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528.88
NUTIL, K.
Projev místopředsedy Státní komise pro vědeckotech-
nickt a investii!ní rozvoj na II. konferenci o dálko-
vém průzknmn Země
Geodetický a kartografický obznr, 32, 1986, Č. 2,
str. 27-28
Význam životního prostředí a integrace ekologických
poznatků. Koncepce tvorby a ochrany životního pro-
středí a využití metod dálkového průzkumu Země (DPZ).
Aerokosmický průzkum životního prostředí v ČSSR.
Koordinace různých resortů ČSSR při využívání dálko-
vého průzkumu ve prospěch cllíl ochrany životního
prostředí I posílení národohospodářských potřeb stá-
tu.

528.88(47+57:437)
ONDRůSEK, J.
Projev předsedy Ceského úřadu geodetického a kar-
tografického na II. konferenci o dálkovém průzkumu
Země
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Č. 2,
str. 29
Využívání dálkového prílzkumu Země (,oPZ) a poznat-
kíl aerokosmického prílzkumu ve spolupráci se SSSR.
Podpora čs. vlády a nejvyššího stranic'kého orgánu
dalšímu rozvoji a spolupráci v oblasti DPZ.

528.8(437.6)
MICHALKO, O.
Prejav predsedu Slovenského úradu geodézie a kar-
tografie na II. konferencii o dialkovom prieskume
Zeme
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Č. 2,
str. 30-32
Budovanie Slovenského stredlska díalkového prlesku-
mu Zeme v rezorte Slovenského úradu geodézle a kar-
tografie ako medzlrezortného pracoviska na plnenie
potrleb a požadaviek rezort ov, orgánov a organizácl!
národnébo hospodárstva v Slovenskej socíal1st1ckej
republike. Jeho výskumná, prevá1zková a koordinač-
ná činnost v období 8. plltročnice.

528.88:574
'NEUMANN, J.
perspektivy dálkového pr4zkumu Zem/j v oblasti za-
bezpei!ování tvorby a ochrany životního prostředí
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, str. 32-37,
9 obr., !lt. 9
Porovnání informačních potřeb procesu ekologizace
soclálněekonomlckých aktivit v krajině s potenciálem
dálkového pri\zkumu Země. Nástin konkrétních úko-
líI čs. jálkového prílzkumu pro zdokonalení poznáva-
clch a rozhodovacích činností uvedené aplikační sfé-
ry a z nich vyplývající požadavky na technologický
rozvoj dlsclpUny.

528.414-187.4
DOBES, J. - KUBAčEK, L.
Analtza presnej polygonometrie pomocou matematic-
koštatisticktch testo v
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Č. 2,
str. 38-41, lit. 6
Meranle v polygónovom ťahu modelujeme určitým pa-
rametrom a testom overujeme hypotézu, že rozdiel
medzi hodnotou tohto parametra určeného z danej sie-
te a polygonometrického merania je vysvetlltelný chy-
bami základnej slete a súčasne chybami meranla v po-
lygónovom ťahu. Odvodené sú testovacie štatistiky pre
vložený polygónový ťah a !Orientovaný polygónový tah.
Nepodstatnou mo1Ifikáclou mllžeme odvndiť test pre
dalšie druhy polygónových tah ov, prípadne na celú
siet tahov. Testy zohladňulú presnost pripálacích bo-
dov.

528.88

HVTl1n, K.

BblcTynneHHe 38MeCTHTeml npe,llCe,ll8Tenll rOCY,ll8p-

cTBeHHoH KOMHCCHH no H8Y"Ho-TexHH"ecKoMY P83BH-

THIO H K8nHT8nBnOlKeHHlIM H8 11-oM COBel1\8HHH

o ,IIHCT8HqHOHHOM 30H,IIHpOB8HHH 3eMnH

reO,lle3H'leCKHH H K8pTorp8C\>H'leCKHH 0630P, 32,

1986, N" 2, CTp. 27-28

3H8'leHl1e OKpYlK8lOutei1 cpeAbl H HHTerpHpOB8HI1e

3KOnOrl1'leCKI1X 3HaHI1H. KOMnoHoBK8 C03A8HI111 11

oxpaHbl OKPYlK8IOutei1 cpeAbl 11 npl1MeHeHl1e MeTO-

,Iioe AI1CTaH~110HHoro 30HAI1POB8HI111 3eMnl1 (A33).
A3pOKOCMI1'leCK811 p83BeAKa OKPYlKalOutei1 cpeAbl

B 4CCP. KOOpAI1Ha~l1l1 p83nl1'lHblX BeAOMCTB 4CCP

npl1 I1cnonb30BaHI111 A33 C ~enblO OXp8Hbl oKPYlKa-

lOuteH CpeAbJ 11 YKpenneHl1l1 HapOAHoro X0311i1CTB8

rOCYA8pCTBa.

528.88(47 +57:437)

OHAPVWEK. H.
BblcTynneHHe H8l18nbHHK8 lfewcKoro ynp8BneHHlI

reO,lle3HH H K8pTorp8C\>HH H8 11-oM COBel1\aHHH

o ,IIHCT8H~HOHHOM 30HAHpOB8HHH 3eMnH

reOAe3H'leCKI1H 11 KapTOrpaC\>l1'leCKI1i1 0630p, 32,

1986, N° 2, CTp. 29

I1cnonb30B8HI1e AI1CTaH~110HHoro 30HAI1pOBaHI111

3eMnl1 (A33) H pe3ynbTaToB 83pOKOCMI1'leCKoi1 pa3-

BeAKI1 B COTpYAHI1'leCTBe C CCCP. nOAAeplKKa 'lexo-

cnOBa~Koro npaBI1TenbCTBa H Bblcwero napTI1HHOrO

opl8Ha AanbHeHweMY pa3BI1THIO H COTpYAHI1'leCTBY

B 06n8cTI1 A33.
528.8(437.6}

MI1XAnKO, O.

BblcTynneHHe H8'l8nbHHK8 CnOB8QKOrO ynp8BneHHlI

reO,lle3HH H K8pTorp8C\>HH H8 11-oM COBel1\8HHH

o ,IIHCT8HQHOHHOM 30H,IIHpOB8HHH 3eMnH

reOAe311'leCKI1H 11 KapTOrpaC\>l1'leCKI1i1 0630p, 32,

1986, N° 2, CTp. 30-32

C03AaHHe CnoBa~Koro ~eHTp8 AI1CTaH~110HHoro 30H-

Al1pOBaHl1l1 3eMnl1 B BeAOMCTBe CnoBa~Koro ynpaB-

neHHlI reOAe31111 11 KapTorpaC\>1111 B Ka'leCTBe MelKAY-

BeAoMcTBeHHoi1 opraHH3a~1111 Anll BbJnonHeHl1l1 HYlKA

11 Tpe6oBaHI1H BeAOMCTB, opraHoB H OpraHI13a~l1i1

HapoAHoro X0311i1cTBa B CnoBa~Koi1 CO~l1anI1CTI1'leC-

KOi1 pecny6nl1Ke. Ero HccneAOBaTenbCKall, npol13BoA-

CTBeHHall 11 KOOPAI1Ha~110HHall AellTenbHOCTI1 B 8-0H

nllTl1neTKe.

528.88:574

HOIIIMAH,51.

nepcneKTHBbl ,IIHCT8HQHoHHoro 30H,IIHpOB8HHlI 3eM-

nH B 06n8cTH o6ecnellHB8HHlI C03,118HHlI H OXP8Hbl

OKPYlK8IOutei4 Cpe,llbl

reOAe311'leCKHH H KapTOrpaC\>l1'leCKI1H 0630P, 32,

1986, N° 2, CTp. 32-37, 9 pl1c., nl1T. 9

CpaBHeHl1e HHC\>opMa~l1oHHbIX HYlKA B npo~ecce

3KOnOr113a~1111 CO~l1an-3KOHOMI1'leCKHX 8KTI1BHOCTeH

B MeCTHOCTI1 C nOTeH~l1anOM AI1CTaH~110HHoro 30H-

Al1pOBaHl1l1 3eMnl1. Ha6pocoK KOHKpeTHblx 3aA8'l 'le-

xocnOBa~Koro AI1CTaH~110HHoro 30HAI1pOBaHHlI Anll

ycoBepweHcTBoBaHHlI n03H8BaTenbHblX H ynp8Bnll-

lOutl1X AellTenbHocTei1 npl1BeAeHHoi1 annl1Ka~110HHoH

cC\>epbJ H 113 HHX I1CxOAlIutl1e Tpe60B8HHlI Ha Tex-

HOnOrH'leCKOe p83BI1THe AI1C~l1nnI1Hbl.

528.414-187.4

A06EW. 51. - KV6A4EK. n.
AH8nH3 TOllHOi4 nonHroHoMeTpHH C nOMOl1\blO M8Te-

M8THlIecKo-cT8THCTH'leCKoi4 npoBepKH

reOAe311'leCKI1i1 11 KapTorp8C\>H'leCKI1H 0630P, 32,

~~, N° 2, CTp. 38-41

113MepeHI111 Ha nOnl1rOHe MOAenl1pyeM onpeAeneH-

HblM napaMeTpOM 11 npOBeplleM rl1nOTe3Y, 'lTO pa3-

HOCTb MelKAY 3Ha'leHl1eM 3Toro nap8MeTp8. nonY'leH-

Horo no AaHHoi1 ceTH H nOnl1rOHOMeTpH'leCKHM H3Me-

peHl1l1M lIBnlleTClI 06bllCHI1M0i1 OWl16KaMI1 OCHOBHOH

CeTI1 11OAHOBpeMeHHO OWl16KaMI1 113MepeHI1H Ha no-

nHrOHe. 6blna BblBeAeHa CTaTI1CTI1'leCKall npOBepKa

Anll npOMelKYTO'lHOrO 11 Opl1eHTI1pOB8HHoro nonl1ro-

HOB. HecyuteCTBeHHoi1 MOAHcj)HK8~HeH MOlKHO BblBec-

TI1 npOBepKY Anll APyrl1x Tl1nOB nOnl1rOHOB, B cny-
'lae nOTpe6HOCTI1 11 Anll ceTH nOnl1rOHOB. npOBepKa

6epeT BO BHI1MaHl1e TO'lHOCTb TO'leK np11B1I3KI1.



528.88
NUTIL, K.
Rede des Vizepriisidenten "der Sta'atskommission liir
Wissenschaft, Technik und Investitionentwlcklung an
der II. Konlerenz iiber dle Fernerkundung der Erde
Geodetický a kartografický ob21or, 32, 1986, Nr. 2,
Selte 27-28
Bedeutung der Umwelt und lntegration der ekologi-
schen Erkenntnisse. Konzeptlon der Schaffung und
Schiitzung des Lebensmilieus und Niitzung Ider Metho-
den der Fernerkundung der Erde. Aerokosmische Er-
kundung des Lebensmilieus der ČSSR. Koordlnatlon
verschledener Resorte der ČSSR bel NUtzung der Fer-
nerkundung [iir dle Zlele des Urnweltschutzes und
fiir ErfUllung der Forderungen der 'Natlonalllkonomle
des Staates.

528.88(47+57:437)
ONDRůŠEK ].
Rede des Priisidenten des Tschechischen Amtes liir
Geodiisie und Kartographie an der II. Konferenz iiber
die Fernerkundung der Erde
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Nr. 2,
Selte 29
Niitzung der Fernerkundung der Erde und der Er-
kenntnisse der Aerokosmischen Erkundung in Mltar-
belt mlt der UdiSSR. UnterstUtzung der tschechlschen
Regle,rung und des hllhsten Partelorganes der welte-
ren Entwlcklung und der MitarbeH bel der Fernerkun-
dung der Erde.

528.8(437.6)
MlCHALKO, O.
Rede des Priisidenten des Slowakischen Amtes fiir
Geodlisie und Kartographie an der II.· Konferenz iiber
die Fernerkundung der Erde.
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Nr. 2,
Selte 30-32
Griindung eines Slowakischen Zentrums der Ferner-
kundung der Erde im Resort de>s Slowakischen Amtes
[Ur Geodiisle und Kartographie als einer interresorten
Arbeitsstlltte zur ErfUl!ung der Bediirfnisse und For-
derungen der Resorte, Organe und Organisationen
der Natlonalwirtschaft der Slowaklschien sozlalisti-
schen Republlk. Seine Forschungs-, Produktions- und
Koordinatlonstlltigkeit im Zeitabschnitt des 8. .FUnf-
jahrplanes.

528.88:574
NEUMANN, ].
Aussichten der Fernerkundung der Erde im Berelch
der Sicherstellung der Bi1dung und des Schntzes des
Lebensr,anmes.
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Nr. 2,
Selte 32-37, 9 Abb., Lit. 9
Ein vergleich der InformationsbedUrfnisse im Verlauf
1er Ek·o!ogisatlon der sozial1lkonomischen AktiviUiten
in der Landschaft mit der Leistungsfahigkeit der Fer-
nerkundung. Vorschlag konkl'eter Au[gaben der tsche-
choslowakischen Fernerkundung [Ur die Vervol!kom-
menung der Erkennungs- und EntscheidungsaktivWi-
ten in dem angegebenen Applikationsbereich und die
Bediirfnisse in Hinsicht auf die technologische Ent-
wicklung die daraus [olgen.

528.414-187.4
DOBEŠ, ]. - KUBÁČEK, L.
Eine Analyse priiziser Polygonometrie mit Hilfe der
mathematischstatistischen Teste
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Nr. 2,
Seite 38-41, Lit. 6
Die Messung in einem Polygonzug wlrd mittels eine,s
bestlmmten Parameters rnodeUiert und es wird mlttels
eines Testes 1ie Voraussetzung, dass die Differenz
zwischen dem Wert dieses Parameters, der aus dem
gegebenen Netz und der polygonometrischen Messung
bestimmt ist, durch Fehler des Grundnetzes und zug-
lelcn durch Fehler der Messungen im Polygonzug
erklarbar sind, beglaubigt. Abgeleltet wur1en statls-
tlsche Testangaben fUr einen eingelegten Polygonzug-
und einen orientlerten Polygonzug. Mit HUfe einer
unW8Isentlichen Modifikatlon kiinnen 'wir elnen Test
[Ur weitere Arten von PolygonzUgen, eventuel! fUr ein
ganzes Polygonnetz ableiten. Die Teste beriicksichti-
gen die Genaulgkeit der Anschlusspunkte.

528.88
NUTIL, G.
Speech 01 the Vicepresident 01 the State Commlssion
for Scientlflc-Technical Development al II. Conle-
rence on the Earth's Remote Sensing
Ge'old.eltiokýa !kartolgrafilldký ro.bzor, 32, 1986, No. 2,
pp. 27-28
lmportance of envlronment and intergratlon of eco-
loglcal lnformatlon. Conceptlon of creatlon and pro-
tection of envlronment and use of methods of the
Earth's remote senslng (ERS). Aero-space research
of envlronment ln CSSR. Coordlnation of dlfferent
branches ln ČSSR wlth employment of remote senslng
on behalf of aims of the protection of envlronment
as well as for strengthenlng natlonal-economical
needs of sta te.

528.88(47+57:437)
ONDRůŠEK, ].
Speech 01 the President of Czech Office for Geodesy
and Cartography at II. Conference on the Earth's
Remote Sensing
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No 2,
p. 29
Use of the Earth's remonte sensing (ERS) and know-
ledge of aero-space research in collaboration with
the USSR. Support of Czechoslovak government and
the top party organ to further development and the
collaboratlon in the sphere of ERS.

528.8(437.6)
MlCHALKO, O.
Speech of the President of Slovak OfUce for Geodesy
and Carotgraphy at II. Conference on the Earth's
Remote Sensing
Ge'od.81tic,ký a :~artograf.icJký :ohzor, 32, 1986, No·. 2,
pp. 30-32.
Establishment o[ the Slovak Centre for the Earth's
Remote Senslng in the branch o[ Slova k Offlce for
Geodesy and Cartography as an interdisciplinary
wOlrkpllace fO'[' {IlufiUimg ,needs and d,emand's 1Mbran-
ches, organs, and organizations of national economy
in the Slovak SociaIist RepubIic. !ts research, ope-
rational and coordinating activity in the 8th five-year
plan period.

528.88:574
NEUMANN, ].
Perspetlves of the Earth's Remote Sensing in the Sphe-
re of Secnrity aod Protection of Environment
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No. 2,
pp. 32-37, 9 f1g., 9 rer.
Comparison of information needs for the ecolog[za-
tion process o[ social-economlcal activit!es [n landsca-
pe 'With th81 potential of the remote senslng. Outllne
of concrete tasks of Czechoslovak remate sensing for
improvement af recognizing and declsive activit!es of
given applicatian sphere and demands for technolo-
gical deve'lopment arising [rom !t.

528.414-187.4
DOBEŠ, ]. - KUBÁČEK, L.
Analysls of Precise Polygonometry by Means of Mathe-
matlcal-Statistical Tests
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No. Z,
pp. 38-41, 6 rer.
Measurement in the polygonal traverse is modelled by
means of a certain parame'ter and the hypothesis that
the dl[ferenc81 between the value of thls par·ameter
determined [rom the given network and [rom the po-
lygonometric measurement is possible to explain by
errors of basic network and simultaneously by errors
o[ measurement in the palygonal traverse ls verified.
Testing statistlcal parameters for the secondary tra-
verse and oriented traverse are derived. By means
of mlnor modif!cation we can derive the test for fur-
ther kinds nf polygonal traverses, eventually for the
whole network of traverses. he tests take lntoaccount
the accuracy of given po[nts.
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Ve dnech 9. až 11. prosince 1985 se uskutečnila v Paláci kultury v Praze II. celostátní konference o dálkovém pni.
zkumu Země se zahraniční účastí.

Vzhledem k aktuálnosti a dtiležitosti projednávané tematiky se redakční rada a redakce časopisu Geodetický a kar-
tografický obzor (GaKO) spolu s oběma vydavateli časopisu rozhodli uveřejnit na stránkách GaKO projevy předních
představitelů zúčastněných centrálních orgánů a některá pojednání neuveřejněná ve sborníku.

Projednávaná problematika je obsažena ve sborníku vydaném pořadatelem konference Domem techniky v Ústí
nad Labem.

Konference přinesla řadu nových podnětů a redakce i redakční rada GaKO uvítá příspěvky autorů všech orgánů
a organizací, které přispějí k dalšímu rozvoji této disciplíny.

Projev místopředsedy Státní komise
pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
na II. konferenci o dálkovém průzkumu
Země*)

Vážené soudružky a soudruzi, milí zahraniční hosté,

z pověření místopředsedy vlády ČSSR a předsedy
Státní komise pro vědeckotechnický a investiční
rozvoj s. Jaromíra Obziny vítám vás na II. celostátní
konferenci o dálkovém průzkumu Země. Problematika
tvorby a ochrany životního prostředí a racionálního
využívání přírodních zdrojů je u nás stejně jako
v dalších zemích, prioritou nejvyšší závažnosti. S ohle-
dem na naléhavost řešení těchto problémů mají mož-
nosti, které poskytují metody dálkového průzkumu
Země, základní význam při racionalizaci opatření
k péči o životní prostředí. Jeto úkol vědeckotechnický,
je to dnes i stále významnější úkol ekonomický.

Rozšířená ekonomická reprodukce, která je vý-
chodiskem pro další růst životní úrovně je nemyslitelná
bez současné reprodukce přírodního prostředí a. pří-
rodních zdrojů. Je třeba, aby plánovací a koncepční
materiály na všech stupních přešly od orientace na čer-
pání přírodních zdrojů a využívání přírodních pod-
mínek k zaměření na obnovu zdrojů biosféry a na
racionalizaci hospodaření s neobnovitelnými zdroji,
které máme k dispozici.

Proto je nezbytné využít poznání ekologických zá·
konitostí v přírodě a znalostí o hospodaření v krajině
k rozšíření možností hospodaření a společenského
využívání přírody a jejích zdrojů.

Péče o životní prostředí byla zatím často chápána
izolovaně od ekonomického rozvoje, ba někdy nespráv-
ně považována i za brzdu dynamického rozvoje eko·
nomiky. Základním směrem strategie dalšího období
je účinná integrace ekologických poznatků· do ekono-
miky, do plánovacích a řídících procesů, do rozvoje
jednotlivých odvětví i oblastí, do myšlení a jednání
všech lidí.

Je nesporné, že náprava škod na životním prostředí
i dodatečné odstraňování zdrojů, poškozování přírody
jsou záležitostmi nesmírně nákladnými. Škody na
životním prostředí - alespoň ty ekonomicky vyčísli.

Ing. Karel Nutil,
mistopi'edseda Státni komise

pro vědeckotechnický a investil:ni rozvoj

telné - mohou však být ještě mnohem vyšší. Ve
vyspělých průmyslových zemích dosahují tyto škody
již několika procent z čistého národního důchodu.
Je prokázáno, že vynaložením nákladů ve výši
1-2% národního důchodu lze předejít škodám na
životním prostředí ve výši 3-5 % národního důchodu.
Včasná preventivně orientovaná realizační opatření
na ochranu přírodního prostředí a udržení ekologické
rovnováhy jsou jednoznačně ekonomicky efektivní,
neboť zaručují úsporu nejméně poloviny budoucích
nákladů. Co nejrychleji se musíme proto dostat z etapy
náprav škod na životním prostředí do etapy prevence
jejich vzniku.

