v souvislosti s tím se formují těsné vazby kartografle a dálkového průzkumu Země. Od úvah se přechází k praktické aplikaci, což se od ráži v Intenzivním využltf materiálů leteckého pl'ůzkumu při tvorbě tematick9ch map
a kosmlck9ch materiálů pro obnovu topograflck9ch map.
Reálné projevy mají snahy o důsledné využití potenclálu
kosmického průzkumu území v připravované tvorbě Národního atlasu NDR nové koncepce.
Program konference také dosvědčil, že specialisté pořadatelské
země
patři mezi hybné sny mezlnárodnl spolupráce rozvíjené
v oblasti dálkového průzkumu nejen v rámci soclallstick9ch zemí, ale že se angažují velmi usilovně I v celosvětovém měřltku, a to jak na vědeckých akclch, tak
I při řešeni praktických
projektů
v rozvojov9ch
zemích. Příspěvky zahraničních
hostů účelně obohatily
program konference
o nové poznatky ze sběru, zpracování a i.nterpretace průzkumov9ch
dat, z tvorby geoinformačmch
systémů I jejich využltf v oblasti kartografického
a ekologického
modelováni.
Výstižné hodnoceni
konference
podal ve svém závěrečném vystoupení její vědecký garant prof. Marek.
Zdůraznil silný Inspirační význam této akce pro další
rozvoj
aerokosmického
průzkumu,
geolnformačních
systéml1 a automatizované
kartografie
v pořadatelské
zemi a poukázal na potřebu tento proces dále Intenzlflkovat v zájmu vyrovnáni kroku s předními světovými trendy. Přitom označil vytvoření
geolnformačních
systémů pracujlclch na bázi rozvlnut9ch expertních systémů v reálném čase za podmínku přfštlho frontálního
prosazeni tohoto Informačního
prostředku
do společenské praxe. Ocenil výrazný podíl mlad ých vědeckých
pracovníků
na programu
konference
a pl'lpomněl potřebu dalšl cflevědomé péče o kvallflkovan9
rl1st této
nové generace odbornlků. V závěru pak objasnil nové
perspektivy,
které dálkovému průzkumu Země otevlrá
problhajlcl
oteplovánl mezinárodní
politické atmosféry
a potl'ebu jejich Intenzivního naplnění.
Anotace přednášek
byly před zahájením poskytnuty
všem účastníkům konference, jejich plné znění s anglickými a ruskými resumé bude v dohledné době publikováno ve zvláštním sborníku konference
pl'ipravovaném Ústřednlm ústavem fyziky Země AV NDR.
Ing. lan Neumann, CSc.,
Ustav teorie Informace a automatizace
CSAV, Praha

Eur6pske odborné dni z pozemkových
úprav

V dňoch 25.-29. 4. 1988, v rámci eur6pskej kampane
za ozdravenie a zlepšenie životného prostredla,
sa konali v Nemeckej spolkovej republlke [NSR) tzv. Eur6p.ke odborné dni z pozemkových úprav [PO).
Odborné podujatie sa uskutočnilo
v Schmal1enberguFredeburgu
[Westfalsko)
v prlestoroch
Deutsche Landjugend-Akademle.
Organizačne ho zabezpečilo Spolkové
ministerstvo
pre výživu, polnohospodárstvo
a lesnictvo
za spoluúčasti
vlacer9ch
eur6pskych
medz1národn9ch
organlzácll. Zúčastnilo sa ho vy~e 60 zástupcov a delegácií z 20 eur6pskych krajin, a to z: Belgicka, Bulharska, Ceskoslovenska,
Dánska, Fínska, Francúzska,
Holandska, Juhoslávle, Luxemburska, Maďarska, NSR, N6r-
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ska, Polska, Portugalska, Rakl1ska, Spanlelska, Svajčlarska, Svédska, Velkej Británie a TaUanska. Za CSSR sa
ho zl1častnl1 autor prlspevku.
Na odborných dňoch vystl1p111zástupcovla jednotlivých delegácU a prednlesU za svoje krajiny národné
správy o pO. Správy boU obsahove zamerané na základné problémy, t. j. na I1lohy a clele PO, právne, admlnlstratlvne a organlzačné otázRy spojené s plánovanlm,
projektovanlm, schvalovanfm, reaUzovanlm a f1nančným
zabezpečenfm pO a pod. Osobitná pozornost sa venovala
ďalšlm výhladom a perspektlvam pO v jednotlivých
eur6pskych krajinách.
Okrem šlrokej dlskusle k predneseným správam sa
na odborných dňoch premletaU dlapozltlvy, vldeofllmy
a vystavovali rOzne odborné publikácle, projekty a propagačné materiály. V rámci exkurzle v okrese Schmallmberg sl účastnfcl odborných dnf mali možnost prezrlet
realizované projekty pO, zoznámH sa s ekologicky usporladanou krajinou a s výstavbou vlacerých obcI.
Na záverečnom plenárnom zasadnutl, na základe prednesených správ a dlskus1e, bolo konštatované, že pO
vo všetkých eur6pskych krajinách plnla d5lež1té celospoločenské funkcle a sl1:
-

významným opatrenlm zvyšovanla ekonomiky a produktivity práce v polnohospodárstve,
dOlež1tým prostrledkom zlepšovanla Infraštruktllry
krajiny a rozvoja obci,
nástrojom ochrany, tvorby a zlepšovanla žlvotného
prostredla vldleckej krajiny.
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silniční a železniční podjezdy a nadjezdy, mimoúrovňová křížení s potrubím. Vyznačen klad listů Silniční
mapy ÚSSR 1 : 50 000.

Tituly

pro

vefejnost

(distribuci zajišťuje Knižní velkoobchod,
především prostřednictvím n. p. Kniha)
Mapy

pro

n. p., Praha

turistiku

ORIENTAÚNÍ
PLÁNY Ml!:ST, TURISTICKÉ
MApy - klad listů map pro turistiku v měřítku 1 ku
1 500000, 1. vydání v roce 1987, rozměr 34,5 x 19,5
cm, po složení 11,5 x 19,5 cm, neprodejné, vyrobeno
jako propagační materiál GKP.
Obsah přední strana; na obeéně zeměpisné mapě
ÚSR 1 : 1 500 000 vyznačen klad listů souboru turistických map 3. edice a červenými kolečky vydané a připravované orientační plány měst. Zadní strana: seznamy 40 orientačních plánů měst včetně připravovaných
(v seznamu uvedeny i nástěnné a knižní plány; plán má
celkem 33 měst), 42 turistických map a 2 mapy pro
sport (lyžařská mapa Krkonoš a vodácká mapa Lužnice). Za názvem mapy uvedeno měřítko a cena.

