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Hlavné úlohy rezortu
KSČ a zjazde KSS
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A. M. Berljant
Integrace kartografické
a aerokosmické motody
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NA POMOC GEODETICKt A KARTOGRAFICKt
PRAXI
Ing. Jiří Šíma, CSc.
Soudobé a'plikace pozemní a blízké fotogrammetrie v úlohách inženýrské geodézie - 4. část
příloha
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1986, do sazby

v září

061.14(437) :528:330(437)
LENKO, D.
Hlavné úlohy rezortu
SÚGK po XVII. zjazde KSČ a
zjazde KSS
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, Č. 11,
str. 261-264
Podiel rezortu
Slovenského
úradu geodézie a kartografie na plnení záverov XVII. zjazdu KSČ pri uspokGjovaní požadaviek
na geodetické
a kartografické
práce, v oblasti ochrany pódneho fondu, vo zvyšovaní
životnej úrovne a v medzinárodnej
spolupráCi. Vplyv
rozvoja vedy a techniky,
kvality kádrov, investičnej
výstavby a zvýšenej úrovne plánovania
na splnenie
určených zámerov.

528.9 + 528.8
BERLJANT, A. M.
IntegraUon der kartographischen
und aerokosmischen
Methode
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 11,
Selte 265-270, 1 Abb., Lit. 23
lntegratlonsfaktoren
der kartographischen
und aerokosmlschen Methode und Elnhelt der wlssenschaftlichtechnischen
Grundlagen. Allgemelntheoretische
Probleme und deren Applikatlon zur Grundung elnheit11cher
Theorle der kartographlschkosmischen
Methode. Aufgabe der Unterscheidung
von graphischen
Abbildungen auf Karten und Aufnahmen. Geolkonlk als Grundlage I der lntegratlon
der kartographlschen
und aerokosmlschen Methode.

528.9 + 528.8
BERLIANT, A. M.
Integrace
kartografické
a aerokosmické
metody
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, Č. 11,
str. 265-270, 1 obr., lit. 23
Faktory integrace
kartografické
a aerokosmické
metody a jednota vědeckotechnické
základny. Obecněteoretické problémy a jlJjich aplikace pro vytVářen! jednotné teorie kartograficko-aerokosmické
metody. Úkol
rozlišování
grafických
obrazú na mapách a snímc!ch.
Geoikonika jako základ integrace
kartografické
a aerokosmické metody.

061.14(437) :528:330(437J
LENKO, D.
Maln Tasks of the Branch of Slovak Orlice for Geo·
desy and Cartography
after the XV11th Czechoslovak
Communist Party Congress and the Slovak Communist
Party Congress
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 11,
pp. 261-264
Contrlbutlon
of the branch of Slovak Offlce for Geodesy and Cartography
to fulmling
concluslons
of the
XVllth Congress
of CCP lm satlsfylng
demands for
geodetic
and cartographlc
works, in the sphere o·f
the land fund preserva tlon, rals~ng-up the livlng stan·
dard, and ln the Internatlonal
cooperation.
Effect of
the development
of science and technlcs,
quality of
staf!, capltal construction,
and raised level of planning on fulfllllng glven tasks.

061.14 (437) :528:330 (437)
nEHKO, ,lJ,.
rnaBHble 3aAa'lll
BeAOMCTBa cvrK
nocne
XVII.
Cbe3Aa Knq II Cbe3Aa Knc
reoAe3114ecKIIH 11 KapTorpaepl14eCKI1H 0630p,
32,
1986, N° 11, CTp. 261-264
Y4aCTI1e BeAOMCTBaCnOBal.lKOrO ynpaBneHI1S1 reoAe31111 11 KapTorpaepl111 B BbJnonHeH1111 3aKnlO'leHI1H
XVII. Cbe3Aa Kn4 Anll 06ecne4eHI1S1 Tpe60BaHIIH Ha
reOAe3114eCKI1e 11KapTorpaepl14eCKI1e pa60Tbl, B cepepe oxpaHbl 3eMenbHoro
epOHAa, npl1 nOBblWeH1111
lKI13HeHHOro ypOBHll 11 B MelKAYHapOAHoM COTPYAHI14eCTBe. Bnl1S1Hl1epa3BI1TI1ll HaYKI1 11 TeXHI1KI1,Ka4eCTBa KaApoB, Kanl1TanbHOro CTpOI1TenbCTBa 11 no·
BblWeHl1ll ypOBHll nnaHl1pOBaHI1S1 AnSI BbJnonHeHlIll
onpeAeneHHblx 3aAa4.

528.9 + 528.8
5EPn5IHT, A. M.
\IIHTerpal.lllSl KapTorpaepll'leCKoro
II a3pOKOCMII'leCKOro MeTOAOB
reoAe3114eCKI1H 11 KapTorpaepl14eCKI1H 0630p,
32,
1986, N° 11, CTp. 265-270, 1 pliC., nl1T. 23
<paKTopbl I1HTerpal.ll111 KapTOrpaepl14eCKOro 11 a3poKOCMI14eCKOro MeTOAOB 11 eAI1HCTBO HaY4Ho-TexHI14ecKoH 6a3bl.
06U\eTeOpeTl14eCKl1e
npo6neMbl
11
I1X npl1MeHeHl1e AnSI C03AaHI1S1eAIIHOH TeOp1111KapTorpaepo-a3pOKOCMl14eCKOro MeTOAa. 3aAa4a
pacn03HaBaHIIll rpaepl14eCKIIX 06pa30B
Ha KapTax 11
CHI1MKax. reOIlKOHIIKa OCHOBa I1HTerpalll111 KapTorpaepl14eCKOro II a3pOKOCMI14eCKOro MeTOAoB.
061.14(437) :528:33()(437)
LENKO, D.
Hauptaufgaben
des Ressorts
SÚGK nach dem XVII.
Parteitag
der KSČ und dem Parteitag der KSS
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 11,
Seite 261-264
Antei! des Ressorts des Slowakischen
Amtes fiir Geodllsle Dnd Kartographle
bel Erfiillung der Beschlilsse
des XVII. Parteitages
der KSČ zur Befrledlgung
der
Forderungen
auf
geodlltlsche
und
kartographlsche
Arbelten lm Berelch des Bodenfondschutzes,
ln Erh5hung des Lebensniveaus
und in der internatiooalen
Mltarbelt.
Elnfluss der wlssenschaftlichen
und technischen Entwlcklung,
der Kaderqualitllt,
des Investaufbaues
und der Erh5hung
des Nlveaus der Planaufstellung
auf Erfilllung der festgesetzten
Ziele.

528.9 + 528.8
BERLJANT, A. M.
Integration
of the Cartographic
and Aerospace
Me·
thods
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 11,
pp. 265-270, 1 lig., 23 ret.
Integratloo
factors of the cartographic
and aerospace methods and unity of the sclentiflc-technlcal
base.
General theoretical
problems
and their appllcatlon
for creatlng a consistent
theory of the cartographlc-aerospace method. The problem of Image decognition
in maps and photographs.
Geoiconography
as a base
for integra tlon of cartographic
and aerospace
methods.
061.14(437) :528:330(437)
LENKO, D.
Les princlpaux
devoirs du Bureau SIovaque de Géodésie et Cartographle
aprb
le XVII. congres du ParU Communlste TchécosIovaque
et du ParU Communiste
Slovaque
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 11,
pages 261-264
La particlpation
du Bureau Slovaque de Géodésie et
Cartographle
11.I'accompllssement
des conclusions
du
XVII. Congrěs du Parti Communiste
Tchécoslovaque
pour la satlsfaction
des eXlgences concernant
les travaux géodéslques
et cartographlques,
dans le domalne de I'augmentation
du niveau de vle et la coopération internationale.
Influence du développement
de
la sclence et de la technlque,
la qualité des cadres,
I'édif!catlon
des constructlons
d'investlssement,
d'un
plus ha ut degré de planificatlon,
sur I'accomplissement des orientatlons
déterminées.
528.9 +528.8
BERLJANT, A. M.
L'íntégration
de Ia méthode cartographique
et aérocosmlque
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 11,
pages 265-270, 1 i1lustration,
23 blbllographles
Les facteurs d'intégration
de la méthode cartographlqUe et aérocosmlque
et I'unité de la base sclentifico-technique.
Problěmes
d'ordre
théorique
général
et
applications
pour la réallsation
d'une théorle
unlfiée de la méthode
cartografico-aérocosmique.
Problěme de la distinction
des Images graphlques
sur
cartes et photographles.
La géOlconologie cOllllme base
de I'intégration
de la méthode cartographlque
et aérocosmique.

6EOIECHNOl061CKÉ ME10DY
DOBÝVÁNí lOŽiSEK
Uvádí základy geoteohnologických metod těžby nerostných surovin, definuje
předmět, metody a cíle geotechnologie a její 'vztah k jiným vědním ooorůmo přiná1šípraktické zkušenosti s použitím geotechno·logických metod, jako je podzemní rozpouště'ní solí, podzemní loužení, podzemní zplyňOivání uhlí, ,geotechnologioké metody těžby ropy, podzemní vytOivování(síry a hydraulické dobývání užit·
kových nerostů vrty. V závěru jsou poznámky
některých geotechnologických metodách ve stádiu vý:zkumu.

°

Překlad z ruštiny. 196 stran, 80 obrázků, 15 ,tabulek, váz_
41 Kos.

IRHACí PRÁCE
S ŘíZENÝM VÝIOMEM
Zabývá se řízeným výlomem, který je speciální technologií trhacích prací dovolující použít trhavin i v místech,
kde se kladou mimořéidné požadavky na obrysovou plochu
a tím odstraňuje ruční dolamování ochranné vrstvy. Kromě teorie řízeného- výlomuuvádířadu
příkladů jeho použití ze všech oblostí rozpojování hornin a betonu trhavinami.

Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu

SNTL - Nakladatelscví
Spálená 51, 113 02 Praha

technické
1

literatury,

odbytové oddělení,

...... výt. Arens: Geotechnologické metody dobýv'n( loiisek
...... výt. Brothánek-Voda:
Trhad práce s řízeným výlomem
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Hlavné úl~hy rezortu SÚGK po XVII.
zjazde KSC a z;azde KSS

XVII. zjazd KSČ prerokoval, prijal a určil závaznú
politickú líniu na ďalšie obdobie budovania rozvinutej socialistickej
spoločnosti v Československu.
Zjazdom schválené Hlavné smery hospodárskeho a
sociálneho rozvoja ČSSR na roky 1986 až 1990 a
výhfad do roku 2000 plne zodpovedajú požiadavke
politiky strany urýchliť dynamiku hospodárskeho a
sociálneho rozvoj a spoločnosti cestou všestrannej
intenzifikácie
nášho národného
hospodárstva
na
základe vedecko-technického
pokroku a medzinárodnej spolupráce s členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej
pomoci (RVHP], a takto zabezpečiť ďalší rast životnej úrovne fudu, uspokojovanie
hmotných a duchovných potrieb obyvatefstva na
lcvalitatívne vyššom stupni, upevňovať jeho žIvotné
a sociálne istoty a utvárať čoraz pi'iaznivejšie podmienky pre harmonický rozvoj človeka.
Je povinnosťou každého vedúceho pracovníka, a
to nielen člena strany, nájsť sposoby a cesty, ako
sa v spolupráci so širokým okruhom spolupracovníkov podiefať na svojom pracovisku na dosiahnutí
určených ciefov.
Preto vedenie Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK] spolu s riaditefmi organizácií a
straníckym zastúpením vytipovali hlavné úlohy rezortu, splnením ktorých prispejú určitým podielom
k splneniu náročných celospoločenských úloh. Tieto
úlohy sú formulované v rezortnom dokumente a
ďalej rozpracované a spresnené na podmienky jednotlivých organizácií.
2. Spoločenská zodpovednosť rezortu za plnenie
úloh
"U spokojouanže
rastúcžch
potržeb národného
hospodárstua ž obyuatel'stua a zuyšouanže efektíunostž. ..
bude rozhodujúcžm
sposobom
určouané
rozuojom
uýroby ... u
"V Slouenskej socžalistžckej
republžke (SSR) zuýš:ť tuorbu národného
dochodku
o 23-25 %.u

