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HRADILEK, L. - LOULOVÁ. A.
BLAZEK, R. ŠIMEK, J.
Budováni geodetických základů ve vysokých horách
Geodetický
a karMgraflcký
obzor, 34, 1988, č. 1,
str. 5-8, 4 obr., 9 lit.
Pr·ostorové t,rl.alngulace budované
pro ,přesné určení
polohy vrcholů
vysokohorských
sítí je možno také
využít k vybudování
ge'odetických
zák'adů
ve vysokých horách. PřI výpočtu relativního
kvazlgeoidu
je
třeba V'zí,t v úvahu tzv. Moloděnského
střední čle,n.

rPA~V1IlEK,
- WVlMEK,

/lOV/lOBA,

11. -

A. -

6IlA>KEK,

P.

51.

C03,l1aHHe reO,lle3H'IeCKHX ceTeH B BblCOKHX ropax
reoAe3H4ecKHH
H KapTOrpaepH4ecKHH 0630P, 34,
1988, N° 1, CTp. 5-8,
4 pHC., nHT. 9
TpexMepHble
TpHaHrynllljHH,
nocTpoeHHble Anll T04Horo onpeAeneHHll nonOlKeHHll BepWHH BblCOKoropHblX ceTeH, MorYT 6blTb Hcnonb30BaHbl
TaKlKe Anll
C03AaHHll reOAe3H4eCKHX ceTeií B paiíOHax BbICOKHX rop. npH Bbl4HcneHHH OTHOCHTenbHoro KBa3HreOHAa Heo6xOAHMO B311TbBO BHHMaHHe T. H_ cpe,qHHií 4neH MonOAeHCKoro.

528.4/084.3-121 [437.1/.2]
528.4/084.3-12/[

437.1/.2]

MOLLER, M.
Hlavni úkoly tvorby a obnovy státniho map~véhll dila
ve velkém měřitku v resortu ČŮGK
GeodeHcký
a ka1rtogr.atídký obzor,
34, 1988, Č. 1,
str. 9-12,
1 tab.
Nejdůle'žitější
úkoly budo,vání automa.t'it.ovaného
1,10formační'h-o systému ge'odézle ·akartografie.
Pře·chod
Z graficikých map na dlgltá'lně
pO'řizova'né a vedelné
llnfo'rmace. 'Opatření !k z.a:beozpeče'ní urychlení
tvorby
Základni mapy ČSSR vellké'ho měřítka.

MIOIlIlEP,

M.

rnaBHble 38,l18'1H C03,l1aHHlI H oÓHoBneHHlI KpynHoMacwTaóHblx KBpT B BeAOMCTBe lIVrK
reoAe3H4ecKHH
H KapTorpaepH4ecKHH
0630P, 34,
1988, NO 1, CTp. 9-12,
1 Ta6.
BalKHeHwHe 3aAa4H C03AaHHll ABToMaTH3HpoBaHHoH
HHepopMaljHoHHoií CHCTeMbl reOAe3HH H KapTorpaepHH. nepexoA
OT rpaepH4ecKHx KapT K ljHeppOBOH
nonY4eHHoií H AononHlleMoií
HHepopMaljHH. MeponpHllTHll Anll 06ecne4eHHlI
YCKopeHHll C03AaHHll
OCHOBHOH KapTbl 4CCP KpynHoro MaCWTa6a.
528.7 .00,,86-90"
POVIlE,

528.7.000,,86-90"

ROULE, M.
Nové aspekty rozvoje fotogrammetrie
v 8. pětiletce
Geode'llc'ký 'a 'ka'rtogrMlcký
o·bzor, 34, 1988, Č. 1,
str. 12-15, 1 obr., 1 Ht.
Uplatnění
foilagrammelorlc'kých
metod přI p'nění
základních
úkolů v příštím obdo,bí - urychlení
obnovy měřlckého
operátu
evIdence
nemovitosti
formou
tvorby Základnl mapy ČSSR velkého měřItka a obnovy státního ma,pového dna 've středním měřítku. Nové
aspe-kty ro'z'voje fotogr,amm8'lrie.

M.

HOBble BcneKTbl pa3BHTHlI <l>oTorpBMMeTpHH B S-OH
nllTHneTKe
reoAe3H4ecKHH
H KapTorpaepH4ecKHH
0630P, 34,
1988, NO 1, CTp. 12-15,
1 pHC., nHT. 1
npHMeHeHHe epoTOrpaMMeTpH4ecKHx MeTOAOB npH
B~nonHeHHH OCHOBH~X 3aAa4 B 6YAy~eM nepHOAe
YCKopeHHH o6HoBneHHll MaTepHanoB Y4eTa HeABHlKHMocTeH epOpMOH c03AaHHll OCHOBHOií KapTbl
4CCP KpynHoro MacwTa6a H o6HoBneHHll rocYAapCTBeHHOH cpeAHeMacwTa6Hoií
KapTbl. HOBble acneKTbl pa3BHTHll epoTorpaMMeTpHH.

528: 65.011.56:528.4 [084.3-12]
IlVlCVllIKVlliI,
528:65.011.56:528.4

[084.3-12]

LISICKI], D. V.
Problémy
automatizace
velkoměřitkového
mapovánI.
Stav vývoje a realizace nových technologii a technických zařizeni
Geodetický
a kartografloc!ký
obznr, 34, 1988, Č. 1.
str. 15-21,
3 obr.
Jedním zhl.avních
směrů urychlenI
vědeckotechnického roZ!voje to'po'graflcko-geode-tlcké
produkce
je přechOd na novou kv·alltatlvně vyšší úroveň .pr'ací - ,na
číselné mapován! terénu.
Problematika
a řešen! tohoto úko'lu. Dosažené výsled1ky a je'jich 'reallzace.

A

B.

npo6neMbl
aBTOMBTH3BljHH
KpynHoMBcwTaóHoH
CbeMKH. COCTOllHHe pa3BHTHlI H peanH3aljHlI HOBblX
TeXHonorHií H TeXHH'IeCKOrO oÓOPY,llOBBHHlI.
reOAe3H4eCKHH H KapTOrpaepH4eCKHií 0630P, 34,
1988, N° 1, CTp. 15-21,
3 pHC.
OAHHM H3 rnaBHblX HanpaBneHHH YCKopeHHll HaY4Ho-TexHH4ecKoro
pa3BHTHll Tonorpaepo-reoAe3H4eCKoro npoH3BoAcTBa
llBnlleTCll
nepexOA K HOBOMY Ka4eCTBeHHO BblcweMY YPOBHIO pa60T K ljHepPOBOH CbeMKe MeCTHOCTH. npo6neMaTHKa H
peweHHe 3TOií 3aAa4H. ~OCTHrHYTble pe3ynbTaTbl
H HX peanH3aljHll.