S uvedeným cílem zcela korespondují základní pro-
gramové dokumenty připravované na Státní komisi
pro vědeckotechnický a investiční rozvoj ve spolu.
práci s dalšími orgány federální vlády i národních vlád
s různými časovými horizonty. Z nich za stěžejní
považujeme Koncepci tvorby a ochrany životního
prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů
do roku 2000. Její nedílnou součástí je i objektivní
hodnocení krajiny a přírodních zdrojů jako základního
předpokladu rozvoje výrobní aktivity. Ve výchozích
dokumentech jsou identifikovány základní projevy
devastace životního prostředí, které by se mohly v čes-
koslovenských podmínkách stát v budoucnosti v pří-
padě včasného neřešení těchto problémů limitujícími
činiteli ekonomiky. Přijetí připravované koncepce
zabezpečí, aby rozhodovací proces o sociálně ekono-
mickém využití krajin byl zcela v souladu s ekologíc-
kým hlediskem. K tomu ovšem je třeba se opírat
o dostatečně hluboké informační zázemí. Právě v této
poloze vidíme důležitost uplatnění metod dálkového
průzkumu Země, které předstaV1ijí nezastupitelný
zdroj informací pro hodnocení a registraci různých
přírodních jevů, ale především pro jejich prognózování.
Periodická obnova informační základny podkladových
ekologických dat zabezpečována jen tradičními me-
todami v mnoha případech neposkytuje pro správné
hodnocení změn i jejich vývojového trendu dostateč-
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nou oporu. Velice nadějným a perspektivnfm se v tom-
to směru ukazuje praktické využití dálkového průzku-
mu Země, především výsledků již ukončeného státního
úkolu technického rozvoje řešeného s tímto zaměřením
v programu P 16 "Ochrana a tvorba životního pro-
středí" v letech 1982-1985. Uvedený úkol výrazně
přispěl k tomu, že bylo do značné míry anulováno
nebo alespoň zmírněno zaostávání v tomto odvětví
u nás, které ještě před několika lety bylo povážlivé.
Výsledky úkolu potvrzují účelnost dálkového průzku-
mu jako disciplíny schopné s relativně malými nároky
na kapacitu živé práce poskytovat příslušné ekologické
informace operativněji a s vyšší podrobností a ob-
jektivitou, navíc i v úrovni, která je pro tradiční
postupy průzkumu mnohdy naprosto nedostupná.

Zásady státní koncepce péče o životní prostředí
vycházejí ze skutečnosti, že zachování ekologické rov-
nováhy cestou zlepšování životního prostředí před-
stavuje nealternativní cíl, který je nutno zabezpečit.
Pro takto formulovaný cíl jsou potřebné dynamicky
korigované informativní vstupy, které najdou uplat-
nění např. v ochraně a využívání vodních zdrojů,
kde se v první řadě výrazně ukládá zvýšit akumulaci
vody. K tomu je nezbytné posílit hydrogeologioký
průzkum, rozšířit ochranu a optimalizovat využívání
podzemních vodních zdrojů a posilovat vodohospo-
dářské funkce lesů. Optimalizací vodního režimu
v zemědělsky využívané krajině musíme zajistit jak
optimální vláhové poměry v půdě, tak maximální
zadržení vody v krajině.

Své místo má využití metod dálkového průzkumu
pro získání výsledků výhodně uplatněných i v ochraně
a využívání půdy, kde je třeba překonat odvětvové
bariéry a posuzovat a využívat půdní fond jako
jeden celek. Bude třeba postupně přehodnotit stáva-
jící strukturu půdního fondu jak z hlediska zabezpečení
půd jak trvalého a nezastupitelného zdroje výživy
obyvatelstva, tak jako základního článku tvorby
vodníoh zdrojů a vyváženého vodního režimu a stejně
tak jako klíčového prvku ekologioké stability krajiny.

Sladěním struktury a technologií zemědělské výroby
s ekologickými specifiky jednotlivých oblastí bude
zajištěna daná výše zemědělské produkoe a přitom
oitelně snížena potřeba dodatkové ilnergie. To zname-
ná - současně s důrazem na zvýšení obsahu organické
hmoty v půdě a celkové zlepšení kvality půdy i snížení
rizika znečišťování životního prostředí agrochemiká-
liemi.

S cílem zachovat a nadále zvyšovat kvalitu země-
dělské půdy při trvalém zvyšování půdní úrodnosti je
rovněž uloženo podstatně snížit plochy poškozované
erozi.

V případě lesních porostů Zásady státní koncepce
zdůrazňují, že v první řadě půjde o zachování maxi-
mální míry plnění nejzákladnějšíoh funkcí lesů a po-
stupně vytvářet podmínky pro zlepšování jejich pro-
dukčních i mimoprodukčních funkcí po skončení
imisního zatíženi. K tomu jsou zaměřeny úkoly
k pěstebním a těžebním opatřením v lesníoh porostech,
do sféry strojírenské výroby i do sféry vědeckotech·
nického rozvoje. Základním principem lesního hos-
podářství, které musí být důsledně preferován, je
princip trvalosti a to i na úkor produkčních efektů
v blízkém časovém horizontu.

Emise oxidu siřičitého a jejich toky přes hranice
státu budou v souladu s mezinárodními závazky
sníženy. Současně budou přiměřeně sníženy i emise
oxidů dusíku a výrazně poklesnou i celkové tuhé emise.
Ale právě v oblasti detekce znečištění ovzduší do
určité míry spoléháme v širší uplatnění metod dálko-
vého průzkumu. Své k tomu řekne i experiment
připravovaný v rámci úkolu státního plánu tech-
nického rozvoje.

Do roku 2000 se ukládá obnovit na podstatné části
území ekologickou stabilitu krajiny, to je schopnost
ekologických systémů vlastními mechanismy vyrovná-
vat destabilit.ující civilizační vlivy. Splnění tohoto
náročného požadavku je nezbytným předpokladem
pro naplnění cíle obnovit ekologickou rovnováhu
v ČSSR v nejkratší možné době po roce 2000. K dosa-
žení potřebného stupně ekologické stability je třeba
postupně izolovat jednotlivé ekologicky labilní forma-
ce v krajině jako jsou těžební a průmyslové aglomerace
nebo rozsáhlé plochy zemědělskýoh monokultur BÍtí
stabilních a stabilizujících ekosystémů, které před-
stavují chráněná území, vodohospodářské oblasti,
ploohy a koridory zeleně a vytvořit tak jednotnou
soustavu ekologioké stability.

K tomu směřuje i právě zpracovaný Ekologický ge-
nerel ČSSR, který hodnotí současný stav ekologioké
rovnováhy, vymezuje území všestraně přetížené a vy-
typovává oblasti, které naopak mají rezervy pro eko-
logicky přijatelné formy rozvoje. Při zpracování
II. etapy Generelu do konoe roku 1990 se výrazným
způsobem využijí i výsledky úkolu zařazeného do
státního cílového programu A 12 "Tvorba a oohrana
životního prostředí" pod názvem "Aerokosmický prů-
zkum životního prostředí ČSSR".

Na všech úrovních plánování a řízení sociálněekono-
mického rozvoje je základním koncepčním cílem
postupná a účinná ekologizaoe rozhodovacích procesů.
Kde musí být důsledně uplatňováno ekologické hle-
disko je především sféra investiční politiky. Právě
tím bude postupně dosažen potřebný kvalitativnf
přechod z oblasti řešení následků do oblasti prevenoe
vzniku poruch na životním prostředí.

Konference jistě zhodnotí dosažené výsledky řešení
úkolů státního plánu technického rozvoje i státního
plánu základního výzkumu. Zhodnotí dosavadní stav
v ČSSR při zpracování primárních dat i význam náro-
dohospodářsky využitelných aplikací dálkového průz-
kumu. Bude se hovořit i o perspektivách dalšího
uplatnění těchto metod. Již před samotnou konferenoí
je však jasné, že řešené úkoly významně přispěly k rOIl-
voji disoiplíny dálkového průzkumu Země v ČSSR.
Je nyní na nás všech; ale zejména na koordinaci úsilí
odborníků různých resortů jak účelně dokáží v praxi
využít dosaženého stupně rozvoje dálkového průzku-
mu ve prospěch cílů oohrany životního prostředí i po6í-
lení národohospodářskýoh potřeb státu.

věřím, že vaše konferenoe přinese řadu nových podnětů
pro řešení této nesmírně závažné problematiky. Přeji
vašemu jednání mnoho zdaru.
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Projev předsedy Českého úřadu
geodetického a kartografického
na II. konferenci o dálkovém průzkumu
Země·)

Vážené soudružky a soudruzi, vážení hosté.

Dovolte mi, abych jménem Českého úřadu geodetické-
ho i kartografického velmi ocenil skutečnost, že dnešní-
ho dne zahajuje své významné jednání celostátní
konference se zahraniční účastí o dálkovém průzkumu
Země.

V souladu s plánem Ústřední rady Československé
vědeckotechnické společnosti připravil Československý
výbor spolu s oběma národními výbory společnosti pro
geodézii a kartografii ve spolupráci s Ceskoslovenskou
akademií věd a Ceským úřadem geodetickým a karto-
grafickým toto jednání odborníků z nejrůznějších
resortů s cílem, aby dálkový průzkum Země byl účinně
nápomocný rozvoji našeho národního hospodářství.

Všichni dobře víme, že efektivní využití dálkového
průzkumu Země je předmětem živého zájmu vlád
většiny zemí světa, že jde o problematiku vysoce
aktuální.

Československá věda a technika má neocenitelnou
výhodu v tom, že může plně využívat poznatků
aerokosmického průzkumu i nejpokrokovější techniky
Sovětského svazu, země prvních umělých družic
a prvních kosmonautů na světě.

Na základě mezivládní dohody mezi SSSR a ČSSR
přicházely na naše pracoviště první satelitní snímky
našeho území a počala se rozvíjet nová mezivědní
disciplína s vysokou náročností na kvalifikační úroveň.
Již v počátcích této nové, náročné cesty organizuje
ČSVTS první konferenci o dálkovém průzkumu
Země.

Resort Českého úřadu geodetického a kartografické-
ho, který byl vládou ČSSR pověřen organizací využití
dálkového průzkumu pro potřeby národního hospo-

Ing. Jaroslav Ondrůšek,
pl'edseda Českého úl'adu geodetického a kartografického

dářství, stejně jako resorty a odvětví, která těchto
výsledků využívají, velmi kladně hodnotí přínos této
první konference.

Rozvoj automatizace, elektronizace a dalších disci·
plín značně rozšiřuje možnosti využití dálkového
průzkumu, kombinují se informace z družicových,
leteckých i pozemních nosičů, rychle narůstají nároky
i na novou techniku.

Československá vláda a nejvyšší stranický orgán svý-
mi rozhodnutími rozšiřují materiálně technickou zá.
kladnu pro dálkový průzkum včetně návazných nut-
ných opatření, rozšiřuje se využití sovětských speciál-
ních letadel, zkvalitňují informace ze sovětských
družic, propojuje se mezinárodně výzkumná činnost,
řeší se úspěšně náročné úkoly státního plánu technické-
ho rozvoje i státního plánu základního výzkumu,
v jednotlivých sektorech roste počet pracovníků,
kteří na vysoké odborné Ú,rovni zajišťují efektivnější
metody využití narůstající řady získaných informací
distančního sondování, náročně se rozšířila vysokoškol-
ská příprava dalších odborníků.

Koordinace všech těchto aktivit se stává den ze dne
náročnější, ukazatel ekonomické účinnosti veškeré
činnosti je nesmlouvavě tvrdý. V podmínkách našeho
státního území současně přistupujeme k využití
informací aeroprůzkumu pro ochranu životního pro-
středí a k řešení dalších nejednoduchých úkolů.

Proto náš resort velmi uvítal uspořádání celostátní
konference ČSVTS, jejíž jednání nepochybně bude
představovat další teoretické i praktické obohacení
ve všech zainteresovaných resortech národního hospo-
dářství a nepochybně pomůže zrychlit úsilí našeho
resortu ještě k lepšímu uspokojování nejrůznějších
požadavků na výsledky dálkového průzkumu našeho
území.

Přeji proto jménem resortu geodézie a kartografie
jednání konference plný úspěch.

Do redakce došlo: II. 12. 1985
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Prejav predsedu Slovenského úradu
geodézie a kartografie na II. konferenci i
o diafkovom prieskume Zeme*)

Vážené súdružky, vážení súdruhovia!

Dovofte mi najprv pozdraviť všetkých účastníkov
druhej konferencie o diafkovom prieskume Zeme
(DPZ) v mene Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie (SÚGK), pracovníkov jeho organizácií, ako
i v mene svojom a popriať úspešný priebeh tejto
konferencii, zaželať Vám, aby ste si z jej rokovania
odniesli hodnotné odborné poznatky.

Problematika DPZ v ostatnom období, najma po
rozšírení pavodnej orient.ácie z družíc na letecký prie-
skum, je predmetom širokého záujmu verejnosti, ale
predovšetkým určitých odvetví nášho národného hos-
podárstva, ktoré právě od DPZ očakávajú pomoc pri
plnení svojich úloh. Splnenie náročných a neustále
stúpajúcich úloh nášho národného hospodárstva si
vyžaduje výrazný vzostup intenzifikácie ekonomiky,
zvyšovanie efektívnosti predovšetkým na základe
urýchfovania a maximálneho využívania vedecko-
technického rozvoj a so sústredením sa na rozhodujúce
úlohy. Medzi tieto úlohy nesporne patrí aj získavanie
a rozširovanie poznatkov o Zemi a vesmíre. Z toho
vyplýva i významná úloha dnešných geodetov, ktorí
svoje pohfady pripútané v minulosti k pOde a pozem-
kom dnes upriamili do nových priestorov a našli
predmety svojej činnosti aj v kozme. Kozmická geodé-
zia, družicová geodézia, DPZ, osvojenie si využívania
elektroniky, poznatky o elektromagnetickom žiarení
objektov a viditefnej, infračervenej a mikrofilmovej
oblasti spektra, o fotometrických a rádiometrických
charakteristikách územných objektov a javov, ako aj
ďalšie, to sú oblasti, ktoré musí dnes ovládať absolvent
vysokoškolského štúdia naviac nad vedomosti o meraní
na Zemi, ak chce byť plne osožný v etape ďalšieho
rozvíjania sa našej socialistickej spoločnosti. Preto je
iste vhodné, že na Českom vysokom učení technickom
v Prahe takýchto odborníkov vychovávajú v rámci
5-ročného štúdia.

Odbornými otázkami z oblasti DPZ sa budete zaoberať
celé tri dni. Budete venovať pozornosť nielen otázkam
techniky a technológie získavania a spracovania infor·
mácií diafkového prieskumu, ale aj otázkam aplikácie
týchto informácií pre potreby národného hospodárstva
a práve túto okolnosť chcem osobitné zdarazniť.

Pred troma týždňami úspešne prebehla záverečná
oponentúra úlohy štátneho plánu technického rozvoj a
Aerokozmický prieskum územia štátu, v rám·
ci ktorej sa za paťročné obdobie vyriešili viaceré čiast-
kové úlohy. Niektoré z nich končili spracovaním me·
todiky, v niektorých prípadoch až technológie. Po-
važujeme však za vefmi žiadúce, aby riešitelia, vý-
skumní pracovníci, sa angažovali svojou pomocou pri

Ing. Ondrej Michalko,
predseda Slovenského úradu

geodézie a kartografie

zavádzaní výsledkov výskumu do praxe. Materiály
DPZ sa budú využívať v niektorých rezortoch aj na
pracoviskách mimo výskumnej základle a práve tam
bude potrebná p0moc riešiteTov .Viaceré odvetvia
a pracoviská národného hospodirstva čakajú na ma-
teriály DPZ. Už sú im známe potenciálne prínosy
a poznatky z využitia materiálov diafkového priesku-
mu a dožadujú sa rýchlejšieho tempa v riešení otázok
výskumného charakteru, v dodávke družicových sní-
mok alebo snímok z lietadlových nosičov, vo vybudo-
vaní materiálno-technickej základne a personálnom
vybavení pracovísk tak v rezorte národnej obrany
ako aj v rezortoch geodézie a kartografie. Tieto opod.
statnené požiadavky musíme mať stále na zreteli.
Nemažeme sklamať daveru, ktorá nám, ako základ-
ným rezortom v oblasti DPZ patrí aj v organizačnej
sfére, a musíme zintenzívniť činnosť aj v oblasti letec-
kého diafkového prieskumu územia nášho štátu pre
národohospodárske účely. Sústredené požiadavky na
materiály leteckého diafkového prieskumu sú rozsiahle
tak z územia Českej socialistickej republiky (ČSR)
ako aj z územia Slovenskej socialistickej republiky
(SSR).

Vychádzajúc z uznesenia vlády ČSSR č. 88 z roku
1984, ktoré okrem iného poukazuje tiež na nutnosť
posilnenia koordinačnej funkcie SÚGK v oblasti
diafkového prieskumu, po dohode so zainteresovanými
ministerstvami a inštitúciami, vytvárame v rámci
Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratisla.
ve (VúGK) Slovenské stredisko diafkového
prieskumu Zeme (SSDPZ) s územnou pasobnosťou
SSR, ktoré v úzkej spolupráci so Strediskom diafkové-
ho prieskumu Zeme (SDPZ) v rámci Geodetického
a kartografického podniku Praha a podfa usmerňova-
nia Rady vlády SSR pre DPZ a Koordinačnej rady
diafkového prieskumu bude plniť tak funkciu výskum-
nú a vývojovú na základe koordinovaných plánov, ako
aj technickú koordináciu požiadaviek orgánov a orga-
nizácií v SSR na prvotné materiály aerokozmického
diafkového prieskumu a prevádzkovú činnosť, najma
tvorbou odvodených materiálov diafkového prieskumu
a ich zhodnocovaním podfa požiadaviek užívatefov
a organizovať a zabezpečovať druhotné využívanie
predmetných materiál ov. SSDPZ bude mať charakter
spoločného medzirezortného pracoviska na plnenie
potrieb a požiadaviek rezortov, orgánov a organizácií
národného hospodárstva v SSR na DPZ a charakter
centrálneho špecializovaného laboratória, ktorého
prístrojové vybavenie budú využívať zainteresované
pracoviská.

Výskumná činnosť SSDPZ sa bude zameriavať na
aktuálne otázky analógového a digitálneho spracuva-
nia prvotných údajov DPZ, pre potreby raznych odvet-
ví národného hospodárstva SSR, a na problematiku
kartografického znázorňovania výsledkov tohoto prie-
skumu. Plánuje sa v 8. paťročnici predovšetkým riešiť
úlohy osobitne nadvazujúce na budovanie SSDPZ.

1986/30



Geodetickt a kartografick:f obzor
ročnfk 32/74, čfslo 2/198& 31

Najskor, v roku 1986, bude sa v rezortnom pláne
rozvoja vedy a techniky (RVT) riešiť úloha "Dia lko-
vý prieskum Zeme v podmienkach SSR", s cie-
10m vyhladávacieho výskumu v danej problematike,
s konkretizáciou prípravy výskumnej úlohy na roky
1987 až 1990 "Využitie dialkového prieskumu
Zeme v podmienkach SSR". Táto druhá úloha
sa bude riešiť v rámci štátneho plánu RVT, sledova-
ného Slovenskou komisiou pre vedecko-technický a in-
vestičný rozvoj. Predpokladá sa tu úzka spolupráca
so zainteresovanými rezortmi v SSR, a to ako pri
konkretizovaní náplne čiastkových úloh (vyhladávací
výskum), tak i pri ich následnom riešení. Výsledkami
riešenia budú realizačné výstupy do predpokladanej
ťažiskovej náplne, prevádzkovej činnosti SSDPZ,
po jeho dobudovaní, v rokoch 1989 až 1990.
Pri výskumnej činnosti sa predpokladá koordinácia

plánov so SDPZ v Prahe v rezorte Českého úřadu
geodetického a kartografického (ČÚGK). Plánuje sa
spoluúčasť mGK na riešení úlohy štátneho plánu
RVT v 8. paťročnici, A-12-346-811 "Aerokozmický
prieskum životného prostredia ČSSR". mGK
tu bude riešiť čiastkovú úlohu "Výskum využitia aero-
kozmických materiálov na tvorbu mapových podkla-
dov ekologického generelu". Úloha bude pokračova-
ním v spolupráci so SDPZ v Prahe, v nadvaznosti
na riešenie doterajšej štátnej výskumnej úlohy P-16-
-346-452 "Aerokozmický prieskum územia štátu"
(7. paťročnica), kde sa VÚGK zúčastňuje od roku 1984.