KRKONOSE - turistická mapa ze souboru v měřítku
1 : 50000, 5. vydání v roce 1987, náklad 120000 výtisků (celkem 610 000 od 1. vydání), rozměr 84 x 44
cm, po složení 10,5 x 22 cm, cena 8,50 Kčs.
Eur6pske odborné dni z pO sa stali aktlvnym prfspevRozsah: celý Krkonošský národní park v ÚSSR a Polkom k naplnenlu clelov a zámerov eur6pskeho I1s111a sku a sídla mimo národní park - Jilemnice, Vrchlabí,
za ozdravenle žlvotného prostredla a boli na nich prlSvoboda nad Úpou, Žacléř (ÚSSR), Kowary a Karpacz
jaté závery a vlaceré odporllčanla.
(Polsko). Obsah: tvoří dvojče s lyžařskou mapou KrkoOkrem Iného bolo dohodnuté, že všetky národné
noš 1: 50000. Zadní strana: vysvětlivky,
průjezdní
správy prednesené zástupcami eur6pskych krajin, po
plánky Harrachova, Rokytnice nad Jizerou, Horních
jednotnej I1prave Spolkovým mlnisterstvom pre výživu,
Míseček, Spindlerova Mlýna, Benecka a Herlíkovic,
polnohospodárstvo a lesnfctvo v Bone, budil v krátkom
Horní Malé Úpy, Pece pod Sněžkou a Velké Úpy, Jančase zaslané účastnfkom a delegátom odborných dnI.
ských Lázní, více než 120 hesel o turistických zajímaPo troch rokoch sa odborné dni uskutočnia znova
vostech a seznam vydaných turistických map 3. edice.
v In~j eur6pskej krajine. Podla prejaveného záujmu
a návrhu delegátov, sa odborná problematika mOže oddelene prerokovávat vo vlacerých sekclách.
Plány
měst
Doc. Ing. Ivan Rybdrsky, CSc.,
PŘÍBRAM
- plán města v měřítku 1 : 10000, 1. vyKatedra mapovanla a pozemkov!ích úprav
dání v r. 1987, náklad 10 000 výtisků, rozměr 63 x 56
SvF SVST, Bratislava
cm, po složení 10,5 x 28 cm, cena 6,- Kčs.
Obsah - přední strana: mapa a pětijazyčné vysvětlivky.
Polohopis doplňují názvy městských částí, názvy ulic
a náměstí, pomístní názvy, názvy a značky úřadů, institucí, kulturních, zdravotnických, stravovacích a motoristických zařízení. znázornění a čísla linek městské
hromadné dopravy. Zadní strana: pětijazyčný historický vývoj města, seznam městských památek a zajímavostí, seznamy vybraných institucí, částí města, škol,
kulturních a ubytovacích, stravovacích, zdravotnických,
sportovních, nákupních zařízení, rejstřík ulic a náměstí
v rozsahu téměř 200 hesel, 5 barevných fotografií a přehledná mapa města na zadní straně obálky.
-

Mapy pro bospodářskou výstavbu
SILNIÚNÍ MAPA KRAJŮ ÚSR KRAJ
JIHOÚESKÝ - v měřítku 1 : 200000, vydal ÚÚGK jako
zájmový náklad pro ministerstvo vnitra ÚSR-Správu
pro dopravu a pro Jihočeský KNV v Úeských Budějovi.
cích, 2. obnovené vydání v roce 1987, náklad 1 500
výtisků, rozměr 86 x 73 cm, po složení 21 x 29 cm,
cena 13,- Kčs, distribuce: odbytové středisko map pro
hospodářskou
výstavbu
n. p. Geodézie v Úeských
Budějovicích.
Obsah: silniční mapa zpracována na podkladě Mapy
krajů ÚSR 1: 200 000. Barevnou
výplní rozlišeny
dálnice, silnice 1., II. a III. třídy, sílou barevné výplně
odlišeny vybrané tahy a ostatní silniční síť, značkami a popisem vyznačena čísla silnic I. a II. třídy
a dálnic, staničení na nich, silnice čtyř a vícepruhové,

HAVÍŘOV plán města v měřítku 1 :12000. 1.
vydání v r. 1987, náklad 10 000 výtisků, rozměr 73,5krát
63 cm, po složení 10,5 x 21 cm, cena 8,50 Kčs.
Obsah - přední strana: mapa a pětijazyčné vysvětlivky.
Zadní strana: pětijazyčné základní informace o městě,
jeho institucích, dopravě a zařízeních, rejstřík ulic aná·
městí v rozsahu více než 450 hesel a 8 barevných foto·
grafií.
Automapy
MAŮARSKO - automapa v měřítku 1: 750000, 1.
vydání v r. 1987, náklad 60000 výtisků,
rozměr
73,5 x 53 cm, po složení 10,5 x 26,5 cm, cena 11,50
korun.
Obsah - mapová strana: dálnice a silnice s čísly, dálková
a dílčí kilometráž,vodstvo s popisem,lesy,plánky a signa.
tury sídel s popisem, stínovaný terén, popis orogra·
fických celků; názvy a výšky dominantních vrcholů,
značky hraničních přechodů, vy1>raných motelů, auto-
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~empů, turistických
chat, letišť, přístavů, trajektů,
ťuristicky zajímavých míst a hranic národních parků.
Zadní strana: rejstřík sídel v rozsahu téměř I 100 hesel,
2 tabulky silničních vzdáleností mezi 26 maďarskými
a 26 evropskými městy s mapkou a 13 barevných fotbgrafií.

t
Všeobecné

vzdělávací

mapy

ČSSR KULTURA A PŘÍRODA
vlastivědná
mapa v měřítku 1: 800 000, 1. cizojazyčné vydání
(v ruštině, angličtině, francouzštině a němčině) v r.
1987, náklad 30000 výtisků, rozměr 96 x 49 cm, po
složení 12 x 24,5 cm, cena 8,- Kčs.
Obsah - hlavní mapa: kresby vybraných kulturních,
technických a přírodních památek, značky ostatních
méně významných objektů, hranice chráněných krajinných oblastí a národních parků, polohopis (hlavní silnice a dálnice, vodstvo a lesy). Doplňková mapa v měřítku 1 : 2 000 000: značky a názvy městských památkových rezervací a národních kulturních památek. Textová strana: rejstřík zeměpisných názvů hlavní a doplňkové mapy v rozsahu více než 1 000 hesel, seznamy
vybraných muzeí, technickýeh památek, zoologických
a botanických zvláštností ČSSR.
SV11:T- politi~ká mapa v měřítku 1 : 40 000 000, 6.
rozšířené vydání v r. 1987, náklad 80000 výtisků, rozměr 100 x 60 cm, po složení 20 x 30 cm, cena 15,Kčs.
Obsah: politický kolorit světa doplněný dominantními
vrcholy a činnými sopkami, v mořích a oceánech vyznačen izobatami podmořský terén s názvy podmořských
celků. Textová strana: tabulky nejvyšších a nejnižších
míst kontinentů, nejznámějších činných sopek, největších jezer a ostrovů, nejdelších řek a extrémů Země,
které jsou též vyznačeny na připojené mapě světa, tabulky kontinentů, největších států světa a abecedně
uspořádaná tabulka států a závislých území světa podle
kontinentů s uvedením rozlohy, počtu obyvatel, hustoty
obyvatel a hlavního města, tabulky největších měst
světa a tabulka demografických poměrů světa podle
regionálních oblastí vyznačených schematicky na připojené mapce.
Mapy

a atlasy

pro

pro

jiné

PRAHA, MAPA M11:STSKÝCH SPRÁVNÍCH
OBVODŮ a JEJICH ČÁSTÍ - vlastivědný plán v měřítku
1 : 75000, 1. vydání v r. 1987, náklad 20000 výtisků,
rozměr 46,5 x 40,5 cm, neprodejná, vyrobena jako příloha k dotazníku "Výměna bytů pomocí počítače".
Obsah: polohopis doplněný hranicemi obvodů a města
z let 1784, 1922 a 1974, částí obvodů s čísly, zástavba
rozdělena na plochy zastavěné před rokem 1848, v le·
tech 1848 až 1948 a po r. 1948; seznam 125 městských
správních obvodů a jejich částí seřazený podle obvodů.
OKRES TŘEBÍČ - nástěnná vlastivědná mapa v měřítku 1 : 50000, 1. vydání v r. 1987, náklad 2000 výtisků, rozměr 109,5 x 116 cm, neprodejná, vyrobena
jako zájmový náklad pro ONV Třebíč.
Obsah: polohopis doplněný popisem sídel, pomístními
názvy a názvy vodních toků a ploch, terén znázorněný
vrstevnicemi, barevnou hypsometrií a stínováním doplněný popisem orografických celků a vrcholů, symbolické značky znázorňují výskyt a těžbu nerostů, průmysl, zemědělství, myslivost, školy, kulturní a osvětová
zařízení, zdravotnictví, turistické objekty, stavební,kulturní a historické památky, chráněná území přírody,
kresby typických představitelů fauny a flóry.