528.7 [203] :528.4/084.3-12/

528.7 [203] :528.4/084.3-12/[

437.6]

NAZAD, M.
Podiel fotogrametrickej
met6dy mapovania
na plneni úlohy BOMF máp velkých mierok v SSR
Geloldleltllcký la lk'aJr'toglr,a.fl'cikýobzo1r, 34, 1988, Č. 1,
str. 21-24,
1 obr., 1 tab_, 3 lit.
Úloha re-zortu Slove-nského
úradu
geodéz,ie a kartografle (SÚGK] 'a jej 'reoaHzá·cla na úse'ku 'budo~,anl,a
a ,obnovy .napO'vého fondu (BOMF] máp vel,kýc1h mlerok.
Využltle
fotogrametrlckej
met6dy
mapovanla
a jej 'podiel na p'lnenl úlohy BOMF. Te-chnologlc;ký
p.ostu.p Z,pNco'vanla aprístrojové
vybave,nle pod,ni'ko,v
Geodézi'a 'v .k'rajoch. Zám8'ry rezortu SÚGK .na úseku
obnovy ma'po'vého fondu v 8. a 9. piiťro,č'nlci.

[ 437 _6]

HA3A~,
M.
BKna,ll <l>oTorpaMMeTpH'IeCKOií CbeMKH B BbmonHeHHe 3a,lla'lH C03,l1aHIIIlI H oÓHoBneHIIIlI KpynHoMacwTaóHblx KBpT B CCP
reoAe3H4ecKHH
H KapTorpaepH4ecKHií
0630p,
34,
1988, N° 1, CTp. 21-24,
1 pHC., 1 Ta6., nHT. 3
3aAa4a
BeAOMCTBa CnOBaljKOro
ynpaBneHHll
reoAe3HH III KapTorpaepHH (CVrK)
H ee peanH3aljHll
B o6nacTH C03AaHHll H 06HoBneHHlI KpynHoMacwTa6HblX KapT. V1cnonb30BaHHe epoTorpaMMeTpH4ecKoH
CbeMKH H ee BKnaA B BbrnonHeHHe 3aAa4H C03AaHHll
H o6HoBneHHll KpynHoMacwTa6Hblx
KapT. TexHonorH4ecKHH npoljecc
o6pa6oTKH H HHCTpYMeHTanbHoe
o6opYAoBaHHe
npeAnpHllTHií
reoAe3HlI
B Kpallx.
nnaHbl BeAOMCTBa CVrK
B o6nacTH o6HoBneHHll
KapT B 8-oií H 9-0H nslTHneTKaX_

528.41
HRADILEK, L. - LOULOvA, A. - BLAŽEK, R. SIMEK, j.
Sehaffung geodll.tiseher Grundlagen
im Hoehgebirge
Geodetic,ký a kartogrMtcký
obzor, 34, 1988, Nr. 1,
Selte 5-8, 4 Abb., Lit. 9
Rallimtr'iangu.atlon,
dle zur priizisen Lagebestlll1ffiung
der G~pfell dm Hochg~b'kg".,eLze
ge-grU,ndet we1rden,
konnen auch zur Schaffung geodiitischer
Griindlagen
genutzt werden. Bel Berechnung
des relativen Quaslgeotdeos 1st es noNg sog. MoloQ.aěns,ki's mittlere-s G,led
zu erwiigen.

528.4/084.3-12/[ 437.11.2]
MOLLER, M.
Hauptaufgaben
der BHduug und Erueuerung
des groBmafistabigen
Staatskartenwer,kes
im Ressort
des
Tsehecnisebeu
Amtes fíir Geodasie und Kartographie
Geodetický
a ka'rtograHdký
o:bzor, 34, 1988, Ni:. 1,
Seite 9-12, 1 Tab.
WlcMigs,te Aufglabe,n der Griindung
des Automatisierten
Inforllllatlonsystemes
des Geodll.sle und Kartogr'apb'ie. Ube,rgang von gr,aph1schen Karten auf Informationen,
d,le ln dlgLtaler Fo,rrn e-rfalSt und laufendbalten
werde.n. Rege.ung ,zur Beschl,eunlgung
der
BHdung groBmaBstiiblger
Grundkarte
der CSSR.

528.7.000,,86-90"
ROULE, M.
Neue Aspekte der Entwicklung
der Photogrammetrie
im 8. Fiinfjahrplau
Geodetický
a kartog'rafický
obzor, 34, 1988, Nr. 1,
SeJte 12-15, 1 Abb., Lit. 1
Anwendung photogrammetrlscher
Methoden bel Erfiillung delr GrllirudiaulglallHlnlm niiC'bsten Ze-;balbsc,h'n~tltBeschleurulgung der Erneuemung
de,s Vermessungo'pel'a:tes de-s Llegen5chafte-videnzmlttel,s
der BlIdung der
gro1'>maBstii'blgelll Grundkarte
der
CSSR und
de-r
Erneue,rung
mlttelmaBstiiblges
Sta,a tskartc,nwerkes.
Neue Aspekte ln der Entwl,ck;ungder
Ph-otogramm8'trle.

528;65.011.56;528.4 [084.3-12]
LISICKI], D. V.
Probleme der Automation GroBmaBstll.blger Landesaufnahme.
Zustand
der Entwieklung
und Realis,ation
neuer Teehnolngien
uud teehniseber
Einriehtungen
Ge.odeltic.ký a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 1,
Seite 15-21, 3 Abb.
Elne de-r Haup'trlchltu:ngen de,r Beschleunlgung
wlsse-ns,chaftlilch tec,hnlsC'her Enlwlciklung der topograp'b1sch
geodiitischen FrodukUon 1st de,r Ubergang auf eln qualit,ativ hoheres
Nive,au der A'r'beHen auf .numerlsche L'andes,aufnahm·e. Pr'oblemati'k und Losung dlese,r Aufgabe. ErreIchte
E,rgehnlslse u.nd de,ren Rea,JsaU'nn.