Naďalej bude pokračovať súčinnosť s pracoviskami
základného výskumu ČSAV a SAV, pre ktoré je na
8. paťročnicu sformulovaný cielový projekt "Geosysté-
mové diagnózy a prognózy životného prostredia
a výskum geosystémov metódami dia!kového priesku-
mu Zeme". Okrem uvedeného bude SSDPZ spolu-
pracovať na riešení výskumných úloh s príslušnými
špecializovanými zložkami zainteresovaných rezortov
SSR.
Požiadavky na zriadenie SSDPZ vyplývajú pre-

dovšetkým z požiadaviek na jeho prevádzkovú po-
sobnosť vo forme služieb pre zainteresované rezorty
SSR. Táto činnosť si vyžaduje nepretržitý, prakticky
orientovaný, aplikovaný výskum vo vazbách na zá-
kladný výskum. Potreba a účelnosť takýchto va-
zieb výskumu a prevádzkovej činnosti vedie ku kon.
centrácii síI a prostriedkov. Preto sa zaradenie pre-
vádzkovej činnosti DPZ do výskumného pracoviska
javí nateraz ako optimálne riešenie.
Ťažisko prevádzkovej činnosti bude spočívať v t';~

be odvodených materiálov DPZ, ich zhodnocovaní
podla požiadaviek užívatelov, vo zvyšovaní vypove-
dacej schopnosti prvotných materiál ov, na báze vy-
užívania sústredeného prístrojového vybavenia.
SSDPZ vo funkcii dodavatela bude prvotné materiály,
t.j. predovšetkým snímky a obrazové záznamy, objed-
návať a získavať pre užívatelov v SSR centrálne,
v súčinnosti so SDPZ v Prahe. V spolupráci s odbor-
nými pracoviskami príslušných užívatelských rezortov
bude rozvíjať interpretačné metódy a zainteresova-
ným pracoviskám bude na tomto úseku poskytovat
metodickú a technickú pomoc. Predbežne sa pred.
pokladá, že vlastnú finálnu tematickú interpretáciu
si jednotlivé rezorty už budú vykonávat vo svojich
pracoviskách. V rámci SSR bude vykonávat techníckú

koordináciu požiadaviek na prieskumné materiály
(objednávky, termíny, mierky snímok, formáty odvo.
denín, projekty zalietania a iné) v nadvaznosti na
rozhodnutie Rady vlády SSR pre DPZ.
Ak však SSDPZ má všetky uvedené úlohy úspešne

plniť, musia byť doriešené i úlohy v kádrovej oblasti,
v príprave kádrovej základne. Hotových, kvalifiko-
vaných pracovníkov s praxou v tejto novej problema-
tike v SSR nemáme a možeme ich získať prakticky
len v rámci ich prípravy na vysokých školách a ná-
slednou výchovou. Absolventi z vysokých škol by však
mali byť pripravení tak, aby do týchto náročných
a konkrétnych úloh vedeli čo najskOr vniknúť, mali
reálne predpoklady pre nadobudnutie ďalšieho kvali-
fikačného rastu v najkratšej dobe.
Podfa nášho názoru treba sa z tohoto aspektu

a naznačenej požiadavky usilovať o úpravu učebných
plánov štúdia, ako i jeho dížku na vysokej škole tak,
aby výučba geodézie a kartografie tvoriIa nový, inte-
grovaný celok, predovšetkým však na báze automati.
zácie výrobných procesov, zodpovedajúci súčasným
náročným celospoločenským požiadavkám a úlohám,
vrátane DPZ. Nezanedbatelnou podmienkou takejto
prípravy kádrov je však tiež nutnost vybavit vysoko-
školské laboratóriá zodpovedajúcou, modernou a kva-
litnou prístrojovou technikou.
-Z~~;~re vedecko-technickéh;;-i.ozvoja v obla;ti
DPZ v naďchádzajúcom období dáva možnost ďalšieho
a ešte výraznejšieho vstupu geodézie a kartografie do
spoločensky stále naliehavejších oblastí, tvorby a och-
rany životného prostredia, využitia potenciálu krajiny,
ako i riešenia nastolujúcich ďalších aktuálnY{Jhotázok
z hradiska širokých potrieb národného hospodárstva.
- Sme presvedčení, že v úzkej spolupráci a pochope-
ním zainteresovaných pracovísk a inštitúcií bude
zriadené SSDPZ po svojom dobudovaní - čo pred-
pokladáme v priebehu 8. p~tročnice - podstatnou po-
mocou najma pre záujemcov omateriály leteckého dia!-
kového prieskumu územia SSR. Vytvorenie SSDPZ
si vynútiIa najma skutočnosť rozšírenia posobnosti
Koordinačnej rady pre DPZ i na oblasť leteckého
dialkového prieskumu územia ČSSR pre národohos-
podárske účely. A tieto potreby sú široké tak v ČSR
ako aj v SSR.
ib",...

Váž~~é -~údružky a súdruhovia!
-':aJ

Počiatky zabezpečovania rozvoj a DPZ u nás spadajú
do obdobia druhej polovice sedemdesiatych rokov,
kedy uznesením vlády ČSSR č. 279/1977 bol daný
súhlas k účasti na spolupráci v oblasti DPZ z kozmu
medzi ČSSR a ZSSR a bola zriadená Koordinačná
rada pre DPZ ako i SDPZ (od 1. 1. 1978) v rámci
ČÚGK. I keď SSDPZ sa zriaďuje až v tejto dobe,
viaceré organizácie zo SSR sa už od začiatku zúčastňu-
jú na výskumnej činnosti v tejto oblasti, alebo pre-
javujú o ňu záujem v spolupráci so SDPZ v Prahe.
SÚ to napríklad popri Geografickom ústave SAV tiež
Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave,
ktorého pobočka na Malom Javorníku pri Bratislave
je vybavená systémom na príjem a spracovanie ope-
ratívnych údajov z meteorologických družíc, Geologic-
ký ústav Dionýza Štúra, VúGK. Výskumný ústav
vodného hospodárstva v Bratislave, Ústav experimen-
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tálnej fyziky SAV v Košiciach, ale pozornosť diaIko-
vému prieskumu venujú tiež Výskumný ústav pódo-
znalectva a výživy rastlín v Bratislave, Vysoká škola
poInohospodárska v Nitre, Lesoprojekt vo Zvolene,
Geofyzika, n. p., Brno, závod v Bratislave, Urbion,
Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania
v Bratislave, Československé stredisko pre životné
prostredie v Bratislave, všetky krajské národné vý-
bory a ďalšie inštitúcie.

Vážené súdružky a súdruhovia,
čaká nás ešte veIa spoločnej práce. Na tejto konferencii
sme sa zišli aj preto, aby sme si popri výmene skúse-
ností preh[bili a odniesli nové odborné poznatky, ktoré
nám doma na našich pracoviskách umožnia ešte lepšie
zvládnuť náročné úlohy. K tomuto Vám želám vefa
úspechov v práci, dobré zdravie a pocit spokojnosti
z užitočne vynaloženej práce.
Do redakcie došlo: 11. 12. 1985

Perspektivy dálkového průzkumu Země
v oblasti zabezpečování tvorby
a ochrany životního prostředí

Ing. Jan Neumann. csc ••
Geodetický a kartografický podnik v Praze. n. p.

Kontrola stavu životního prostředí je jednou ze stě-
žejních oblastí, na něž se orientovala v SSSR, USA,
Francii a dalších státech, jež jsou protagonisty celo-
světového rozvoje dálkového průzkumu Země, před-
nostní aplikační pozornost této disciplíny. Také
v ČSSR lze - přes krátkost dosavadního vývoje
a uplatnění dálkového průzkumu území - hovořit
e jednoznačně plodném spojení dálkového průzkumu
a péče o životní prostředí.

V rámci základního i aplikovaného výzkumu byly
v posledních letech vykonány mnohé v našich podmín-
kách průkopnické práce v oblasti dálkového průzku.
mu, zaměřené na vyhodnocení poškození lesních
porostů, sledování likvidace důsledků ropného zne-
čištění krajiny i na zpřesnění údajů o znečištění vody
v řekách a vodních nádržích. Prostředky a metodami
dálkového průzkumu se u nás řešily rovněž problémy
ochrany hydrogeologických struktur před kontamina-
cí, výzkumy se zaměřily na vyhodnocení znečištění
ovzduší, pozornost byla věnována identifikaci erozních
vlivů na půdní fond a řadě dalších problematik. Jako
vzorky výsledků těchto aktivit můžeme uvést zprávy
Pyška [1], Slavíka [2], Vinše [3] a další.

Tyto práce se opíraly o využití leteckého i kosmic-
kého průzkumu zatím většinou jen ve viditelné a části
blízké infračervené oblasti spektra. Při zpracování
jejich výsledků se uplatňovaly převážně analogové
metody a prostředky, ale zároveň byly zaznamenány
i první ucelené kroky v nasazení digitální techniky
a hybridních optickočíslicových systémů. Bázi pro
tyto výzkumné a vývojové práce, orientované do
oblasti životního prostředí, se v právě ukončené pěti.
letce stal úkol II-7-2 státního plánu základního vý-
zkumu, úkol PI6-346-452 státního plánu technického
rozvoje a řada dalších výzkumných úkolů, zařazených
do resortních a podnikových plánů technického roz-
voje.

Významným kladem dosavadního vývoje je sku·
tečnost, že se tyto výzkumné a vývojové práce, hleda·
jící užitečné uplatnění dálkového průzkumu území
ve službách kontroly a následné ochrany životního
prostředí, staly předmětem zájmu a aktivit poměrně
širokého okruhu organizací. V tomto úsilí se uplatnily
nejen Geografický ústav ČSAV a Geodetický a karto·
grafický podnik v Praze, n. p. jako koordinační pra-
coviště obou výše vzpomenutých státních úkolů, ale
i desítky dalších s nimi spolupracujících organizací.

Poznatky získané ve sledovaném procesu postupné-
ho osvojování si potenciálu dálkového průzkumu Země
nenechávají nikoho na pochybách, že i v českoslo-
venských podmínkách získává dálkový průzkum ne-
zastupitelné místo v arzenálu nástrojů, schopných
významně zdokonalit podmínky nezbytné k dalšímu
prohloubení péče o životní prostředí. Současně však
tyto práce našim prvním průkopníkům v dané oblasti
ukázaly, že plné vytěžení informačního potenciálu
aerokosmického průzkumu je nemyslitelné bez doko-
nalého zvládnutí jeho metodického a technologického
zázemí a že na tomto úseku zůstává před českoslo-
venským dálkovým průzkumem ještě mnohé k řešení.

Jako neméně nezbytná se rovněž ukázala potřeba
přejít v nejbližší budoucnosti od víceméně zájmového
rozvíjení aplikací dálkového průzkumu k výraznějšímu
soustředění aktivit na podporu řešení centrálně vy-
tyčených úkolů péče o životní prostředí v Českoslo-
vensku. Jejich náplň specifikují dva základní dokumen-
ty, vypracované Státní komisí pro technický a inves·
tiční rozvoj: Ideová koncepce zabezpečení úkolů státní
technické a investiční politiky v oblasti ekologie kra·
jiny pro období 1986-1990 [4] a Zásady státní kon-
cepce tvorby a ochrany životního prostředí a racionál-
ního využívání přírodních zdrojů [5].

2. Hlavní úkoly péče o životní prostředí

Koncepční materiály [4] a [5] prezentují rozsáhlý
soubor úkolů zásadní ekologizace všech sociálněekono-
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mických aktivit konaných na území ČSSR, a to v ce-
lém profilu poznávacích, rozhodovacích a realizačních
činností. Přitom systematicky počítají s tím, že se
řešení úkolů plánovaných ve sledované oblasti bude
důsledně opírat o objektivní informace o krajině jako
celku i o jejích jednotlivých ekosystémech. Tyto infor-
mační aktivity se orientují především na všestran-
nou inventarizaci z ekologického hlediska rozhodujících
složek krajiny s podchycením jejich druhových a sta-
vových charakteristik. První postupný cíl uplatnění
naznačených ekologických informací má ve sledované
koncepci Státní komise pro vědeckotechnický a inves.
tiční rozvoj (SKVTIR) poznávací charakter a spočívá
ve stanovení potenciálu krajiny, tedy míry, v níž je
krajina schopna plnit ve svých jednotlivých oblastech
sociálněekonomické funkce zaměřené na uspokojení
společenských potřeb.

Druhý postupný cíl, v němž se uplatní uvedené
informační zázemí, již směřuje k rozhodnovací čin·
nosti a záleží v konfrontaci faktického zatížení krajiny,
reprezentovaného antropickotechnogenním působením
na krajinu - které vyvolává změny vlastnosti jejich
složek - s jejím potenciálem. Toto porovnání poten-
ciálu krajiny a jejího současného zatížení umožní
klasifikovat územní celky v zásadě do tří tříd, jež po-
stupně reprezentuje:

- krajina se zatížením nižším než je její potenciál,
- krajina se zatížením nacházejícím se v rovnováze
se svým potenciálem,
- krajina se zatížením převyšujícím její potenciál.

Třetí postupný cíl sledovaný koncepčními záměry
SKVTIR, který organicky navazuje na oba předchá.
zející, vykazuje již vyhraněně rozhodovací charakter
a spočívá ve vytyčení zásadních opatření, reagujících
na dříve zjištěné diference mezi potenciálem a zatíže-
ním krajiny. Pro územní celky prvního typu, mající
jisté rezervy ve využití potenciálu krajiny, bude
v rámci této etapy stanoven postup dalšího prohlou-
bení jejich racionálního sociálněekonomického využití.
Přitom nepůjde vždy jen o intenzivnější ekologicky
laděné zemědělské nebo průmyslové využití krajiny,
ale též o výraznější uplatnění těchto oblastí ve funkci
krajinných rezervací nebo koridorů, oddělujících ne-
stabilní areály krajiny, jejichž naplnění má ve sledo-
vaném ekologizačním procesunezasťupiťél:iJ.é· ·posta-
vení.

Pro územní celky druhého typu, v nichž krajina
vykazuje vyvážený vztah mlYú svým potenciálem
a zatížením, bude ve sledovaném rozhodovacím pro-
cesu vymezen postup dalšího upevnění a rozvinutí
této vyrovnané ekologické bilance. Jedná se tu o oblas-
ti, které reprezentují optimální stav využití krajiny,
jež má intenzivní charakter a to bez ekologicky závad-
ných průvodních jevů. Sledovanými oblastmi těchto
prvních dvou typů krajiny je Křivoklátsko, Šumava,
Pálava - Mikulovsko a dalšÍ.

Třetí typ krajiny, pro nějž je příznačné přetížení
sociálněekonomickými aktivitami, reprezentuje nej-
kritičtější předmět řešení uvažovaného rozhodovacího
procesu; v něm se budou vytyčovat nápravnl1 opatření,
orientovaná v první řadě na zastavení probíhajícího
procesu devastace krajiny a destrukce jejích ekosysté-
mů a v další pak na postupnou regenerační a re-

kultivační nápravu škod na životní prostředí. Cen-
trálně sledovanými reprezentanty tohoto typu krajiny
jsou postižené oblasti Podkrušnohorské pánve, Jizer.
ských hor,Žiaru nad Hronom, ale také Praha a Bra-
tislava.

Na třetí postupný cíl, záležející ve zmíněných
klíčových rozhodnutích o příštím vývoji sociálně-
ekonomického využití celého našeho státního území,
respektujících racionální ekologické principy, naváže
pak příslušná plánovací a projektová příprava vlastní
realizace takto vytyčených záměrů, která představuje
čtvrtý postupný cíl uplatnění ekologických informací
při detailním rozhodovacím procesu o území. Zde také
sledovaný informační proces vyústí do vlastní vý.
stavby, regulace, rekultivace a dalších konkrétních
opatření, jimiž se bude postupně realizovat koncepce
komplexní ekologizace využití území.

Naznačený postup aplikace informační báze pro
cílevědomé naplňování snah o důslednou péči o životní
prostředí při příštím rozvoji sociálněekonomických
aktivit nese samozřejmě jistou pečeť schematismu,
vyvolaného potřebou ukázat přehledně a v logicky
uspořádané posloupnosti informační aktivity pro
sledované poznávací a rozhodovací účely a dozná
v praktickém uplatnění bezpochyby řady modifikacÍ.
Nicméně svědčí o složitosti celého informačního zá-
zemí zamýšleného procesu sociálněekonomických ak-
tivit v území, přičemž jako hlavní problém tu vyniká
náročnost zabezpečení sběru prvotních ekologických
dat.

Je zřejmé, že tradiční metody a technologie průzku-
mu území nedisponují možnostmi velkoplošného, po-
hotově realizovaného a frekventovaně opakovaného
získávání vzájemně geometricky a sémanticky koordi-
novaných ekologických informací, jehož zvládnutí se
vytyčeným komplexním přístupem ke kontrole a och-
raně životního prostředí a priori předpokládá. A tím
se také právě na tomto místě otevírá významné pole
uplatnění potenciálu dálkového průzkumu území ve
službách řízené ekologizace sociálních a národohos-
podářských aktivit v území.

3. Perspektivy uplatnění dálkového průzkumu v pro-
cesu ekologizace sociálněekonomických aktivit

Participace dálkového průzkumu na plnění centrálně
vytyčených úkolů ekologizace činností rozvíjených
v území byla dílčím způsobem pojednána např. v au-
torových pracích [6] a [7] a v některých dalších pra-
menech. Nicméně je třeba otevřeně přiznat, že ucelená
formulace účasti dálkového průzkumu na řešení této
komplexní problematiky v ČSSR zatím neexistuje.
Proto také nelze příští odstavce pokládat za zprávu
o koncepci zapojení dálkového průzkumu do sledova-
ného procesu, ale spíše za pokus o soustavnější identi-
fikaci u nás dosud nevyužitého potenciálu této disci-
pliny k uvažovanému účelu.

Uplatnění dálkového průzkumu se v dané oblasti
opírá o objektivně podloženou premisu, že hlavním
indikátorem prostorového rozložení, struktury, druhu
a stavu a příp. fungování každého ekosystému je pře-
devším jeho vegetační kryt, půda a ve druhém plánu
také vodstvo. Tyto fenomény mají své typické optické
a radiační· příznaky, jejichž prostřednictvím se také
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charakterizují zmíněné parametry ekosystémů. Roz-
lišitelnost těchto určujících fenoménů krajiny pro-
střednictvím dálkového průzkumu je naznačena na
obr. 1 (podle Hoffera) funkční závislostí činitele odrazu
typických příkladů zelené vegetace, půdy a vody na
vlnové délce jimi odráženého záření.

Hlavní náplní aplikace dálkového průzkumu území
při realizaci výše specifikovaných centrálně vytyče-
ných záměrů v ekologizaci společenských aktivit bude
bezpochyby inventarizace ekologicky významných
složek krajiny a jejich parametrů. Přitom je třeba vy-
<Jhállet ze skutečnosti, že funkci inventarizačního
prostředku zastává v ČSSR v současné době řada
přehledů, statistik, databází a map, opírajících se
o výsledky tradičních forem průzkumu území. Podob-
ně jsou založeny i nově formované inventarizace,
reprezentované - v intencích centrálně formulova-
ných koncepčních záměrů - zejména počítačově
vedenou Ekologickou databankou, Souborem map
přírodních zdrojů ČSSR 1 : 50 000 a 1. etapou Ekolo-
gického generelu ČSSR 1 : 1 000 000, resp. národních
generelů 1 : 500000.

Proto u nás nepůjde o novou formu inventarizace,
opírající se o dálkový průzkum území, ale o zdokona-
lení obsahu nejnovějších, naposledy jmenovaných
inventarizačních dokumentů. V tomto procesu se
dálkový průzkum uplatní především při upřesnění
průběhu hranic ekosystémů a jejich vnitřní morfo-
struktury. Tato úloha se plní analogovou, digitální,
ale často i jen vizuální analýzou tónových aerokos-
mických snímků území, při níž se v jejich obrazu
vydělují fotoizomorfní jednotky území, tedy areály
vykazující v daném spektrálním pásmu nebo jejich
kombinacích přibližně stejnou optickou hustotu příp.
texturu. Touto metodou lze podle zahraničních zku-
šeností vymezit - ještě bez znalosti kvality vydělova-
ných ekosystémů - často až 90 % konečných hranic
ekosystémů.

Přitom se zákres průběhu těchto hranic díky vypo-
vídací schopnosti průzkumových obrazů území ne-
musí omezovat jen na lineární případ typický pro
ostrá rozhraní ekosystémů (na nějž tradiční metody
průzkumu v dtlsledku indisponibility podrobnějších
informací generalizují všechny případy rozhraní), ale
může věrně zachytit i difúzní typ hranic s plynulými
přechody jednoho ekosystému v druhý a mozaikový
typ hranic, pro nějž je příznačné pásmo vzájemného

prolínání sousedních ekosystémú. Podobně múže dál-
kový průzkum přispět i k upřesnění vnitřní morfo-
struktury ekosystémů a tak doplnit poznatky o zá-
važných příznacích jejich stavu nebo o podmínkách
jejich fungování.

Kromě aplikace dálkového průzkumu při upřesňo-
vání poznatků o prostorovém rozložení a vnitřní
morfologii ekosystémú patří u nás do budoucna této
disciplině významná úloha i při zdokonalování po-
znatků o druhovém zatřídění ekosystémů. Druhové
příznaky vegetace a púd jako dvou hlavních indiká-
torů ekosystémů mají své víceméně výrazné ekviva-
lenty ve spektrálních příznacích, které zprostředkují
jejich rozpoznávání na aerokosmických snímcích.
Typické příklady funkční závislosti činitele jasu ně-
kterých druhú dřevin na vlnové délce jimi odráženého
záření to dokládají (podle Krinova) na obr. 2 a po-
dobné svědectví přináší obr. 3 (podle téhož autora)
pro vybrané typy púd.

Zatímco morfologie a druhová klasifikace ekosysté-
mů reprezentuje do jisté míry statické fenomény, které
bylo v zásadě možné podchycovat i dříve tradičními
průzkumovými postupy, představuje hromadná iden-
tifikace zbývajících, tj. stavových charakteristik
ekosystémů a jejich složek zcela novou kvalitu proble-
matiky, na níž může dálkový prúzkum zásadně
osvědčit svou inovační úlohu při zdokonalování úrovně
inventarizace ekologických poznatků. Prostředky
a metody dálkového prúzkumu dovolují velkoplošně
registrovat především přirozené změny územních ob-
jektú, jejichž typem jsou např. změny vegetace
zaznamenávané v průběhu jejího fenologického cyklu.