Dosiahnutie hlavného ciefa sociálno-ekonomickej
stratégie strany sa zabezpečí najma intenzifikáciou
a zvyšovaním efektívnosti spoločenskej výroby, kvaUy všetkej práce a prísnej hospodárnosti.
Popri
uprednostňovaní
prioritných smerov musí primeraný rozvoj dosiahnuť každé odvetvie národného hospodárstva. Pri zvyšovaní spoločenskej produktivity
práce sa má dosiahnuť pokles spotreby palivo-energetických zdrojov o 2,9 % ročne a podielu materiálových náklad ov na výkonoch priemerne o 1,5 %
roč ne. V takomto rámci sa bude zabezpečovať aj
plnenie úloh v rezorte SÚGK.
S vačšou vážnosťou si musia všetci pracovníci
v organizáciách rezortu uvedomiť, že rezort geodézie a kartografie má plnú a trvalú spoločenskú zodpovednosť za včasné uspokojovanie požiadaviek so-
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Ing. Daniel Lenko,
námestník predsedu
Slovenského úradu geodézie a kartografie

ciaEstických organizácií a občanov na výkony geodetickýcha
kartografických
prác, ako aj výrobky
kartografickej
polygrafie. Vychádzajúc za všeobecne ale aj konkrétne formulovaných hlavných smerov hospodárskeho
a sociálneho
rozvoja ČSSR,
v podmienkach rezortu SÚGK sa budú zabezpečovať
prednostne geodetické a kartografické činnosti súvisiace s rozvojom energetiky, pofnohospodárstva,
dopravy a priemyselných aglomerácií.
Podla potreby sa budú budovať a opakovane mera ť lokálne siete (polohové, výškové a gravimetrické] v lokalitách jestvujúcich aj projektovaných
jadrových elektrární, vodných elektrární a nádrží,
diafničných ťahov, vrátane rýchlodráhy v Bratisla've, pri stavbe mostov cez vefké vodné toky, ďalej
nivelačné, prípadne trigonometrické
siete v oblastiach ochrany historických a kultúrnych pamiatok,
v oblasti seizmicky aktívnej a v oblastiach s techno
génnymi pohybmi zemského povrchu. Absolútne tiažové meranie sa v spolupráci s geodetickou službou
ZSSR vykoná na tiažových bodoch Bratislava a Košice. Vybuduje sa miestna trigonometrická
sieť a
zvláštna nivelačná sieť pre hlavné mesto SSR Bratislavu.
Mapovan:e va vefkých mierkach sa vykoná na
rozlohe 5200 km2, pričom sa zvýši časová kapacita
na úlohu zisťovania a zapisovania právnych vzťaho"
v evidencii nehnutefností (EN] ešte nevyznačených.
Mapovaniu bude predchádzať zosúladenie EN so
skutočným stavom na území celej obce a dosledným
miestnym vyšetrovaním pred mapovan;m sa má predísť vačším nezrovnatelnostiam
medzi výmerami parciel z mapovania a údajmi EN.
Organ'zácie budú pri prijímaní požiadaviek na
geodetické a kartografické
práce uprednostňovať
tiež tle práce, ktoré súv:sia s ochranou životného
prostredia, s vyhotovením technickej mapy mesta a
práce pre ministerstvo dopravy. Plnenie požiadaviek obyvatefstva na vyhotovovanie geometrických
plánov, výpisov a kópií z operátov EN sa urýchli
aj uplatňovaním prirážok za dodanie v skrátenom
termíne, pričom bude príjem organizácie krátený
v prípadoch nedodržan'a lehoty vybavenia. V záujme lepšieho uspokojovania
požiadaviek občanov
sa podstatne zlepší informačná činnosť, napr. vyhotovením vefkoformátových
informačných tabúf na
pracoviskách v okrese a zabezpečí sa bezproblémová spolupráca medzi pracoviskami podniku Geodézia a krajskej
správy geodézie a kartografie
(KSGK]. Zabezpečí sa dosledná činnosť všeobecných dokumentácií. Zvýši sa ochrana mapového a
písomného operátu aj tým, že sa va vačšej m'ere
bude manipulovať s využitím mikrosnímok.
Národný podnik Slovenská kartografia (SK] po
obnovení parku tlačových stroj ov je schopná vo
vačšej miere dodávať výrobky kartografickej
poly-
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grafie pre potreby škOl aj verejnosti, a preto bude
dlhodobe zmluvne kontrahovať tieto výrobky s odberatefmi.
Za účelom zvyšovania kultúrnopolitickej
úrovne
obyvatefstva, podpory telesnej výchovy, športu, turistiky a motorizmu sa budú tvoriť a vydávať kartografické diela vysokej ideovej, odbornej a technickej úrovne v súlade s edičným plánom (EP) SK.
Osobitná pozornosť sa bude venovať novej generácii
turistických máp, vydávaniu máp životného prostredia a spracovaniu a vydávaniu Etnografického atlasu SSR.
Pri tvorbe a vydávaní kartografických
diel pre
hospodársku výstavbu sa budúplniť úlohy EP SÚGK.
Stanovia sa zásady na tvorbu a obnovu mapy 1:5000,
vazbu a súvislosti medzi základnou mapou (ZM)
vefkej mierky a štátnou mapou odvodenou 1:5000.
Po dokončení ZM 1:10000 na celom území SSR sa
bude pokračovať v systematickej obnove štátneho
mapového diela v oblastiach vefkých sídelných
aglomerácií. Pri racionálnom využití kapacít sa bude robiť v dohodnutých priestoroch súbežný zber
informácií
aj pre obnovu topografickej
mapy
1:25000. Takto sa bude realizovať tvorba a obnova
ZM 1:25000 na cca 30 % územia SSR v súlade s potrebami národného hospodárstva. Bude sa pokračovať v tvorbe a obnove štátnych mapových diel
v strednýcha
malých mierkach a koordinovať tvorba a vydávanie tematických máp pre potreby jednotlivých rezortov.

"D6slednejšie
neho fondu."

uplatňovat

opatrenia

na ochranu p6d-

Ešte stálesa vyskytujúpomerne
početné prípady
úniku pofnDhospodárskehopodneho
fondu cestou
nepovolených zmien druhov pozemkov. Tieto pracovníci zisťujú v teréne pri periodickom preskúmaní
súladu EN so skutočným stavom. Ich p'očet sa ráta
na desaťtisíce. Napr. k 1. 1. 1986 zostalo na riešenie
viac ako 47000 prípadov. Pred premietnutím zmeny
do operátu EN je' potrebné rozhodnutie orgánu
ochrany podneho fondu. Preto sa musia dávať objektívne podklady pre orgány ochrany o zistených
nepovolených zmenách, ale aj sledovať a oznamovať plnenie či neplnenie termínov skončenia lehoty
dočasného odňatia, dočasného neobrábania, realizovanie náhradnej rekultivácie a pod. Spolupráca
s orgánmi ochrany podneho fondu musí byť trvalá,
aby sa dosiahlo plnenie uznesenia vlády SSR č.
15/1984, podfa ktorého jednoduché prípady sa majú
vyriešiť do 60 dní a zložitejšie prípady do jedného
roka. Takýto postup by mal podstatne prispieť
k zlepšeniu ochrany podneho fondu.
Trvalý kontakt s odborom pofnohospodárstva
a
lesného hospodárstva ONV vyžaduje tiež stanovenie
trvalých hraníc medzi pofnohospodárskym
a lesným podným fondom, pričom sa využíva možnosť vzájomnej kompenzácie plOch tak, aby sa výsledky premietli do EN najneskoršie do roku 1989,
ako to ukladá uznesenie vlády SSR č. 241/1985. Rovnaký termín platí tiež pre zmeranie úpravy hraníc
intravilán-extravilán
a premietnutte výsledku do odtlačku pozemknvej mapy.

K skvalitneniu EN prispeje dosledné vykonávanie
vždy v priebehu 5 rokov preskúmanie súladu EN so
skutočným stavom na území celej obce súčasne
s priebehom fyzických inventúr pozemkov v pofnohospodárskych organizáciách, ako to ukladá uznesenie vlády SSR č. 15/1984. V dohode s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SSR sa vyrieši otázka evidovania lesných pozemkov v zmysle
zákona o lesoch (č. 61/1977 Zb.), ktorá nebola uzatvorená z dovodu nejednotného výkladu problematiky medzi národnými ministerstvami
lesného a
vodného hospodárstva.
V 8. pafročnici sa kladie osobitný význam zapisovaniu právnych vzťahov v EN ešte nevyznačených.
Ide o tzv. II. etapu EN. Keďže sa vyskytuje pomerne
vysoký počet prípadov nedoložených vlastníckych
vzťahov, budú sa v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SSR, ako to ukladá uznesenie vlády SSR
č. 285/1985, riešiť podmienky, kedy možno vykonať
zápisy vlastníctva v prípadoch už dávno realizovaných v teréne, ale listinou nepreukázaných.
Ide
napr. o prípady ako sú:
- majetkoprávne neusporiadané parcelácie na individuálnu bytovú výstavbu občanov,
neusporiadané právne vzťahy, kde konfigurácia
povodných parciel bola zmenená tak, že nie je
možné vyhotoviť ich identifikáciu,
neusporiadané právne vzťahy, kde vlastníci nehnutelností nemožu deklarovať svoje vlastnícke
právo, pretože im chýbajú právne listiny,
nezapísané novostavby vo vlastníctve občanov,
pričom pozemky sú majetkoprávne usporiadané,
neukončené komasácie, ktoré neboli prevedené
v pozemkovej knihe a občania vstúpili do skutočnej držby,
osadnícke právne pomery, ktoré neboli prevedené v pozemkovej knihe a občania vstúpili do
skutočnej držby,
zničenie pozemnoknižných operátov v dosledku
vojnových udalo stí, živelných pohrom a pod.
Popri doriešení otázok automatizovaného vedenia
EN a zVýšenia jeho účinnosti, bude sa riešiť aj závažná úloha spresnenia výmer územných celkov ako
aj zmeranie zmien v priebehu republikovej hranice
SSR-ČSR.
Zákon č. 22/1964' Zb. o EN a vykonávacia vyhláška k zákonu v niektorých ustanoveniach už nezodpovedajú potrebám súčasnosti. Preto sa pristupuje
k prehodnoteniu zákona a k príprave jeho novelizácie.

" ... zVýšit únohu vedecko-technického
rozvoja ako
rozhodujúceho
čžnitel'a žntenzifžkácie ekonomiky".
"lnvestičnou
výstavbou rozhodnejšže zabezpečovat intenzifikáciu
reprodukčného
procesu, najmii
zvýšenie jeho efektlvnostž".

Výsledok činnosti pracovníkov výskumu má prispievať k efektívnemu plneniu úloh a zvyšovaniu
produktivity práce v rezorte. Preto sa bude účelne
budovať a skvalitňovať vedecko-technická základňa
tak, aby pracovníci va výskume odborne obsiahli
aktuálnu problematiku odboru geodézie a '.kartogra-
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fie vrátane EN a diarkového prieskumu Zeme. Zintenzívni sa tiež činnosť podnikových útvarov technického rozvoja (TR) a prohíbi sa spolupráca výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK) s podnikmi na úseku tvorby plánu a
realizácie úloh TR. Pracovníci výskumu sa budú
osobne zúčastňovať na urýchlenom uplatnení výsledkov výskumu v praxi.
Organizácie budú zostavovať progresívne programy komplexnej socialistickej racionalizácie
(realizácia výskumných úloh -VÚ, tematických
úloh,
zlepšovacích návrhov - ZN, aplikácia automatizácie, zefektívnenie technologických postupov, hospodárnejšie využívanie materiálu, technickoorganizačné opatrenia atď.) tak, aby sa zabezpečilo primerané zvýšenie upravených vlastných výkonov (UVV)
a úspora vlastných nákladov. Zabezpečí sa plánovitosť v raste tvorby ZN o 3 % ročne, v raste využitia
ZN o 4 % ročne a v raste celospoIočenského prínosu ZN o 5 % roč ne. Zlepšovatelia sa budú orientovať na riešenie úloh, ktoré umožnia zvyšovať produktivitu práce, znižova ť spotrebu energie a materiálov.
Osobitná VÚ bude riešiť komplexné celospoločenské zhodnotenie tvorby a vydávania kartografických diel tiež z pohfadu primeranosti ceny.
Naďalej sa bude rozvíjať automatizácia v odbore
geodézie a kartografie aj v nadvaznosti na medzinárodnú spoluprácu. Pri budovaní bázy a banky údajov automatizovaného
informačného systému geodézie a kartografie sa budú brať do úvahy požiadavky iných rezortov, ako je energetika, národné
výbory, informačné systémy o meste a pod.
Pri realizovaní projektu elektronizácie v rezorte
pri dodržaní celkovej tendencie dlohodobého výhradu sa budú získavať najnovšie vyvinuté technické
prostriedky mikroelektroniky ..a minipočítače, a to
postupne aj na okresné pracoviská.
Vypracuje sa návrh postupnej reprodukcie a inovácie základných prostriedkov v rezorte. Pozornosť
sa usmerní na problematiku automatizácie meračských prác v teréne.
Pri stavebných investíciách sa bude dbať na dokonalú projektovú dokumentáciu v časovom predstihu. V termínoch sa dokončí výstavba v Rožňave,
v Dolnom Kubíne, v Prešove a v Nitre. Pripravovať
sa bude projektová dokumentácia pre výstavbu v Košiciach, postupne v Trnave, v Lučenci a v Poprade.
Realizovať sa bude rekonštrukcia budovy v Humennom a pripravovať sa bude nadstavenie budovy Geodetického ústavu, n. p., v Bratislave (GÚ).