528.7 [203] :528.4/084.3-12/[ 437.6]
NAZAD, M.
Antell der photogrammetrischen
Vermessungsmethode
in Erfiil1ung der Aufgabe BOMF der groBmaBstiibiger
Karteu der SSR
GeodeHaký a ka.rtografický
obzor, 34, 19'88, Nr. 1,
Selte 21-24, 1 Abb., 1 Tab., Lit. 3
Aufgabe -des Re,ss-olr'1's des S'low<tik.lsche:n Amtes fur
Geodiisle und Kartographle
[SÚGKj und lhre Reallsatlon lm Berelch des Aufbaus und Erneuerung
des
Kartenfonds
gro1'>ma&s.tiiblge'r Karte'll [BOMFl. Nutzung der Photogramme,trlsche'n
ve'r1me,ssungsmethlOde
und Ihr A,ntell tn der Erfullung
der Aufg,abe BOMF.
Techll'ologis,c'her Ve-rll8uf der Ve,r':lrbeHung uud Geriiteausstattu,ng
der BetrIebe "Geodézl'a" I,n deln Bezl.rken. Zl,e:le des Re'ssorts
SÚGK lm Be,relch der
E,rneue:rt1Jllg de,s Kartenf.o,nds lm 8. und 9. Fiinfjahrplan.

528.41
HRADILEK, L. - LOULOvA, A. - BLAŽEK, R. ŠIMEK, j.
Tbe Establishment
of Geodetic Foundations
in High
Mountains
GeodeHe-ký :a k,a'rtogr,afloký obzor, 34, 19-88, No 1,
pp. 5-8, 4 flg., 9 rel.
It Is poslsibleo to Ulllllze the sp'a'tiI,a'l trlangu:aH'o.n, estab'lshed
to t:he p'redse deteormLnaHon of the p.osltio,n of ,the pe-a:ks, fo,r the e-stablls'!lment o,f the geoodellc foundatlons
ln hlgh mou'll'taíms as well. In case
the relallve qUlaslg'8'Jld 'Ls comp,uted, lt Is ne-ce-ssary
to tl8ke ln :accoul1Jt the S'O called mlddle term of
Molode,nskJ.

528.4r084.3-12/[ 437.1/.2]
MULLER, M.
Main Tas,ks of the Crea'tion aud Renewing the State
Large Seale Maps in the Bralneh of ,tbe Czech OfUee
for Geodesy allJd Ca,rLgraphy
Geode'llcký ,a kalr1togr:aILc'ký o,bzor, 34, 1988, No 1,
pp. 9-12, 1 tab.
The most Important tasks of theo establishment
of
the Aut'Oma'ted I<nf,Q,rmatlon Sys'te.m of Ge,odesy and
Ga,rtogralphy. The- .\,r,a,nslt,ion Irom '~he glr,a:phic malps
to .\,he dlglta'l '1nfo'rmatlon land lts runnl'ng. The me'asures, securl,ng the accele-r'a'tlo.n O'f t'he cre,allon of the
Ba'slc ,large 'sc.ale map of Gzechoslova'kLa.

528.7.000,,86-90"
ROULE, M.
New Aspeets of tlle Developmeut of Protogrammetry
in tbe 8-th Five-Year Plan
Ge'odeHdký .a :kar't'og'r.aflc!ký o.bzo'r, 34, 1988, No 1,
pp. 12-15, 1 flg., 1 ref.
Thea,ppllcatJ.on
of the met'hods of photoglrammetry
in fu:.filHong thebaslc
taslk:s Ln :the nex:t 'period - thespeeding
Hp the updaN'llg t,he me1asurl'llg documentlaHono.f 'tih:e rela:L e,st,a:te,~nlveiIlltlorybOlth by ,form of
creoatlng the Bas'le largeo 'Scale map of CZBchoslovakla and renewl,ng the mLddle Iscale maps. New ,aspects
[Jf the develolpme,nt of p'ho'tograiffiimetry.

528:65.01156:5:28.4 [084.3-12 ]
LISICKIj, D. V.
ProbIems of the Automation of the Large Scale Mapplng. The Sta,te of the Development and Real'ÍZi8tlon
of the New Teellnologies
and Teehuical
Equipment
GeodeHdký a k'ar:tografldký obZio'r, 34, 1988, No 1,
pp. 15-21, 3 flg.
One of the :plrl:ncl,p'aI direetJ.ons of ,slp-eedl'ng up tlhe
scle:ll'tlfJcAeehnlcal develo,pme:nt of the to:pograp,hlCial-geode'tic outpu:t ls t'he tra,n:slitlOln to a new, h:ighe'r
le'vel O'f -llabour - ,tJ ,the dlgltal ma'ppl,ng bhe tei:'rain.
Th-e p'rQ:Jj'ell1Js.,a.nd :solvLng thls t:a'sk. The ac-hle1ved
rElsul:tls and thei.r ,re,a:ll:?Jat:lon.

528.7[203] :5,28.4/084.3,12/[437.6]
NAZAD, M.
The Sha,re ,of the Photu~rammetrie
Mappiug in Fulfilling the CRMF Task of Large Seale Maps in Slovakia
Geodetic:ký ,a kar,tografický
'Obzor, 34, 1988, No 1,
pp. 21-24, 1 flg., 1 tab., 3 ref.
The t,ask of the br,anch o:f the Slo,vak Offlce for Geodesy and Ga:rtoglra:phy (SOGe) and lts realL:?Jaillon
wl,':h 'Or'81alttn.galnd IrElnew~ng Itbe Iillap fund(CRMF)
OIf
the 'l,arge s'c,ale ma'p's.. 'Dhe use c'f pho.tlDgramme:t'rlc
mapplng and Its share ln fulfllllng the CRMF task.
The technollogl,clalp,rocedure
:af prD-cesslng and the
ln~trumen'l181 equi'pmen1t Ln the Enterp,rlses of Geodesy ln the provlnces. The lntentions of the braneh of
SOGC wl'th the :renewing the map fund bo,th ln the
8-th and 9-th five-ye,ar ,p-lans.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 34/76, 1988, číslo 1
1