Ing. Jiří Kanis,
GKP v Praze, n. p.

školy

SOCIALISTICKÉ STÁTY STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY - čtyřdílná nástěnná obecně zeměpisná mapa v měřítku 1 : 1 250000, 1. vydání v r.
1987, náklad 2844 výtisků, rozměr 125 x 184 cm,
cena 280,Kčs, distribuce: Komenium, n. p., Praha.
Obsah: dálkové silnice a dálnice, železnice, vodstvo,
sídla nad 1 mil. obyvatel zobrazená plánkem. ostatní
sídla signaturami, hranice (státní, federativních republik, spolkových zemí a autonomních oblastí), terén na
souši zobrazen 7 výškovými stupni a stínováním. podmořský reliéf 3 Woubkovými stupni, výškové a hloubkové body, nadmořské výšky vybraných měst a jezer;
symbolické značky činných sopek, jeskyní, průsmyků,
zaniklých měst, ochranných
zdí, hranice národních
parků, námořní linky, značky přístavů a letišť.
Mapy

PRAHA PRO MOTORISTY - dopravní plán města,
1. vydání v r. 1987, náklad 100000 výtisků, rozměr
94,5 x 56 cm, po složení 10,5 x 28 cm, neprodejná,
vyrobena jakp účelov~ náklad pro Českou státní pojišťovnu a Ustav dopravního inžený:l:ství hl. města
Prahy.
'
Obsah - přední strana: podrobná dopravní mapa středu
města s popisem všech ulic a vyznačením jejich průjezdnosti, dopravně sklidněné ulice, pěší ulice, zóna omezeného stání, dlouhodobé uzavírky ulic, trasy metra,
linky tramvají, odborný obsah znázorněn 9 druhy značek, text obsahující seznamy objektů důležitých pro
motoristy, 4 detaily křižovatek (severní a jižní předmostí Hlávkova mostu, Bulhar, 1. P. Pavlova). Zadní
strana: přehledná dopravní mapa Prahy s nejbližším
okolím se zvýrazněnou
komunikační
sítí, popisem
městských částí. Druhy komunikací rozlišeny barevnými výplněmi s popisem, odborný obsah znázorněn
8 druhy tematických značek, vyznačena oblast zákazu
vjezdu nákladních automobilů nad 6 tun celkové hmotnosti a traktorů; informační text o druzích havarijního
pojištění.

ZO ŽiVOTA ORGÁNOV A ORGANI·
ZÁCI REZORTU ČÚGK A SÚGK

r

Celoitátna súťaž geodetov a kartografov
v stolnom tenise

odběratele

BESKYDY
turistická
vývěsní mapa (turistická
orientační tabule), 1. vydání v r. 1987, náklad 150 výticků, rozměr 175 x 120 cm, neprodejná, vyrobena jako
účelový náklad pro ČSTV a Vláiní výbor pro cestovní
ruch.
Obsah: stejný jako stejnojmenná
příruční turistická
mapa, navíc znázornění turistických značek používaných ke značení v terénu s vysvětlivkami.
Rozsah:
Moravskoslezské Beskydy, ve výřezu .jižní část Beskyd,
města Frýdek-Místek, Nový Jičín, Třinec, Jablunkov,
Kopřivnice, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí,
Vsetín a Čadca.

Jubllejný
dvadslatyplaty
celoštátny
stolnotenlsový
turnaj geodetov a kartografov
usporladaU
v dňoch 18. až
19. 3. 1988 Slovenská kartograf1a,
n_ p., Bratislava (SK)
a Geodetický ťístav, n. p., Bratislava
(GÚ) spolu so ZV
ROH oboch organlzáci!.
Mlestom turnaja sa stala nová,
moderná,
jednoťíčelová
stolnotenlsová
hala Západoslovenskej
ťíčelovej spr{wy športových
zarladenf
slovenskej organizácle
CSZTV v Bratislave-Krasňanoch
(obr. 1).
V predvečer
turnaja, 17. 3. 1988, sa uskutočnllo
losovanle hráč ov do jednotl1vých sťíťažL Prezentovalo
sa 17
kolekUvov z organlzáci!
a podnlkov
rezortu
Ceského
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Výsledky 25. rol!nfka:
I. Sútaž 3-členných družstiev mužov o Putovný pohár
GO. Startovalo 17 družstiev.
1. miesto Geodetický a kartografický
podnik v Prahe,
n. p., (GKP] (Ing. P. Děrkas, M. Bossanyi, J. Houška,
M. Vacek).
2. miesto Geodézie, n. p., Ceské Budějovice (Ing. J.
Brak, Ing. M. Hromádka, J. Masáček, J. Rod).
3. miesto Geodézie, n. p., Pardubice
(Ing. O. Kuře,
J. Lorenc, N. Nejedlý, L. Vašina).

Obr. 1 Celkový

po hrad na halu a súťažiacich
Snímka: L. Zverina,

SK

úřadu gebdetického
a kartografie
(COGK] a Slovenskéhto úradu geodézie a kartografie
(SÚGK). Z nich bol o
9 kolektívov z rezorku COGK a 8 kolektívov z rezortu
SOGK.
Otvorenie turnaja sa uskutočnllo dňa 18. 3. 1988 slávnostným nástupom všetkých sútažiacich. Turnaj otvorll
slávnostnym
prfhovorom
Ing. Pavol Kmeťko, riadlter
SK za účasti predsedu
SOGK Ing. Ondreja Michalku,
pretlsednfčky Slovenského výboru odborového svazu (OZ]
JUDr. Anny Kapusňákovej,
predsedu Mestského výboru
OZ Ing. Vladimíra Sujana, riad1tela Gb Ing. Ladislava
Gargaloviča a dalších hostí a usporiadatelov
turnaja
(obr. 2).