"K naplneniu
ciel'ov sociálno-ekonomického
rozvo;a, presadeniu
intenzifikácie,
zVýšeniu efektivnosti
a kvality musí výrazne prispieť aj ďalšže zdokonal'ovanie sústavy plánovanža a riadenža národného hospodár stva" .

Pri zvyšovaní úrovne plánovania a riadenia sa
.progresívnymi ročnými rozpisml na hospodárske 01'ganizácie zabezpečí splnenie rozhodujúcich ukazovaterov plánu na 8. paťročnicu tak, že oproti skutočnosti roku 1985 v roku 1990 sa dosiahne:
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rast objemu UVV o 27,2 %,
rast produktivity práce na 1 pracovníka o 26,6 %,
zvýšenie zisku o 67,1 %,
zníženie celkových nákladov na 1 Kčs upravených výkonov o 12,4 %,
tempo rastu priemernej mzdy najmenej o 1,1 %
roč ne.
Pri tvorbe a realizácii ročných plánov sa v spolupráci s odborovými a mládežníckymi organizáciami
a po zainteresovanosti
pracovník ov rozvinie socialistické súťaženie a závazkové hnutie prostredníctvom brigád socialistickej práce a komplexných racionalizačných brigád na splnenie konkrétnych úloh
a prijatím ústretových plánov sa vytvoria možnosti
na zvyšovanie mzdových prostriedkov pri realizovaní II. etapy zvyšovania ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy. Prehlbi sa podnikový a vnútropodnikový chozrasčot, zvýŠi sa úroveň vnútropodnikového
riadenia a plánovania doškolovaním vedúcich pracovníkov a pracovníkov ekonomického úseku, upevní sa vnútropodniková
organizačná štruktúra, dobuduje sa normatívna základňa, rozšíri sa uplatňovanie noriem spotreby času a iných technickohospodárskych noriem, dopracujú sa vnútropodnikové
pravidlá pre odmeňovanie so zainteresovanosťou na
dosiahnutej kvalite práce až po kolektívne odmeňovanie a zavedenie brigádnej formy organizácie práce a odmeňovania.
Zvýši sa disciplína v oblasti dodávatersko-odberaterských vzťahov. Dosledne sa budú zostavovať a
plniť hospodárske zmluvy pri plnom dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok cenníkov, pri dodržaní všetkých technických predpisov a platných
technolágií, pričom sa zabezpečí vysoká kvalita prác
a výrobkov.
Prehlbi sa účinnosť vnútornej kontroly, najma na
úseku technickej kontroly. Za tým účelom každá
organizácia si určí primerané formy.
Vydá sa novelizovaný súbor právnych predpisov
z odboru geodézie a kartografie, novelizovaný predpis o dodávatersko-odberaterských
vzťahoch medzi
organizáciami rezortu SÚGK a novelizácia niektorých ďalších predpisov.
Na úrovni riadenia rezortu sa budú riešiť ďalšie
otázky v oblasti organizačnej, technickej a mzdovej,
s osobitným zreterom na pracoviská v Bratislave,
vrátane funkcie hlavného geodeta rýchlodráhy, na
motorizáciu a na získanie geodetických prístrojov.
Splnením konkrétnych úloh na úrovni riadenia
rezortu a na úrovni organizácií sa má zabezpečiť
splnenie úloh celej pafročnice.

"Rozvoj vonkajších
žovať za významný
hospodárstva."

ekonomických
vzťahov ... povafaktor žntenzžfikácže národného

Bude sa prehlbovať spolupráca medzi geodetickými službami socialistických štátov (GSSŠ], a to riešením a plnením úloh, ktoré vyplývajú z. konferencií GSSŠ a ktoré sú rozpracované v pracovných pláhoch a v harmonograme s vymedzeníni úlohpre rezort Českého úřadu. geodetickéhQa
kartografického, SÚGK a Federálneho ministerstva národnej ob-
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rany. Preskúmajú sa možnosti zapojenia GSSŠ do
systému RVHP, od čoho sa očakáva lepšie zabezpečovanie meracej techniky a získanie niektorých
druhov deficitných materiál ov.
Po realizovaní antiimportných
opatrení sa bude
účelne využívať devízová zainteresovanosť
z titulu
činnosti expertov v zahraničí, pričom dovoz z nesocialistických štátov sa bude požadovať len v osobitne opodstatnených
prípadoch. Va vačšej miere
sa bude využívať dovoz strojov a materiálov zo socialistických štátov.
Neustále sa budú hfadať a rozširovať cesty vývozu výrobkov kartografickej
polygrafie predovšetkým na západný trh, pr,čom sa zabezpečí najvyššia
kvalita.
GÚ zintenzívni činnost a spoluprácu s Geodetickým a kartografickým
podnikom v Prahe, n. p., pri
zabezpečovaní vývozu geodetických a kartografických prác najma v tom smere, aby sa rozšírila tímová práca pri preberaní ucelených zákazok v zahraničí, na plnení ktorej sa možu zúčastniť aj odborníci, ktorí neovládajú dokonale reč štátu, v ktorom
by práca prebiehala.
7. Kádre a sociálna politika
"Co najužšie spájať
kami práce ... "

rast

osobnej

spotreby

s

výsled-

Na úseku kádrovej a sociálnej politiky sa bude
venovať pozornosť zostaveniu a doslednému splneniu piiťročného plánu kádrového, personálneho
a
sociálneho
rozvoja tak na úrovni SÚGK, ako aj
v každej organizácii. Vykoná sa komplexné hodnotenie pracovníkov, ktoré prebieha v paťročnom cykle, pričom sa budú ukladať nové úlohy, splnenie ktorých podporí dosiahnutie zámerov určených v rozpracovaní úloh po XVII. zjazde KSČ. Na organizáciách sa vykoná analýza kádrov, na podklade ktorej sa budú pripravovať kádre na miesta uvornené
v 8. paťročnici. Kádre v nomenklatúre
straníckych
orgánov
príslušných
stupňov sa budú zaraďovať
v súlade s uznesením Predsedníctva ÚV KSČ z marca 1983 k systému zvyšovania kvalifikačnej úrovne
vedúcich pracovníkov v hospodárskej oblasti.
Za účelom zvyšovania politickej a odbornej úrovne pracovníkov sa vyuŽijú všetky vhodné formy, medzi ktoré patrí napr. absolvovanie postgraduálneho
štúdia, ktoré bude v tomto období zamerané na prehlbenie vedomostí v oblasti právnych vzťahov k nehnutefnost'am.
Vedecká príprava bude prebiehať
v takom rozsahu, aby sa dosiahlo, že r,oku 1990
budú v každom pDdn'ku dvaja až t~aja pracovníci

s vedeskou hodnosťou. Bude prebiehať školenie pre
vedúcich pracovníkova
ich kádrové rezervy, tematické odborné kurzy v rámci Odborového strediska
vzdelávania pracujúcich VÚGK, aktuálne problematiky v rámci činnosti Československej vedeckotechnicke j spoločnosti, podnikové školenia ale aj individuálne štúdium, priebeh ktorého bude kontrolovaný.

V podnikoch Geodézia sa získajú právníci ako
metodici EN v takom počte, aby 3-4 okresy pokryl jeden právnik. KSGK príjmu právníkov len
v rámci schváleného
systemizovaného
počtu pracovníkov.
Zvýši sa starostlivosť o absolventov škol, zlepší sa
výber, výchova a rozmiestňovanie kádrových rezerv
na všetky vedúce funkcie. V príprave kádrových rezerv pre prácu v zahraničí sa zvýšia nároky na politickú a odbornú úroveň a jazykové znalosti uchádzačov a príprava sa rozšíri tak, aby za celý rezort
sa dosiahli počty určené uznesením vlády ČSSR, a
to v roku 1987 - 40, v roku 1988 - 45, v roku 1989
- 50 a v roku 1990 - 60 pohotových kádrových
rezerv pre prácu v zahraničí.
S prihliadnutím na potreby pracovníkov na jednej strane a na rozpočtované možnosti príslušných
fondov, najma fondu kultúrnych a sociálnych potrieb na druhej strane, si každá organizácia zodpovedne zostaví plán personálneho a sociálneho rozvoja na 8. paťročnicu a bude ho zodpovedne plniť.
Zvýšená pozornosť sa bude venovať otázkam boja
proti pracovnej a mimopracovnej úrazovosti, zlepšovaniu pracovného prostredia, otázkam stravovania, rekreácie, telesnej a brannej výchovy a zlepšovaniu medzifudských vzťahov.

Dokument SÚGK Hlavné úlohy po XVII. zjazde
KSČ a zjazde KSS v podmienkach rezortu SÚGK
obsahuje súhrn takých konkrétne
formulovaných
úloh, s určením zodpovedného pracovníka za splnenie v danom termíne, realizovaním ktorých rezort
geodézie a kartografie prinesie svoj podiel k splneniu grandióznych úloh vefkého spoločenského významu, ako ich XVII. zjazd KSČ formuloval.
Už v čase formulovania "Hlavných úloh" pracovníci rezortu prejavili vefkú odhodlanosť a primerané nadšenie pre splnenie týchto úloh. Kritériom tohoto odhodlania budú konkrétne
výsledky, ktoré
sa budú overovať pri kontrole vykonávanej v pravidelných termínoch.
Do redakcie

došlo: 15. 9. 1986

HORŇANSKÝ, 1.: Preverenie presnosti vyhfadania
podzemných vedeni elektromagnetickými hfadaěmi
BUSCHMANN, E.: K metodologickým
technickým otázkám geodězie

a vědecko-

ROUN, P.: Klasifikace
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A. M. Berljant,
Moskevská státní universita.
Moskva, SSSR

Integrace kartografické
a aerokosmické metody

Podle současných měřítek není třeba kartografickou metodu zkoumání považovat za novou součást
kartografie. Rozpracovává se již více než třicet let,
začínáme-li od pI'lací K. A. Sališčeva, zveřejněných
v létech 1948 a 1955, které poprvé vytýčily tuto problematiku, a to není krátká doba. Mnohé bylo již
vykonáno v teorii a v rozvoji vědeckotechnické základny, tím více, že ke zdokonalování kartografické metody dochází nejen v oblasti geografické kartografie, ale patrně ještě intenzivněji - na interdisciplinárním základě. A jestliže právě tuto součást
kar1!ografie pOVlažujeme za mladou, potom zejména
díky jejímu aktivnímu rozvoji, vzniku originálních
idejí a přístupů, četných nových větví na stycích
s jinými metodami - zmlazuje se to, co se rychle
rozvíjí.
2. Faktory integrace. Jednota yědeckotechnické
základny
Jedna z nejpodstatnějších
tendencí,
udržujících
kryl jeden právnik. KSGK príjmu právnikov len
ném sblížení s aerokosmickoumetodou.
Vždy byly
v těsném spojení, jejich vzájemná součinnost je
předurčena objektivními faktory a především společným předmětem zkoumání. Jiný důležitý faktor:
podobnost map a snímkú jako modelů skutečnosti.
Jsou to prlostorově podobné modely s vysokými metrickými kvalitami, obsahově vě!rohodné, generalizované, přehledné a názorné.
Při práci s mapami la snímky se využívají blízké
metodiky: shodné postupy pohledové analýzy, souhlasné měřické postupy, způsoby matematického
zpracování atd. Rozdílnost v přístupech č1asto mají
technický charakter a jsou spojeny s nezbytností
geometrické korekce leteckého a kosmického obrazu, jejich transformací do projekce mapy.
Vnímání map a snímkú člověkem má mnoho společného. Činnost s tím spojená se v obou případech
realizuje prostřednictvím
grafických (kartografických, fotografických]
obrazů, jejich konfigurace,
kresby, vzájemné polohy atd. Lidé, kteří umějí číst
mapy snad '10 rozpoznají předměty i na snímcích.
Je samozřejmé, že snímky nejsou plně analogické
mapám. Je známo, že nejsou způsobilé poskytovat
vědecké abstrakce, nemají takovou selektivitu jako
mapy a nedávají analytické zobrazení jednotlivých
vl,astností předmětů. Snímky však mají cennější
vlastnost, jíž postrádají mapy - poskytovat integrální obraz území. Mapy, zejména tematické mapy
zazIllamenávají souhrn
shromážděných,
vědecky
zpracovaných, uspořádaných a klasifikovaných úda"jů. Použijeme-li srovnání, potom můžeme říci, že
snímky jsou expres-inforrnacía
tematická mapa monografií problému.