Rozhovor s předsedou

ČÚG K o přestavbě v geodézii

a kartografii

Předseda českého úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK) Ing. Jaroslav Ondrůšek poskytl zástupcům
redakční rady a redakce Geodetického a kartografického obzoru (GaKO) rozhovor o přestavbě v geodézii a karto·
grafii, při kterém odpověděl na tyto otázky:
1. Jaké úkoly stojí před resortem geodézie a kartografie v souvislosti s př'estavbou jeho hospodář'ského mechanismu~
Přestavba hospodářského mechanismu vychází ze závěrů XVII, sjezdu naší strany aje součástí strategie urychlení
hospodářského a sociálního rozvoje cestou intenzifikace a zvýšení efektivnosti společenské výroby. Představuje nejrevolučnější komplexní změnu v systému řízení, především v jeho pojetí, od počátku budování základů naší socialistické
společnosti. Jejím smyslem je překonat extenzivní rozvoj ekonomiky, nahradit dosud v drtivé většině převažující
administrativní metody řízení národního hospodářství, metodami ekonomickými a v širším měřítku při prohloubení
socialistické demokracie zainteresovat pracující na správu a řízení socialistického hospodářství.
Stejně jako v celém národním hospodářství připravuje se i v našem resortu přestavba hospodářského mechanismu,
která má umožnit co nejefektivnější spojení plánovitého řízení se zájmy kolektivů a jednotlivců a nahradit zastaralé
formy plánování a řízení novými ekonomickým~ nástroji, které otevřou prostor pro další dynamický rozvoj geodézie
a kartografie. Budou vytvořeny společenské a ekonomické podmínky pro aktivnější činnost pracujících, jejich zainteresovanosti na vysoké efektivnosti, hospodárnosti a kvalitě veškeré práce.
Přestavba je a bude složitý a náročný proces, na který se musíme všichni náležitě a pečlivě připravit.
Pokud mám hovořit o úkolech, které před námi stojí, lze říci, že jich je opravdu hodně, nejrůznějšího charakteru
a stupně obtížnosti, lze je však rczdělit a konkretizovat do následujících hlavních cblastí:
al úkoly související s dalším posílením úlohy ČÚGK jako centrálního orgánu resortu v jeho základních funkcích,
bj jedná se o celou širokou oblast individuální výchovy a přípravy nejen kádrů, ale všech účastníků řídícího a výrobního procesu. Jde zejména o zformování a následné uplatňování ekonomického myšlení a chování všech pracovníků
v jejich každodenní praktické činnosti,
ci půjde o to připravit vhodné hospodářské podmínky jako výchozí základnu pro plynulý přechod do období 9. pěti.
letky a tím i do nových podmínek. To znamená vytvořit takové předpoklady, aby roční plány a s tím související
úkoly zbývajících let 8. pětilttky byly beze zbytku splněny ve v.~echrozhodujících ukazatelích, případně v žádoucích
směrech i překročeny,
dl rozpracovat podle úrovně dosavadního poznání a zkušeností dílčí úkoly, vyplývající z obecných zásad, principů
a dokumentů, týkajících se přestavby hospodářského mechanismu do podmínek resortu geodézie a kartografie tak,
abychom pro okamžik vstupu do nových podmínek měli připravena a pokud to bude možné i ověřena určitá variant·
ní řešení,
ej řešit komplexním způsobem řízení vědeckotechnického rozvoje v resortu s ohledem na nové podmínky a docílit
vyššího a účinnějšího zapojení vědeckovýzkumné základny do procesu zvyšování efektivnosti organizací resortu.
2. Jaké změny přinese přestavba v úloze centrálního orgánu ~
Přestavba hospodářského mechanismu je· založena na důsledném uplatnění principu demokratického centralismu
na celé řídící ose od podniků až po ústřední orgány.
Půjde především o posílení úlohy centrálního orgánu v oblasti řízení a plánování, v konkretizaci programových
cílů hospodářské a sociální politiky KSČ. Podstatnou změnu v postavení našeho úřadu je možno spatřovat v tom,že se
bude především věnovat otázkám dlouhodobé strategie ekonomického a sociálního rozvoje, tvorbě pětiletých plánů,
řízením geodetických a kartografických prací prováděných ve státním zájmu a směrům jejich dalšího rozvoje cestou
vědeckotechnického pokroku. K zabezpečení této funkce úřadu byl zpracován ,,Dlouhodobý výhled rozvoje resortu do
roku 2000", který v části programových cílů věcného charakteru, s jejich výstupy do výzkumu a materiálně technické
základny, konkretizuje hospodářské záměry resortu v potřebách národního hospodářství. Rozhodující změnou v přestavbě hospodářského mechanismu na úseku plánu bude přechod k tvorbě a realizaci plánu, podřízenému kritériím ekonomické efektivnosti. Direktivně stanovený rozpis individuálních ukazatelů bude nahrazen systémem jednotných normativů, vytvářejících předpoklady pro zájem organizací na progresivitě plánovaných a docilovaných hospodářských
výsledků.
Bude nutné se oprostit od neúčelné operativní řídící činnosti z úrovně centra vůči podnikům, od určitých snah po
detailním zasahování do pravomoci podniku a cílevědomým a uvážlivým usměrňováním vydávání předpisů snižovat
administrativní náročnost řídícího procesu.
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Nově bude nutné koncipovat úlohu centra v řízení základních směrů výzkumu, a to jak ve směru k dlouhodobým
záměrům a celospolečenským požadavkům, tak i ve směru k mezinárodní dělbě práce a vědeckotechnické spolupráci
v rámci geodetických služeb socialistických států (GSSS).
3. V čem se změní ekonomické podmínky činnosti našich podnikú ve smyslu připravovaného zákona o státním
podniku 1
V tomto směru bude představovat významný mezník dalšího rozvoje připravovaný Komplexní dokument pro přestavbu hospodářského mechanismu v ČSSR.
Podstatně se zvýší samostatnost a současně i odpovědnost hospodářských organizací. Zvýšení odpovědnosti se projeví
především v plnění společenskoekonomické funkce podniků, tj. v plném uspokojení potřeb národního hospodářství
a obyvatelstva na úseku geodetických a kartografických prací, zabezpečení žádoucí úrovně služeb a dosahování odpovídajících ekonomických výsledků. S tím bude spojena přímá závislost vlastního ekonomického a sociálního rozvoje
organizad na dosahovaných výsledcích.
Hospodářské organizace, které se stanou základním článkem národního hospodářství, budou řízeny ústředním orgánem přímo bez jakýchkoliv mezistupňů Budou přímými adresáty výstupů státního plánu. Jako samostatný subjekt
ponesou plnou právní a majetkovou odpovědnost za svou činnost.
Základním nástrojem řízení hospodářské organizace bude hospodářský plán, který musí zabezpečovat závazné
výstupy státního plánu a další rozvoj organizace. Základem hospodářských vztahů mezi organizacemi budou hospodářské smlouvy. Jejich dodržování bude pro organizace závazné a za jejich neplnění ponesou plnou právní a majetkovou
odpovědnost. Budou rovněž plně odpovídat za kvalitu svých výkonů, prací a služeb. Hospodářská organizace bude
samostatně rozhodovat o celkovém počtu pracovníhl, jejich kvalifikační struktuře, o jejich pracovním zařazení, a to
v rámci vytvořených mzdových prostředků a v souladu se mzdovým!: předpisy. Při plnění svých úkolů se budou moci
hospodářské organizace na základě dobrovolnosti sdružovat s jinými organizacemi bez ohledu na jejich odvětvovou
nebo územní příslušnost.
Plánovací vztahy mezi ČÚGK a organizacemi budou určovat předevMm dlouhodobé normativy, vybrané jmenovité
úkoly věcné náplně geodetických a kartografických prací a limity, stanovené nejméně na pětileté období. Zabezpečení
vyrovnaného hospodaření budou usměrňovat operativní ekonomické nástroje, ze,jména cenové, úvěrové, finanční
a mzdové. Konkrétní a dlouhodobě platné vymezení vztahů mezi ústředním orgánem a podniky a stanovení vzájemných
práva povinností vytvoří pro podniky pevné a zaručené podmínky a prostor pro ,jejl:ch socialistickou podnikavost
a rozhodování ve všech sférách jejich činnosti.
V novém hospodářském mechanismu podstatně vzroste aktivní úloha hodnotových nástrojů., tj. zejména cen, odvodil,
daní, úvěru a mezd. Výchozím krokem k racionalizaci hodnotových nástro,jů bude komplexní přestavba velkoobchodních
cen, připravovaná k 1. 1. 1989, v je,jímž rámci bude provedena i přestavba cen geodetických a kartografických výkonů.
U všech hospodářských organizací resortu bude uplatněn ,jednotný odvod z mezd, z fond?! a ze zisku. Redistrihuce zisku
na úrovni ústředního orgánu nebude prováděna.
Zásadní změnou bude přechod na úplný chozrazčot a samofinancování. Všechny hospodářské organizace budou
samostatně hospodařit na vlastní účet. Ze svých příjmů budou přednostně plnit své odvodové povinnosti VŮČI: státnímu
rozpočtu a ze zbývajících prostředků vytvářet podnikové fondy. Předpokládá se, že ve v.~echhospodářských organizacích
resortu bude existovat fond rozvoje, rezervní fond, fond kulturních a sociálních potřeb (F KSP) a fond odměn.
Volba vnitropodnikové organizační struktury bude plně v pravomoci ,jednotlivých organizací. Bude nezbytné, aby
dosavadní řídící aparát podnik'ů byl přehodnocen a uspořádán podle zásad racionální organizace, aby byly odstraněny
jeho špatně fungující složky a posílena jeho účinnost.
V odměňování bude uplatněn princip zásluhovosti se zaměřením na konečné výsledky práce. Výdělková úroveň
pracovních kolektivů a ,jednotlivců bude záviset na zásluhách na konečných hospodářských výsledcích podniků a vnitropodnikových útvarů.
K podnícení zájmu a odpovědnosti kolektivů pracujících za dosahované hospodářské výsledky bude v nové právní
úpravě zakotvena účast pracujících na spolurozhodování o základních otázkách hGspodářské a sociální činnosti podniku formou socialistické samosprávy. Orgánem samosprávy bude jednak shromáždění pracovního kolektivu a jednak
jím zvolený operativní orgán - rada. Socialistická samospráva bude zajišťovat účast celého kolektivu a jeho orgánů
a společenských organizací na řízení podniku, na přijímání nejdůležitě,jších rozhodnutí a na kontrole jejich plnění.
Pracovní kolektiv bude také volit ředitele podniku.
Konkrétní rozpracování organizační struktury, forem hospodaření a uplatnění jednotlivých prvků řízení a hospodaření organizací resortu bude provedeno po schválení Komplexního dokumentu pro přestavbu hospodářského mechanismu v ČSSR a z něj vyplývající úpravy příslušných právních předpisů.
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4. Jaká opatř'ení činí ČÚGK k tomu, aby přestavba byla úspěšná?
v
v
k
a