Tyto změny mají své spektrální projevy, jejichž
výraznost lze sledovat na obr. 4, uvádějícím (podle
Kozoderova et al.) příklad osikového porostu se
spektrálními variacemi zaznamenanými v průběhu
období červenec - říjen. Samozřejmě obdobné spek-
trální změny hlavních fenoménů ekosystémů, vyjad-
řující jejich přirozené vývojové změny, lze registrovat
i v delším časovém horizontu, představujícím jed-
notlivá léta, desetiletí apod. Kromě detekce přiroze-
ných změn v ekologií krajiny bude stále více předmě-
tem zájmu též inventarizace nepřirozených, patologie-
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kých změn v krajině, vyvolaných působením škodli-
vých, často antropogenních činitelů. V českosloven-
ských podmínkách jsou takovými změnami zásadního
národohospodářského dopadu zejména pokles úrod-
nosti zemědělské půdy, odumírání lesních porostů,
narušení vodního režimu krajiny aj.
Při hromadné inventarizaci těchto jevů může dál-

kový průzkum získat výlučné, ničím nezastupitelné
místo. Tuto možnost naznačuje třeba skutečnost,
že pokles úrodnosti zemědělské půdy je doprovázen
růstem deficitu obsahu humusu, který je dobře dete-
kovatelný prostředky dálkového průzkumu. Svědčí
o tom funkční závislost celkového jasu půdy na obsahu
humusu, uvedená (podle Tolčelnikova) na obr. 5 pro
vybraný příklad těžké hlinité půdy. Podobně lze
distančně sledovat poškození a odumírání lesních po-
rostů, projevující se jistými deformacemi, zazname-
návanými na křivce závislosti činitele odrazu zdravé
dřeviny na vlnové délce zářenÍ. Schematické znázor-
nění polohy těchto deformací v 1. a 2. vývojové fázi
poškození listnaté dřeviny a ve 3. fázi jejího odumírání
je (podle Murthy) znázorněno na obr. 6.
Od zjištění možnosti distančně sledovat stavové

charakteristiky ekosystémů a jejich složek je již jen
krok k pravidelně opakovanému dálkovému průzku-
mu krajiny - ekologickému monitorování. Také na
tomto úseku se může osvědčit inovační povaha dálko-
vého průzkumu, spočívající ve schopnosti dát přísluš-

osika v měsicí:
••••••••••••••••• VII

0,0
0,4

ným inventarizačním aktivitám nový rozměr, záleže-
jící v podchycení dynamiky ekosystémů. Je proto
nesporné, že i v československých podmínkách přiná-
leží - podobně jako v jiných rozvinutých zemích -
ekologickému monitoringu jedno z čelných míst v bu-
doucím naplňování součinnosti dálkového průzkumu
a krajinné ekologie.
Analýza dynamiky ekosystémů a jejich složek se

opírá o současné studium leteckých resp. kosmických
snímků krajiny pořízených v časové řadě. Přitom je
velice důležité zabezpečení srovnatelnosti těchto sním-
ků nejen co do jejich podrobnosti, ale i eo do ročního
období (anebo ve vztahu k vegetaci co do stadia ekolo-
gického cyklu), denního času a někdy dokonce i do
okamžité meteorologické situace. Z hlediska ekono-
miky a zároveň i účinnosti monitoringu je závažné
též stanovení frekvence opakování snímkování, která
se odvozuje od tempa dynamiky vývoje krajiny.
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Obr. 5

Snímkování stabilních ekosystémů postačuje podle
zahraničních zkušeností realizovat po sedmi až deseti
letech, zatímco rychle se vyvíjející ekosystémy vyža-
dují monitorování s periodou tří až pěti let a ekosysté-
my postižené katastrofickými změnami dokonce jen
s periodou jednoho až tří let. Srovnávací analýza
časových řad snímků, sledující vyhodnocení trendů
a temp vývoje ekosystémů a jejich složek, se přitom
v současné době uskutečňuje nejen vizuálně, ale
i s využitím řady digitálně realizovaných metod s více
či méně promyšlenou filosofií vyhodnocení parametrů
sledované dynamiky krajiny.
Počítají-li pojednané výhledy racionalizace procesu

inventarizace poznatků o poloze, druhu, stavu a příp.
dynamice ekosystémů s potenciálem dálkového prů-
zkumu území, pak je třeba výslovně připomenout,
že se tu zpravidla nejedná o využití prvotních prů-
zkumových dat, ale o jejich korigovanou a normalizo-
vanou formu, získanou jejich často náročným zpra·
cováním. Do náplně tohoto procesu zpracování spadá
odstranění nebo alespoň redukce projevů rušivých
nebo proměnlivých vlivů, jež snižují míru objektivity
průzkumovými daty zprostředkovaných výpovědí
o územní realitě. ~.
Těchto degradujících činitelů, jimiž je dálkový

průzkum provázen, je celá řada a podstatnost jejich
vlivu mohou zpřístupnit dva jejich reprezentativní
příklady. První, uvedený (podle Fedčenka) na obr. 7,
ukazuje jakou variabilitu spektrálního činitele jasu
drnopodzolové půdy, diferencovanou navíc i podle
vlnových délek jí odráženého záření (453 a 796 (lm),
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ivyvolává různá výška Slunce v době snímkování.
!Podobně lze na obr. 8 (podle téhož autora) .sledovat
:degradující vliv vzduchového sloupce mezi' úzěillím
ja průzkumovou aparaturou na činitele jasu 'drno-
podzolové půdy, měnící se s výškou snímko'vání \robo-
TU od 100 do 5000 m pro různé v~nové délky registro-
vaného záření.
Korekce a' normalizacé ptůzku:niovýélcllat$e ne-

'obejde bez podpůrných údaji'l' získávaných vně aero-
kosmických činností a proto bude třeba příští záměry
v informačním uplatnění dálkového průzkumu v ob.
lasti ekologizace aktivit v krajině důsledně spojovat
s intenzivním rozvojem sběru a zpracování podpůr-
ných dat. Přitom některé z těchto pomocných údajů
bude možno zabezpečovat zpravidla kamerálními
postupy jako apriorní data určená pro opakované
využití a jiné, vykazující časově a místně omezenou
platnost, pak bude nezbytné jako operativní údaje
zajišťovat ad hoc :výběrovým pozemním podpůrným
měřením a šetřením synchronizovaným s příslušným
leteckým resp. kosmickým průzkumem.

r Ačkoliv rozhodující směr příštího uplatnění dálko-
vého průzkumu bude ve sledované oblasti orientován
do sféry inventarizace ekologických údajů o krajině
a bude tedy výrazně sloužit poznávacím cílům, lze
~ároveň identifikovat potenciální možnosti participace
sledované discipliny i na dalších aktivitách, které
silně inklinují k rozhodovací činnosti. Takovou povahu
mají přellevším některé vývojové práce, směřující
k ekologickému prognózování na bázi aerokosmického
průzkumu' území; jako příklad lze uvést práci Mosse
[8] zaměřenou na prognózu obnovy listnatých lesů.
Naznačené snahy vycházejí z již dříve nastíněných
metodických poznatků z oblasti analýzy dynamiky
ekosystémů a spočívají v extrapolaci při ní zjištěných
trendů dosavadního vývoje ekosystémů do budoucna.
Přitom jde o vyhodnocení lineárních i nelineárních

vývojovýoh trendů, které se musí opírat o snímko:vý
materiál vyšetřované krajiny pořízený minimálně
ve třech časech navzájem odlehlých o ínterval, odpo-
vídající tempu dynamiky analyzované územníreality.
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Získané zkušenosti však naznačují, že i při zavedení
korigujících a limitujících podmínek tu lze počítat
s úSI~ěiIlouprognózou pouze Ila jeden budoucí časový
interval monitoringu, neboť zejména v krajině vysta-
vené antropogennfm vlivům je i toto období dosti
dlouhé na to, aby v ní nedošlo k zásadní změně faktorů
formujících její dynamiku.
Druhou aktivitou, přibližující aplikaci dálkového

průzkumu rozhodovacím činnostem v oblasti ekologie
krajiny, je vyhodnocení míry antropogenního zatížení
ekosystémů, které těsně souvisí s již dříve pojednaným
vztahem mezi potenciálem krajiny a jejím zatížením,
jehož výsledky mají kardinální význam pro řízení
q.alšího sociálněekonomického využití krajiny. Zá-
kladní princip uvažované metody vypracoval' Izraer
[9], který vychází z předpokladu, že antropogenní
narušení ekosystému je v něm doprovázeno jednak
porušením původní výměny látkové a jednak změnou
jeho energetické bilance a v jejím rámci též i změnou
odraznýeh !livyzarevacích charakteristik ekosystému.
Jak možno sledovat na obr. 9 na příkladu průběhu

změn činitele jasu v oboru vlnových délek 0,6-0,7 {lm
při rekreačním zatížení lučního ekosystému, dochází
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tu V počáteční fázi jeho zatížení k malým zmenam
jeho optických a radiačních parametrů, což je svě-
dectvím nepodstatného narušení jeho fungování. Jed-
ná se tedy o dopustné zatížení ekosystému DoZ, které
je dokonce při počátečním rekreačním využití sledo-
vaného ekosystému doprovozeno zlepšením jeho ener-
getické bilance. Další fáze rekreačního uplatnění
tohoto ekosystému již vyvolává prudký nárůst změn
jeho optických a radiačních stavových příznaků a jeho
vývoj se tak dostává do stadia mezního zatížení MZ,
srovnatelného s jeho potenciálem.
Překročením naznačeného mezního zatížení pak

dochází k útlumu tempa narůstání změn optickora-
diačních charakteristik sledovaného ekosystému, který
svědčí o tom, že dospěl do stadia své destrukce a vy-
kazuje tedy destruující zatížení DeZ. Průběh změno-
vých temp vývoje optickoradiačních charakteristik
vyšetřovaného lučního ekosystému je na vyobrazení
zvýrazněn připojenou derivační křivkou. Popsaná
metodika vyhodnocení antropogenního zatížení kra-
jiny byla jmenovaným autorem podepřena hluboce

propracovanou teorií a přináší do rozboru vztahů
mezi potenciálem krajiny a jejím zatížením nový, ob-
jektivizační prvek.
Naznačená metoda vyhodnocení míry zatížení eko-

systémů má však i své aplikační hranice, spočívající
zejména v dosavadním omezení její využitelnosti
pouze na ekosystémy, jež s maximální účinností
využívají shmeční energii pro fotosyntézu a mezi něž
patří např. lesní a luční ekosystémy. Nicméně je tento
pHklad, obdobně jako i pHklad předchozí, neklamným
důkazem toho, že dálkový průzkum území orientovaný
na ekologii krajiny disponuje ještě značnými rezerva-
mi, jejichž využití může stále výrazněji přispívat
k tomu, aby tato disciplina nebyla jen zdrojem kon-
statačních ekologických informací, ale i stále aktiv-
nějším pomocníkem v rozhodovací činnosti, vyvíjené
v rámci zásadní ekologizace sociálněekonomických
aktivit v krajině, jež reprezentují jeden ze stěžejních
úkolů československé státní technické a investiční
politiky.

Předcházející kapitoly naznačily široký obor záměrů
sledujících v Československu důsledné prosazování

principů ochrany a racionálního rozvoje životního
prostředí i místo, které přináleží objektivním ekolo-
gickým informacím při zodpovědné poznávací a roz-
hodovací činnosti rozvíjené v této souvislosti. Zároveň
byl učiněn pokus o komplexní zmapování potenciálu
dálkového průzkumu krajiny z hlediska jeho uplat-
nitelnosti při vytváření a zdokonalování této infor-
mační báze i při jejím účelovém zhodnocení.
Budoucí praktické využití tohoto potenciálu dál·

kového průzkumu území bude náročným úkolem, který
se neobejde bez dalšího metodického i technologic-
kého výzkumu a vývoje sběru, zpracování a aplikace
průzkumových dat, rozvoje pHslušné materiálnětech-
nické báze a v neposlední řadě i prohlubování kvali-
fikační připravenosti a zvyšování početního stavu
kádrové základny disciplíny. Proto se jeho šíře a tempa
budou řídit řadou reálných rozvojových podmínek.
A bude jen ku společnému prospěchu dálkového
průzkumu i krajinné ekologie, jestliže se rozhodujícím
pro formování těchto podmínek stane kritérium hod-
not životního prostředí, které mohou být na bázi
kvalitních ekologických informací zachráněny nebo
nově vytvořeny pro příští sociálněekonomický rozvoj
naší společnosti.
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Analýza presnej polygonometrie
pomocou matematickoštatistických
testov

Ing. Ján Dobeš,
Slovenský úrad geodézie a kartografie,
RNDr. Ing. Lubomir Kubáček, DrSc.,
Matematický ústav SAV, Bratislava

Hromadné zavedenie svetelných dialkomerov do geo-
detickej praxe podmienilo v širšej miere uplatnenie
presnej polygonometrie pri určovaní základných po-
lohových bodových polí. Pretože v mestskej zástavba
sú pre meranie plošných sietí sťažené podmienky pre
presné určenie polohy bodov, dáva súčasná prax
prednosť roznym schémam polygónovych ťahov
a kombinovaným systémom. Polygónové siete sú
ekonomickejšie a rýchlejšie než triangulácia [1, str.
51], vyžadujú však velmi starostlivý rozbor presnosti
a návrh rozloženia bodov. Oprávnenosť širšieho
využitia presnej polygonometrie pri budovaní základ-
ného polohového bodového pola odporúča aj [6].
V obťažných podmienkach mestskej zástavby može

byť základná polohová geodetická sieť budovaná me-
tódou presnej polygonometrie. Polygónové ťahy po-
tom sledujú najfrekventova.nejšie dopravné smery,
obvykle hlavné ulice, cesty a dialnice. Počet strán
v každom polygóne by mal byť čo najmenší, pokiar to
podmienky dovorujú.
Pri rozsiahlých mapovacích prácaoh, vytyčovaní

velkých priemyselných objektov, líniových stavieb
a razení tunelov má presná polygonometria nezastu-
pitelné miesto.

2. Analýza meraných hodn6t pomocou štatistických
testov

Po návrhu a realizácii meraní v geodetickej sieti
pristupujeme k spracovaniu nameraných hodnot.
Skor ako vykonáme vlastný výpočet súradníc bodov
geodetickej siete je potrebné urobiť analýzu namera-
ných hodnot. Analýzu súboru nameraných údajov
vykonáme na základe podmienok merania, metódami
z teórie chýb a pomocou štatistických testov.
Testovanie hypotéz je v matematickej štatistike

od začiatku rovnocennou paralelou problému odhadu,
Iebo v praxi treba rozhodnúť o určitých vlastnostiach
reálnych zdroj ov informácie rovnako často, ako
odhadovať charakteristiky týchto zdroj ov.
Metódy alebo postupy slúžiace na overenie tzv.

nulovej hypotézy alebo alternatívnych hypotéz sa
nazývajú štatistické testy. Testy sú parametrické alebo
neparametrické, v závislosti od toho, či sa vzťahujú
na hodnoty parametrov distribučnej funkcie alebo
na jej neznámy, predpokladaný tvar. V prípade, že
postavíme jednu hypotézu a štatistickým testom má-
me len preveriť, či táto hypotéza je správna, hovoríme
o teste významnosti. Kriteriálnou funkciou testu je
štatistika (funkcia nameraných údajov), ktorej roz-
delenie pravdepodobnosti v prípade platnosti nulovej
hypotézy je známe. Výsledky testovania hypotéz majú
pravdepodobnostný charakter. Na zvolenej hladine
významnosti lX (napr. lX = 0,01; 0,05) volíme také

kritérium testu, ktoré zamietne nulovú hypotézu, ak
je v skutočnosti pravdivá, s prevdepodobnosťou IX.

1 - lX je pravdepodobnosť prijatia nulovej hypotézy
v prípade jej platnosti. Základom testovania je nulová
hypotéza Ho (Q = Qo), o hodnote skúmanej veličiny,
kde Qo je hypotézou predpokladaná hodnota [4, str.
171].

Všeobecne pri testovaní postupujeme takto:
Z uvažovaných hodnot skúmaného štatistického súbo-
ru vypočítame hodnotu kriteriálnej funkcie F pre
príslušný test a túto hodnotu porovnáme s kritickou
hodnotou Fa, ktorá je uvedená v tabulkách pre prí-
slušný test.

3. Formulácia úlohy

Vybudovanie základnej polohovej geodetickej siete
možeme vykonať v jednej alebo vo viacerých etapách.
V naších úvahách budeme vychádzať z modelu jedno-
etapovej geodetickej siete, ktorý je definovaný troji-
cou (Y, X~, (j2V). Význam jednotlivých symbolov je
nasledujúci:
Ak ftI, 1'2, ... , pn označujú skutočné hodnoty priamo

meraných veličín (uhly, dížky), ktoré sú funkciami
hladaných súradníc bodov siete Xl' YI' X2, Y2' •.• ,

po - (ftI, P2' ... , pn)', U = (Xl' YI' x2' Y2' o •• )', potom
po = f(u) = f(uo) + [of(uo)/oU] (U-Uo) (druhé a vyššie
mocniny zanedbávame), kde Uo je vektor približných
súradníc, u - Uo = ~,i-tý riadok matice X je op;!
/o(~, ... , um) = (OPi/OUI' O!-'i/OU2' ... , O!-'i/OUm); ak
symbolom 1Ji označíme náhodnú veličinu, realizáciou
ktorej získame nameranú hodnotu veličiny Pi, potom
i-tý komponent Yi náhodného vektora Y je Yi =
= 1Ji - J;(uo), i = I, ... , n(fi je i-tý komponent vek-
torovej funkcie f(.)). V ďalšom predpokladáme, že
vektor stredných hodnot náhodných premenných
Yi, i = 1, 2, ... , n, je E(YI~) = X~ (nepredpokladá-
me systematické vplyvy) a kovariančná matica ná-
hodného vektora Y je Var (YIt12) = t12V. Tu V je
známa pozitívne definitná matica váhových koefi-
cientov a t12 je a priori neznáma jednotková disperzia
(pozri tiež [4, str. 125]). O matici X (matica plánu)
predpokladáme, že jej stípce sú Iineárne nezávislé,
to znamená jej hodnosť R(X) je rovná počtu stípcov.
Vektor parametrov siete ~ odhadneme z realizácie y

vektora Y zo vzťahu [4, str. 129]:

Našou úlohou je takúto polohovú geodetickú siet
zhustiť polyg6novým tahom. Obmedzíme Ba na vlo-
žený a jednostranne orientovaný tah. Metodika,
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ktorá je v ďalšom popi8aná, sa však moze po ne-
podstatnej modifikácii použiť aj na obojstranne orien-
tovaný polygónový ťah, pripadne na celú sústavu
ťahov s uzlovými bodmi a pod.

Skór ako predmetný polygónový ťah vložime do danej
siete a určime jeho súradnice, budeme testovať nu-
lovú hypotézu Ho, že dížka medzi začiatočným a kon-
covým bodom polygónového ťahu určená pomocou
parametrov siete ~ sa rovná dížke určenej z bezchyb-
ných merani v polygónovom ťahu.
Na testovanie nulovej hypotézy budeme aplikovať

postup, ktorý je podrobne popisaný v [3] (pozri tiež
[5, str. 592]). Postupuje sa tu podIa nasledujúcej
Bohémy:

Nech náhodný vektor ; je normálne rozdelený,
t. j. ; ,.....,N,(Af), (J2W), kde A je matica typu r X k,
R(A) = k < r. ĎalejW je pozitivne definitná matica,
ktorá je známa. (J2 je a priori neznáma jednotková
disperzia a o k-rozmernom parametri 9 plati hypotéza
Ha = h, kde H je matica typu q X k, R( H) =
= q ~ k. Potom plati:
a) R~ = min {(; - AU)'W-l(; - Au) : u ERk (k-roz-
merný Euklidov priestor)}
je náhodná premenná s rozdelenim pravdepodob-
nosti(J2X;_k' kde X~k je náhodná prem.enná s chi-
kvadrát rozdelenim, s r - k stupňami voInosti.

b) Ri - R~ je náhodná premenná s rozdelenim prav-
depodobnosti (J2X~, kde Ri = min {(; - AU)'W-1
(; - Au) : u E {r : Ht = h}}.
Ri - R~ a R~ je dvojica stochasticky nezávislých
náhodných premenných.

Takto vyslovené tvrdenie umožňuje testovať nulovú
hypotézu Ho : Ha = h proti alternative Hl : H9 *' h.
Na testovanie použijeme štatistiku (kriteriálnu funk-
ciu):

Ri-R~/ R~Fq.'_k = ---- ---k-'q r-

ktorá v pripade platnosti nulovej hypotézy má
Fisherovo-Snedecorovo rozdelenie pravdepodobnosti
so stupňami voInosti q a r - k.

V pripade vloženého polygónového ťahu budú vek-
tor ;, matica A, vektor a a matica W dané týmito
vzťahmi:

; = (~Jkde náhodná premenná 'YJ je taká funkcia

náhodného vektor a Y.. (ktorým modelujeme proces
merania v polygónovom ťahu), že E('YJ) = 8 (CÚžkaspoj-
nice začiatočného a koncového bodu polygónového
ťahu) a pre disperziu náhodnej premennej 'YJ plati
Var (1J1(J2)= (J2Q (Q je váhový koeficient vztiahnutý
na jednotkovú disperzii (J2).