Dialektika vztahů map a snímků je taková, že
nejen jejich příbuznost jlako modelů a shodnost
metod analýzy jsou základem jejich vztahů. Ve
značné míře t'Omu napomáhají rozdílnosti modelú
a metod, jejich vzájemná doplňkovost (p,odmíněnost
a abstI'laktnost map a naopak konkretnost a detailnost fotografického obrazu, aI1lalytičnost map a integrovanost snímkú atd.]. Historicky se pI'loblém
vytvářel tak, že postupy analýzy map a způsoby
interpretace
snímkú se rozvíjely nezávislle, avšak
v porovnání s rozvojem výzkumů v oblasti geověd
stále více se zvyšov'ala zjevně malá efektivnost a
nehospodárnost rozdílného využití map a Výsledků
dálkového průzkumu ta jasně se proj,evila nezbytnost jejich spojení. Proto již dlouho jsou mnohé metodické práce zaměřeny na zpracování racionálního
komplexu
kartografických
a aerofotografických
(později - aerokosmických] metod, odpovídajících
konkretním ,úkolúm geologie, neotektoniky, pedologie, geobotaniky aj. Avšak komplexace metod je
pouhým prvním stupněm jejich koordinace. V současné době vyvstává úkol integrace metod, vytváření jednotné kartogl'aficko-aerokosmické
metody
VI geovědách. V článku, věnovaném perpektivám
geografické kartografie K. A. Sališčev [19] zdůraznil, že zejména ona je nejvhodnější ke spojení kartografické a kosmické metody zkoumání na základě
automatizace a jiných úspěchů vědeckotechnické
revoluce. Teze o tom, že dalšímu pokroku aerokosmické :a kartografické metody, jejich vzájemnému
teoretickému obohacování, zvýšení praktického významu poslouží jejich syntéza, byly řečeny též Ju.
F. Knižnikovem. Jím byl navržen i termín "jednotná
kartograficko-aerokosmická
metoda".
IntegMce
zpočátku
předpokládá
rozpracování
jednotné technologie a metodiky využití map a
snímků k výzkumným účelům a perspektivně i obecné teorie analýzy zobrazování. Zvlášť jasně se v současné době pociťuje vzájemné pronikání vědeckotechnických
postupú,
z,ahrnující kombinaci prostředků získávání zobrazení, jejich následné zpracování a transformaci s využitím automatizace, Ze
snímkú stejně jako z map se konstruují rúzné grafiky, řezy, diagramy, blokové diagramy, provádějí
se rúzná m@ení, vypočítáVlají se morfometrické
ukazatele, získávají a analyzují se statistické souhrny.
V principu jakéhokoliv kvantitativního výzkumu
z map je získávání karto metrických údajú. Při práci
se snímky úlohu kartometrie plní měřická interpretace, jež se provádí následujícími zpúsoby (7]:
1. Bezprostředně
z leteckých
nebo kosmických
snímkú s použitím fotogrammetrických
metod.
2. Z kartografických
podkladú, na něž byly přeneseny výsledky interpretace,
s využitím kartometrie.
3. Analytickými způsoby.
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Pvo řešení kartometrických
úloh a analytických
prací na snímcích je nezbytné uvažovat pl'ostorové
rozložení zkreslení v rozsahu sledovaného území.
Jsou známy první zkušenosti ze zpracování speciálních map souhrnných geometrických zkreslení snímků [3, 15], z nichž je možno získát souhrnné představy o těchto zkresleních, najíti části s nejmenšími
(nebo mezními pro určený diruh prací) hodI1lotami
zkreslení.
Zpracování jednotného sylStému vědeckotechnických výsledkll stává se stále více reálným ~váděním automatizace. Mnohé analytické tl'ansformace
snímků a sestavení běžných map se provádějí analogickými algoritmy. StejIllé postupy se používají
pro zpracování číselných map a pro číselné zpracování snímků, což vede ke konvergenci technologií
a vzájemně obhacuje obě metody. Číselné modely,
budoVlané z map 'a snímků se ve stejné míře používají pro vytváření bank a budování geografických
informačních systémů.
Uveďme ještě jednu tendenci sblížení kartogr1afické a aerokosmické metody. Je to úsilí přizpůsobit některé výsledky transformace fotografického
obrazu analÝ2)e map. Proto se, například, zkouší
optická filtl'ace, strukturometrická
analýza aj.
Zvláštním směrem spolupráce obou metod je rozpracování postupů využití takových nových zdrojů
infoTmací, jako jsou tematické fortomapy, fotogloby,
ortofotomapy, jež spojují vlastnosti kartografických
a fotografických modelů. Nepopiratelné místo musí
zaujmout i dynamická kartometrie, k jejímž úkolům
náleží určení kvantitativních ukazatelů ze souborů
opeI'lativních map, pořízených v různém čase, sestavených z materiálů dálkovéhlo průzkumu. V takovém pří'padě jednotná kartograficko-aerokosmická metoda se stáVá prostředkem k zabezpečení monitorování, sledování rychle se měnících předmětů,
takových jako je sněhová pokrývka, zemědělské
osevy v různých fázích rozVloje, zátopy, postup přílivu a' odlivu, lesní požáry, prachové bouře aj.
Aniž bychom zveličovali, lze konstatovat,
že
v technických a metodických plánech je mo~no sledovat různorodé a dosti intenzivní sblížení metod
VYUŽití mapa
aBrokosmických obrazů, přičemž
s rozvojem automatiz'aoních prostředků se prohlubuje a rOzšiřuje vzájemná součinnost, rozvíjí se do
všech nových oblastí vědeckých poznatků a praxe
národního hospodářství.

V současné době existují předpoklady pro prvotní
zobecnění v zaměření tvol'by jednotné teorie kartograficko-aerokosmické
metody. Patrn.ě nejvýznamnějším úspěchem z teoretických aspektů je nové pojetí problematiky generaliZJace obrazu.
V kartografii dlouhou dobu byla sledována zvláštní vlastnost gleneralizace - poskytovat kvalitativně
novou informaci o objektu [1, 18 aj.]. Při využití
map různých měřítek se výzkumníkům podařilo odhalit zákonitosti různé úrovně, struktury různých
řádů. Avšak tato empiricky stanovená vlastnost nebyla dostatečně podložena, tím více, že samotná generalizace někdy byla považována za proces, který
mnohdy závisí na zkušenost1ech, znalostech, zámě-

rech sest1avitele map ana jiných faktorech subjek·
tivního charakteru.
Avšak o objektivnosti optické (fotografické) generalizace leteckých a kosmických snímků nikdo
nepochybuje. Je určena jako "geometrické a tónové (bareVlné) zobecnění kresby obrazu, závisející
na iíadě faktorů - technických (měřítko a rozlišovací schopnost snímků, metoda a spektrální rozsah snímání) a přírodních (vliv atmosféry, zvláštnosti území)" [13, s. 129]. Generaltzace probíhá nejen v průběhu snímkování, ale i při následných
transformacích obrazu: kvantování, shlazování, odstraňování nahodilých závad, zvýšení kontrastu,
filtl1aci, získávání syntéz.
Optická generalizace v jakékoliv variantě je mecha:nickým procesem, nezávislým na subjektivních
faktorech a i když je možné do určité míry tento
prooes řídit, zadávat úroveň generalizace, výběrem
například určitéhoI'lozsahu snímkování, zvláštních
Citlivých materiálů a snímací laparatury s vysokou
rozlišitelností - přesto optická generalizace nepřestává být mechanickou.
Rozsáhlé zavedení leteckých a kosmických snímků různých měřítek do výzkumnické praxe nezvratně potvrdilo, že generalizace není jen redukce informací, vyloučení a filtrace malých detailů, ale
ještě i pro s tře dek z í s k á n í k val i t a t i vn ě n o v é i n for m a c e (5, 13, 20, 22 a mnohé
jiné]. Ukázalo se, že postupné zvýšení stupně generalizace - horizontální, vertikální a spektrální intlegrace obI1azu - umožňuje ukázat stále větší geostruktury v polohopise i výškách. Na leteckých snímcích malých měřítek a na materiálech kosmického
snímání se zřetelně projevují systémy planetárních
obrysů, orogenní pásma a střední masivy, prvky
globální clrkulace a oceánu, půdně-geobotanické a
kI1ajinné zóny a sektory, makl'osystémy osídlení a
jiné velké bloky lito-, ,atmo-,hydro-, biosféry a infrastruktury.
B. V. Vinogradov [5] poznamenává,
že na kosmických snímcích generalizace dosahuje
vysoké úrovně klasifikace
velkých
přírodních
útvarů.
V každém konkretním případě mechanizmus projevu (integrace)
těchto velkých geosystémů je
v různých druzích obrazu l'ozdílný, avšak v souhrnu je možno učinit násl'edující dostatečně jednoznačné závěry:
1. Generalizace obrazů (kartogrlafických, fotografických, skanerových a jiných) vždy vede ke
vzniku kvalitativně nové informace a nejen k redukci obrazu,
2. postupné
zvýšení stupně
generalizace
vede
k projevu stále větších geosystémů,
3. analýza zobrazení téhož území v různých měřítkách je prostředkem zkoumání geosystémů různého řádu, objasnění jejich prostorové hierla'rchie.
Tyto vzájemné ze sebe vyplývající závěry jsou
důležité nejen pro praxi výzkumu, vytvářejí předpoklady pro rozpracování o b e c n é t e o r i e a n a1 Ýz y obr a z ů g e o s y sté m ů
jako součásti
jednotné kartograficko-aerokosmické
metody.
Využití dálkových, zejména kosmických obrazů
obohatilo též teorii a metody indikační analýzy,
umožňující poznávat objekty podle j1ejich vnějších,
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nepřímých projevů. V podstatě indikační analýza
snímků a map je odhalením sk,ryté kvalitativ11lÍ a
kvantitativní informace o jevu neho p,rocesu, zafixované v morfologii a struktuře jiných, s nim spojených jevů nebo procesů - indikátorů.
Principy a postupy indikalční anallýzy byly již
dříve a široce užívány v kartQgrafické metodě zkoumáni. Například je známo, že podle obrazu hydrologické sítě na topografické mapě je možno soudit
o geologických strukturách a neotektonických posunech, z porostových map o půdách a hyd'rogeologickém režimu území, ze zoogeogI1afických map
o potenciálních areálech rozšíření některých chorob atd. V tematické kartografii existuje zvláštní
směr - indikační mapování. Spojuje prvky posuzování a prognozy a opírá se o představy vzájemných vztahů jevů-indikátorů s indukov,anými (prognozovanými) jevy.
Při analýze dálkových obrazů je indikační složka
zvláště veliká [4, 6]. Je to mO~ll\édolwnce říci důrazněji: ~aždá interpretace a rozlišování zahrnuje
prvky indikačního přístupu. Přitlom prvořadý význam nabývají takové interpretační znaky, jako je
struktura a textura, vzájemná poloha, obrys, morfologický charakter obrazu. A v tom je mnoho společného mezi interpretací snímků a 18.il1iB.lýzou
map.
Při zobecnění představ o indikační úllolZeobrazu
na mapách a snímcích A. S. Viktorov [4] vyčlenil
čtyři nejvýznamělnjší skupiny charakteristik:
1. Seskupení (souvztažnosti ploch).
2. Kónfigurační specifika obrysů (jejich forma).
3. Specifika vzájemné orientace.
4. Topologické chaI'lakteristiky (vzájemné uspořádání).
TytO.skupiny znaků jsou nezávislé a v souhrnu se
mohou využívat pro indikační popis a rozeznávání
riízných obrazů v mapě, leteckých nebo kosmických snímcích. Formalizace uvedených znlaků by
umožnila postoupit na cestě automatizace indikační
analýzy.
Nashomážděné zkušenosti z p~ojevu skrytých informací v mapách, z interpretovaných snímků a indikačního mapování poskytují základ pro rozpracování souhrnné m e t o d i k Y i n d i k a ční lan aI Ý z y obr a z Ů. K tomu vyvstává řešení řady úkolů, především stanovit
kvalitativní a kvantitativní
parametry
(determinu jící, pravděpodobnostní,
10,gické aj.) znaků indi~ace geosystémů různého druhu, jejich složek, vzájemných vztahů, dynamiky enddgenních a exogenních procesů. Dále je nezbytné
systematizovat a klasifikovat tyto indikační parametry, dále poznávat mechanizmy jejich pI10jevu
v mapách a snímcích při různýCh úrovních generalizace, zpusobech zobra:oení, podmínkách mapování
atd. Nakonec je třeba rozpracovat metody a technické prostředky objektivního (včetně automatizovaného) průzkumu a rozlišování indikátorů.
Velmi blízce se k pI'loblémům indikiace přidružují
úkoly klasifikace a rajonizace, jež v posledních letech doznaly mohutný impuls ve spojení s rozvojem
aerokosmických, zejména mnohozonálních snímkování. Formální aparát algoritmické klasifikace se
vyznačuje výraznou různorodostí. Jsou to statistické a analytické metody, předpokládající porovnávání parametrů rozložení, využití kriterií maximální