Pro tento účel pracuje při vedení ČÚOK pracovní skupina pro přípravu přestavby hospodářského mechanismu
resortu ČÚOK, složená z odborníků z oblasti plánování, financování, cen,investic i teorie řízení, Tato skupina
rámci své činnosti na základě hlubokých analýz a rozborů informací, získaných z konkrétních šetření dospěla již
určitým dílčím výsledkům a doporučením, jež budou využita při zpracování resortního komplexního dokumentu
budoucích zásadních rozhodnutí.

5. Co může činit každý pracovník resortu pro př'estavbu již v současné době?
Se změnami a s tím spojeným vyšším efektem činnosti našeho resortu nelze však čekat až na uplatnění nových zákonů
a pravidel hospodaření. Je řada problémů, o J'ejichž úspěšném a okamžitém vyřešení mohou rozhodovat orgány a organizace sami svým vlastním přičiněním.
Prvním nezbytným krokem, se kterým je nutno začít již dnes, je uplatňování pořádku a pracovní disciplíny na
každém pracovišti. Důležitým faktorem je iniciativa a aktivita pracujících. Jde o to zkvalitnit organizátorskou a řídící
práci všech kádrů, zvýšit úroveň kontrolní činnosti, ale ne zvýšením počtu kontrolních pracovníků a kontrolních akcí,
ale především zvýšením odpovědnosti každého pracovníka za svoji činnost, za své dílo.
V souladu se zásadami kádrové práce rozmísťovat pracovníky tak, aby každý vždy dělal to, co umí, čemu rozumí,
na co stačí, ale především to, co je z hledl:ska podniku i společnosti prospěšné a potřebné.
To jsou rezervy, které nevyžadují žádné finanční p1'Ostředky, žádná investiční opatření, ale jejich využití bude mít
rozhodující podíl na úspěšné realizaci přestavby v resortu.
Závěrem bych rád poděkoval všem pracovníkům resortu ČÚOK za dosažené výsledky, za obětavou a poctivou práci
při plnění všech úkolů v oboru geodézie a kartografie v uplynulém roce. Současně přeji všem čtenářům OaKO do
nového roku 1988 mnoho zdraví, osobní pohody a spokojenosti a úspěšné vykročení na cestu plnění náročných úkolů
dalšího roku 8. pětiletky.
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Predseda SúGK Ing. Ondrej Michalko, nositel' Radu práce, 65-ročný