Pretože merania v základnej sieti a v polygónovom
ťahu sú stochasticky nezávislé, pre maticu W plati

Ďalej plati9 = l~);A = (~, ~). r = n + 1, k=

= m + 1) Ho : (g(u)) = g(uo) + f' ~ = 8, kde g(u) je

analytický výraz daný Pytagorovou vetou pre určenie
dížky spojnice začiatočného a koncového bodu polygó-
nového ťahu z parametrov~. Matica H a vektor (jedno-
dimenzionálny) h je teda: H = (f', -1), h = -g (uo)'

Náhodná premenná Ri potom je daná takto:

[ (
V -1 O ) ( X )]_1

~*(Y, 1J) = (X', f) O ' Q-l f'

(V-l O )( Y )
(X', f] O,' Q-l 1J -g(uo) ,

V [5, str. 55] je uvedené tvrdenie: Ak A je regulár-
na matica typu n X n a u a y sú stípcové vektory
n-rozmerné, potom

(A + Uy')-l = A-l- (A-lu) (y'A-l) .
1+ y'A-l u

Pomocou tohto tvrdenia vzťah pre ~*( Y, 'YJ) možno
vyjadriť takto:

~*( Y, 'YJ) = ~*( Y)+ [lj(1 + Var (f' ~*( Y))j«(J2Q))] {(l!
jQ) (X'V-l X)-l f['YJ - g (uo)- f' ~*( Y)]},

kde
~*(Y) = (X' V-I X)-l X' V-I Y,

Var (f' ~*(Y)) = (J2 f'(X' V-I X)-l f.

Výraz pre ~*(Y, 'YJ) v skrátenom zápise je
~*(Y, 'YJ) = ~*(Y) + k(f, ~*(Y), 'YJ),kdek (f, ~*( Y)'YJ) je
zmena va vektore ~*( Y)spósobená spracovanim vekto-

ra (:) namiesto vektora Y.

Pomocou výrazu pre ~*( Y, 'YJ) možno náhodnú pre-
mennú Ri upraviť na tvar:

Ri = (Y- X~*(Y)' V-l(Y - X~*(Y» + [1]-g(uo)-
- f' ~*( V)]' (Q + QO)-l. [1] - g(uo) - f' ~*( V)],

kde Qo= ('(X' V-I X)-l f.
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Pre náhodnú premennú R~ dostávame analogicky:

R~= (Y - X~*(Y))' V-I(Y - X~*(Y)) ,

a teda testovacia štatistika pre vložený tah je

R2 R2/ R2
l~ o o =[1)-g(uo)-f'~*(Y)]'(Q+

n-m
+ QO)-l [1) - g(uo) - f' ~*( Y)](0-*2,

kde 0-*2= R~((n - m) = (Y - X~*(Y))' V-I (Y-
- X~*( Y))((n - m) je odhad jednotkovej disperzie
v základnej sieti.

Ak označíme 8Ó= f' ~*( Y)+ g(uo) (dížka spojnice
začiatočného a koncového bodu polygónového tahu
vypočítaná z parametrov základnej siete) a 8* = 1)

(dížka tej istej spojnice vypočítaná z nameraných
hodnot v polygónovom ťahu), dostávame testovaciu
štatistiku v tvare

FI,'fI-m = (8* - 8Ó)2([0-2(Q + Qo)]' (+)

Tento výsledok možno prepísať do tvaru

kde t'fl-m je Studentova náhodná premenná s n - m
stupňami volnosti. Ak teda výraz z (+) prekročí
(1 - ex) kvantil náhodnej premennej FI,'fI-m (respek-
tive výraz z (+ + ) prekročí 1 - ex(2 kvantil náhodnej
premennej t'fl-m) zamietneme s rizikom ex hypotézu
8 = g(uo)+ f'~. (Rozpor medzi 8* a 8Ónemožno vy.
8vetliť spoločným posobením chýb merania v základnej
sieti a v polygónovom ťahu.)
Test (+ ),respektíve (+ + ) je numericky nenáročný,

nevyžaduje vačšiu námahu než doteraz používané
približné kritéria. Odvodenie testu ukazuje, že vý.
sledná, jednoduchá a v praxi plne akceptovatelná
procedúra má exaktné matematické zdovodnenie.
Naviac, pomocou tvrdenia 4. v [3, str. 206], možno
vyšetriť pre test (+), respektíve (+ +) dokonca jeho
silofunkciu, ktorá nás informuje o pravdepodobnosti
zamietnutia nulovej hypotézy v prípade jej porušenia
o hodnotu a = 8 - [g(uo)+ f'~].

5. Test pre jeunostranne orientovaný a polohovo
vložený polygónový ťah

Metodika odvodenia testovacej štatistiky je rovnaká
ako pri vloženom polygónovom ťahu.
Odhad ~*(Y, Y))vektora neznámych parametrov ~

geodetickej polohovej siete, ktorý potrebujeme na
určenie náhodnej premennej Ri pre prípad vloženého
polygónového ťahu jednostranne orientovaného bude
vyjadrený vzťahom:

~*( Y,Y))= [(X~, X;) (~1, g-l J( ~: Jrl
(X~, X;)( ~~1,g-l)(:-g(U

o
))'

kde Xl je matica plánu základnej (danej) siete,
X2 je matica plánu testovaných parametrov po.

lygónového ťahu,
V je matica váhových koeficientov vektora Y

základnej siete,

Q je matica váhových koeficientov odhadov tých
parametrov polygónového ťahu, ktoré tes-
tujeme,

pre náhodný vektor Y)platí E(Y)) =(:);
je to vektor obsahujúci orientačný uhol
a vzdialenosť medzi začiatočným a konco·
vým bodom testovaného polygónového ta-
hu, ktoré sú určené z bezchybných hodnot
merania v polygónovom ťahu,

g(uo) je aproximácia vektora (:) vypočítaná

z približných súradníc; (: J = g(uo)+ X2~'

Ak označíme Qo= X2(X~V-I XI)-IX;, pre~*(Y,ll)
po úpravach dostaneme:

~* (Y, Y))= ~*( Y)- (X~ V-I XI)-l X;( Q +
+ QO)-l X2~*(Y) + [1- (X~ V-I X1)-1 X;(Q +
+ QO)-l X;] (X~ V-I XI)-l X; Q-I(y) - g(ou)) ,

kde ~*(Y) = (X~ V-I) XI)-l X~V-lY;
~*( Y, Y)) = ~*( Y) + k.

Pre náhodnú premennú R~ platí rovnaký vzťah ako
pri vloženom polygónovom tahu:

R~= (Y - X~*(Y))' V-I(Y - X~*(Y)).

Východiskovým vzťahom pre výpočet náhodnej pre·
mennej Ri je:

Ri - [Y', (Y)- g(uo))'J (~~l g-l)(: -g(U
o
)) -

- [Y', (Y)-g(Uo))'J( ~~1, g-l)(~: )~*(Y, y)-g(uo)),

Ri = Y' V-I Y+ (Y)- g(uo))' Q-I(y) - g(uo))-
- Y' V-I XI~*( Y)- yt V-I Xl k - (YJ -

- g(uo))' Q-I X2~*( Y)":- (Y)- g(uo))' Q-I ~k ,

kde jednotlivé výrazy určíme a upravíme do tvaru
(použijeme tvrdenie 2.9 z [5, str. 55]):

Y' V-I Xlk = ~*'(Y) X2(Q + QO)-l[(y)- g(uo))-
- X:~*(Y)],

(Y)- g(uo))' Q-I X2k = -(Y) - g(uo))' Q-I Qo(Q +
+ QO)-l X2~*( Y) -+ (Y)- g(uo))' Q-I Qo Q-I(y)-

-g(uo))-(Y)-g(uo))' Q-I(Q + QO)-l Qo Q-I(Yj_
-g(uo))'

S využitím uvedených vzťahov mOžeme pre rozdiel
náhodných premenných Ri a R~ napísať:

Ri - R~ = (li - g(uo))' Q-I(Yj_ g(uo)) -
- Y' V-I X1k - (Y)- g(uo))" Q-I X2~*(Y)-
- (Yj- g(uo))' Q-I X2k = ("tj - g(uo))' Q-I(y) -
- g(uo)) -~*'(Y) X;(Qo + Q)-l [(Yj- g(uo))-
- X2~*(Y)] - (Yj- g(uo))' Q-I X2~*(Y) +
+ (Yj- g(uo))' Q-I Qo(Qo + Q)-l ~~*( Y)-
- Yj- g(uo))' Q-I Qo Q-I(Yj_ g(uo))+ (Yj-
-g(uo))' Q-IQO(Q + QO)-l Q-I(Yj_g(uo))'
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Po úpravách dostaneme vzťah:

Ri - R~ = [(lj- g(uo)) - X2(3*(Y)]' (Q +
+ QO)-l [(lj - g(uo)) - ~(3*( Y)].

Výsledný tvar testovacej štatistiky je:

východiskových bodov, ktoré by sa potom zmenili.
Tento problém však nebol predmetom tohto článku.
Aplikáciou parametrického testu pri regresnej ana-

lýze presných polygonometrických sietí zavádzame
nový kvalitatívny moment, ku ktorému sa doterajšia

F _ [lj- g(uo)) "'- X2(3*(Y)]' (Q + QO)-l [(lj- g(uo)) - X2(3*(Y)]/2
~m- ~

Analogicky ako v prípade odvodenia testu pre vlo-
žený, respektive jednostranne orientovaný vložený
polygónový ťah, možno odvodiť vzťah pre testovaciu
štatistiku obojstranne orientovaného vloženého po-
lygónového ťahu, prípadne pre polygónové ťahy
s vačším počtom testovaných parametrov.
Testovacia štatistika pre vložený a obojstranne

orientovaný polygónový ťah bude mať tvar:

geodetická prax zatiar nedopracovala. Pomerne zdÍha-
vé odvodenie testu vedie k prekvapivo jednoduchým
a intuitívne predpokladaným vzťahom. Na základe
exaktne odvodených vzťahov možeme už v príprave
výpočtu polygónového ťahu rozhodnúť, či novourčo-
vaný polygónový ťah svojou presnosťou korešponduje
s presnosťou východiskovej siete. Touto skutočnosťou

F _ [(lj- g(uo)) - X2(3*(Y)]' (Q + QO)-l [(lj- g(uo)) - ~(3*(Y)]/3
3.n-m - a*2 '

kdo E(~) ~ (::) ~ g(u,) + x,~ (v pdpade plat-

nosti Ho) a Var (lj) = a2Q.

Pomocou testu sa porovná zhoda testovaných para.
metrov s uvážením presnosti zvolených parametrov
určovaných v predchádzajúcej etape a tých istých
parametrov určovaných z meraní, ktoré sa získali
v ďalšej etape. Pri testovaní vloženého polygónového
ťahu pojde o porovnanie zhody danej polohovej geo-
detickej siete, ktorú reprezentuje napr. vzdialenosť
a jej disperzia medzi dvoma bodmi a tou istou vzdia.
lenosťou určenou z' meraných hodnot v polygónovom
ťahu s uváženíni presnosti tohoto polygónového ťahu.
Uvažovaným testom F bude overená hypotéza,

že rozdiel medzi hodnotou parametra určovaného zda.
nej siete a hodnotou parametra určenej z polygono-
metrického merania je vysvetliterný chybami merania
základnej siete a súčasne chybami merania v polygó-
novom ťahu.
V geodetickej praxi očakávame, že presnosť danej

siete je vyššia, čiže bude mať menšiu disperziu odha-
dov testovaných parametrov. Parametre polygónové-
ho ťahu můžu mať v porovnaní s danou geodetickou
sieťou roznu presnosť. Výsledok testu nám povie
skor ako prikročíme k vlastnému výpočtu polygóno-
vého ťahu, či rozdiely v testovaných parametroch
možno vzhradom na presnosť určenia danej siete
a merania polygónových ťahov tolerovať (na určitej
hladine významnosti). Testomzabezpečíme aby poly-
gónový ťah zmeraný s určitou presnosťou nebol "ná-
silne" vložený do danej siete. Testovacia štatistika
zohradňuje presnosť pripájacích bodov, ktoré v rámci
výpočtu súradníc nových bodov zostávajú Iiemenné.
Na základe matematickoštatistických vlastností

geodetickej siete je možné určiť vzťahy pre výpočet
polygónového ťahu tak, aby sa informácia získaná
pri meraní polygónového ťahu využila na spresnenie

v konečnej fáze zabezpečíme homogenitu presnosti
novovybudovanej siete.

Postup pre štatisticky efektívne vloženie polygó-
nového ťahu do geodetickej polohovej siete a získanie
jeho presnosti je predmetom samostatného článku:
Efektívne vyrovnariie presnej polygonomet-
rie, v ktorom budú na konkrétnom príklade demon-
š.trované aj uvedené teoretické poznatky.

[1] BLACHUT, T. J. - CHRZANOWSKI, A. _
SAASTAMOIMEN, J. H.: Urban Surveying and
Mapping. New York Inc., Springer - Verlag 1979.

[2] KUBÁČEK, L.: Základy teórie odhadu. Bratislava,
Veda 1983.

[3] KUBÁČKOV Á, L. - KUBÁČEK, L.: Test na ove-
renie lineárnej hypotézy o parametroch v lineárnom
regresnom modeli. Geodetický a kartograncký ob.
zor, 30 (72), 1984, Č. 9, s. 205-211.

[4] KUBÁČKOVÁ, L. -KUBÁČEK, L. -KUKUČA,
J.: Pravdepodobnosť a štatistika v geodézii a geofy-
zike. Bratislava, Veda 1982.

[5] RAO, C. R.: Lineární metody statistické indukce
a jejich aplikace. Praha, Academia 1978.

[6] SUCHÁNEK, A.: Poznámky k budovaniu geode-
tických bodových polí polygonometriou. In: Mo-
derné metódy budovania geodetických bodových
polí. Bratislava 1978. s. 25-29.

Lektoroval:
Ing. Ján Kukuča, Dr'Sc.,

riaditef VÚGK, Bratislava
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Zasedání Výkonného výboru ICA
a stálých komisí
061.3(100):!í28.9

Ve dnech 14.-17. 8. 1985 se uskutečnilo v Lynaes
Fort, Hundested, Sjaelland (Dánsko) zasedání Výkon-
ného výboru a stálých komisí Mezinárodní kartografické
asociace (ICA).
Výkonný výbor IDA se zabýval organizačními otáz-

kami spojenými s přípravou mezinárodní kartografické
konference a zasedáním Valného shromáždění ICA
(Morelia, Mexiko 1987) a plněním programů, řešených
v rámci stálých komisí 1 - výchova kartografů, 2 -
technologie výroby map, 3 - automatizace a 4 - his-
torie kartografie. Poprvé se uskutečnila společná za-
sedání Výkonného výboru a jednotlivých komisí, na
nichž vedoucí projektů přednesli zprávy o stavu prací
a konsultovali další postup řešení.
Komise 2 - technologie výroby map, kterou vede

K. Burmester (Dánsko), měla na zasedání nejpočetnější
zastoupení. Komise projednala stav prací na publikaci
"Kompendium kartografických technik", která byla
připravována od poloviny 70tých let pod vedením
prof. E. Spiese (~výcarsko) a v současné době ji dokon-
čují J. Grant a J. Curran (Kanada). Publikace bude
zahrnovat popisy více než 100 kartografických technik
a technologií používaných při výrobě map (včetně
automatizace). Bude rovněž doplněna vybranými ano-
tacemi národních učebnic, které se zabývají oblastí
technologie výroby map.
Program komise "Plánování a řízení kartografické

výroby" řídíM. Mikšovský (ČSSR). K tomuto programu
byl sestaven dotazník a rozeslán prostřednictvím členů
komise vybraným kartografickým podnikům. V sou-
časné době došlo nazpět 30 odpovědí, které budou vy-
hodnoceny do konce r. 1985. V další fázi řešení programu
budou vybrané podniky požádány o zpracování referátů
o používaných systémech plánování a řízení a využívání
automatizace. Výsledky průzkumu a referáty budou
projednány na příštím zasedání komise v Praze a shr-
nuty do publikace, která by měla být vydána do polo-
viny r. 1987.
Program EURTOP řídí E. Csáti (MLR). Cílem progra-

mu je zpracování mnohajazyčného slovníku názvů
předmětů zobrazovaných na evropských topografických
mapách. Slovník bude obsahovat asi 15000 termínů
ve 24 evropských jazycích (včetně češtiny a slovenštiny)
a bude vydán v 6 až 7 svazcích.
Byly zahájeny práce na programu "Využití počíta-

čové technologie při zpracování map", který vede
B. Pasquier (Francie). Na zasedání komise byl projed-
nán obsah dotazníku, který bude rozeslán členským
zemím ICA. Cílem tohoto průzkumu je získat informace
o využívání automatizace při zpracování topografických
a tematických map středních a malých měřítek.
Komise připravuje 2. vydání publikace "Barevné

soukopie", neboť 1. vydání je již rozebráno. Tento
program řídí Ch. Palm (~védsko). Publikace obsahuje
technické popisy a vzorky barevných soukopií a barev-
ných náhledů, vyžádaných od 17 největších světových
výrobců těchto grafických materiálů.
Na společném zasedání Výkonného výboru a komisí

byla projednána příprava příštího zasedání, které se
uskuteční ve dnech 21.-24. září 1986 v Praze. Na zase-
dání byla potvrzena účast stálých komisí 1 - výchova
kartografů, 2 - technologie výroby map, 4 - historie
kartografie a ad-hoc komise 7 - mapy pro slepé a slabo-
zraké. Součástí akce bude výstava čs. map a atlasů,
která bude instalována v Národním technickém museu
v Praze na Letné a bude přístupna i širší veřejnosti. Na
zasedání orgánů ICA bezprostředně naváže kartografic-
ké symposium se zahraniční účastí, které pořádá OS
1702 - kartografie ČÚV ČSVTS-Společnosti geodézie
a kartografie.
Součástí zasedání orgánú ICA v Dánsku byla tech-

nická exkurze do Geodetického institutu v Kodani.

V nynější podobě byl institut ZrIzen v r. 1928 a jeho
jádrem byla topografická ~('kec \'ojenské geodetické
služby, ustavená již v r. 1802.
Hlavním výrobním programem kartografické části

institutu je zprrco\ ání a údržba topografických map
1 : 10000 a 1 : 25 000, z nichž jsou odvozovány topogra-
fické mapy 1 : 50000 a 1 : 100000. Podle objednávek
zpracovává institut i různé druhy tematických map,
zejména geologické, hydrologické, půdní apod. Při
zpracování map se používá nejčastěji kresba na PET
fólii Stabilene fmy Keuffel & Esser, která vykazuje
vysokou rozměrovou stálost. V polygrafické části výroby
institut přešel od kopírování na plastové fólie systémem
Hausleiter na výhradní používání filmů na PET pod-
ložce. Pro barevné soukopi8 používá institut systém
Colour-Proof fmy O. Harris (Holandsko); tato soukopie
se vyhotovuje z negativů jednotlivých čárových prvků
na bílou mat ovanou PET fólii Stabilene.
V geodetické části institutu jsou používány D"pple-

rovské metody, které byly aplikovány např. při mapo-
vání Grónska. Ve fotogrammetrii jsou používány vy-
hodnocovací přístroje Wild A 8 a Kern PG 2, pro digi-
tální vyhodnocování systém Zeiss Planicomp C 100
s grafickým výstupem DZ 7. Pro zpracování ortofoto-
map je používán Wild-Aviotar. Institut je vybaven
vlastními letadly a vrtulníky.
Součástí institutu jsou i výzkumná pracoviště.

Institut je rozpočtovou organizací s ročním objemem
výroby 3-4 mil. US dolarů.

Ing. Miro81av Mikšovský, CSC.,
VÚGTK

Konference se zahraniční účastí
"Stav a úlohy evidence nemovitostí",
konaná ve dnech 25. a 26. 9. t985
ve Frankfurtu n. o. v NDR

061.3(100):347.235.11.001.6

Konference se zúčastnilo 145 zástupců z 27 podniků
a organizací, z toho bylo 8 zahraničních účastníků (MLR
2, PLR 3, BLR 1, ČSSR 2). Delegáti ČSSR Ing. Jaroslav
Mach z KGKS pro Jm kraj v Brně a Ing. Ján Hurník
z SÚGK v Bratislavě se aktivně zúčastnili jednání
konference přednesením odborných referátů, pořadatelé
požádali o možnost jejich publikace v odborném časopise
NDR.

Na konferenci byly předneseny tyto hlavní přednášky
a referáty:
- G. Straub, Berlin - Příprava XI. sjezdu SED

a plnění hlavních úkolů na. úseku evidence nemo-
vitostí a právních předpisů, plynoucích z 9. a 10.
zasedání ÚV SED.

- B. N estler, Halle - Automatizovaná evidence
nemovitostí (COLIDO), zkušenosti a další úkoly.

- R. Warpalowski, Halle - Zkušenosti z aktuali-
zace evidence nemovitostí na podkladě leteckého
snímkování.

- P. Dinius, Schwerin - Úlohy a problémy při
zabezpečování souladu EN se skutečným stavem.