Obr. 2 Ing. P. Kmeťko, riaditef
stolnotenisového

Obr. 3 Bo; o každú loptičku
Snímka: L. Zverina,

SK

SK, otvára 25. ročník
turna;a
Snímka: L. Zverina, SK

Po slube súfažiacich
začaH urputné boje v jednotl1vých sútažiach na plltnást1ch stoloch. V prvý deň bola
skončená sútaž družst1ev žien a boli známi finalisti súťaaa družst1ev mužovo Finále sa uskutočnllo
na druhý
deň, ako i sútaže dvojhier a všetkých štvorhier (obr. 3).
Vyhlásenie výsledkov turnaja bol o vykonané slávnostným sposobom dňa 19. 3. 1988. Víťazi jednotlivých sútaží zfskal1 putovné poháre a účastníci, ktorí sa umiestnUi na 1.-3. mieste v jednotl1vých súfažiach
dostali
vecné ceny a diplomy.
'
Putovné poháre jednotlivých súťažf odovzdali víťazom
riaditel1a usporiadajúcich
organizácif.
Putovný
pohár
najlepšiemu kolektívu turnaja odovzdal predseda SOGK
Ing. Ondrej Michalko (obr. 4).
Osobitné ceny určené veteránom - účastní kom všetkých 25. ročnfkov - boH odovzdané týmto súťažiacim:
Ing. J. Kopačkovi (Geodézia, n. p., Plzeň), Ing. F. Sobotovi (Geodézia, n. p., Brno), J. Smolíkovi (Geodézia, n. p.,
Liberec) aJ. Szab60vi (Geodézia, n. p., Bratislava).

Obr. 4 Ing. O. Michalko,
predseda SOGK, odovzdáva putovný
pohár vedúcemu víťazného
kolektivu
Geodézie, n. p., Prešov
Snímka: L. Zverina, SK
II. Súťaž 2-členných družstiev žien o Putovný pohár
Geodézie, n. p., Bratislava. Startovalo 15 družstiev.
1. mi es to Geodézia, n. p., Prešov (/. Kundr[ková, M.
Lunterová, K. Hajdučková).
2. miesto Geodézie, n. p., Opava (K. Rychlá, M. sýkorová, Ing. A. Túmová].
3. miesto Geodézie, n. p. Plzeň (v. Průchová, Ing. R.
Skálová)
III. Súfaž v dvojhre mužovo Putovný pohár predsedu
·COGK. Startovalo 71 hráčovo
1. miesto Ing. P. Děrkas, GKP; 2. miesto Ing. M. Hromádka, Geodézie, n. p., Ceské Budějovice; 3. miesto Ing.
O. Kuře, Geodézie, n. p., Pardubice.
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IV. Súťaž v dvojhre žien o Putovný pohár predsedu
SOGK. Startovalo 38 hráčok.
1. miesto M. Lunterová,
Geodézia, n. p., Prešov; 2.
miesto K. Rychlá, Geodézie, n. p., Opava; 3. miesto Ing.
R. Skálová, Geodézie, n. p., Plzeň.
V. Súťaž v štvorhre mužov o Putovný
n. p., Plzeň. Startovalo 31 dvojíc.
1. miesto Ing. P. Děrkas-j.
Houška,
Ing. M. Eismann-K.
Hájek, Geodézie,
miesto Ing. M. Hromádka-J.
Masáček,
Ceské Budějovice.

pohár

Geodézie,

GKP; 2. miesto
n. p., Praha; 3.
Geodézie, n. p.,

VI. Súťaž v štvorhre žien o Putovný pohár Ostredného
výboru OZ. Startovalo 16 dvojíc.
1. miesto J. Kudrníková-M.
Lunterová,
Geodézia, n.
p., Prešov; 2. miesto K. Rychlá-M.
Sýkorová, Geodézie,
n. p. Opava; 3. miesto V. Prt1chová-Ing.
R. Skálová,
Geodézie, n. p., Plzeň.
VII. Súťaž v zmiešanej štvorhre o Putovný pohár Geodézie, n. p., Ceské Budějovice. Startovalo
35 dvojíc.
1. miesto J. Karlík-M.
Lunterová,
Geodézia, n. p.,
Prešov; 2. miesto P. Simek-K.
Rychlá, Geodézie, n. p.,
Opava; 3. miesto Ing. V. Gardelka-Ing.
R. Skálová,
Geodézie, n. p., Plzeň.
VIII. Súťaž o najlepší kolektiv o Putovný pohár bývalej Inžinierskej
geodézie, n. p., Praha za umlestnenie
na 1. až 8. mieste v každej kateg6rll.
1. Geodézia, n. p., Prešov 40 bodov, 2. Geodézie, n. p.,
Opava 39 bod ov, 3. GKP 38 bodov.
Záverečným
aktom
vyhlasovania
výsledkov
turnaja
bolo aj vystúpenle zástupcu Geodézie, n. p., Prešov. Ekonomický námestník
riaditela
Ing. Juraj Maňko pozval
všetky organizácie
oboch rezort ov na 26. ročník stolnotenisového
turnaja geodetov a kartografov
v roku 1989
do Prešova.
predseda

Ing. Zdenko
organizal}ného

XXI. ročník Branné orientační
automobilové soutěže geodetů -

Obr. 1 Slavnostní
Foto:

archív

zahá;ení

vzoT"né ZD Svazarmu

soutěže
AMK Litoměřice

Závod byl zahájen dne 17. června 1988 l'editelem n. p.
Geodézie Liberec ing. Pavlem Nedvědem, který jménem
pl'edsedy COGK i jménem organizátorO
uvítal všechny
pl'ltomné, popUI závodníkům
hodně úspěcht1 v soutěžích a spolu s l'editelem soutěže ing. Miroslavem Roulem,
esc., soutěž odstartovalI.
Soutěž 18. 6. 1988 ukončllo všech 33 pl'lhlášených
posádek, které nastouplly
ní! start. V jeho prO běhu nedošlo k žádné havárii a nikdo ze soutěžících
ze závodu
nebyl vyloučen.

MatuIa,
výboru

BOA5-

-G
Obr. 2 Součástí
Foto: archív

Ve dnech 17.-19.
6. 1988 uspořádal
z pověl'ení pl'edsedy COGK a pod jeho záštitou n. p. Geodézie Liberec
za spoluúčasti
PV ROH a vzorné základní
organizace
Svazarmu
AMK Geodézle Litoměl'ice
v Oštěku v okr.
Lltoměl'lce XXI. ročník BOAS-G (Geodézla rallye) s mezinárodní účastí.
Soutěž ve svém záhlaví měla ústl'ední heslo "Automobil - výrobní nástroj geodeta" a měla ukázat, jak pracovníci resortu
ovládají
svěl'ené
materiální
hodnoty,
z nichž osobní automobil je jednou z nejdt1ležitějŠích.
Soutěž byla dvoudenní
s jednou noční etapou a délkou tratě do 100 km. Kromě toho soutěžící plnili I úkoly
v branné pl'ípravě geodetO, v tělesné zdatnosti a v odborných znalostech.
\išechny
tyto cne byly naplněny.
Soutěž měla velmi 'dobrou úroveň, což se projevilo jak
v účasti, tak i ve Výsledcích.
Samotné soutěže se zúčastnilo
33 dvoučlenných
posádek, a to 18 z CSR, 6 ze SSSR, 3 z MLR, 3 z NDR a
3 z PLR. Poprvé v celé historii soutěže se jí zúčastnili
zástupci geodetO ze SSSR, ktel'í navíc pl'edvedli ukázku
dvou upravených
terénních
automobllO
používaných
pro práci geodetO v terénu.