Obzor

267

pravděpodobnosti,
stanovení
taxonometrických
vzdáleností mezi skuptnami objektů, výpočet různého druhu diskriminantních funkcí atd. Široce se
využ.ívají iterativní postupy, založené na klasické
metodě nejmenš.ích čtverců. JSou rozpracovány postupy strojové klasifikace, pracující v automatizovaném a dialogovém režimu.
Existují desítky programů a a~goritmů, přilJllůSObených různým objektům, různým výpočetním komplexům, způsobům vstupu a výstupu informace. výsledky algoritmické klasifikace se zpravidla poskytují formou strojových map rajonizace území.
Ze snímků dálkového průzkumu se klasifikují
geologické ,a vodní objekty, hospodářské osevy a
typy os.ídlení, využití pfIdy, kI1ajiny souše a šeUu
a mnohé jiné objekty. Parametry klasifik,ace jsou
spektrální charakteristiky objektů, texturní a strukturní znaky, statistické a morfometrické ukazatele.
Velká pozornost se při tom věnuje optimalizaci výběru parametrů, průzkumu neJvíce informativních
la spolehliVých ukazatelů. Spolehlivost postupu kliasifikace ze snímků dálkového průzkumu je variabilní v závislosti na použité metodě, vlastnostech samotných zkoumaných objektů a jiných faktorech,
avšak vcelku je dostatečně vysoká - 70-95 %.
Úkoly klasifikace a rajonizace (členění) ú:oem.í
podle komplexu znaků se řeší i při matematicko-klartografickém modelování [9]. Matematický aparát, algoritmy, principy využívání výukových celků, způsoby optimalizace souboru ukazatelů, sn.ímaných z map různé tématiky - to vše se jen málo
liší od toho, co se využívá při zpracování informací
dálkového průzkumu. V důsledku toho i zde existuje pole k integraci dvou metod p,ro vytvořern
jednotné
metodologie
rajonizace
a
k 1 'a s i f i k a c e o b l' a z u m noh o p a l' a m e tI' i c k Ý c h g e o s y sté m ů.

Je možno vidět, že základní práce na rozmezí dvou
metod se v té či oné míře dotýkají základního problému rozlišování obrazů na mapách a snímcích,
který je jádrem kartografické a aerokosmické metody, základem pro jejich integraci. K tomuto klíčovému problému mají přímý vztah i metodika indikační lanalýzy a interpretace, principy klasifikace,
teorie generalizace
obrazu, psychologie vnímání
grafických obrazů a mnohé jiné příbuzné otázky.
Někteří vědci dokonce předpokládají,
že překryt
Zájmů dvou metod v oblaJsti předmětu a metody
zkoumání se v mnohém vysvětluje tím, že kartografie i aerokosmické snímání provádějí "náz,orný záznam prostorově-časových
situací" [23] v jednom
a tomtéž prostředí.
Rozlišování grafických obrazů na mapě nebo na
snímku je zařazení konkretních konfIgurací (například systémů čar) k té či jiné třídě objektů
(hydrologické síti, cestní síti, i:wHniím atd.). Přitom se úkol redukuje na stano~ení soula'du mezi
konkretnímiobjekty
a prvky některé znakové plochy, charakterizující
třídu těchto objektů. Vlastní
znaková plocha může být dállla v kvalitativní (nominální),
kvantitativní
metrické (absolutní nebo
relativní), pravděpodobnostní,
topologické formě.
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Každému konkretnímu
objektu
bod (nebo vektor) této plochy.

odpovídá

některý

Vyjdeme-li z obecné teorie poznání [8], úkol porovnávání grafických obrazů na mapách a snímcích
je možno projednat jako vytvoření systému rozhodovacích pravidel (rozhodovacích ohraničení), umožňujících na základě apriornho souboru znaků (nominimálních, metrických, pravděpodobnostních, strukturně-topologických aj.) vztáhnout daný grafický
obraz k té či 'jiné třídě (etalonu), indikující některý jev nebo proces.
Složitosti vyplývají nejen z omezených možností
člověka a poznávaných systémů, ale i z chybějících
přesných ohraničení mezi blízkými konfigurlacemi,
z existence množství pohraničních, přechodných obrazů od jedné třídy k jiné třídě.
Rozlišování obrazů se děje s pomocí pr<l.vděpodobnostně-statistických,
analytických a logických
postupů, používaných i pro klasifikaci - oba úkoly
si jsou blízké. Je však třeba mít na zřeteli, že rozpoznávánI grafických obrazů je mnohem sl'ožitější
problém, protože se jedná o k I a s i f i k a c i k o nf i g u r a c í, jejichž samotný popis je složitějším
úkolem. Připomeňme, že v tematické morfometrii
dosud l!1ebyla rozpracována dostatečně universální
a jednoznačná kritéria pro charakteristiky
obrysů
Objektů zobrazených na mapách.
Zřejmě pro rozpoznávání grafických obrazů nejvíc
ce vyhovují strukturní metody, opírající se o teorii
formálnch jazyků (8). V takovém případě jako znaky je možno využít strukturní prvky obrazů: jejich
extrémní body, uzly, strukturní
a hraniční linie,
hierarchické vztahy, spojení aj. Existují solidní rozpracování způsobů f1ormálního popisu prostorové
struktury kartogl1afických obrazů s pomocí systému
grafů a hypergrafů [21]. Strukturní metody jsou
perspektivní i proto, že umožňují operátorovi aktivně vstupovat do rozlišovacího procesu s využitím
obrazovky a kreslícího zařízení.
Řešení problémů rozlišování grafických obrazů na
mapách a snímcích je třeba perspektivně opírat
o řešení následujících dílčích úkolů:
1. Vytvoření souborů

(katalogů, bank) charakteristických a přesně rozlišitelných etalonů grafických obrazů přírodních a SOCiálně-hospodářských jevů.

2. Rozpracování metodiky popisu obrazů, tj. formalizace jejich struktury, vypracování systematického přehledu znaků, výběr nejinformativnějších
znaků.
3. Rozpracování objektivních porovnání shodnosti-rozdílnosti obrazů s etalony iď. mezi sebou (zahrnující kartometrické,
morfometrické, pravděpodobnostně-statické
ukazatele).
4. Systematizace etalonovýoh obrazů různé tématiky podle jejich formy (konfigurace),
složitosti,
možnosti uspořádání a jiných parametrů.
5. Rozpracování rozhodovacích pravidel a postupů
automatizované (člověk-stroj)
klasifikace grafických obrazů.

5. Geoikonika - základ integrace kartografické
a aerokosmické metody
Zkoumáním zobrazení a rozpoznávání obrazů z různých hledisek se zabývají představitelé mnoha vědních a technických odvětví: optici a kybernetici,
astronomové a lék-aři, odborníci v oblasti předávání
informací, kina a televize, kartografové, psychologové a mnozí jiní. Odhaduje se, že cca 90 % informací o vnější činnosti lidé získávají ve formě různorodých rovinných a objemových zobrazení. Pro
odborníky v oblasti geověd, kteří trvale pracují
s mapami, snímky a fotogl1ammetrickými modely je
tento podíl pravděpodobně j<eště vyšší.
V 60. létech v SSSR i v za'hraničí vznikla a zapo-čala se rychle rozvíjet zvláštní věda o zobrazeních
- i k o ni ka, která bez nároků na nahražení takových odvětVí znalostí, jako je televize, optik.a nebo fotografie se začala zabývat zkoumáním systémů
vybavování obrazů a jejich přetváření, kodování a
dekodování. Zpočátku se uvažovalo, že ikonika je
teorií optimálních systémů vybavování zobrazení
[10]. Avšak po shromáždění a syntéze teoretických
a praktických poznatků v různých sférách vědy a
techniky vykrystalizovalo širší chápání ikoniky, jako "vědeckého směru, zkoumajícího obecné vlastnosti zobrazování, určujícího cíle a úkoly jejich přetváření, zpraoování a vybavování" [11].
V současné době jsou v ikonice zformulovány
souhrnné vědecké koncepce, teoretické zásady, metody. Byla vyčleněna rozmezí teoretického a experimentálního výzkumu vlastností zobrazení, zákonů
a algoritmů jejich zl1akovéh!ovnímání, rozpracování
prostředků a metod zpracování zobrazení a vytvoření odpovídajících algoritmů [14]. Důležité místo zaujaly problémy technického
charakteru,
spojené
s optimalizací
získávání a předávání
zobrazení
optickými a radiovými kanály, s propmciQváním
vzájemných vztahů opticko-elektronických
systémů a samočinných počítačů aj.
Současná ikonika zkoumá a matematicky formalizuje zákony zrakového vnímání, rozpracovává
kriteria posouzení zkreslení a kvality zobmzení,
získaných při různých vnějších podmínkách různým
způsobem zpracovaných a korigovaných. Intenzivního rozvoje doznaly matematické a matematicko-statické výstupy představ zobrazení, z'působy jejich registrace a zpl1acování (Optické, fotografické,
opticko-elektronické,
číslicové aj.). Důležité místo
náleží teorii a metodice rozpoznávání zobrazení,
principům
formování a formalizace etalonových
obrazů, identifikaci geometrických konfigurací, vyčlenění hranic a obrysů.
V problematice, již se zabývá ikonika je třeba
uvést číslicové zpracování zobrazení, zahrnující snímání a vstup informace do počítače, přípravu
zobrazení pro zrakové vnímání (zkvalitnění zobrazení, odstranění šumů) nebo pro automatické zpracování. Rozpracovávají se způsoby rekonstrukce porušených obrazů, získání metrických charakteristik,
shlazení, rozložení a filtraoe zobrazení aj. Blízké
těmto úkolům jsou technické problémy konstrukce
vizuálních optických přístrojů, obrazovkových procesorů a jiného přístrojového zabezpečení.
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Ikonika zkoumá nejen plošná, ale i trojrozměrná
zobrazení a v posledních létech zahrnula do okruhu svých zájmů laserovou holografii, využívanou
pro fixaci a vybavování složitých a dynamických
objemových zobrazení [12].
Není účelné podrobněji se Zlabývat různorodými
směry výzkumů v oblasti ikoniky, uvádět její metody a vědeckotechnické
postupy. Z dosavadního je
možno pochopit, nakolik je ikonika blízká úkolům,
které se řeší v aerokosmickém snímkování a karllo.grafii a nakolik užitečné může být chápání idejí
a metod ikoniky. Jak se zdá, zejména ikonika obsahuje řadu obecných principů, vhodných pro integraci k,artografické a aerokosmické metody.
Je třeba říci, že již byly učiněny pokusy k aplikaci
ikonomických zásad pro využití v aerokosmickém
snímkování. V roce 1973 B. N. Rodionov ve článku,
zveřejněném ve sborníku "Kosmická ikonika" [16]
navrhl chápat pod ikonikou souhrn metod a prostředků získávání libovolných zobrazení, zahrnujících fotografické, televizní, fototelevizní, termovizní, radiolokační, akustické aj. Souhrn metod a prostředků zpracování la využívání informací, obsažených v těchto zobrazeních navrhl nazývat ikonologií, v níž rozlišil tři oddíly: první - zahrnuje metody využívání zobrazení, založené na intuitivních
principech, které není možno v současné době formali:zJovata automatizovat, druhý - zahrnuje interpretaci zobrazení na bázi algoritmů a modelů, třetí
- spojuje metody automatic'kého rozpoznávání obrazů, což se jeví jako vyšší úroveň interpretace
zobrazení.
Později byl zaveden termín "ikonometrie"
[17]
pro označení souhrnu metod a praktických postupů
měření zobrazení a jejich geometrické a energetické interpretace.1 J" Ikonometrie zahrnuje dva oddíly:
ikonogeometrii, představující měření geometrických p1arametrů a geometrickou
interpretaci
zobrazení,
ikonoaktinometrii, stanovení vějířovÍ1)osti a energetickou interpretaci zobrazení.
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Terminologie a principy ikonometrie dosud nejsou široce rozšířeny, protože blízký obsah se přikládá jiným pojmům: "fotogrammetrie", "fotometrie
zobrazení", "měřická interpretace",
"měřické základy dálkového průzkumu" aj. Avšak v období integrace kartografické la aerokosmické metody dozrála nezbytnost rozpracování jednotného syntetického zaměření, vytvoření obecného teoreticko-metodologického nadsystému, integrujícího ideje,
principy, metody formování, analýzy a přetváření
zobrazení geosystémů. Pvo označ<ení tohoto směru
se předkládá termín "geoikonika".
Geoikonika, jež se nachází na styku ikoniky, kartografie, aerokosmických metod, kybernetiky, psychologie vnímání musí do svých úkolů :zJahrnout
zkoumání obecných vlastností kartografických,
fotografických (fototelevizních, radiolokačních a jiných dálkových), fotogrammetrických
a perspektivně i holografických kartografických obrazů, rozpracování principů jejich rozpoznávání, analýzy a
přetváření k výzkumným účelům. Geoikonika nemůže a není povinna nahrazovat takové oddíly kartografie, jako je využívání map a kartografická semiotika nebo zastupovat místo int1erpretace a fotogrammetrie. Úkolem nového směru n e n í n á h r ad a, ale i n t e g r a c e v Ý z k u m Ů, jej i c h s y nt é z a. Postavení geoikoniky mezi jinými vědami a
sféra překrytu jejích zájmů jsou schematicky ukázány na obr. l.
Struktura geoikoniky se bude v budoucnu krystalizovat, avšak již nyní je možno o ní činit některé
závěry. Podle mého názoru geoikonika bude zahrnovat tři oddíly.
První oddíl
úkoly budou:

Termín "ikonometrie" a jeho odvozeniny "ikonogeometrie" a "ikonoaktinometrie"
mají tu přednost,
že jsou krátké a přesné [17, s. 13].
V pracech V. V. Vinogradova [5 aj.] ikonometrická terminologie byla VYUŽitave vztahu k úkolům
zkoumání biosféry. Píše, že "zkoumání struktury
biosféry základními prostředky její aI1lalýzy j1evyužití aparátu ikonologie, tj. komplexu metod a prostředků interpretace průzkumových zobrazení. V závislosti na charakteru zpracování rozlišuje se ikonografie - popis průzkumových zobrazení určitých
ekosystémů, a ikonometrie - měření těchto zobrazení" [15, s. 64]. Přitom za základ ikonografických
klasifikací a fkonometrické analýzy se klade zkoumání a kvantitativní popis konfigurací, forem, obrysu zobrazení ekosystémů a posouzení vztahu tohoto obrysu k vlastnostem životlllího prostředí.
1) Termín "i~onometrie"
byl předložen
v
i francouzským
hydrografem Boprem, který

roce 1971
tímto slovem 'nazval jím rozpraoovaný způsob sestavení map pobřeží cestou geometrických transformací zákresů prováděných z paluby lodi [17].
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rozpracování principů posouzení informativnosti
zobrazení a způsobů jejího zvýšení,
formulování základů klasifikace grafických obrazů (podle tématiky, složitosti a jiných parametrů), vytvoření systémů a katalogů etlalonů
pro různé přírodní a sociálně-hospodářské
jevy
a procesy,
systematizace a rozpracování teorie a metodiky
indikační analýzy zobrazení,
zkoumání obecných problémů generalizace, posouzení jejího vlivu na geometrickou přesnost,
hodnověrnost a informativI1Jost zobrazení,
výzkum zákonů zmkového vnímání map a snímků, psychologických
faktorů, principů studia
vnímání, mechanizmů čtení zobrazení,
rozpracování jednotných přístupů k projektování
porovnávacích zařízení a rozpoznávacích systémů,
studium hraničních problémů na stycích geoikoniky s jinými vědami: psychologií a fyziologií vidění, teorií rozpoznávání obrazů a kybernetikou,
optikou a strukturní
lingvistikou
atd., rozvoj
vztahů s geovědami.

Druhý oddíl - m e t o d i k a z p r a c o v á n í a
r o z I i š o v á n í z obr a z e n í, kde se budou rozpracovávat:
metody kvatitativní
analýzy, zahrnující kartometrii a tematickou morfometrii v jejich širokém
pojetí, matematickou statistiku, fotOlgrammetrické, fotometrické
a strukturometrické
postupy
atd.,
metody přetváření a zlepšování zobraz1ení, jejich korekce, odstr,aňování nedostatků a šumů,
filtrace, shlazování, zvýšení kontrastu,
metody dekompozice a syntézy zobrazení,
metody digitalizace zobrazení, vytvoření digitálních mod1elů, jejich uchovávání a vybavování,
metody, algoritmy a technické prostředky klasifikace a rozlišování grafických obrazů v automatizovaném ta interaktivním režimu,
metody posouzení spolehlivosti zrakového, algoritmického,
heuristického
a kombinovaného
rozlišování grafických obrazů.
Třetí oddíl

-

in t e r p ret

a c e z obr a z e n í

- je oblastí užité geoikoniky, která se musí opírat
o těsné kontakty s geografickými, geologa-geofyzikálními, sociálně-hospodářskými
vědami, které využívají mapy, snímky a výrobní modely. V rozmezi
tohoto hraničního oddílu se budou zkoumat mechanizmy vzniku grafických obrazů různých přírodních a antropogenních
jevů a procesů. Možnosti
,praktického využití geoikoniky budou zřejmě rozličné, jejich předvrdání j1e nyní obtížné. Úkolem
uvedeného oddílu je poznávání a rozšiřování těchto možností.

Pohled do budoucnosti opravnuJe k předpokladu,
že kartografická
a aerokosmická metoda vytVářejí
jediné a mohutné v~decké a technické odvětví. Teoreticko-metodologické
základy a technická zák~adna jejich integrace se vytvářejí v současné době.

V takových podmí~kách se geoikonika může stát
jedním z nejVíce perspektivních
a dlouhodobých
směrů vědeckýCh výzkumů.
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35. výročí založení civilní
obrany v ČSSR

Letošní rok je ve znamení významných mezinárodních
a vnitropolitických
událostí, do jehož rámce zapadá
i 35. výročí založení civilní obrany. I v následujících
létech budou tyto události podstatně a rozhodně ovlivňovat další činnost při plnění politikých, ekonomických,
obranných a společensky důležitých úkolů a opatření.
Tradice a historie dosavad~ního úsilí bojů a práce
našeho lidu pod vedením KSC nás všechny mobilizují
a zavazují k tomu, abychom hluboce a především kriticky a objektivně hodnotili kvalitu a kvantitu vykonané práce a její účinnost na jednotlivých stupních
a na základě zhodnocení stanovili úkoly a cíle pro další
období. Je třeba i nadále usilovat o prosazení zásady, že
obrana naší socialistické vlasti je záležitostí nás všech.
Objektivní nutnost řešit ochranu obyvatelstva před
následky vzdušného napadení vznikla již v roce 1935
na popud Klementa Gottwalda, kdy byla uzákoněna
civilní protiletecká ochrana (CPO) současně se zákonem
o ochraně proti leteckým útokům. Vytvořená CPO
však již od svého vzpiku neodpovídala zájmům širokých
mas a teprve po Unorovém vítězství v roce 1948 se
vytvořily podmínky pro realizaci výstavby
civilní
obrany (CO).
vývoj událostí po druhé světové válce, zvláště pak
počátkem padesátých let, zahájením politiky studené
války byly jednou z příčin obnovení CO na nových
zásadách a jejího uzákonění 13. 7. 1951. V padesátých
a šedesátých letech prošla CO bouřlivým vývojeI9a díky trvalé péči, kterou jejímu vývoji věnovala KSC
a její ústřední výbor, díJsy pomoci bratrské CO SSSR
dOSáhla postupně CO CSSR významných
úspěchů
v celkové př'ipravenosti a pomoci národnímu hospodářství. V historické součinnosti je nutno vidět i vznik
Lidových milic v roce 1948, a založení útvarů Pohraniční stráže v roce 1952 k ochraně naší státní hranice.
Završením ochrany našeho zřízení bylo v roce 1953
zřízení útvarů jednotek Vnitřní stráže.
Zkušenosti z druhé světové války nás poučily, že
pokud je dobře zajišťováno zázemí odborně vyškolenými lidmi, jsou podstatně menší ztráty na lidech
a materiálních hodnotách celého zázemí, které i v těchto
ztížených podmínkách musí zajišťovat nezbytný chod
hospodářské činnosti. Bylo by nesprávné se domnívat,
že budování CO a její prosazování do občanského života
je záležitostí pouze naší republiky a zemí Varšavské
smlouvy. Obdobně je tomu i ve většině zemí západního
bloku,
Proč je věnována pozornost CO? V případě válečného
konfliktu ať již konvenčními nebo jadernými zbraněmi
největší ztráty na životech a materiálu budou v hlubokém zázemí. Proto je kladen důraz na budování CO,
neboť dokonalá organizace CO může snížit tyto ztráty na
nezbytné minimum.
CO se neustále rozvíjí, formuje branné vědomí a brannou připravenost občanů, slouží zájmům pracujících
a má všelidový charakter. Vytváří ve stanoveném rozsahu nezbytné podmínky pro práci orgánů a organizaci
hospodářského a i veřejného života, pro udržení základních potřeb v případě ohrožení.
Významným prostředkem CO, který pomáhá uskutečňovat stanovené cíle a opatření, je systematická příprava obyvatelstva k civilní obraně (POCO), Školení
a praktická zaměstnání POCO prošla do současné doby
různými etapami.
Do vědomí občanů se tím prosazují zásady a zkušenosti v ochraně i obraně, které je možno uplatnit nejen
v mimořádném období, ale i v každodenním běžném
mírovém životě. Tato mírová činnost CO dostala ofi·
Qiální podobu až v roce 1958, kdy bylo usnesením vlády
OSR č. 49/58· a "Směrnicemi o civilní obraně" stano-
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veno, že mezi úkoly CO patří i účast na pomoci národnímu hospodářství při živelních pohromách. Připomeňme si alespoň pomoc jednotek CO národnímu hospodářství při odstraňování následků některých živelních pohrom. V květnu
1965 v okrese Prievidza
v Zemianských Kostofanoch došlo k protržení hráze
nádrže s popelem a odpadem karbidového vápna.
Vzniklé čelo průlomové vlny bylo vysoké 3-5 metrů.
Uvolněná hmota zatarasila koryto řeky Nitry a zaplavila území v okruhu 1,5 km od hráze. Díky dobrému
řízení štábem CO okresu, obětavé práci jednotek CO
a ostatních složek nasazených na záchranné práce se
podařilo situaci po katastrofě zvládnout. V témže roce
v červnu došlo k protržení hráze v Patinciách u Číčova,
voda zde zaplavila území o ploše 220 tisíc hektarů.
Z ohroženého území bylo mimo jiné evakuováno 43
obcí včetně lidí a hospodářského zvířectva. Není možné
jmenovat všechny zásahy jednotek CO pro ochranu
národního hospodářství, ale zkušenosti ukázaly, že svůj
důležitý význam i v mírovém životě CO má. Z poslední
akce CO je nasazení jejich jednotek při likvidaci následků požáru v n. p. Mitas Praha v roce 1985.
V našich podmínkách je již řadu let věnována náložitá pozornost otázkám CO včetně výcviku, a to nejenom jednotek CO, ale i všech zaměstnanců. V průběhu
posledních let jsme zaměřili pozornost na činnost CO
na vlastním objektu s cílem seznámit všechny zaměstnance bez rozdílu s chováním a činností za podmínek
napadení naší republiky. Tento záměr se nám v podstatě daří uskutečňovat
díky pochopení vedoucích
hospodářských pracovníků a všech zaměstnanců, kteří
úkolv CO spojují s úkoly hospodářskými.
35 let budování CO znamená 35 let usilovné a obětavé
práce. Za tuto dobu bylo vykonáno mnoho prospěšného.
Daleko víc práce nás však ještě čeká. Nové úkoly můžeme společnými silami splnit za předpokladu, že budeme lépe hospodařit se svěřenými prostředky a zabezpečovat jejich efektivní využití.
Věrni odkazu revolučních tradic obrany naší socialistické vlasti vynaložme veškeré úsilí pro splnění nových, náročných úkolů a pro zabezpečení míru, který
je základem pro šťastný život lidí na celém světě.
Václav Kadlec, ČÚGK