- W. Roubitschek a kol., Halle, Lipsko -
Zemědělská evidenční mapa v měřítku 1 : 5 000,
vyhotovená na fotogrammetrických podkladech.
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- W. Bittner, Rostock - Vyhodnocení nového mě-
ření pro účely evidence nemovitostí.

- W. Olbrich, Lipsko - výpočetní technologie pro
vyhotovování map velkého měřítka při použití
RECOTY.

- S. Stichler, Lipsko - Zkušenosti s využitím
počítače A 5120 pro geodetické výpočty.

- S. Ko bel, Berlin - Přístroje pro racionalizaci
geodetických prací, vyráběné v Kombinátě geodé-
zie a kartografie.

Z dalších přednášek zaujaly přednášky G. Wackerma-
nna z Magdeburgu o požadavcích na získání oprávnění
pro vykonávání měřických prací a vyhotovování pod-
kladů pro majetkoprávní účely a referát B. Beerové
z Lipska o využívání materiálů Informačního střediska
při výzkumném středisku Kombinátu geodézie a karto-
grafie, n. p.

Po zhodnocení průběhu konference byly přijaty úkoly
pro další činnost KDT (Kammer der Technik) na úseku
evidence nemovitostí. Velký politický význam úkolů
v oblasti evidence nemovitostí byl zdůrazněn ve všech
přednesených referátech, zejména v úvodním projevu
G. Strauba, který zhodnotil úlohy, vyplývající ze zá·
věrů X. sjezdu SED a vytyčil nové úlohy na úseku
geodézie a kartografie pro nastávající XI. sjezd SED.

Konference byla po organizační i odborné stránce dob·
ře připravena, přednášky měly vysokou profesionální
úroveň.

Ing. Jaroslav Mach,
KGKS pro Jihomoravský kraj v Erně

BERLJANT, A. M.: Karta - vtoroj jazyk geografU
(Mapa - druhý jazyk geografie). Moskva, Izdatelstvo
"Prosveščenije", 1985.192 s., 52 obr, cena 55 kopejek.

(048)912.43:913

Tato zcela nedávno vydaná kniha nese v podtitulu
označení "Nástin kartografie - kniha pro učitele".
Uvedeným dovětkem by se však žádný kartograf -
specialista neměl dát zmýlit. Nejde tu totiž o nezávazné
vyprávění o kartografii, ale o velice živé a odborně fun-
dované knižní dílo, které nejen utříděně rekapituluje
známé a vývojově uzavřené poznatky, ale také zcela
otevřeně pojednává dosud diskusní problémové okruhy
a přináší některé nové pohledy na kartografii a možnosti
jejího společenského uplatnění.

Sledovaná Berljantova kniha je rozdělena do osmi
kapitol, z nichž první patří především definici kartogra-
fie jako vědy o tvorbě a využití map pro poznávání
vnějšího světa. Analyzuje se tu místo kartografie v sy·
stému věd a vyjadřuje potřeba rozvíjet ji při vyváženém
vlivu všech styčných vědních oborů. Autor se přitom
jednoznačně angažuje proti tendencím, které by chtěly
zredukovat kartografii na čistě technickou vědu. V zá-
věru této kapitoly se posléze popisuje celý Iilystémkarto-
grafických disciplin počínaje teorií kartografie a konče
kartografickou informatikou.

Druhá kapitola je věnována mapě jako zmenšenému
a zobecněnému znakovému obrazu Země a jiných planet,
vytvořenému s respektováním matematických zákonů
a odrážejícímu rozložení, vlastnosti a vztahy prostoro-
vých objektů a jevů. Objasňují se v ní principy mate-
matické kartografie a problematika kartografické ge-
neralizace, chápané jako tvůrčí proces, opírající se ne-
jen o znalosti grafické' únosnosti mapy, ale zejména

o poznatky odrážející zvláštnosti kartograficky zobra·
zovaného území. Autor tu zdůrazňuje, že mapa repre-
zentuje subjektivní odraz objektivní územní reality.

V této souvislosti též poukazuje na nedořešenost ge-
neralizační problematiky v automatizované kartografii
a předvídá, že ani v budoucnu nebude možno v důsledku
obtížné zvládnutelnosti algoritmizace tohoto tvůrčího
procesu počítat se skutečně komplexní automatizací
tvorby map. Dále v této kapitole čtenář najde definici
stále častěji používaného pojmu kartografické modelo-
vání, jež reprezentuje tvorbu, analýzu a přetváření
kartografických děl, chápaných jako modely reálných
územních objektů a procesů, za účelem jejich využití
k získání nových poznatků o těchto územních fenomé-
nech.

Typy a druhy kartografických děl jsou předmětem
třetí kapitoly. Práce tu rekapituluje tradiční poznatky
o klasifikaci map podle tematiky, měřítka a dalších
hledisek a o typech analytických, syntetických a kom-
plexních map. Zvláštní pozornost věnuje autor souboru
inventarizačních, valorizačních, prognózních a reko-
mandačních map, vznikajících jako projev stále hlubší-
ho zapojování kartografie do aktivit v oblasti osvojování
a racionálního využití přírodních zdrojů.

Podrobně se zde analyzují prameny používané jako
podklady pro kartografickou tvorbu, přičemž se v je.
jich rámci akcentuje rostoucí úloha aerokosmických
snímků. Jejich aplikace otevírá před kartografií nové
možnosti racionalizace, ale zároveň vyvolává potřebu
řešení složitých problémů přetváření těchto průzkumo-
vých materiálů do kartograficky využitelné podoby, což
se však zatím ne vždy daří komplexně zvládnout.

Čtvrtá kapitola sledované publikace je věnována stále
aktuální problematice kartografické informace. Berljant
se tu staví za takové pojetí kartografické informace,
které její vznik situuje do sféry interakce mapy a jejího
čtenáře a jež ji neredukuje jen na plošné zatížení mapy,
ale vyžaduje, aby se v ní odrážela také složitost prosto-
rových kombinací obsahových prvků mapy. Dále pak
definuje kartografický obraz jako prostorovou kompozici
kartografických značek vnímanou čtenářem mapy a vy·
vozuje své pojetí kartografické informace jako výsledku
vnímání kartografických obrazů.

Využívání map představuje hlavní náplň páté kapi-
toly, která se po objasnění historie této kartografické
discipliny zabývá hlavními způsoby analýzy map,
zahrnujícími vizuální, grafické a grafickoanalytické me-
tody, jakož i matematickokartografické modelování.
Přitom se upozorňuje na úskalí matematizace a auto-
matizace výzkumů na bázi map, reprezentovaná zejmé-
na obtížností automatizovaného rozpoznávání a for-
málního popisu mapových obrazů v celé jejich mnoho-
tvárnosti, která nutí při prognózování dalších cest
racionalizace procesů využívání map k obezřetnosti.

Šestá kapitola knihy vysvětluje obecné zásady systé-
mové metodologie a připomíná zejména její vztahový
pohled na množinu prvků systému, v němž je založen
základ dialektického poznání materiálního světa, o který
usiluje i kartografie. Uvádějí se různé definice pojmů
systém a geosystém a zvláštní pozornost je zaměřena na
vývoj systémových koncepcí v kartografii. V souvislosti

• s tím se také ozřejmují principy systémové kartografie
jako uceleného souboru technologií, metod a technic-
kých prostředků, jež se promítají do vědeckopoznávací-
ho systému a výrobnětechnického systému kartografie.

Problematice podílu kartografie na řešení nanejvýše
naléhavého problému naší civilizace, kterým je ochrana
životního prostředí a racionální využívání přírodních
zdrojů, patří sedmá kapitola Berljantovy práce. Objas-
ňuje se zde úloha mapy v poznávacích a rozhodovacích
aktivitách rozvíjených v této oblasti a otevírá otázka
společné aplikace kartografie a dálkového průzkumu
Země při monitorování životního prostředí, jehož
výsledky jsou východiskem pro kvalifikované řízení
příštího vývoje a využití krajiny. Mapy se přitom mo·
hou v rámci tohoto monitoringu uplatnit jednak jako
zdroj apriorních podpůrných informací a jednak jako
nástroj zpřístupnění aktuálních poznatků o stavu
životního prostředí a záměrů jeho řízeného rozvoje.
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Závěrečná osmá kapitola knihy se zabývá mapou
v dílech malířů, literátů, dramatiků, politiků a vojevůd-
ců. Jde tedy z hlediska ustáleného obsahového pojet
obdobných prací o poněkud kuriózní tematiku, ale
zároveň o soubor přesvědčivých dokladů průniku
výsledků kartografických aktivit do nejrůznějších
struktur společenského života.

Berljantova kniha "Mapa - druhý jazyk geografie"
poskytuje tedy zasvěcený náhled do nitra modern
kartografické vědy s uvážením jejích zásadních úspě-
chů i problémů. Stane se proto vítanou pomůckou nejen
pro ty, kteří se s kartografií chtějí seznámit, ale i pro ty,
kteří s ní každodenně žijí a potřebují si čas od času
učinit ucelenou představu o jejím celkovém aktuálním
stavu.

V širším kontextu pak lze zároveň tuto publikaci po-
važovat za další doklad tvůrčího kvasu, který na teore-
tické frontě sovětské kartografie v současné době pro-
bíhá. Jejím průvodním jevem je otevřené střetávání
často protichůdných názorů, jak se o tom snadno
přesvědčíme porovnáním posuzované Berljantovy knihy
např. s téměř současně vydanou prací Je. Je. Širjajeva
"Kartografičeskoje otobraženije, preobrazovanije i ana-
liz geoinformacii" (Moskva, Izdaterstvo "Nedra",
1984). Tato konfrontace odborných názorů je zaruče-
ným stimulátorem dalšího vývoje kartografické vědy
a nám nezbývá než její kvalitu a intenzitu sovětským
přátelům upřímně závidět.

Ing. Jan Neumann, CSc.,
Geodetický a kartografický

podnik v Praze, n. p.

DANILENKO, T. S.: Geodezičeskije raboty pri sozdanii
kompleksov inženernych objektov. (Geodetické práce
při výstavbě komplexů inženýrských objektů.) Moskva
Nedra, 1985. 223 s., 63 obr., 31 tab., lit. 30. Cena 75 kop.

Nová odborná publikace, určená geodetům, pracujícím
v průzkumu, projektování a na stavbě velkých kom-
plexů, je zpracována v následujících osmi kapitolách:
1. Všeobecné údaje (Rozmístění objektů velkých inže-
nýrských komplexů, topografickogeodetické práce na
území, určeném pro výstavbu)
2. Přesnost geodetických měření na staveništích (Výstavba
inženýrských objektů, tolerance při montáži objektů,
apriorní výpočty přesnosti geodetických měření, chyby
určení polohy bodu a osy v terénu)
3. Přístroje a pomůcky pro inženýrskogeodetické práce
(Přístroje obecného charakteru i speciální, fotogram-
metrické přístroje a materiály)
4. Geodetické sítě na území dlouhodobé výstavby (Základní
požadavky na polohovou a výškovou síť, zhuštění sítí,
výpočty přesnosti, výrovnání sítě, přesnost polygono-
vých pořadů a řetězců, konstrukce značek pro stabilizaci
geodetických bodů)
5. Konstrukce speciálních geometrických systémů (Geode-
tické spojení bodů stabilizovaných na stěnách budov
a v terénu, způsoby připojení k bodům na stěnách bu-
dov, obnovení a přenesení bodů polohové sítě, zhuštění
polohové sítě z bodů na stěnách)
6. Polohové a výškové sítě na staveništích (Racionální
tvary vytyčovacích sítí, výpočet apriorní přesnosti délky
a polohy bodů v dané záměrné rovině, přesnost průsečí.
ku záměrných rovin, vytyčovací polygonové pořady,
geodetický podklad pro vytyčení hydrotechnických
tunelů)
7. G~odetické práce při stavebně montážních pracích
(Vytyčování zemních prací, geodetické práce v prů-
myslové a občanské výstavbě, promítání os do vyšších
úrovní, měření při montáži jeřábových. drah a jeřábů)

8. Organizace inženýrskogeodetických a důlněměřických
prací ve výstavbě (Geodetická a důlněměřická služba ve
výstavbě, organizace práce v geodetickém provozu,
použití síťového plánování geodetických prací, měření
sedání základů a deformací objektů).

Publikace je zpracována s únosnou mírou podrobností
a přehledně popisuje inženýrskogeodetické a mapovací
práce ve výstavbě. Podrobněji i pozoruhodně jsou
zpracovány kapitoly 5 a 8, popisující postupy připojení
k nástěnným značkám a organizaci geodetických prací
při dlouhodobé výstavbě. Postupy připojení tj. určení
volné měřické přímky, je zpracováno s použitím tzv.
pravoúhlých polárních schémat a správně vystihuje
rostoucí význam nástěnných značek. Pokud se týče
organizace, autor zdůrazňuje nutnost koordinovat
geodetické prác.e na velkých stavbách již na úrovni mi-
nisterstev, která řídí v SSSR výstavbu a na velkých
staveništích řídit geodetické práce centrálně, zřízením
tzv. geodetické služby pro tyto stavby, což je orgán,
odpovídající přibližně našemu hlavnímu geodetovi,
např. při výstavbě metra v Praze. Autor publikace dále
zdůrazňuje nutnost zpracování komplexních plánů
organizace práce na velkých stavbách a zdůrazňuje
použití metod síťového plánování pro tyto účely.
Popisuje stručně postup sestrojení síťových grafů pro
geodetické práce na velkých staveništích a určení kritic-
ké cesty v návaznosti jednotlivých úkolů, a to optimální
variantou. V zpracování této problematiky je třeba
vidět přínos publikace. Způsoby řízení geodetických pra-
cí na staveništích dlouhodobé výstavby, popsané v pu-
blikaci, odpovídají i našim zkušenostem, získaným
zejména při výstavbě metra v Praze i našim předsta-
vám, jak řídit i jiné dlouhodobé stavby, zejména vý-
stavbu jaderných elektráren a velkých průmyslových
staveb.

Ing. Miroslav Herda"CSc.,
VUGTK

CHRENOV, L. S. (redaktor) - VIZGIN, A. A. -
GAN'ŠIN, V. N. - KOUGIJA, V. A. - KUPČINOV,
1. 1.: Inženernaja geodezija. (Inženýrská geodézie.) 2.pře-
pracované a doplněné vydání. Moskva Vysšaja škola,
1985. 352 s., 244 obr., 21 tab., lit. 28. Cena I r. 10 kop.

Učebnice inženýrské geodézie pro vysoké školy želez-
niční dopravy, již ve 2. vydání, je zpracována v násle-
dujících 16 kapitolách (kromě úvodu):

I. Systémy souřadnic a orientace.
2. Topografické mapy.
3. Zpracování geodetických měření a odhady přesnosti

výsledků.
4. Měření úhlů.
5. Měření vzdáleností.
6. Geodetické sítě.
7. Polohopisné mapové podklady inženýrskogeodetic-

kých prací.
8. Výškové mapové podklady.
9. Mapování.

10. Fotogrammetrické mapování.
11. Geodetické práce při průzkumech pro železnice.
12. Geodetické vytyč ovací práce.
13. Vytyč ovací práce při stavbě železnic.
14. Geodetické práce při stavbě mostů a tunelů.
15. Geodetické práce při provozu inženýrských objektů.
16. Pokyny pro bezpečnost práce a ochranu přírody.
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V učebnici je vzhledem k účelu nejen studijnímu
zpracována přehledně látka z obecné i inženýrské geodé-
zie v rozsahu, který odpovídá potřebám při stavbě želez-
nic. Učebnici lze doporučit jako orientační a praktickou
pomůcku i našim geodetům na železnicích.

Ing. Miroslav Herda, OSc.,
VUGTK

ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY
A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí

Plány Prahy - nová součást
informačního systému pražského metra
912.43(437.10):007

Informační systém pražského metra obsahuje řadu
standardizovaných prvků, které mají uživatelům usnad-
nit orientaci v prostorách stanic a jejich bezprostřední
blízkosti. Užívané symboly jsou názorné a snadno sro-
zumitelné a nesporná kvalita tohoto systému příznivě
ovlivňuje plynulost pohybu uživatelů v prostorách
stanic. V roce 1984 byly instalovány jako doplněk to-
hoto systému v prostorách stanic Vltavská a Fučíkova
speciálně zpracované plány Prahy, jejichž úkolem je
přispět k lepší orientaci občanů jednak v celém systému
metra, jednak v návaznosti na městskou hromadnou
dopravu v nejbližším okolí stanic i na celém území
hl. m. Prahy.
Po zkušenostech z roku 1984 objednal Metroprojekt

v r. 1985 v Geodetickém a kartografickém podniku
zpracování speciálních plánů Prahy pro všechny sta-
nice nově otevírané trasy metra "B". Rozsáhlá zakázka
byla realizována mimo vlastní ediční program GKP
v mimořádně krátkém termínu, neboť se zpracováním
vlastního tematického obsahu plánů bylo možno za-
počít až po vyřešení a schválení nově upraveného systé-
mu městské hromadné dopravy v návaznosti na oteví-
ranou trasu metra. Podklady pro zpracování městské
dopravy dodal objednavatel koncem srpna 1985, dodání
hotových plánů bylo požadováno do konce září.
Pro stanice metra byly v GKP zpracovány:

- přehledné dvoudílné plány území hl. m. Prahy v mě-
řítku I : 20 000, vyhotovené na podkladu aktualizo-
vané topografie nástěnného plánu Prahy s nově
zpracovaným systémem městské dopravy,

- sektorové plány v měřítku I : ID 000, které byly
zcela nově vyhotoveny na podkladě topografie
zvětšeného nástěnného plánu s doplněním návaznosti
povrchové dopravy na trasy metra,

- přehledné schéma tras pražského metra.
Dvoudílný nástěnný plán byl vyhotoven tiskem,

sektorové plány a schéma metra formou barevných
soukopií na plastové fólii. Plány jsou instalovány na
prosvětlovacích panelech ve vstupních prostorách
stanic metra.
Při zpracování zakázky bylo nutno počítat s mimo-

řádnou iniciativou a odpovědností všech pracovníků,
kteří se na práci podíleli, bylo nutno ve velmi krátké
době řešit řadu problémů, které vyplývaly z toho, že
schvalování nového systému městské hromadné dopravy
probíhalo prakticky paralelně se zpracováním plánů.
Je třeba vyzvednout příkladný přístup k práci všech
pracovníků GKP, kteří se na zpracování plánů pro
metro podíleli a přispěli tak k tomu, že všechny poža-
dované materiály byly předány včas a ve velmi dobré
kvalitě.

Ing. Zdenka Roulová,
Geodetický a kartografický

podnik v Praze, n. p.

Slovník iniciativy pracujících
(Soutěž za zvýšení kvality prací)

Slovo iniciativa až na pátý pád skloňujeme ve všech
pádech. Ve slovníku iniciativy vás seznamujeme s růz-
nými formami iniciativy pracujících. Tato kapitola se
zabývá soutěží zaměřenou_ I).a zlepšení kvality prací.
V resortních organizacích CUGK tuto formu iniciativy
vykazují u šesti podniků, kde soutěží 40 kolektivů
a 944 jednotlivců.
Velké zkušenosti mají v Praze. V Geodézii, n. p.,

Praha již Zásady socialistické soutěže na zlepšení kvality
prací platily řadu let, ale tyto zásady měly slabá místa,
která znamenala pokles zájmu o tuto formu iniciativy.
Začátkem roku 1985 provedl útvar technické kontroly
pražského podniku prověrku soutěže a přistoupil k ra-
dikální novelizaci soutěže na úseku kvality prací. Ve
spolupráci s ekonomickým odborem podniku útvar
technické kontroly nejdříve projednal motivaci soutěže,
pak zařadil kontrolu pracovníků s oprávněním používat
značku vysoké kvality na výsledky své práce do kon-
trolního systému příslušného pracoviště a zabezpečil
zvýšenou odpovědnost vedoucích při navrhování a sle-
dování soutěžících kolektivů a jednotlivců. Po těchto
krocích se účinnost socialistické soutěže zvýšila. Soutěž
se stala přínosem a pro zúčastněné pracovníky atrak-
tivní. Cílem soutěže je nejen stabilizace kvality prací
na požadované úrovni, ale i odlehčení administrativy
v kontrolní činnosti příslušným vedoucím pracovníkům
středisek geodézie a provozů právě u pracovníků, kte-
rým bylo propůjčeno oprávnění razítkem "Pracuji bez
závad" označovat výsledky své práce.
Velký důraz a odpovědnost byly položeny již na

počátku soutěže na výběr vhodných pracovníků na
jednotlivých pracovištích. Jednoznačně byla stanovena
základní kriteria a podmínky pro účast v této soutěži,
která pro soutěžící začíná podáním přihlášky (vstupem
do soutěže) a pokračuje zkušebním obdobím, ve kterém
přihlášený a doporučený pracovník prochází zvýšeným
kontrolním dohledem. Dále probíhá důsledné hodnocení
soutěžících pracovníků před konečným vyhodnocením
na různých stupních řízení podniku. Na závěr, kdy
soutěžící splní všechny požadavky soutěže, dochází
k vyhodnocení a propůjčení oprávnění k používání
značky vysoké kvality.
Velmi významnou, zejména v počáteční fázi vývoje

této soutěže, rozhodující úlohu sehrává příslušný ve-
doucí pracovník střediska geodézie a provozu. On roz-
hoduje o kvalitě a počtu soutěžících pracovníků, ale
přitom musí mít n~ mysli především racionalizaci své
kontrolní práce. Utvar technické kontroly vstupuje
teprve ve fázi vyhodnocení soutěže. Porovnává hodno-
cení se svými vlastními poznatky, provádí vlastní
namátkovou kontrolu kvality práce příslušného pra-
c9vníka a tím zároveň ověřuje prostudovaná hodnocení.
Utvar kontroly vyřizuje též administrativní záležitosti
pro udělení oprávnění. K hodnocení soutěže se dále
vyjadřuje útvar řízení výroby a před souhlasem ředi-
tele podniku ještě technický náměstek. Do této soutěže
se může v Geodézii, n. p., Praha přihlásit každý výrobní
pracovník podniku, který splňuje minimálně dva roky
odborné praxe a jeho kvalita práce byla v posledním
roce před přihláškou do soutěže hodnocena minimálně
bodovým hodnocením 6 jednotné klasifikační stupnice
resortních Pokynů pro uplatňování jednotného systému
řízení jakosti geodetických ,a kartografických prací
v orgánech a organizacích ČUGK.
Nutno připomenout, že ve všech fázích soutěže je dů-

sledně vyžadována součinnost orgánu ROH příslušného
pracoviště.
Oprávnění s razítkem "Pracuji bez závad" s právem

a povinností jeho používání je udělováno pracovníkům
na konkrétní druhy prací či výkonů. Zásady pamatuj í
i na oblast možnosti dočasného nebo konečného odejmu-
tí tohoto oprávnění. Dočasně je možno pozastavit
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pOllžíYání razítka v těch případech, kdy pracovník je
dočasně přeřazen na jiné pracoyiště a vykonává jiný
druh práce, na kterou mu nebylo propůjčeno oprávnění.
Opráynění je však možno po splnění podmínek soutěže
na tyto práce rozšířit. K úplnému odejmutí oprávnění
dochází při odchodu pracovníka mimo resort čili při
ukončení pracovního poměru v Geodézii, n. p., Praha.
Odejmutí oprávnění může nastat také v př'ípadcch, kdy
nastupuje formalismus a anonymita, která se projevuje
v případech, kdy pracovník razítko nepoužívá. To pak
pro postíženého znamená zastavení výplaty pevné část-
ky pohybliyé složky mzdy. V tomto případě má vedoucí
pracovník další důležitou odpovědnost a pravomoc ke
správnému používání motivační složky soutěže v sou-
vislosti s čerpáním finančních prostředků podniku.
V současné době má Geodézie, n. p., Praha celkem

200 nositelů oprávnění se značkou vysoké kvality, což
činí asi 20 % všech pracovníků podniku.