Dňa 10.1.~1988 sa dožíva v plnej pracovnej sviežosti a v činorodej práci Ing.
Ondrej Mi c hal k o, predseda Slovenského úradu geodézie a kartografie' (S ÚGK ) ,
významného životného jubilea 65 rokov.
Detstvo strávil v rodnej podtatranskej obci Važec v robotníckej rodine. V mladom veku stratil rodičov, avšak zásluhou svojej usilovnosti a tvrdej húževnatosti
úspešne študoval na Gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde aj v roku 1943 maturoval.
Záujem o vzdelanie priviedol mladého maturanta, i bez materiálnej pomoci
rodiny, študovať zememeračské inžinierstvo na Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave (S VŠT ). Študoval ako štipendista finančnej správy a štúdium skončil v roku 1948 s vyznamenaním.
Už počas štúdia, ako výborný
študent, sa zapájal do pedagogickeho procesu pod vedením nestora českos lovenskej fotogrametrie prof. dr. Ing. Pavla Gála, DrSc. Takto získané vedomosti
z oblasti fotogrametrie začal uplatňovat a prehlbovať ako technik-fotogrameter
na Fotogrametrickom ústave pre Slovensko v Bratislave, kde začal pracovať 1.7. 1948.
V odbornosti fotogrametra pracoval aj počas základnej vojenskej služby vo Vojenskom zemepisnom ústave v Prahe.
Po jej skončení pracoval ako vedúci fotogrametrickej smeny a ako uznávaný odborník vo fotogrametrii bol vybratý v roku 1955 do ZSSR na zvýšenie si odbornosti vo fotogrametrii.
Prešiel róznymi stupňami hospodárskych funkcií, pričom je charakteristické, že mu boli zverované také úseky, ktoré vyžadovali tvorenie a budovanie. Na všetkých pracoviskách uplatňoval svoje organizačné schopnosti a nekompromisný postoj pri presadzovaní politiky strany. Velmi úspešne si počínal napríklad pri budovaní detašovanej Kartografickej zložkySlovenskéhozememeračského
a kartografického ústavu v Modre - Harm6nii (19.53-1955) a neskór vo
funkcii hlavného inžiniera Geodetického topografického a kartografického ústavu v Bratislave. Svoje poznatky uplatňuje a poznáva širšie súvislosti odvetvia geodézie a kartografie vo funkcii námestníka predsedu Správy geodézie a
kartografie na Slovensku (od 1.4.1958) a od roku 1959 ako riaditel Geodetického ústavu v Bratislave.
Osobitnetreba vyzvihnúť jeho činnosť riaditela Ústavu geodézie a kartografie v Prešove (1962-1964), kde mu bolo
uložené vyššími straníckymi orgánmi zabezpečiť konsolidáciu a plnenie úloh v organizácii, čo sa mu v úzkej spolupráci so ZO KSS aj úspešne podarilo, napriek odlúčenosti od rodiny, čím preukázal silný pocit zodpovednosti člena strany
a riadiaceho pracovníka.
V rokoch 1966 -1967 ako riaditel Kartografického a geodetického fondu v Bratislave dobre zvládol organizačné
vybudovanie a vedenie organizácie celoštátneho významu. Po vzniku národných podnikov v rezorte geodézie a kartografie v roku 1968 sa stal riaditelom Inžinierskej geodézie, n.p., Bratislava.
Dovterlajšie praktické poznatky z riadiacej činnosti, prehlbenie si teoretických poznatkov z oblasti ekon6mie absolvovaním štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (1969), individuálne štúdium politickej literatúry, absolvovanie Večernej univerzity marxizmu -leninizmu (1962), absolvovanie cyklickeho vzdelávania I. stupňa na Vysokej
škole KSČ v Prahe, ale aj široký rozhlad, angažovanosť a osobná vitalita Ing. Michalka, vytvorili predpoklady úspešného plnenia úloh pre socialistickú spoločnosť a rezort geodézie a kartografie. V roku 1969 bol I ng.O. M ichalko vyme novaný do funkcie
predsedu
S ÚG K a tuto funkciu úspešne vykonáva doteraz.
Súdruh M ichalko svojou prácou, zmýšlaním i vonkajším prejavom osvedčuje svoj kladný vzťah k robotníckej
triede, z ktorej pochádza. Členom KSČ je od roku 1954 a plne si uvedomuje a osvojuje zodpovedný prístup k plneniu
straníckych povinností a úloh na pracovisku. Svoje politické vedomosti uplatňuje ako aktivista ÚV KSS, lektor Ob V
KSS a ZO KSS, ale aj v ďalšej aktívnej činnosti v oblasti spoločenského a politického života, najmii tiež prostredníctvom
spoločenských organizácií.
Prešiel rozmanitými zodpovednými funkciami v ROH, ČSVTS, ZČSSP a je členom viacerých poradných orgánov.
Svoj uvedomelý vzťah k strane si zachoval i v priebehu krízových rokov 1968-1969, keď otvorene kritizoval prebiehajúci vývoj v strane a spoločnosti a obhajoval priatelstvo so ZSSR a ostatnými socialistickými štátmi.
Vo· svojej riadiacej a organizátorskej práci predstavitela rezortu geodézie a kartografie v SSR Ing. M ichalko ve lmi
zodpovedne -pristupuje k zabezpečovaniu úloh štátneho plánu a realizácie záverov zjazdov KSČ a KSS od rozpracovania až po' ich konkretizáciu. Pod jeho vedením úspešne splnil rezort aj 7. piiťročnicu pri širokom využití pracovnej ini·
ciatívy a zaviizkového hnutia, za aktívnej politicko-organizátorskej práce ZO KSS a ostatných spoločenských organizá.
cií.
Na-obdobie 8. piiťročnice súdruh Michalko
zabezpečil vyhotovenie dokumentu "Hlavné úlohy po XVII. zjazde
KSČ a zjazde KSS v podmienkach rezortu SÚGK". O vytvorení dobrých predpokladov na splnenie náročných úloh
8.piiťročnice v rezorte SÚGK svedčia výsledky splnenia plánu rezortu za roky 1986 a 1987.
Zabezpečenie úloh rezortu organizuje Ing. M ichalko úzkou spoluprácou so straníckymi orgánmi a organizáciam'i.
Každoročne zvoláva za súčinnosti oddelenia ÚV KSS a Predsedníctva Slovenského výboru odborového zviizu koordinačný aktív vedúcich pracovnícov rezortu, predsedov ZO KSS, ZV ROH a ZO SZM. Nn aktíve sa hodnotí plneníe
úloh za uplynulý rok a stanovuje sa ďalší postup na zabezpečenie plnenia plánu následujúceho roka.
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Osobitne sa angažoval za dobudovanie mapového fondu máp velkých mierok v SSR v zmysle úlohy danej uznesením
vlády SSR č. 134/1971. Úloha bola v stanovenem termíne splnená.
Obzvlášť sa zameriava na využívanie kvalifikácie pracovníkov, čo dokumentuje aj Dohoda o spolupráci uzatvorená
medzi SÚGK a SVŠT pri výchove kádrov, výskume a vedecko-technickom rozvoji v odbore geodézie a kartografie. Je
členom Vedeckej rady Stavebnej fakulty SVŠT, predsedom skúšobnej komisie pre štátne záverečne skúšky na odbore
geodézia a kartografia a predsedom komisie záverečných skúšok pre postgraduálnne štúdium.
Súdruh Michalko
prejavuje mimoriadnyzáujem
o problematiku evidencienehnutelností a ochranypolnohospodárskeho a lesného pádneho fondu a priebežne sleduje a usmerňuje úlohy na tomto úseku. Osobne sa zasadzuje, aby
rezort SÚGK v plnom rozsahu prispieval a napomáhal pri riešení neusporiadaných právnych vzťahov v: spolupráci
s Ministerstvom spravodlivosti SSR.
Súdruh Michalko
osobitne sleduje problematiku novozriadeného Slovenského strediska dialkového prieskumuZeme, ktoré bolo zriadené na základe uznesenia vlády SSR č. 78 z 21.3.1986.
V oblasti medzinárodnej spolupráce geodetických služieb socialistických štátov (GSSŠ) usmerňuje činnost rezortu
na integráciu geodetických a kartografický('h kapacít v rámci štátov socialistickéhospoločenstvaa
na vzájomnú výmenu skÚ8eností medzi odborníkmi. Vysoko aktívne sa prejavuje i počas príprav i na samotných konferenciách GSSŠ.
Vo funkcii predstavitela rezortu geodézie a kartografie v SSR sa od roku 1969 Ing. M ichalko prejavuje ako skÚ8ený
a rozvážny vedúci pracovník, na vysokej politickej a a odbornej úrovni. Svojími organizátorskými schopnosťami a vysokou politickou vyspelosťou zaslúžil sa o organizačné vybudovanie rezortu a zabezpečenie plnenia úloh a poslania
geodézie a kartografie v budovaní vyspelej socialistickej spoločnosti.
Za vynikajúce výsledky organizátorskej a politickej práce boli Ing. Michalkovi udelelné:štátne vyznamenanie "Za.
zásluhy o výstavbu"(1968),
"Rad práce"(1978)
aako členovi kolektívu "Národná
cena SSR" (1982).Ďalej rezortné vyznamenania všetkých stupňov a viaceré mimorezortné a zahraničné vyznamenania.
Do áalších rokov prajeme Ing.Ondrejovi Michalkovi doterajší životný a pracovný €lán, nové Ú8pechy v práci, hodne
spokojnosti a pevné zdravie.