Zřízení konzultačního střediska na FSv
ČVUT v Praze pro využívání laserové
techniky
Pobočka stavební fakulty (P ČSVTS ČVUT) s pobočkou
Geodetické a kartografické správy Praha (P ČSVTS
KGS Praha zřizuje
k o n s u 1t a ční
st ř e d i s k o
pro odbornou gesci "V y u žit í 1a s e r o v é tec hni·
ky v inženýrské
geodézii
a při
měření
pod zem n í c h pro s t o r".
Konsultační středisko bude na fakultě stavební ČVUT,
Thákurova 7, Praha 6, PSČ 16629 - v místnosti B 914.
Konsultační hodiny: prvé úterý v měsíci 10.00-12.00 hod.
Konsultační středisko zahájilo svou činnost 1. 6. 1986.
Pracovníci odborné gesce, poskytnou bezplatnou informaci, týkající se využívání HeNe laserů v geodézii.
Expertizní činnost, vypracování studií příp. ověření
technických parametrů laserových zařízení provedou pracovníci konsultačního střediska za úplatu podle platných
předpisů.
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Ing. Milan Kašpar, CSc.,
katedra speciální
geodézie
FSv ČVUT v Praze
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Dne 10. srpna 1986 se dožíl v plné svěžesti a tvůrčí
aktivitě 75-ti let významný sovětský geofyzik, světově
uznávaný odborník v oboru gravimetrie a recentních
pohybů zemské kůry a neformální učitel mnoha československých geodetů a geofyziků, člen korespondent
Akademie věd SSSR, Jurij Dmitrevič Bulanže. Jubilant
je znám jako neúnavný propagátor a organizátor mezinárodní a mezioborové spolupráce při í'ešení zásadních
geodynamických otázek současné vedy. Svou odbornon
dráhu započal krátce pí'ed druhou světovou válkou.
Již v počátečních obdobích své aktivní činnosti se
významnou měrou podílel na budování gravimetrických
základů SSSR. Jeho zásluhy ph tom spočívají nejen
v teoretickém
rozpracování
a výzkumu vlastností
a kalibrací gravimetrů, ale i ve vlastní, praktické účasti
při gravimetrickýc~l expedicích na pevnině Sovětského
svazu i plovoucích ledových krách sovětskó Arktidy.
Postupně poznával význam mezinárodní spolupráce
pro další pokrok v geofyzikálních oborech, což si zvláště
ověřil v období tzv. Mezinárodního geofyzikálního roku
1956--57. Díky svým hlubokým teoretickým znalostem
i praktickým a organizačním schopnostem se postupně
dovedl obklopit okruhem spolupracovníků nejen v SSSR,
ale i v ostatních socialistických státech a postupně
i v dalších státech světa. Správně ocenil význam mezioborové spolupráce geodetů a geofyziků při výzkumu
dynamických vlastností zemského tělesa v národním
i mezinárodním měřítku a zapojil se velmi aktivně do
mezinárodní spolupráce socialistických států v rámci
tzv. organizace Eur-asijského regionu i v rámci Mezinárodní geodetické asociace (IAG). To vše se stalo základem jeho další práce, ve které získal nezapomenutelné zásluhy o rozvoj geofyzikálních věd.
V roce 1961 stál prof. Bulanže u zrodu Komise pro
recentní pohyby zemské kůry (CRCM) vybudované při
IAG a úzce spolupracoval s jejím prvním presidentem,
prof. Ju. A. Meščerjakovem. Organizace Eurasijského
regionu přerostla v roce 1966 v kvalitativně
vyšší
orgán akademií
věd socialistických
států,
KAPG
(Komise akademií věd socialistických států pro Planetární geofyzikální výzkum). Od založení až do dnešní
doby zastává jubilant funkci presidenta KAPG, která
pod jeho vedením osvědčila plně své právo na existenci.
Přestože tato komise nese ve svém názvu pouze označení Akademií věd, soustředila se v rámci KAPG
od samého počátku mezinárodní a mezioborová spolupráce dalších mimoakademických pracovišť, mezi nimiž zaujímaly významné místo i geodetické služby
socialistických států. Zájem KAPG není přitom soustředěn pouze na problematiku tzv. "pevné Země",
tj. seismologii, gravimetrii, geomagnetismus, tepelný
tok, geodézii a recentní pohyby zemské kůry, ale i na
problematiku hydrosféry a atmosféry a na solárně terestrickou fyziku. Díky takto organizované mezinárodní
a mezioborové spolupráci KAPG bylo dosaženo vý.
znamných poznatků o struktuře a vlastnostech zemské
kůry na území socialistických států a získány podstatné
informace, důležité při vyhledávání a využívání přírodních zdrojů a při studiu seismicity, recentních pohybů
atd.
Také v rámci IAG zastával a zastává prof. Bulanže
řadu významných funkcí. Aktivně se zejména podílel
na mezinárodní spolupráci v rámci Mezinárodní gravimetrické komise a v rámci CRCM. Významná je jeho
práce v oboru vědeckého využívání tíhových měře'lí
a při přípravě první Mapy svislých recentních pohybů
zemské kůry východní Evropy. Na sestavení této mapy,
vydané v roce 1971 geodetickou službou SSSR se
významně podílely v koordinované mezinárodní spolupráci všechny geodetické služby socialistických států,

včetně ČSSR. Po náhlém úmrtí prvního presidenta
CRCM a hlavního redaktora Mapy, prof. Meščerjakova
v květnu 1971 je prof. Bulanže zvolen do funkce presidenta CRCM. Krátce po svých šedesátých narozeninách
v srpnu 1971 je na Valném shromáždění Mezinárodní
geodetické a geofyzikální unie v Moskvě zvolen do významné funkce presidenta IAG. Tuto funkci zastával
v období 1971-1975
a svou významnou vědeckou
i organizátorskon prací se zasloužil o rozvoj mezinárodní spolupráce v této celosvětové organizaci geodetů.
Ve funkci presidenta CRCM pracoval po tí'i fnnkční
období let 1971 až 1983 a zasloužil se podstatně o rozšíření pole jejího působení a další zdokonalení mezinárodní spolupráce při výzkumn reeentníeh pohybů zemské kůry. V tomto období došlo také k úzkému propojení
výzkumu CRCM s Meziunijním projektem Geodynamika
(období 1970-1979)
a následující Meziunijní komisí
Litosféra (obdovb{1980--1989). Z jeho pop~dK, se souhlasem vedení CUGK a v úzké spolupráci s Cs. geodetickým a geofyzikálním komitétem bylo v roce 1975 na
Valném shromáždění Mezinárodní geodetické a geofyzikální unie v Grenoblu schváleno vybudování Mezinárodního centra pro recentní pohyby zemské kůry
(ICRCM), které letqs již deset let pracuje v organizačním začlenění ve VUGTK. Od druhé poloviny sedmdesátých let až do dnešní doby aktivně spolupracuje také
na vědeckém využívání moderních aparatur absolutních
gravimetrů při výzkumu sekulárních variací tíhového
zrychlení.
Je velmi obtížné na této malé ploše obsáhnout celou
škálu zájmú a výsledkú prof. Bulanže, desítek jeho
vědeckých prací, referátů a projektů výzkumu, zastávaných odpovědných a významných funkcí v národním
i mezinárodním měřítku. Avšak i z uvedeného stručného nástinu je patrný elán a energie prof. Bulanže při
přípravě, prosazování, organizaci i zabezpečování dúležitých národních i mezinárodních projektú výzkumu.
Vedle této vědecké erudice, organizačního talentu
a velkého pracovního nadšení a obětavosti je známo
také jeho velké přátelství k obci geodetú v ČSSR. Toto
přátelství prof. Bulanže je upřímné a úplné právě tak,
jako je upřímná a úplná jeho oddanost vědecké práci.
Přejeme proto profesorovi Bulanže do dalších let jeho
plodného života pevné zdraví a nové úspěchy v jeho
tvůrčí i organizátorské práci a těšíme se nejen na její
výsledky, ale i na další odborná i přátelská setkání.

Šesťdesiatročný prof. Ing. Ondrej
Michalčák, CSc.