Ing. Kamil Počta,
Geodézie, n. p., Praha,

Ing. Petr Skála,
Č[}GK

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACí
RESORTU ČÚGK A SÚGK

V sobotu 7. září 1985 se uskutečnil již XI. ročník celo-
resortních branných her Českého úřadu geodetického
a kartografického o putovní pohár předsedy ČÚGK.
V rámci oslava na počest 40. výročí osvobození naší

vlasti Sovětskou armádou byl uspořádáním této soutěže
pověřen n. p. Geodézie Liberec.

Na svazarmovské střelnici v Liberci-Ruprechticích
se soutěže účastnilo 10 tříčlenných družstev žen a 12 tří-
členných družstev mužů ze všech krajských podniků
Geodézie, _z Geodetického a kartografického podniku
v Praze, z Ceského úřadu geodetického a kartografického
v Praze, z Výzkumného ústavu geodetického, topo-

grafického a kartcgrafického ve Zdibech a z Krajské
geodel ické a kartcgrafické správy v Plzni. Celkem
soutěžilo 66 závodníkú.

Všechny účastníky přivítal v Liberci ředitel pOdniku
Ing. Pavel Nedvěd. Závod zahájil náměstek ředitele
a předseda eranné komise n. p. Geodézie Liberec
Ing. Zbyněk Zižka.
Za chladného počasí, ale v dobré pohodě se soutěžilo

ve střelbě z malorážní pistole a malorážní pušky, ve
střelbě ze vzduchové pušky a v hodu granátem. Do
soutěže družstev byly započíi ány také výsledky písem-
ného testu z politického přehledu a znalostí z oblasti
POCO.
Putovní pohár předsedy Českého úřadu geodetického

a kartografického v kategorii žen získa 10 družstvo Geo-
detického a kartografického podniku Pr8ha. v kategorii
mužú družstvo n. p. Geodézie Liberec.

Výsledky soutlže družstev:

Ženy:
1. GKP Praha (Hamplová, Tomšů, Pratilová) 787 bodů
2. Geodézie, n. p., Liberec (Chmelová, Petráňová,
Ovečková) . . . . . . . . . . . . . . 775 bodů

3. Geodézie, n. p., Pardubice (Korelová, Vo-
močilová, Hanáková) . . . . . . . . . 738 bodú

Muži:
1. Geodézie, n. p., Liberce (John, Zahálka,
Bureš) . . . . . . . . . . . . . . . . 918 bodů
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2. Geodézie, n. p., Čes. Budějovice (Král, r-:- 'llI ~
Holas, Novák) '.' . '.' . 882.bod~

3. Geodézie, n. p., Plzeň (Kasl, SOJka, StIpl) 851 bodu

Výsledky jednotlivců:

Ženy:
1. Chmelová (Geodézie Liberec)
2. Korousová (Geodézie Plzeň)
3. Hamplová (GKP Praha)

244 bodů
230,bodů
225 bodů

Muži:
1. Hlůšek (Geodézie Brno). . . .. 267 bodů

2.-3. Novák (Geodézie Čes. Budějovice) 266 bodů
2.-3. John (Geodézie Liberec) 266 bodů

Kromě putovních pohárů předsedy ČÚGK pro vítězná
družstva mužů a žen obdrželi jednotlivci i družstva na
prvních třech místech diplomy za umístění a věcné ceny
a všichni účastníci drobné suvenýry, připomínající
město Liberec.
Na zdařilém průběhu soutěže se podílela branná

komise n. p. Geodézie Liberec, dále členov~ ZO Svazar-
mu, SSM, ROH a aktivu žen při pobočce CSVTS v Li-
berci. Odborné hodnocení soutěží probíhalo pod dozo-
rem rozhodčích OV Svazarmu v Liberci.
Kromě soutěžících a členů čestného předsednictva -

ředitele podniku, ředitele Krajské Iáeodetické a karto-
grafické správy, předsedy ZO KSC se branných her
zúčastnili jako hosté šéf kubánské geodetické služby
Emilio Lluis Rojo, který byl právě na oficiální návštěvě
v Úeskoslovensku, a předsedkyně Krajského výboru
odborového svazu ROH soudružka Zdena Zuzová.
Také oni si mimo soutěž vyzkoušeli plnění některých
soutěžních disciplín včetně odhadu vzdálenosti a pře-
výšení mezi střelnicí a nejvyšší dominantou Lužických
hor - J eštědem. Tuto doplňkovou disciplínu mimo
soutěž zařadili pořadatelé pro vyplnění přestávek mezi
hlavními soutěžemi.
Slavnostní vyhlášení vítězů v restauraci Merkur pro-

vedl ředitel Krajské geodetické a kartografické správy
Liberec soudruh Ing. Vladimír Rodr. Diplomy a ceny
nejlepším kolektivům a jednotlivcům předali ředitel
soutěže, ředitel I!' p. Geodézie Liberec a pracovník od-
dělení obrany ÚUGK soudruh Václav Kadlec.
V družné zábavě všech účastníků se nejen neformálně

hodnotily výsledky XI. ročníku branných her, ale
vyslovilo se i přání pokračovat v dosavadní dlouholeté
tradici branných soutěží, které přispívají k ut!!žování
přátelství a výměně zkušeností geodetů resortu Ceského
úřadu geodetického a kartografického.
Na shledanou na XII. ročníku celoresortních bran-

ných her.
Ing. Zbyněk Žižka,

předseda branné komise,
n. p.Geodézie Liberec

Pro další GaKO připravujeme:

HRADILEK, L. a, j.: Vysokohorské sítě definované
měřenými délkami

RADOUCH, V.: Zkušenosti z aplikace kolokaěni
metody na interpolaci tfžnicových odchyle~

ŠANDA, V.: Geodetické základny pro testováni
elektronických dálkoměrů

ŽOFKOVÁ, D.: Plastové fólie v kartografické pr8jXi

Životní jubileum ing. dr. Františka
Brože, CSc.

S. ing. dr. František Brož, CSc., se narodil dne 5. února
1916 ve Ckyni. Po absolvování reálného gymnázia v roce
1935 studoval zeměměřické inženýrství na tehdejší fakul-
tě speciálních nauk ČVUT. Studium ukončil s výborným
prospěchem v roce 1939. Současně navštěvoval přednáš-
ky z matematiky a astronomie na přírodovědecké fakultě
Karlovy univerzity.
V roce 1939 nastoupil do zaměstnání v Triangulační

kanceláři ministra financí. Od té doby se soustavně
věnoval především otázkám zdokonalování geodetických
sítí. V roce 1949 dosáhl hodnosti doktora technických
věd. V r. 1954 byl pověřen vybudováním Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického
v Praze, jehož ředitelem byl současně jmenován. V této
funkci pťl.sobil 12 let. V tomto období vytvořil základy
této vědeckovýzkumné instituce.
Poté přešel na Ústřední správu geodézie a kartografie,

kde se věnoval především řízení prací na dlouhodobém
výhledu geodézie a kartografie. Od r. 1971 pracoval
v Geodetickém ústavu v oblasti rozvoje AS~ a technic-
kých předpisťl.. Svou bohatou aktivní činnost v geodéz11
a kartografii ukončil v r. 1977.
Během svého působení v geodetické službě byl pověřo-

ván řadou důležitých vědeckotechnických úkolťl., např.
vybudováním geodetických základen, základní trigono-
metrické sftě na území SSR, účastí na četných mezinárod-
ních jednáních, podílel se na budování čs. astronomicko-
-geodetické sítě, na projektu vyrovnání trigonometrické
sítě 1. řádu aj.
Je aktivním členem KSC. Propagoval jako jeden z prv-

ních vědecké vymoženosti sovětské geodézie a kartogra:
fie. Byl členem vědeckého kolegia AGGM CSAV, vědecke
rady stavební fakulty CVUT, na níž pťl.sobi! též !a~o U~i:
tel aj. V roce 1962 obhájil kandidátskou dIsertacm pracI
na téma "Vyrovnání gravimetrických sítí. po~le met?~y
nejmenších čtverců". Je spoluautorem publIkaCI "Ge :xlezle
v SSSR" a "Rusko-český zeměměřičský slovník" a auto-
rem řady odborných pojednání.
Patří mezi první čs. geodety. kteří vytvářeli základy

dalšího úspěšného rozvoje čs.-sovětské vědeckotechnické
spolupráce v geodézii a kartografii. Za svou bohatou
a plodnou politicko-odbornou činnost byl vyznamenán
státním vyznamenáním Za vynikající práci a tituly nej-
lepší pracovník CÚGK a zasloužilý pracovník CÚGK.
Přejeme skromnému jubilantovi jménem jeho spolupra-

covníkťl. z výzkumu 1 výroby pevné zdraví do dalších let
a těšíme se na jeho stále podnětné nové myšlenky ve
prospěch dalšího rozvoje čs. geodézie a kartografie.

Ing. Jaroslav Kouba, CSc. - 60 let a pro-
půjčení státního vyznamenání

92.Kouba: 528

24. února 1986 se dožívá životního jubilea soudruh ing.
Jaroslav Kouba, CSc., ředitel Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického ve Zdib~ch.
Soudruh ing. Jaroslav Kouba, CSc., pochází z dělmcké

rodiny. V roce 1945 ukončil studium gymnázia a v roce
1949 studium CVUT - směr geodézie a katrografie. Od
roku 1948 - již v době studia - až do ro~u 1951 pťl.sob~!
v Národním pozemkovém fondu. Pracemi na HTÚP, pn
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revizi pozemkové reformy a v oboru nynější evidence
nemovitostí se podílel na socializaci zemědělství a na
osidlování pohraničních oblastí. V letech 1951 až 1956
piisobil v býv. Státním zeměměřickém a kartografickém
ústavu Praha v oboru geodetických základil., inženýrské
geodézie a vědeckotechnických a ekonomických infor-
mací. Několik let pracoval v astronomicko-geodettcké síti
v rámci projektu souborného vyrovnání sítí na území
socialisttckýh státii.

Od roku 1956 do roku 1978 piisobil v riizných řídících
funkcích na býv. Ústřední správěgeodézie a kartografie
a Českém úřadu geodetickém a kartografickém. Do roku
1960 vedl úsek řízení rozvoje vědy a techniky, kde se
aktivně podílel na řízení a zpracování mezinárodních
projektů. v oboru geodetických základii, mapování a kar-
tografie, řešených v rámci spolupráce geodetických slu-
žeb socialistických zemí. V rámci pomoci rozvojovým ze-
mím se účastnil zpracování projektii mapování v Iráku
a v Sýrii. V období 1960 až 1967 vedl odbor kartografic-
kého vydavatelství. Zde řídil práce na projektu, zpracová-
ní a vydání Atlasu ČSSR (národního atlasu), za nějž byl
kolektivu resortu ÚSGK udělen Řád práce, a Atlasu dějin
ČSSR, oceněného Státní cenou Klementa Gottwalda. vý-
znamně se podílel na rozvoji vývozu čs. kartografické
produkce. V roce 1966 úspěšně ukončil studium Vysoké
školy ekonomické, směr národohospodářského pláno-
vání.

V období 1968-69 pracoval v oboru geodetických zá-
kladii. V této době se úspěšně rozvíjela v tomto oboru
mezinárodní spolupráce s geodetickými službami socia-
listických zemí, jejímž výsledkem byla realizace projektu
mezinárodní gravimetrické sítě.

V období 1970 až 1978 vykonával funkci náměstka
předsedy Českého úřadu geodetickéhJ a kartografického.
Účastnil se aktivně zpracování řady stranických a hos-
podářských dokumentii v odvětví geodézie a kartografie
a úspěšně zabezpečoval úkoly mezinárodní vědeckotech-
nické spolupráce.

V roce 1978 byl jmenován ředitelem Výzkumného ústa_
vu geodetického, topografického a kartografického. vý-
znamně přispěl k dokončení výstavby nové budovy ústa-
vu ve Zdlbech u Prahy, k jeho investičnímu, organizač-
nímu a vědeckému rozvoji. Úspěšně obhájil kandidát skou
disertační práci na téma "Model rozvoje geodézie a kar-
tografie". Ve své výzkumné činnosti věnuje hlavní pozor·
nost otázkám ekonomiky a řízeni, zejména problemati-
ce prognóz a ekonomické efektivnosti geodetických a kar·
topografických prací. Je autorem řady prací a příspěvkil.
publikovaných v Geodetickém a kartografickém obzoru
i v dalších časopisech a edicích v CSSR i v zahraničí. Ak-
tivně vystupuje na vědeckotechnických akcích CSVTS.
Svoje bohaté teoretické znalosti i praktické zkušenosti
ochotně předává mladším spolupracovníkiim. Je předse-
dou komise pro státní závěrečné zkoušky na stavební
fakultě ČVUT a členem komise pro obhajoby kandidát-
ských disertačních prací v oboru geodézie.

Soudruh ing. Jaroslav Kouba, CSc., je členem KSČ, ROH,
SČSP a ČSVTS. Pracoval obětavě v řadě stranických a od_
borářských funkcí. Významná je především jeho čin-
nost v ČSVTS, kde v letech 1964 až 1972 a dále od roku
1977 až dosud je předsedou českého ÚV ČSVTS - Spo-
lečnosti geodézie a kartografie. Pod jeho vedením se Spo-
lečnost aktivně podílela na plnění úkolii rozvoje geo-
dézie a kartografie a zabezpečování stranických usnesení
v oblasti vědeckotechnického rozvoje. V roce 1975 absol-
voval úspěšně studium VUML.

V roce 1985 piisobil soudruh ing. Kouba, CSc., na Kubě,
kde se věnoval přípravě pětiletého plánu vědeckotech-
nického rozvoje geodetické služby Kuby a jeho technic-
koorganizačnímu zabezpečení.

Soudruh ing. Jaroslav Kouba, CSs., je n.Jsitelem odzna-
ku Nejlepší pracovník CÚGK, Zasloužilý pracovník
ČÚGK, čestného uznání SÚGK Za zásluhy o rozv'Oj geodé-
zie a kartografie, vyznamenání Za zásluhy o rozvoj geo-
dézie a kartografie v PLR, stříbrného a zlatého odznaku
ČSVTS, Pamětní medaile Geofyzikálního komitétu Aka-
demie věd SSSR, Pamětní medaile k 30. výročí KSC, Pa·
mětní medaile ke 40. výročí KSČ aj.

Při přHežitosti jeho životního jubilea byla Ing. Koubo-
vi, CSc., propil.jčena, na základě návrhu ČÚGK, preziden-
tem republiky medaile Za obětavou práci pro socialis-
mus.j

K propiijčení tohoto státního vyznamenání, které Je
oceněním dlouholeté obětavé práce a zásluh při budo-
vání socialismu v ČSR a oceněním soustavné angažova-
nosti pro politiku KSC, soudruhu Koubovi blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví.

Už 9 rokov je Ing. Ján Vanko čitatelom Geodetického
a kartografického obzoru (GaKO) známy ako spolutvor-
ca nášho časopisu. Od decembra 1976 p6sobil v redakč-
nej rade vo funkcij jej člena a 'Od 1. 1. 1978 je zástup-
com vedúceho redaktora. Svoje úlohy vyplývajúce z tej-
to funkcie si plní vermi svedomite, s velkou dávkou
iniciatívy a s pocitom z'Odpovednosti za dobrú úroveň
GaKO. Popri bežných povinnostiach redaktora založil
a vedie slJovenskú časť "Geodetického kalendára", re-
cenzuje príspevky a prispieva do rubrík "Osobné sprá-
vy" a "Nekrológy".

P1iťdesliatiny Ing. Jána Van k u, ktorých sa dožíva
v dobrom zdraví, svi8'žosti a plný pracovného elánu,
sú vhodnou príležitosťou, aby sme sa bližšie oboznámili
s jeho životnou dráhou, s pracovnými výsledkami a
úspechmi dosiahnutými aj mimo nášho časopisu, na
jubilantových pracoviskách. Narodil sa 15. 2. 1936 v Ma-
kove na Kysuc[ach. Stredoškolské štúdium absolvoval
v roku 1954 v okresnom meste Čadca. V rokoch 1954
až 1959 študoval zememeračské inžinierstvo na Fakulte
inžinierského stavitelstva SVŠT v Bratislave.

Po skončení štúdií nastúpil do služieb rezortu geodé-
zie a kartografie, ktorému zostal verný dodnes. Prvým
jeho pasobiskom bol Geodetický ústav v Bratislave, kde
pracoval ako vedúci nivelačnej a triangulačnej čaty a od
r. 1968 do r. 1972 ako vedúcl prevádzky nivelácie a
gravimetrie. Na tom:to pracovisku získal rozhlad a cen-
né skúsenosti v budovaní, obnove, údržbe a modernizá-
ci! geodetických základov vo všeobecnosti. Ako prvý
z geodetov na Slovensku sa začal zaoberať štúdiom
recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu a
s jeho menom je spojená problematika opakovaných ni-
velácií na Slovensku. Má zásluhu predovšetkým o do-
budovanie sielte opakovaných n!ivelácií Podunajskej ní-
žiny a začatie gravimetrických prác na Slovensku.

Od roku 1973 prešiel Ing. Van k 'O na Výskumný ústav
geodézie a kartografie v 'Bratislave (VÚGK). Tu dote-
raz využíva svoje d6kladné znalosti našich geodetickýCh
sietí. Výsledkom jeho výskumu a zavádzania výsledkov
výskumu do praxe je autorstvo a sp'oulautorstvo 12 vý-
skumných správa vyše 40 odborných prác v časopisoch
a zborníkoch, z toho 14 y zahraničných časoplsoch,
resp. vo svatových jazykoch. Konkrétne si zasluhuje
zmienku zostavenie mapy vertikálnych pohybov Podu-
najskej nížiny, územia Západných Karpát na Slovensku
a spolupráca na tvorbe mapy recentných vertikálnych
p'ohybov územia ČSSR. Je zostavova:teIom siete opako-
vaných niveláclf I. a II. rádu na území SSR, autorom
harmonogramu prác pre medzinárodný program opako-
vaných nivelácií a i. Za geodetlckú službu CSSR koordi-
nuje výskum recentných vertikálnych pohyb ov zumskej
kary na území Karpatsko-balkánskej oblasti a aktív1re
spOlupracoval a spolupracuje na dalších okciách tohto
odborného zameranla. V rokoch 1977 a 1979 bol Ing.
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Vanko za rezort SÚGK vedúcim výpravy, ktorá S8 zá-
častnlla expedíclí s Ústavom fyziky Zeme Akadémie vied
ZSSR v oblasti Pamíru.
Na základe odbornej úrovne výskumných prác bol Ing.