Budování geodetických
ve vysokých horách

Prof. Ludvík Hradilek, DrSc., Ing. Alena Loulová,
přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Ing. Radim Blažek, CSc.,
fakulta stavební Českého vysokého učení technického
v Praze,
Ing. Jaroslav Šimek,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

základů

T'ento přfspěvelk navazlUj.e na čbánelk [5], v nemz
jsme prO'kázaH význam poosně mělřenýlch šikmý,ch
dé1elk Pf{) budoOválllí rroj'rozmě1rných sítí vy'solké
pvelSlllosti.Myšllenlk,avymžití dél,elk pro přesné určlení poliohy vrcholů p1ros.toroivésítě, Ikterá j1ezá~dadem souč,asných
velmi př1esných drlUžicových
a kosmicikých metod, byla l'eaLizována již r. 1961
v .t,erestritlké trojf{)změrné síti Ž'i,arslk,ádolina (viz
zvětšená část sítě na obr. 1 J. Abychom se nálzO'rně
přesvědčUi o přesnosti této sítě, s,1edlUjm:e~měny
výšk,ovýc'h rozdílů tř'í jlej1í1chnejvyšších ,a dobř1e
st,abiHzovaných vrcholů Illad IkoO,ncovýmbodem ni,velač,ního poř,adu u Žiarské chaty (obr. 2J. Tyto
~ll1Iěnydosáhly v 'průměru 33,2 mm za 21 l'et a jejich průměrná střední 'chyba j,e 14,3 mm. Změny
rOZldí.I1Ů
vodorovných sOlll'řladnicblyltymenší, v rprůmě,ru 10 mm za 21 let, s průměrnou sl@ední chyboOu12,2 mm. Hlavním zdroj1em těchto 'chyb byolo
zrpracování d,at z r. 1961, při němž dosá,hl apostleriorní odhad stvední chyby výškovýlc'h i vodorD'v-
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Iných sOlUř,adlllicových rozdílů 12 mm. Při vyrovnální d,at měř,enýlch r. 1982 dosáhla průměrná hodnot.a dé'lletkhI.avních, tj. témělř v~rtilkálnkh 'poloos
,eliipsotidů chyb 6,2 mm, o.st,atních poloos 2,4 mm
[5]. Tato př;esnost je dost,ačrují:cí Ik budOivání geod:eUckých zálklladů v,e vy:solkýc'h horách, Ik'd~ není
možno nivelovat. Uvedené výslletď,kybyly dos,až,eny
melkoffi:81trem ME-3000, přičtemž vodoroVlllé úhly
lnebylo třeba měřit, nehať nepNs'P'ělly :k,e zvýŠem.í
plvesnosN sítě. Při užití pře:snějšílho pNstrojle, např.
ME-5000, ]ze očekávatt Id alší z'výŠ'ení př'esnosti ,a při
v!hodném rozvrž:ení ,s:Hě [5] i možnost vynecbální
z,enHových ÚlhliŮz obsl8rvačního p,rogr,amlU. Potom
odpadnou IllBpťíjlemlllé'problémy s r1ef,raikcí i s tížniicovými od1c'hylkaJmL
2. Bud(ťvá'n,ígeodeticlkých
horách

základů

ve

vysokých

Možnost budování geodetických záikladů v horách
byl,a vyzkouš1e.na v rozsáhlejš'í trojrozmě'rné síti
zaměřlené r. 1958-1959 v Západních Tatrách a r.
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Obr.
úhly;

1 Tro;rozměrná
---

měřené

=

síť Vysoké Tatry
1964. Označení
znamená měřené
zenžtové úhly; - - - _. pořady geometrické
nivelace;
-.ky zůstaly při vyrovnání
pevné