Dňa 29. 10. 1986 prišiel deň, ked na životnú čiaru šesťdesiatnika dobeho! i prof. Ing. Ondre.j Mi c h a I č á k,
CSc., vždy mladý a svieži pedagogický pracovník Katedry geodézie (KG] Stavebnej fakulty (SvF ] Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) a popredný československý odborník z inžinie,rskej geodézie (lG).
Životné jubileum oslávil v plnej pracovnej aktivite, tvorivej činnosti a plný elánu a optimizmu.
Jubilant sa narodil v Poliankach (dnes časť obce Látky), okres Lučenec. Stredoškolské štúdium absolvoval
na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Banskej
Bystrici (1942-1946). Po krátkej praxi v Považských celul6zkach a papierňach v Martine (1946-1947), kde pracoval ako technik, študoval zememeračské inžinierstvo
na SVŠT. Po jeho skončení v roku 1952 nastúpil svoju
pedagogickú dráhu na KG, kde už od 1. 7. 1950 pnsobil
ako asistent. Za vyše 36 rokov svojej pedagogickej činnosti prešiel všetkými pedagogickými stupňami: docent
(1962). mimoriadny profesor (15. 11. 1968) a od 1. 9.
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cialistickej
súťaže"
(1985) a "Zaslúžilý pra1980 profesor pre odbor geodézia. Vedeckú hodnosť kancovník VHJ Inžinierske staviteIstvo" (1986). K životnédidáta technických vied získal roku 1965. V rokoch 1958
až 1983 vykonával funkciu prodekana SvF SVŠT, kedy
mu jubileu mu boli udelené
"Z 1 a t á med a i 1 a
vefkú pozornosť venoval modernizácii
výučby.
S V Š T" a "Čestný člen ČSVTS".
Pri príležitosti
významného životného jubilea oceProf. Mi c h a I č á k sa vo svojej pedagogickej a veňujeme záslužnú prácu, ktorú prof. Ing. Ondrej Michaldeckovýskumne'j činnosti zameral na oblasť lG, pričom
čák, CSc" vykonal pre rozvoj čs. geodézie a želáme
sa aktívn~ zúčastňoval na jej vývoji a zaslúžil sa o jej
mu pevné zdravie, vefa tvorivých síl a čo najviac stretrozvoj v CSSR. Ako vysokoškolský pedagóg napísal 12
nutí, vo forme príspevkov, na stranách nášho časopisu.
dočasných vysokoškolských učebníc, z toho 6 v spoluautorstve, dalej je spoluautorom 1 učebnice pre stredné
odborné školy a 2 celoštátnych vysokoškolských učebníc z lG, a to "lG II" (Praha, Kartografie, n. p., 1975) a
"lG I" (Bratislava, Alfa a Praha, SNTL 1985), ktorej bol
vedúcim autorského kolektívu.
Bohatá je i jeho ďalšia publikačná činnosť. Je autorom
a spoluautorom vyše 110 vedeckých a odborných prác
v časopisoch a zborníkov z roznych kJnferencií, sym·
pózií a seminárov. Čitatelia nášho časopisu ho poznajú
K životnímu jubileu plk. Prof.
ako autora alebo spoluautora viacerých príspevkov, prednášatefa. organizátora a odborného garanta konferencií
Ing. Erharta Srnky, DrSc.
a seminárov, najma z oblasti lG.
Popri svojej pedagogickej činnosti sa prof. Mi c h a 1č á k. CSc.. aktívne zapája do riešenia výskumných úloh.
Bol zodpovedným riešitefom alebo vedúcim riešit€fského kolektivu 3 štátnych a 6 rezortných a fakultných
Dne 28. 7. 1986 se dožil v plně odborné aktivitě šedevýskumných úloh. Ich realizačné výstupy našli uplatsáti let významný představitel moderní československé
nenie v praxi, ale aj pri tvorbe, ON 750410 Vytyčování
kartografie plk. prof. Ing. Erhart Srnka, DrSc. Narodil
a kontrolní měření pozemních stavebních objektťi. Má
se v Praze a po přestěhování rodiny do Plzně zde abaj rozsiahlu expertíznu činnost. S kolektivom spoluprasolvoval vyšší prťimyslovou školu stavební. Zeměměřiccovníkov r isšil viace,ré významné expertizne práce na
ké inženýrství studoval v letech 1945-49 na ČVUT
vefkých stavbách, ako napr. zastrešenie Zimného štav Praze.
dióna v Bratislave, geodetické práce pri vytyčovaní PaBěhem základní vojenské služby se stal v roce 1951
matníka SNP v Banskej Bystrici, pri výstavbe' mostov
vojákem z povolání a od téhož roku pťisobí nepřetržitě
v Bratjslave (Červenej armády, SNP, Hrdinov Dukly.
jako vědeckopedagogický
pracovník VAAZ v Brně, kde
Mládeže) a Inde, ďalej geodetické vytyčovacie a konvěnuje všechny svoje síly a schopnosti výchově poslutrolné merania stability vodných diel, atómových elekchačťi studijního oboru geodézie a kartografie. Jeho předtrární a geodetické merania stability viacerých objeknášky a zpracované učební fondy, ze,jména v předmětu
tov.
matematická kartografie, mají vysokou odbornou a metoRozsiahla je činnosť jubilanta v posudzovaní habilitačdickou úroveň.
ných a kandidátskych
dizertačných prác, vedeckých a
Od roku 1974 úspěšně zastává funkci náčelníka katedry
ndborných prác a publikácií. výskumných správ a pod.
a má velký podíl na řešení všech koncepčních otázek
Od roka 1963 je školitefom vedeckých ašpirantov (vyvojenského studia geodézie a kartografie'.
choval 8 vedeckých pracovníkov) a od roku 1976 veVelmi rozsáhlá a přínosná je i odborná a vědecká prádúcim postgraduálneho
štúdia. Je členom Komisie pre
ce profesora Srnky. Výsledky své vědecké činnosti pubobhajoby kandidátskych
dizertačných
prác z vedného
likoval ve, více než padesáti titulech knih. odborných
odboru geodézia, členom Komisie Slovenského úradu geočlánků, učebnic a skript. Významnou měrou se podílel
dézie a kartografie
(SÚGK) pre, riadenia rozvoj a vedy
na řešení několika desítek závažných vědeckovýzkuma techniky, členom skúšobnej komisie SÚGK pre zodponých úkolů topografické služby a na rozvoji českoslovenvedných geodetov, členom internacionálnej
komplexnej
ského mapového díla ČSLA.
racionalizačnej brigády na Jadrovej elektrárni ([E) MoV roce 1964 dosáhl vědecké hodnosti kandidát techchovce a bol členom takejto brigády na JE V-2 v Jasnických věd. Po úspěšné habilitaci byl v roce 1972 jmelovských Bohuniciach.
nován docentem pro obor kartografie,. V roce, 1980 obNemožno nespomenúť jeho aktívnu činnosť v spolohájil doktorskou disertaci na téma "Matematicko-logicčenských organizáciách.
MnJho úsilia venuje O. M jké modelování procesu generalizace
v kartografii"
a
c hal č á k činnosti v ČSVTS. Stál pri zrode ČSVTS
v dalším roce, byl jmenován vysokoškolským profesopre godéziu a kartografiu (GaK). V rokoch 1956-1964
rem pro obor kartografie.
bol členom výboru Sekcie pre GaK, v rokoch 1964 až
Profe,sor Srnka vychoval řadu vědeckých pracovníkťi,
1968 predsedom Komisie pre GaK pri Slovenskej rade
je, předsedou dvou komisí pro obhajoby kandidátských
ČSVTS a v rokoch 1971-1982 predsedom Odbornej skudisertačních prací ve vědních oborech geodézie a karpiny lG Slovenského výboru (SV) Geodeticko-kartogratografie, členem celostátních komisí pro obhajoby dokfickej spoločnosti (GKS) ČSVTS. Od roku 1977 je podtorských disertací ve vědních oborech fyzická geografie
predsedom SV GKS ČSVTS.
a kartografie, předsedou nebo členem státních zkušebVýrazom ocenenia je,ho pedagogickej, politickovýchovních komisí VAAZ, SVŠT, VUT a členem mnoha dalších
nej a vedeckovýskumnej
činnosti je celý rad ocenení
komisí a vědeckých nebo redakčních rad. Od roku 1969
a vyznamenaní. a to: Čestné uznania a plake,ty Ústredje členem-korespondentem
komise automatizace v karne'j rady ČSVTS (5). ,.Čestné uznanie za budovanie SvF"
tograf!i (nyní komise progresivních technologií)
MezIa "Medaila 25 rokov SVŠT" (1963), "Pamatná plaketa
národní kartografické
asociace, dlouho aktivně pracok 50. výročiu vzniku ČSR" (1968), "Čestné uznanie, Mival v Národním kartografickém
komitétu a v odborné
nisterstva kultúry SSR za účasť na realizácii pamatníka
skupině pro kartografii ČSVTS.
SNP v Banskej Bystrici" (1969), "Pamatná plaketa DopraZ jeho rozsáhlé vědecké činnosti je možno uvést zestavu, n· p., Bratislava, pri odovzdaní mosta SNP do
jména velmi aktivní přínos při řešení vědeckotechnické
prevádzky" a "Strieborný odznak za zvefadovanie Bratipřípravy a redakčního řízení Čs. vojenského atlasu oceslavy" (1972), .,Pamatná medaila 25 rokov Vysokej školy
něného Řádem práce v letech 1957-1965. funkci odpotechnickej
v Košiciach" (1977), "Z a s I ú ž i I Ý P r avědného odborného redaktora Vojenského zeměpisného
c o v n í k rez o rtu
S Ú G K" a "Plaketa 25. výročia
atlasu v letech 1971-1975. Zvláště je, třeba vyzvednout
vzniku rezortu GaK" (1979), "Čestný odznak - Budovajeho soubor vysoce erudovaných prací obsahující uceletel atómovej elektrárneV-1"
(1980). "Pamatná medaila
nou a pťivodní teorii analytických me,tod respektive maRiaditeIstva
dialnic v Bratislave pri odovzdaní mosta
tematických
modelťi kartografické
generalizace.
Tyto
Hrdinov Dukly do prevádzky" (1983), "Č es t n Ý o djeho práce byly vysoce oceněny předními kartografickýz n a k v 1 á d y Č S S R a ÚRO
V í ť a z s 0mi odborníky v celém světě a jsou citovány a uváděny
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autory všech významných světových i domácích kartografických publikací a učebnic. Tím profesor Srnka významně obohatil světovou kartografickou vědu a přispěl
k pozitivnímu
hodnocení
československé
kartografie
v zahraničí.
Kromě náročné pedagogické
a vědecké činnosti se
profesor Srnka trvale angažuje v různých stranických
funkcích. Za svoji odbornou a politickou práci v ČSLA
byl vyznamenán "Řádem rudé hvězdy", "Medailí za službu vlasti", "Medailí za zásluhy o obranu vlasti", je nositelem pamětních medailí Ov KSČ a OV NF k 30. a 40.
výročí osvobození Československa
Sovětskou armádou,
medaile náčelníka topografické služby ČSLA "Za rozvoj
vojenské geodězie a kartografie I. stupně" a mnoha dalších ocenění.
Do dalších let přejeme plk. prof. Ing. Erhartu Srnkovi,
DrSc., hodně tvůrčích sil, zdraví a spokojenosti v osobním životě.

akademika Tárczy-Hornocha
sa VÚGG MAV stal
uznávaným vedeckým centrom.
Vedecká činnosť akademika Tárczy-Hornocha
sa
sústredovala najma na oblasti geodézie, geofyziky,
banského meračstva a dejín meračstva a techniky.
K rozvoj u týchto vedných odborov prispel ako autor
a spoluautor šiestimi knižnými publikáciami a tromi
stovkami vedeckých a odborných prác.
Tárczy-Hornoch
bol mimoriadne činný aj v roznych domácich i zahraničných orgánoch, komisiách,
vedeckých spoločnostiach a redakčných radách časopisov . .Jeho mimoriadne dlhá a záslužná činnosť našla
svoj ohlas a uznanie tak v zahraničí, ako aj v MER.
Bol členom Bulharskej, Pofskej a Rakúskej akadémie
vied a členom - korešpondentom Francúzskej akadémie vied. Získal čestné doktoráty Banskej akademie vo
Freibergu, Vysokej školy banskej v Leobene, Vysokej
školy technickej vo Viedni a v Grazi a mnoho róznych
významných vyznamenaní: Rad Cyrila a Metoda 1.
stupňa (BER), Kossuthovu cenu 1. stupúa, Rad práce
zlatého stupňa, Madarskú štátnu cenu 1. stupúa a iné.
Z vefkého o~ruhu svojich priatefov a známych mal
mnohých aj v CSSR a osobitný vzťah ho viazal k Slovensku a k Banskej Štiavnici, k sídlu bývalej Banskej
akadémie.
Odišiel čestn)', s~romn)' a velmi pracovit),
a významný vedec. Cesť jeho pamiatkc.

Z časopisu geodetickej služby l\H?R Geodézia es Kartográfia
sa dozvedáme smutnú správu, že dňa 16.
1. 1986 zomrel akademik prof. dr. h. c. dr.
Antal Tárczy-Hornoch, významná vedecká osobnosť maďarskej i medzinárodnej geodézie, banského meračstva a geofyziky ~ačestný občan
mestaSopronu (1975).
V tichej spomienke si
pripomeňme medzníky jeho plodného života.
Akademik Tárczy-Hornoch
sa narodil 13. 10.
1900 v Zakarpatskej Ukrajine. Po gymnaziálnych štúdiách v Mukačeve absolvoval vysokú školu v Loobene
(Rakúsko), kde v roku 1923 získal diplom banského
a v roku 1924 banskomeračského inžiniera, ako aj hodnosť doktora technických vied. V roku 1926 nastúpil
ako profesor a vedúci Katedry geodézie a ba~ského
meračstva na Vysokú školu banskú a lesnícku v Soprone, kde p6sobil do roku 1959. Od roku 1946 bol členom
Maďarskej akadémie vied (MAV), Zaslúžil sa o založenie Zememeračskej fakulty (1949) a Geodetického
a geofyzikálneho výskumného laboratória
(GGVL)
MAV pre základný výskum (1955). Po presťahovaní
banského meračstva do Miškovca (Miskolc) a geodézie
do Budapešti v roku 1959, bol akademik Tárczy- Hornoch
vymenovaný
za riaditefa
GGVL MAV
v Šoprone a od roku 1971 za .riaditefa Výs~umného
ústavu geodézie a geofyziky (VUGG) MAV v Sopr9ne.
V roku 1972 odišiel do dochodku . .Jeho vzťah k VUGG
MAV bol aj nadalej vermi srdečný a niekorko rokov
ešte posobi! ako jeho vedecký poradca, a tak aj zásluhou
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