prologu

byla

i soutěžní

vzorntJ ZD Svazarmu

střelba

AMK Litoměřice

Interjury
složená ze zástupcO všech účastníkO vyhlásila po zhodnocení
následující
výsledky:
1. 1 G Berger jil'í-Brojír
Rudolf, es, Geo Liberec
274,0 TB; 2. 27 G Ing. Peprný jll'í-Peprná
Jindl'lška, es,
Geo Praha, 281,2 TB; 3. 32 G Laštovka Petr-Ing.
Hofman
Tomáš, es, Geo Praha, 300,4 TB; 4. 25 G Ing. Pouč Mlroslav-Durčák
Karel, es, Geo Opava, 308,2 TB; 5. 18 Stangl
Stanlslav-Devera
Josef, es, 1. VOZO Litoměl'lce 329,6
TB; 6. 22 G Tuetoe Balázs-Fábián
Lászl6, H, Geo Pécs
345,1 TB; 7. 34 Jlndra Josef- Jlndrová Jitka, es, Stst LItoměl'lce 348,7 TB; 8. 28 Ing. Dlouhý Miroslav-Krejčí
Pavel, es Stst Litoměl'lce 362,2 TB; 9. 15 G KUhne Wolfgang-MUller
Steffen, NDR, Geokart Dresden 373,2 TB;
10. 7 G Schmidt Ede-Méhes
Zsolt, H, Geo Pécs 376,0 TB;
11. 9 G Adamová Vladlslava-Holas
Jan, es, Geo C. Budějovlce
385,0 TB; 12. 21 G Kaden joachim-Wagner
Thomas, NDR, Geokart Dresden 391,8 TB; 13. 14 G Hlinka Karel-Hlinka
Libor, es, Geo Litoměl'lce 404,4 TB;
14. 2 G Sašek Frantlšek-Pospíchalová
Vlasta, es, Geo
C. Budějovice 448,2 TB; 15. 23 G Penkala Kryst1an-Penkalová Janina, PL, Geo Katowlce 465,0 TB; 16. 114 Sobotová Ilona-Radvanová
Marta,
es,
AMK Balabenka
501,0 TB; 17. 19 G Ing. Clhovský Karel-Ing.
Procházka
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Vltě:j:slav, es, Geo Liberec 545,2 TB; 18. 31 Bůžek Jiřl-Bt'l.žková Gita, es, AFM Balabenka 549,1 TB; 19. 12
G Benked Lászl6Pakuts Hamás, H, Geo Pécs 584,6 TB;
20. 29 G Klementěv Aleksandr-Macijevskij
Vladimir, SU,
Geo Minsk 591,6 TB; 21. 16 G Spilevskij Sergej-Jakubovič Alexej, SU, Geo Minsk, 625,0 TB; 22. 5 G Spater
Frank-Stock
Hans-Gerd, DDR, Geokart Dresden 660,0 TB;
23. 26 G Zmeškal Jaroslav-Stětina
Milan, es, Geo Plzeň
666,5 TB; 24. 4 G Palčikov Jurij-Voroncov
Gennadij,
SU, Geo Moskva 851,2 TB; 25. 30 G Kadlecová IrenaIng. Kadlec Miroslav, es, CÚGK Praha 890,1 TB; 26. 24
G Gorelov Nikolaj-Uljanov
Aleksandr, SU, Geo Moskva
925,8 TB; 27. 13. G Smolka Roman-Underowicz
Tomasz,
PL, Geo Katowice 1007,6 TB; 28. 10 G Ignatov Vjačeslav-Suškov
Arkadij, SU, eNIIGAIK Moskva 1068,0 TB;
29. 20 Kukla Jaroslav-Kuklová
Narcisa, es, Litoměřice
1103,0 TB; 30. 3 G Guca Marian-Foltynowizc
Andrzej,
PL, Geo Katowice 1311,6 TB; 31. 6 G Beljajev Oleg-Vnukov Andrej, SU, eNIIGAiK Moskva 1355,4 TB; 32. 33 G
Ing. Sklenář Milan-Ing.
Plotica Jaromlr, es, Geo Opava 1596,0 TB; 33. 8 G Cermák Miroslav-Dvořáková
Libuše, es, Geo Liberec 1851,0 TB.

DRUZSTVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Geodézie Praha (st. č. 27, 32), es
Státnl statek Litoměřice (28,34], es
Geodézie Pécs (7, 22], H
Geokart Dresden (15, 21], DDR
Geodézie Liberec (1, 19), es
Geodézie Ceské Budějovice (2, 9), es
AMK Praha Balabenka (31, 114], es
Geodézie Mlnsk (16, 29), SU .
Geodézie Katowice (13, 23), PL
Geodézie Moskva (4, 24], SU
Geodézie Opava (25, 33], es
eNIIGAiK Moskva (6, 10), SU

Obr. 3 Posddka
Foto:

archív

MLR při

vzorn~

581,6
710,9
721,1
765,0
819,2
833,2
1050,1
1216,6
1472,6
1777,0
1904,2
2423,4

TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB

fízd~ zručnosti

ZO Svazarmu

AMK Litom~řice

Na závěr soutěže při společenském
večeru v Kulturnlm domě v Úštěku předali Ing. Nedvěd a Ing. Roule,
esc., vítězným posádkám a družstvil.m putovní poháry
předsedy CÚGK a upomlnkové ceny.
Všemi účastnlky, předevšlm zástupci spřátelených geodetických služeb, byla organizace soutěže a její prt'l.běh
hodnocena
velmi dobře.
Soutěž přispěla k navázáni
bližšlch přátelských
a soudružských vztaht'l. mezi všemi
účastnlky.
DalšI ročník

BOAS-G, a to už XXII., se uskutečnI

v ro-

ce 1990.
Přejeme hodně zdarul

TU Dr.

Milan

Solnický,

COGK

V prt'l.běhu a po skončeni
9. celostátnl výstavy ZENIT
1988 v našich
sdělovacích
prostředcích
bylo uvedeno
tolik zpráv, že je nynl zbytečné
vysvětlovat
význam
dobře známé přehlldky tvil.rčí iniciativy
mladých
lidi,
která se konala po dobu
prvnlch červnových čtrnácti
dnt'l. roku 1988 v obou křldlech
Sjezdového
paláce
PKOJF Praze.