Van k o v i priznaný kvaliif1kačný stupeň samostatný
vedecko-t,echnický pracovník. Jubilant je členom via-
cerých odborných komisií, v ktorých je známy s,voJou
svedomitosťou a pedantnosťou. Popri spomenuteJ roz-
siahlej aktivite v rokoch 1972-1983 externe vyučoval
na Strednej priemyselnej škole stavebnej !odborné geo-
detické predmety. Známy je aj ako dlhoročný funkcto-
nár v ROH.
Pracovitosť a angažovanosť Ing. Vanku bola ocenená

viacerými vyznameni1ami: Na j lep š 1 p r a c o vn f k
rez o rtu, Čes t n é u z n a n i e z a d I hor o č n ťI
a o bet 8 V Ú P r á c u v g e o d é z i i a k a r t o g r a f 11,
Vz o r n Ý 8 Z a s I ťI ž i I Ý P r a c o v n 1k VÚGK, Čestný
bronzový odznak za ,xlborársku prácu, Čestný strieborný
o d z n a k za odborársku prácu, Čestné uznanie vlády ČSSR
IlÚROza príkladné výsledky iniciatívy pracujúcich k 35.
výročiu Vlťazného februára [ako člen kolektivu odde-
lenia geodézie) a i. .
2:eláme Ing. Jánovi Vankovi k jeho ,významnému ft-

v()1:némujubileu pevné zdravie, spokojnost, úspechy
v dalšej práci a pohodu v osobnom živote.

Doc. Ing. Milan Hájek, CSc., paťdesiať-
ročný
llll.Hájek:528

15.12. 1985 v plnom rozmachu tvorivých síl oslávil doc.
Ing. Milan Hájek, CSc., pedagogický praco,:ník Katedr~
mapovania a pozemkových úprav (KMPU) StavebneJ
fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školytechnickej (SVěT)
v Bratislave, životné jubileum - 50 rokov.
Narodil sa v záhorskej obci Lozorno, okres Bratislava-

-vidiek. Maturoval na Jedenásťročnej strednej škole
v Malackách v roku 1954. Fakultu inžinierskeho stavi-
tefstva SVěT - odbor zememeračské inžinierstvo
skončil v roku 1959. V tomto roku začína pracovat na
Katedre geodézie ako asistent. Na KMPÚ prešiel
v roku 1960, kde pracuje doteraz. Vedeckú hodnost
kandidáta technických vied získal v roku 1972 a za
docenta pre odbor geodetická kartografia bol vymeno·
vaný 1. 10. 1976, na základe habilit~čnej práce.
Doc. Hájek po príchode na KMPU, pod vedením doe.

Ing. T. Lukáča, sa orientoval na problematiku tvorby
a reprodukcie kartografických die!. Najskor, ako asistent
a odborný asistent, viedol cvičenia. Od roku 1972 pred-
náša Kartografickú polygrafiu a reprografiu a Topogra-
fickú a tematickú kartografiu pre študentov denného
~túdia, štúdia popri zamestnaní i freky~ntantov post·
graduálneho Štúdia. Jubilant sa vo svoJeJ pe.dagogickej
práci okrem iného zameriava na problematiku tvorby
máp a ich spracovanie, s osobitným zreteTom na auto-
matizovanú tvorbu kartografických die!. Napísal ako
autor alebo spoluautor 10 interných učebných pomocok.
Je spoluautorom dočasnej vysokoškolskej učebnice,
ktorá ako prvá na Slovensku komplexne zahfňa proble·
matiku kartografickej tvorby a reprodukcie kartogra-
fických diel a celoštátnej učebnice Kartografia, ktorá
sa v púčasnosti polygraficky spracováva.
Bohatá je i jeho dalšia publikačná činnosť. Bol vedú-

cim autorského kolektívu monografie Reprografia,
ktorá vyšla v dvoch vydaniach.Známe sú jeho vedecké
a odborné práce jednak na stránkach nášho časopisu,
ako aj v zborníkoch z roznych konferencií, sympózií
a seminárov. Viaceré jeho príspevky odzneli na odbor-
ných podujatiach v zahraničí, alebo boli uverejnené
v zahraničných odborných časopisoch.

Vedeckovýskumná činnosť doc. Hájka, CSc. je za-
meraná na problematiku automatizácie v kartografii.
Bol zodpovedným riešiteTom 7 štátnych a rezortných
výskumných úloh a spoluriešiteTom 5 výskumných úloh.
Pri ich ~iešení ú~ko spolupracuje s ústavami ČSAV,
SAV, VUGK, VUGTK a s rezortom FMNO. VeTmi
1Ízka je jeho spolupráca najmii s n. p. Slovenská karto-
grafia (SK) Bratislava, kde s jeho menom je spojená
inovácia technológie tvorby farebných areálov na ma-
pách a zavádzanie automatizovaného spracovania kar-
tografických originálov máp malých mierok.
Rozsiahla je činnosť jubilanta v posudzovaní vý-

skumných správ, a dizertačných prác. Je školiteTom
vedeckých ašpirantov a členom Komisie pre obhajoby
kandidátskyeh dizertačnýeh práe. Je inšpektorom Slo-
venskej komisie pre udefovanie vedeekých hodností,
členom Vedeckej rady SvF, členom Edičnej rady SvF,
členom Edičnej rady SK, členom Atestačnej komisÍe
rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SÚGK) a členom Redakčnej rady Atlasu obyvateTstva
ČSSR.
Nemožno nespomenúť jeho aktívnu a bohatú činnosť

v straníckych orgánoch SvF a SVěT. Aj v súčasnosti
je predsedom CZV KSS na SvF.
VeTa úsilia venuje doc. Hájek činnosti v ČSVTS, kde

od roku 1977 je predsedom Čs. kartografického komitétu
ČSVTS, dalej je členom Slovenského výboru Geodeticko-
kartografickej spoločnosti ČSVTS. Bol odborným ga-
rantom dvoch kartografiekých konfereneií s medziná-
rodnou účasťou a viaeerýeh seminárov.
Záslužná pedagogická, politiekovýchovná a vedecko-

výskumná činnosť jubilanta bola oeenená viacerými
vyznamenaniami: .
"Čestný odznak - Víťaz socialistickej súťaže 1982"
od vlády ČSSR a ÚRO, "Pamiitná medaila k 30. výročiu
ČSVTS", "Pamiitná medaila k 200 rokov MIIGAiK
v Moskve", "Piimatná medaila k 40. výročiu vyvrcho-
lenia národonoslobodzovacieho boja čs. Tudu a oslobo-
denia našej vlasti Sovietskou armádou". K životnému
jubileu mu boli udelené "Zlatá medaila SVěT", "Vzor-
ný pracovník rezortu SÚGK" za zásl!lhy o rozvoj spo-
lupráce s organizáciami rezortu SUGK a "Plaketa
ČSVTS".
Do dalších rokov želáme doc. Ing. Milanovi Hájkovi,

CSc., dobré zdravie, mnoho síl na zvládnutie vytýčených
úloh, pohodu na pracovisku a v rodinnom živote.

Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.,
padesátiletý

Dne 16. 2.1986 se dožil významného životního jubilea
doc. Ing. Jaroslav Miehal, CSc., zástupce vedoucího
katedry mapování a kartografie na stavební fakultě
Českého vysokého učení technického v Praze.
Doc. Michal se narodil v Praze-Libni. Po absolvování

středoškolských studií na gy:mnáziu v Praze 8 vystu-
doval zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze, kterou roku
1959 ukončil státní závěrečnou zkouškou. Do praxe
nastoupil nejprve na středisku geodézie v Rakovníku,
kde byl zaměstnán do roku 1963, kdy přešel
v rámci resortu geodézie a kartografie zprvu do
Slaného a později jako vedoucí praeovník do Prahy.
V té době podal řadu zlepšovacích návrhů využitých
zeměměřickou praxí. Na základě úspěšného konkursu
přešel doc. Michal v roce 1967 do Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického v Praze,
kde se jako samostatný odborný pracovník zabýval
problematikou územních informačních systémů.
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Dráhu vysokoškolského učitele započal doc. Michal
1. 1. 1972, kdy nastoupil na svém dosavadním pracoviš-
ti, katedře mapování a kartografie ČVUT v Praze, jako
odborný asistent. Kromě pedagogických povinností
zde intenzivně pokračoval ve výzkumné činnosti za-
měřené na oblast systémového inženýrství a moderniza-
ce výukového procesu. Toto úsilí bylo oceněno v roce
1977 získáním hodnosti kandidáta technických věd
a v roce 1982 habilitací pro obor mapování. Odborný
profil doc. Michala dokresluje 12 výzkumných zpráv,
autorství i spoluautorství 5ti vysokoškolských učebních
textů, značný počet publikací v odborném tisku a před-
nášek na seminářích a konferencích. Doc. Michal je
rovněž školitelem vědeckých aspirantů v oborech geodé-
zie a geodetická kartografie.
Zvláštní zmínku zaslouží jubilantova aktivita v or-

gánech lidosprávy, v odborovém hnutí a v CSVTS,
kde pracuje ve výboru odborné skupiny evidence ne-
movitostí. Za své 25leté odborářské činnosti prošel
řadou významných funkcí qd úsekového důvěrníka až
po místopředsedu ZV ve VUGTK. Na stavební fakultě
je od svého nástupu nepřetržitě členem DV, z toho
v letech 1975-1984 ve funkci předsedy a v současné
době místopředsedy.
V místě bydliště pracoval řadu let jako předseda

občanského výboru při ONV Praha 8, kde byl několikrát
vyhodnocen jako nejlepší organizátor OV při ONV
Praha 8. Z ostatních funkcí jmenujme lektorskou čin-
nost při CZV KSC a členství v provozně ekonomické
komisi CŠV ROH CVUT. Tato aktivní politická i spole-
čenská činnost byla po zásluze oceněna řadou vyzname-
nání, z nichž jmenujme především stříbrný odznak za
práci v ROH a medaili ČVUT.
Jubilantovi přejeme do dalších let mnoho jemu vlast-

ního elánu při plnění náročných úkolů v pedagogické,
vědeckovýzkumné i politické oblasti.

Po krátkej, ale ťažkej
chorobe zomrel dňa
1. 9. 1985Ing. Albert
Kelemen, vedúci út-
varuracionalizácie vý-
roby a práce, organi.
zácie a techniky ria-
denia a automatizácie
Slovenskej kartogra.
fie, n. p., Bratislava
(SK). Najbližší prí-
buzní, zástupcovia or-
ganizácií rezortu Slo-
venského úradu geo-
dé~ie a kartografie
(SUGK) a Stavebnej
fakulty (SvF) Sloven·
skej vysokej školy
technickej v Bratislave (SVŠT), priatelia a známi sa
s ním rozlúčili 6. 9. 1985 na bratislavskom cintoríne
v Ružinove. Nad čerstvým hrobom pripomenul jeho
celoživotnú dráhu a pracovné úspechy riaditel' SK
Ing. Pavol Kmeťko.

Ing. Kelemen sa narodil 30. 1. 1922 v Komjaticiach,
okres Nové Zámky. Po maturite na reálnom gymnáziu
v,Nitre roku 1941, absolvoval zememeračské inžinierstvo
na SVŠT v apríli 1947. V júli 1946 nastúpil do štátnej
zememeračskej služby na Katastrálny meračský úrad
v Bra,tislave. V rokoch 1948-1950 pracoval na Foto-
grametrickom ústave pre Slovensko v Bratislave. Po
zriadení Slovenského zememeračského a kartografického
úst~vu v Bratislave (SLOVZAKÚ) v roku 1950 bol
poverený vedením oddelenia v reprodukčnej prevádzke,
ktorá mala pracovisko v Martine. Po jej premiestnení
v roku 1951 do Modry-Harmónie vykonával funkciu
vedúceho kartografického oddelenia, neskar vedúceho
kat;tografickej prevádzky. Po premenovaní SLOVZA-
KU v roku 1954 na geodetický, topografický a karto-
grafický ústav (GTKU) pracoval ako vedúci reprodukč-
nej prevádzky. Po rozčlenení GTKÚ v roku 1957 na
Geodetický ústav v Bt;atislave a Kartografický a re-
produkčný ústav (KRU) v Modre-Harmónii (od roku
1963 v Bratislave) zostal v službách KRÚ, kde prešiel
roznymi funkciami, a to: hlavný redaktor, vedúci od-
delenia geografických máp a zodpovedný redaktor.

Obdobie jeho posobnosti v KRÚ sa vyznačovalo
prácami na redakčnom stvárnení, kartografickom spra-
covaní a vydaní "Malého atlasu sveta", prvého atlasu
pre verejnost\ v slovenskom vydaní, ktorý vyšiel
v dvoch vydaniach (Bratislava 1957 a 1959) a na
tvorbe viacerých atlasových, nástenných a príručných
máp a mapových súborov.

1. 1. 1967, ked bolo zriadené Kartografické naklada-
tefstvo (KN) v Prahe, pobočka v Bratislave (od 1. 1.
1968 KN, odštepný závod, Bratislava), bol Ing. Kele-
men poverený funkciou vedúceho slovenskej redakcie.
V roku 1969 prešiel na novozriadenú Slovenskú správu
geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 SÚGK) - koordi·
načný odbor, ako ústredný odborný referent pre
kartografiu.

Okrem vlastnej pracovnej činnosti, vyplývajúcej
z funkcie odborného referenta, organizoval práce spojené
s tvorbou kartografických terminologických slovníkov,
a to i v rámci medzinárodnom. V rokOch 1969-1977
vykonával najskar odborného redaktora a od roku 1973
zástupcu vedúceho redaktora Geodetického a karto-
grafického obzoru, pričom sa aktívne zúčastňoval na
skvalitňovaní štruktúry obsahu tohoto odborného ča-
sopisu. Bol tiež dlhoročným členom komisie pre štátne
záverečné skúšky na odbore geodézia a kartografia
SvF SVŠT. Čitatelia nášho časopisu ho poznali ako
autora viacerých príspevkov, aktívneho funkcionára
CSVTS, prednášatel'a, prípadne organizátora roznych
konferencií a seminárov.

1. 10. 1973 prešiel A. Kelemen do SK, kde ako hlavný
redaktor Altlasu SSR aktívne príspel k vzniku, stvárne-
niu a vydaniu prvého komplexného kartografického
diela o Slovensku, oceneného Radom práce.

Obetavá a úspešná práca Ing. Kelemena bola ocenená
niekol'kými vyznamenaniami. Medzi ne patrí rezortné
vyznamenanie v roku 1968 "Čestné uznanie za zásluhy
o rozvoj geodézie a kartografie", vyznamenanie SK
v roku 1974 "Čestné uznanie" za 20-ročnú tvorivú prácu
v organizáciách rezortu. geodézie a kartografie, "Cestné
uznanie II. stupňa" Ustrednej rady ČSVTS v roku
1976, rezortné vyznamenanie v roku 1979 "Zaslúžilý
pracovník rezortu" a vyznamenanie "Zaslúžilý pra-
covník SK".

Svojou takmer 40-ročnou prácou Ing. Albert Kelemen
prispel významnou mierou k úspešnému rozvoj u karto·
grafie na Slovensku. Výsledky jeho prác, t.j. konkrétne
kartografické diela, zostali medzi nami a budú nám
vždy pripomínať popredného kartografa, priatel'a a dob-
rého človeka.
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NUTIL, K.
Discours du Vlce présldent de la Commlslon ďEtat pour
le Développement Sclentlfleo·Technlque et l'lnveslisse·
ment tenu iI Ia lIe Conférence sur Sondage a dlstance
de lB Terre
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No 2,
pages 27-28
Importanee de I'envlronnement et lntégration des con·
nalssances écologlques. Conceptlon de la créatlo!l et
protectlon de I'envlronnement et exploltatlon des
méthodes de sondage II dIstance de la Terre. Sondage
lIěrocosmlque de I'envlronnement en Tchécoslovaqule.
Coordlnation de dlfférents ressorts tchécoslovaques
pour ]'exploltatlon du sondage II dlstance au profll
des buts de la protec ti on de I'envlronnement alnsl
que ie renforcement des besoins économlques de
l'Etal.
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ONDRůSEK, J.
Dlscours du Présldent du Bureau Tchi!que de Géodésle
et Cartographle II la lIe Conférence sur le Sondage
li dlstance de la Terre
Geodetlcký a kartografický obzor, 32, 1986, No 2,
page 29
F.xpJnitatlon du sondage il dlstance de la Terre et des
expěriencf!' sur la coopératlon avec I'URSS dans la
llrllnche du sondage aěrocosmlqlw. Appul du gouver·
nement tchěcoslovaque et de I'organe supreme du
Purti porté au développmenet et ti la coopération
suivants dans la branche du sond.age a dLstance de
la Terre.
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MICHALKD, O.
Dlscours du Présldent du Bureau Slovaque de Géo·
désle et Cartographle II la Ue Conférence sur le Son·
dage a dlstance de la Terre
(lendetický a kartografický ozbor, 32, 1986, No 2, pa·
r~f!';3í1 -:J?
Fditlcati(Jn lÍu Centre Slovaque pOllr le sondage ti dls-
tance de la Tene dans le cadre du ressort du Bureau
Slovaque de Géodésie et Cartographie comme lieu de

travall Interressortlssant, servant il réaliser les til·
ches émanant des ressorts, organes et organisations
natlonaux dans la Républlque Slovaque SoclalIste.
Les actlvltés de recherche, exploltatlon et coordlna·
tlon pendant la pérlode du 8e plan qulnquennaJ.
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NEUMANN, j.
Perspeetive,s de I'exploraUon II dlstanee dans le do·
malne de la création et protectlon de J'envlronnement
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No 2,
pages 32-37, 9 Ilustratlons, 9 bibliographles
Comparaíson des !leso!ns inlormatifs relatlfs au pro·
d,s de la réalisatlon écologlque des activlté" soclo·
-economlques dans la réglon aves le potentlel de
l'exploratlon á distance de la Terre tchécoslovaque
pour le perfectionnement de,s activltés déclslves et de
connaissance de celle' sphr:re ďappllcation et des exi-
gences l'ěsultantes pour l'évoJutlon teclmologlque de,
la discipline.

0.28.414-187.4
DoUES, j, - KUUÁČEK, L.
Analyse de, la polygonométrle de préclslon par te,sts
ma Ihéma t Icos ta Ust Iques
Geodetický a kartogralický obzor, 32, 1988, No 2,
pages 38-41, 6 blb!lographles
Le Jevé dans polygone est modelě par parametre dé-
termlné et on vérlfie par test l'hypothese, que la diffé-
rence entre la valeur de ce parametre, déterminé á
partlr ďun réseau dOllné et du levé polygonnomětri
que, est expl!quěe, par les erreurs du rěseau ::le base
et les erreurs de levě dans le polygone. On li dědult
les donllées statistlques émanant des tests pour poly-
gone inte'rcalě. On pe ut déduire le, test pal' modllica-
!ion non f!ssentieJle pour polygones sulvants, éven-
tueliement pour réseaux cumplets de pol ygones. Le,;
tests prennent en consldératlon la précision des polnts
ra!tachés.

teodolity,

Opravuje

nivelační přístroje, refraktometry,
puškohledy, mikroskopy

.".prlJem oprav
Praha 1, Myslíkova 5
Bratislava, Mehringova 14
Liberec, uI. 5. května 17
Plzeň, Veleslavínova 25
Ostrava, Miličova 4
Ceské Budějovice, Ceskó 27

triedry,

Olomouc, tř. Osvobození 27
Prešov, SRR 103
Hradec Králové, Resslova 600
Banská Bystrica, nám. V. I. Lenina
- OOm služeb



MATEMATICKÉ MEIODY
V PlANOV ÁMl ODVĚÍVí· A· PODNIKŮ

Zabýv6 se vyufitfm matematick9ch metod při optimalizaci
rozhodov6nf na odvětvové a podnikové úrovni. Probfr6 úlo-
hy optimolizace prClmyslovéa zemědělské v9roby, rozvo-
je a rozmfstěnf h0apó46fsk9ch komplexCl, racionalizace a
pl6nov6nf v obtaltldoprewy a obchodu.

Hospod6fsk9m pracovnfkClm ve viech podnicfch a nadpad.
-nlkoV9ch org6nech, pracoynfkClm v9zkumn9ch ústavO a
8tuduj(c(m stfedn(ch a vysok9ch Ikol s ekonomick9m za-
měfenfm. '

Překlad z rultiny. 352 stran, 14 obr6zkCl, 42 tabulek, vóz.
42 Kčs

KOM·PlEXNí PlÁNOVÁNí
Zab9v6 se plónovit9m zabezpel)enfm integrace soci6In(-
ho, ekonomického a vědeckotechnického rozvoje a propo-
jov6nfm z6měrCla úkolCl vědeckotechnického rozvoje s ctil
a z6měry ekonomického rozvoje. Věnuje pozornost uplatňo-
v6n( n6rodohospodářsk'fchbl4ldlsek ve st6tnfch, resort-
nfch, oborovfčho podnlkov9ch pl6nech technického roz-
voje a probfr6ffzenfinav.a&lfClktlvlty v dlouhodobém p16-
nov6nf.

Hospod6fsk9m pracovnfkClm v prClmyslovfch ~nic(ch,
v nadpodnlkov9ch org6nech o 6.tlednfch OI'g6nech a stu-
dulfcfm na. lkol6ch ekonomického CI technlck6ho .směru.

-----------------Zdeoclatf1hnlte a ,pollete na adresu sN'rL - NAkJAda18J&tyftedlnJ«*6 Uteratary, odbftov6 oddI1eDI,
Spalen4 51, 113 Ď2 1'Íůa 1

..•.:. 9ft. ••••••• tlolr6 ....., y •••••••• DIhitd • ""'kI .
•.•.•.•.'Yft. -.ut: K_,.... ••.••.
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