z

Přesto si připomeňme tuto výstavu, nebot mezi 2500
vystavovanými exponáty byly též dva, které reprezentovaly činnost rady mladých odbornIkt'l. při ZO SSM Geodetického a kartografického
podniku v Praze, n. p.
Hlavnlm exponátem zástupct'l. resortu CÚGK byl Malý
atlas světa, kartografické
dno osmičlenné mládežnické
komplexnl racionalizačnI
brigády, které se v době výstavy již prodávalo na knihkupeckých
pultech. Malý
atlas světa (viz GAKO č. 11/1987] se úspěšně prodával
dokonce i v kniznlm stánku Našeho vojska přlmo na
výstavě. Návštěvnici výstavy mohli na panelech nahlédnout na tiskový arch atlasu, prohlédnout
si jeho
obálku a přečlst si o atlasu dalšl podrobnosti.
Druhý přlspěvek rady mladých odborníkil. nazvaný:
"Zpt'l.sob skládáni nástěnného
plánu Prahy" byl na výstavě předveden prototypem se čtyřmi fotografiemi názorně ilustrujlcImi výhody tohoto nápadu. Dále volnou
plochu na výstavnlch panelech doplnily propagační materiály pražského nakladatelstvl.
Vedle kladt'l. listů map
pro veřejnost zde byla vystavena ještě mapa ehráněná
územI přIrody CSSR, kterou si pořadatelé vyžádali jako
llustraci pro vedlejšl expozici reprezentujlcl
hnut! Brontosaurus a Strom života.
Tolik ke kartografickému
zastoupeni
na celostátnl
výstavě ZENIT '88, která sice skromně, ale přece propagovala tvt'l.rčl Iniciativu mladých lidi v resortu CÚGK.
Všeobecně na výstavě převažovala elektronika, at již
v expoziclch klubt'l. vědeckotechnické
činnosti SSM, Svazarmu nebo v dalšlch jednotlivých
resortnlch
expozlclch. Rada řešenI vystavovaná na výstavě byla na úrovni vynálezt'l., prt'l.myslových vzoril. a zlepšovaclch návrhů.
Své stánky zde měly I mládežnické organizace ze socialistických státt'l., konzu!tačnI
střediska
ÚV SSM, ÚRO
a CSVTS a prodejny knih, potřeb pro modeláře a radioamatéry.
Kdo hledal na výstavě dalšl exponáty, které majl
k našemu oboru bllzko, našel jen ojedinělý přlspěvek
Geografického
ústavu
CSAV v Brně fotografiemi
a stručným popisem dokumentovanou
práci sedmadvacetUetého RNDr. S. Nováka "Prt'l.zkum stanovlštnl heterogenity zemědělských pozemkt'l. pomoci DPZ".
Návštěvnlky překvaplla zajlmavá'novinka.
Mlsto pamětnI knihy byla pro všechny k dispozici bllá stěna,
na kterou každý mohl napsat, co sl mysll o výstavě.
Samozřejmě,
že vedle vtipných
a chytrých poznatkt'l.
a názort'l. se na stěně objevily též vulgárnl výkřiky, ale
ani ty nijak nesnlžlly význam jiných sdělení. Bylo se
vždy a všude na co dívat a dvě hodiny věnované na
prohlfdku výstavy nemusely stačit.
Oficiální hodnocenI celostátnl. pl'ehlldky Zenit byla
pl'lznivá a tak se již nynl hovoří o přípravách na desátou přehlfdku. Pokud se týká přlšUho zastoupeni
oboru geodézie a kartografle
na výstavě ZENIT, hledejme jej zejména mezi vysokoškoláky a středoškoláky
našich odborných škol a v těsnějšl spolupráci s mladými odbornIky ze Slovenska. Reprezentaci
naši profese je možné rozšlřit na dalšI resortni podniky, ale
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i na jiné obory, než na kartografii,
například
na dálkový prťl.zkum Země, fotogrammetrií
nebo Inženýrskou
geodézii. Výstava Zenit totiž představuje
levnou a potřebnou propagaci našeho oboru. Pro zajímavost náklady
na výstavu a přípravu
exponátťl. představovaly
pro ZO
SSM GKP v Praze, n. p., pouhých 93,30 Kčs.
Nad účastí exponátťl. z resortu
CÚGK na celostátní
výstavě ZENIT 1988 se mohou vést spory, mťl.žete proti
nim protestovat,
ale to není všechno, co mťl.žete dělat.
Pokud jste mladí, mťl.žete se sami ucházet se svými nápady o volnou vstupenku na výstavu a pokud jste starší,
mťl.žete těm mladším pomoci v jejich tvťl.rčí práci, aby se
na výstavu Zenit dostali.
Své poznatky, návrhy a rady adresujte
ZO SSM Geodetického
a kartografického
podniku
v Praze, n. p.,
nebo do redakce našeho časopisu.
Ing. Petr Skála.

COGK

Ing. Vladimír Kolář se narodil dne 22. 10. 1928 v Sepekově na okrese Písek. Vystudoval
reálné gymnazium,
CVUT v Praze a po skončení vojenské prezenční služby
v roce 1953 nastoupil
do Geometry, n. p., Ceské Budějovice a sjednocením
zeměměřické
služby se stal od
1. 1. 1954 pracovníkem
Oblastního ústavu geodézie a karlografle v Ceských Budějovicích.
Postupně prošel funk·
ceml vedoucího oddílu mapování, vedoucího provozu evllence nemovitostí [EN), hlavního geodeta (náměstka řed.)
Oblastního ústavu geodézle v Praze pro Jlhočeský kraj.
V hospodářských
funkcích soustředil
své úsilí na zvýšení odborné I technické
úrovně prací a jejich organizace na střediscích
geodézie
[SG), zvláště na zavedení
a prohlubování
automatizace
EN, na široké uplatnění
fotogrammetrie
v údržbě map EN, číselných metod měření, ale také na realizaci výstavby objektťl. SG v okresních městech.
Aktivně pracoval ve funkcích
ROH, CSVTS, sCSP na
krajské I vyšší úrovni. Od roku 1972 zastává funkci ředitele Geodézle, n. p., Ceské Budějovice. Ve své práci
vždy sledoval všestranný
a soustavný rozvoj geodetické
a kartografické
služby, usiloval o spolehlivé
zajištění
kádrové základny
podniku, její stabillzacl
a politickoodborný rťl.st.

Blahopřejeme
s. Ing. Vladimíru Kolářovi k jeho životnímu jubileu, kterého se dožívá v plné sne a svěžesti
a přejeme mu do dalších let pevné zdraví a spokojenost
v osobním a rodinném
životě a další úspěchy v jeho
od povědné "práci.

Ing. Karel Čípa -

60 let

Dne 2. 10. 1928 se narodil Ing. Karel Cípa, vedoucí od·
dělení technického
odboru CÚGK. Rodák z Hradce Králové, absolvent reálného gymnázia, CVUT v Praze a post·
graduálního
studia na VSE v Praze.
Do roku 1962 pracoval ve funkcích vedoucího měřického střediska
a pak střediska
geodézle
ve Frýdlantě
v Cechách, Holicích a Pardubicích
a do roku 1979 ve
funkcích ředitele Ústavu geodézle a kartografle
v Par·
dubících, závodu Inženýrské geodézie Brno a Oblastního
ústavu geodézle v Praze. Prošel řadou stranických
funkcí ve výborech ZO KSC, byl aktivistou
OV a KV KSC.
Radu let pracoval jako člen státní zkušební komise na
CVUT, vykonával
funkci předsedy
resortní
zkušební
komise. Jako člen odborné skupiny evidence
nemovitostí (EN J zpracovával
a přednášel
mnohé referáty
k činnosti SG a probojovával
koncepční,
racionalizační
a organizační
návrhy. V i'fdlcí a organizační
práci do·
sáhl dobré výsledky zejména v zavedení automatizace
sumarlzačních
prací a zavádění
Inovačních
prvkťl. racionálního systému evidence nemovitostí
[RSEN). Zprvu
v Pardubicích,
v roce 1970 v Praze, posléze v roce 1972
pro celou CSR, bylo realizováno
automatizované
zpracování sumarizace
a řada inovací, zejména převod pozemkových map na PET fólie a operátu EN na mlkro.
flše. Je autorem koncepce činnosti SG, zásad pro zavádění RSEN z roku 1977, návrhu na provádění fyzických
Inventur pťl.dy v 6. pětiletém
plánu a návrhťl. opatření
na úseku vývoje, ochrany a využívání půdního fondu.
V posledních
letech vypracoval
návrhy z oblasti mimoresortních
činností, mj. i návrh na racionalizaci
agend
orgánů ochrany zemědělského
pťl.dního fondu a návrh
na aktualizaci
a doplnění tematického
obsahu map bonitovaných
pťl.dně ekologických
jednotek.
Za obětavou politickou a pracovní angažovanost
a veřejně prospěšnou činnost byla mu udělena četná resortní
i mimoresortní
uznání a vyznamenání.
Toto bilancování
dosavadní
činnosti jubilanta
je dobrou vizitkou obětavé práce pro střediska
geodézle při zavádění výsledký
vědeckotechnického
rozvoje do praxe.
Blahopřejeme
Ing. Karlu Cípovl k jeho životnímu ju·
bileu a přejeme mu ještě hodně úspěchů, pevné zdraví
a spokojenost
v osobním a rodinném životě.

Pracovní kolektiv Geodézie, n. p., v Ceských Budějovicích, vždy spolehlivě
uspokojoval
požadavky na geode·
tlcké a kartografické
práce v krajI. Za pracovní Iniciativu a dosažené výsledky mu byl několikrát propťl.jčen Ru·
dý prapor nebo Cestné uznání předsedy
CÚGK a předsedo
nlctva CVOS a uděleny vládou a ÚRO čestné tituly.
Soudruh Ing. Kolář byl členem kolegia předsedy CÚGK
a je předsedou
státní zkušební
komise pro závěrečné
zkoušky oboru geodézle a kartografle
stavební fakulty
CVUT v Praze. Od roku 1963 je členem a od r. 1971 ta·
jemníkem
komise "LHZ Jč. KNV. Od roku 1973 pracuje jako lektor a aktivista Jč. KV KSC. Získané osobní
poznatky a zkušenosti
prosazoval
na odborných
seminářích, publikoval
v GAKO a v krajském
tisku.
Za výsledky své práce v oblasti hospodářské
a společenské získal četná ocenění, čestné uznání III. stupně
Za rozvoj národních
výborťl. a vyznamenání
"Za vynikající práci" propůjčené
prezidentem
republiky za dlouholetou úspěšnou
práci pro rozvoj geodézie a karto·
grafle.

Dne 22. 10. 1928 se narodil v Praze Ing. Vladimír Pospíšil, vedoucí oddělení ekonomického
odboru CÚGK. "ystudoval reálné gymnázium,
CVUT v Praze v roce 1951
a později VSE. Nastoupil do Geoplánu a po sjednocení
zeměměřické
služby v roce 1954 se stal pracovníkem
OÚGK v Praze. V roce 1957 přechází
jako zeměměřič
gravimetrie
a seismiky
do Ústavu pro prťl.zkum uhel·
ných ložisek, který v roce 1958 splynul s Geologickým
prťl.zkumem, n. p., Praha. V tomtéž roce byl vyslán ministerstvem
paliv na prťl.zkllmnou expedlcl
do Afghánistánu.
Po návratu
a kratším
pťl.sobení v seismické
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skupině přešel do funkce vedoucího provozu geofyziky.
V té době se již určitou dobu zabýval ekonomickou problematikou, a proto využil možnosti přejít do vytvářeného ekonomického oddělení VÚGTK v Praze. Od 1. března 1968 přechází na ÚSGK, kde po řadu let pracoval
v rfizných ekonomických
funkcích. Po novém uspořádání resortního
centra zi'lstal dále na ekonomickém
I1seku, kde své I1siH soustředil především na di'lsledné
prosazování a propojování řídících prvki'l odborně technického a ekonomického charakteru.
Bohatá je jeho veřejná činnost v ČSVTS a Svazarmu.
Dlouhá léta pi'lsobil jako předseda obvodní motoristické
rady Svazarmu
a předseda
Skoda klubu v Praze.
V ČSVTS pracoval rovněž ve funkci předsedy odborné
skupiny ekonomiky geodézie a kartografie.
S. Ing. Pospíšil jako tvi'lrčí pracovník I1středního orgánu má osobní podíl na dlouholetých velmi dobrých výsledcích, kterých resort ČOGK zejména v posle~ním desetiletí dosáhl. Podařilo se mu vybudovat uceleny systém
plánování geodetických a kartografických
prací v celém
plánovacím procesu, zajišťující plné prosazování resortních záměri'l a l1čelné hospodaření
s prosti'edky státního rozpočtu na geodetické a kartografické
práce.
Za svoji pracovní a společenskou angažovanost obdržel několik uznání a vyznamenání, napi'. "Zasloužilý
pracovník resortu ČOGK" čestné uznání 1. stupně ÚR
ČSVTS, čestný odznak 1. ~tupně za obětavou práci ČÚV
Svazarmu apod.
Blahopi'ejeme s. Ing. Pospíšilovi k jeho životnímu jubileu kterého se dožívá v plné svěžesti, a pi'ejeme mu
do ďalších let dobré zdraví a spokojenost v osobním
a rodinném životě a další I1spěchy v jeho tvi'lrčí práci.

V zái'í 1988 se doŽil 60 let významný maďarský geodet
prof. dr. István j06. Po absolvování vysoké školy v roce
1954 a sedmileté výrobní činnosti pi'lsobil v období 1961
až 1986 v oblasti i'ízení geodézie a kartografie v MLR.
V roce 1982 byl jmenován profesorem geodézie. V této
funkci pi'lsobí dodnes.
V jeho osobě se spojuje státní technické řízení s vědeckou a pedagogickou činnosti. V době jeho pi'lsobení
ve vedoucích funkcích geodetické služby MLR dosáhla
maďarská geodézie vysokou mezinárodní
l1čroveň, zejména:

-

Prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc. šedesáti letý

V plné pracovní svěžesti se letos v červnu dožil 60 let
prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc., profesor katedry geodézie a kartografie na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně. Během své dlouholeté
pedagogické
činnosti jako náročný učitel geodézie a vyrovnávacího
počtu se výraznou měrou zasloužil o rozvoj vojenského geodetického
a kartografického
studia. Zejména je
oceňována jeho práce s posluchači v rámci jejich odborné vědecké činnosti. jako externí
učitel
katedry
geodézie dlouhodobě přednášeI také na Vysokém učení
technickém. (VUT) v Brně. Je pi'edsedou státní zkušební komise oboru geodézie a kartografie
na Slovenské
vysoké škole technické v Bratislavě li členem stejné
komise na VUT v Brně. Během své dlouhodobé pedagogické činnosti napsal prof. Nevosád celou řadu skript
a několik učebnic, která jsou využívána I na dalších
vysokých školách. Publikoval přes padesát odborných
a vědeckých pracÍ. Jeho věďeckovýzkumná
činnost je
orientována
na aplikace vyrovnávacího
počtu a chybové analýzy v geodézii.
Prof. Nevosád zastává od konce padesátých
let též
významné odborné a společenské funkce. je dlouholetým funkcionářem ČSvTS, nejdi'íve byl členem a později
dlouholetým
předsedou
OS 1705-geodetické
základy.
Pi'es deset roki'l je vědeckým tajemníkem českého výboru a členem čsl. výboru společnosti geodézie a kartografie. Tuto činnost ocenila ÚR ČSVTS propů jčením
Čestného uznání 1. stupně. Kromě toho pracuje i v mezinárodních nevládních organizacích. Deset let byl aktivně činný v pracovní skupině KAPG. Od počátku sedmdesátých let je národním delegátem 4. komise FIG.
Více než ti'icet roki'l prácuje v ri'lzných odborái'ských
funkcích. jeho aktivní odborái'skou práci ocenila ÚRO
propi'ljčením "Pamětní medaile A. Zápotockého". je členem BSP a držitelem střlbrného
odznaku BSP. Velmi
aktivně se angažuje i v místě bydliště, kde dlouhá léta
je místopředsedou občanského výboru.
Pi'i pi'íležitosti významného životního jubllea přejeme
prof Ing. Zdeňku Nevosádovi, DrSc. pohodu v práci,
hodně zdrav! a spokojenosti v osobním životě, aby mohl
v plné svěžesti pi'edávat své odborné zkušenosti mladé
generaci geodetů a kartografů.

základní geodetické práce včetně kosmické geodézie,
rozvíjené na nově vybudované' observatoi'i Penc,
mapování ve velkém měi'ítku a obnova katastrálních
map,
topografické mapování a tvorba základních map sti'edních měřítek pro potřeby národního hospodářství,
rozvoj dálkového pri'lzkumu Země aj.

jeho vědecká práce je zaměřena na otázky zdokonalení geodetických základi'l, geodetických systémfi a zobrazení, recentní pohyby zemské ki'lry aj. Výsledky této
činnosti byly publikovány v téměř 200 článcích a pi'íspěvcích.
Významná je jeho organizační činnost v rámci vědeckotechnického
rozvoje, mezinárodní
spolupráce geodetických služeb socialistických
státi'l, akademií věd i mezinárodních nevládních organizaci.
je členem maďarské
vědeckotechnické
společnosti
geodézie a kartografie
od jejího vzniku, od roku 1980
je jejím předsedou.
jubilant má vi'elý vztah i k čs. geodézii a kartografii.
Osobně významně pi'ispěl k rozvoji spolupráce čs. a maďarské geodézie a kartografie
a k dosažení její současné I1rovně.
U příležitosti jeho životního výročí mu přejeme pevné
zdraví a nové pracovní I1spěchy.

šeností
pracích

1988/271

Dne 7. července 1988 zemi'el ve věku 78 let Ing.
Václav
Pichlík,
CSc.,
vzácný člověk, vynikající
výzkumný
pracovník,
opravdová osobnost československé i mezinárodní fotogrammetrie.
Po absolvování reálky
v Písku a zeměměi'ičského studia na Českém vysokém učení technickém
v Praze působil řadu let
pi'i mapování a v geodetických základech.
Zkuklasických mapovacích metod využil ve svých
v oboru fotogrammetrie
ve Státním zeměmě-

Geodetický a kartografický
obzor
roěnik 34/76, 1988, ěislo 10

2n

l'ičském a kartografickém
ústavu, později v Geodetickém a topografickém ústavu.
Krátce po vzniku Výzkumného ústavu geodetického,
topografického
a kartografického
(VÚGTKJ byl pod jeho vedením zahájen výzkum fotogrammetrlckých
metod. 20 let jeho tvůrčí práce ve VÚGTK bylo obdobím
sousti'eděné, svědomité tvůrčí práce, jejíž výsledky patřily k pl'edním I v mezinárodním
srovnání. Projevily
se zejména v
racionálních
metodách celostátního
topografického
mapování,
fotogrammetrických
technologiích
mapování ve velkých měl'ítkách,
využití fotogrammetrie
pro l'ešení l'ady aktuálních
technických
probléml1 v národním hospodál'ství.
Zesnulý věnoval prvol'adou pozornost realizaci svých
teoretických a experimentálních
prací ve výrobě a trvalému spojení s praxí. Rada výzkumných prací a pl'íspěvků publikovaných
u nás i v zahraničí našla velký
ohlas i mezinárodní ocenění. Z nich byly čerpány zkušenosti a podněty pro tvorbu Základní mapy velkého
měl'ítka, jejíž technické parametry patl'í dodnes k nejprogresívnějším
v mezinárodním
srovnání. Jeho práce
v oblasti stavu kritérií pl'esnosti fotogrammetrických
metod za spolupráce
téměl' 400 členských zemí patl'í
mezi největší úspěchy čs. fotogrammetrle.
Byl skromným, neokázalým, velmi obětavým výzkumným pracovníkem a dloholetým aktivním členem KSC.
Jako pl'edseda odborné
skupiny
pro fotogrammetrii
CSVTS rozšil'oval novou fotogrdmmetrickou
techniku
a technologii, získával mladé spolupracovníky
ve všech
krajích, kam byla v šedesátých letech fotogrammetr1cká
technika roz~il'ována, pro tuto racionální metodu.
Za své dno byl několikrát vyznamenán resortním vyznamenáním i CSVTS. Byl progresívním tvl1rčím pracovníkem I z dnešního náročného hlediska.
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C.: Automatizovaná kresba vrstevnic v roviném
terénu, s. 3-5.
Banova, P.-Banov,
B.: Tvorba sítí z nepl'ekrývajících
se
trojúhelníků
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Darak15i;ev, Cv.-Ceorgi;ev,
Iv.: Možnosti teodolitu ~heo
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Cest jeho památcel
T.: Rozvoj společenských
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s. 316-317.
Merkel,

Vybrané referáty z 8. kartografické
konference ČSVTS
Ve dnech 11.-13. listopadu 1987 se v Pardubicích konala 8. kartografická
konference CSVTS, jež byla zaměřena na aktuální problémy kartografické
vědy, výzkumu
a praxe v období 8. pětiletky.
Většina pl'ednášek, zal'azená do programu konference,
byla již publikována ve sborníku konference, jiné v odborném časopise Geodetický a kartografický obzor (1987,
č. 9 j. Zbývající pl'ednášky a usnesení konference
jsou
obsaženy v publikaci "Vybrané referáty z 8. kartografické
konference CSVTS", jež byla vydána v edici Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech.
Účastníci konference, kteří dosud uvedenou publikaci
neobdrželi, mohou si ji vyžádat ve VÚGTK Zdlby (Odvětvové informační stl'edisko), Zdlby, č. p. 98, okr. Praha-východ, psC 25066.
Ing. Bohumil

Sídlo,
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Jak hodnotíme "Przegllld geodezyj?,y", s. 3-.5.
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pi'Idy na černobílýeh leteckých smmclCh, s. 16-17.
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Práce geodetů při proměřování jeřábové dráhy
Foto: Archiv, Geodézie, n. p., Praha

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO
HOSPODÁŘSTVi
Obsahuje výklad podmínek a hospodářství jednotlivých
zemí světa. Zabývá se jednotlivými odvětvími národního
hospodářství všech zemí, ale i jejich mezinárodními ekonomickými svazky.
328 stran, 7 obrázků, váz. 31 Kčs

VODO,HOSpooAŘSKA

PEDOLOGIE

Pojednává o základních vlastnostech půdy, o hydrostatice a hydrodynamice půdní vody a o problémech meliorací a vodního hospodářství.
2., přepracované vydání, 296 stran, 122 obrázků, 36 tabulek, váz. 25 Kčs

REKREAČNí DOMKY
Přináší ukázky nových typů rekreačních objektů pro individuální rodinnou rekreaci, tj. rekreačních domků vhodných pro dostavbu vesnic.
240 stran, 382 obrázků. váz. 37 Kčs

STAVBA A OPRAVA CHATY
Uvádí souhrn praktických rad pro výběr pozemku. přípravu staveniště, výběr vhodného typu chaty, půdorysná řešení chat, jejichzClřízení a vybavení.
320 stran, 238 obrázků. 5 tabulek, váz. 35 Kčs

odbytový

':Jdbor

Spálená 51
113 02 Praha 1,