1963-1965
ve Vys'o!kých T,atrác'h a v Heha'Ds,ký,ch
Tatrách (obr. 1). V této Sí,ti, Ikterou označíme sH
Vy,so!ké T.atry 1964, jsme se sna'žilli zíslkat ,před:evším dost.atek ,info,rmad k .př1esnému určení výšek. s průmě'rnou přlHi:lností 2,5 X 10-6 bylo změřlelIlO p'ět šilkmých déle!k, ,skloněných až o 35 gr.adů.
K dlois,ažení této přHsnosti bylo třeha Ik,ažd,ou dél,ku
měřit dvě ,až tři oDssrv,ačmí nod, 'COž znemožnilo
zaměřM 'větší počet délelk v síti. Observ.ačním postupem vypracovianý'ID pro určení refralkce by,110
na Ikaždém stanovisku
pozorováno
co nejvíce zeIllitový.ch úhlů. Vodorovné úhly byl,y z 'e'kOlIlomických d!ů'vodů ,observovány pouze na ně'kollilka novýchbode,ch;
na ostatních
bod:e,ch byllY přievzaty
ze st,aršf:ch měřlení ,a o'Věřieny st,atisticíkými t'esty.
T,elhdejší z,aměření sítě neumožnilo
ovš,em dosáhnout souč,asné špičlkoivé 'p'řesnostL Při zpr,acoválllí
měřených
dat jlsme všalk získ,aH :l7kušennsti, ja:k
budovat g'eod8lti c k é zálkila,dy ve vysoký ch Jhor'á c'h.
První vyro'Vnání 'sítě Vysoké Tatry 1964 'P,oslkyt10 'příZlllivé odhady .a,posteriorních
stř,edních chy'b,
a to v průměru
4cc u 'Vyrovnaných 'Vodorovných
úhlů .a 4,3cc u vyrovnaných
zlenitový'ch úhlů. ProIk,áz,al0 vš,alk, ~e
1. Na některých
vrc'hol'ech sítě nebyl o,bsHrvová'n dostatečnýpočetzenitových
úhlů pro splOleh-
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šikmé délky a zenitové
vrcholy sítě, ;e;ichž výš-

liivé určení refr'alklce ,i tížni'co'vých 'odchyle'k. Také
p,oč,et 'P'ř!e;vz,atých vodofoOvných úhJ;ů nebyl dostačující Ik př'81snému určení 'Vodorovných souřad'n!ic.
2. TroojlfoOzmě'rnou síť nebyl10 možno připojit na
státní ni'velační síť 'bez znal,osti 'výše:k Ikv,azig'61oi'd1u
.a bez r'eod'ulkcem.iv1elo'V,anýchvýš,ek na ,ep.ochu Zlaměření tr10i'rozměrné sítě, tj. na rok 1964. K tét·o
redukci je ovšem třeba znát změny nivelov.aných
výšelk IS č,as,em.
Uvedené nedostatky
byly odstraněny
r. 1985 při
novém vyrovnávání této sítě tak, že
1. Na Vš'ech ~vrc'h.Ql8'c'hsítě i na niv,el,ačních p,ořa,de,c'h v údo-Uch, r'8'~p. ll1.apřed'hůří Vysokých Ta-

5'q ~ázfoka
mm.

6a Prieslop

1880m

~ Bart:IMc

2140m

2IBOI'It

~~L,~
1981

1970

1M2

/961

1970

/982

1961

1975

Obr. 2 Změny výšek vrcholů sítě Žiarská dolina
;ejím centrálním
bodem č. 3a za 21 let

1982

nad
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t,er (obr. 3] byly intef'po:ováIIlY IkolokaČlní metodou Buršovy tížnicové .odchyllky [2]. V. R,adouc'h
luJkázal [9], že ve vysokých 'horách j1e úČiel,né ilIlterpo1ov.at pouze účlinelk 'VzdálenějšI.c'h zóin ( > 5
kUometrů) 'a úč1inelk b~ízkých zón vypočítat podle
Brurši [1].
2. Pro určlení 'prochy rel.ativního Ikv,az,igeoidu
byly určeny BUlršolvolumetodou [2] výšky Mo11()děnského Ikv,azigeoidu na šesti 'vrchoLech sítě, které jsou na obr. 4 loznačlBny p.ráIZldný'mikroužJky. Na
strianách trojrozměrrné sítě, resp. na nivelačních
pořadlBc'h mezi těmito ,vrchoLy, byly známým postupem vyp,očteny výšlkovérozd'íly
'l~vazigeoidu
(viz .např. [4], vzorec 4.15]. U s.t'r·an Isítě s veUkými 'výškovými rozdíly bylo tř,eba nento vzor,ec doplnit Mol,oděll'slkého stvedním čl'enem v úpr,avě
M. 1. JmlklÍnové [6 ]. ,při j,eho vÝ1JO
čtu jsme IS rvýhodou užili ,automatické Ikresby Mol'odělIls1kéhopalete,k podlle Iprogr,amu vy'prac.av,aného M. 'P,iclk,e.m
a I. J,a1kubcQivou[8]. Odhad apostBrio'rní střední
chyby 'vyrovnaných výšlelk l'el,ativní'ho kv,azig'eoidu
dosáhl 3,2 'cm. Rozdíly mezi čttyVmi kontrolními
'výšlkami urč>enými podLe Burši (na obr. 4 je jlejich
pololha ,označ'ena če.rnýmli pLnými Ik'roužlky) ,a odpoví'dajícími
výškami odlhadnutými
interpolací
mezi vrs,te'vlllicemi 'k!v,azige,oid1udosahují v průměru 3cm.
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Redukci ni'velov1aných výšek na ,e,t.apIU.
1964 proved'I P. Marčálk. Určil hodnoty zdv'ihů olkolo 2 mm/
/ro1k Ina bodechč.
3,a, 21a, zdvih 0,1 mm/rolk na
bodě č. 16 ,a up0ZoOrnil, ~e jsou tyto hodnoty pOlure
předběžné a bud,e j'eMeba ověřitnivlel,ací s přesnou ,komp'3rací ni'vel'ačníc'h latí.
VŠHchna d,at.a měřená 'v síti na obr. 1 .a redUlko1V<31ná
Ina etapu 1964 byl1a vYTo'Vná;nav lo,káLním
elipsoidll'Ckém s.ouř,aldnicovém systému. Průměry
apost'eriorní1ch ,stiíedních chyb 'vyr.avnaných ,parametrů dosáhly 10,3 cm u 'vod{)ľovnýc'h souřladnic
a 3,2 ,cm u el.ip'soidických výšelk. Ne;přlesnost Ivodorovných souřadni.c odpovídá šp,atnému deslignru s,ítě p,ro určení v,oidorovné polohy j,ejkh vrcholů.
Průmě,r,ná stř,ední 'chybavyrovlil-aných
,elipsoidic~ý'c'h výš'elk se ro'vná 'pr'ůměrné stiíední chybě výšelk ,rlellaťilvni'ho 'kvazig1eoi<d
u, c.až ulffiožňruj,eoptirnál.n.í př<evod elipsoidi-ckých vý'šek na normální
vý'šlklY'vys.okohors1kých vrcholů s průměrnoru stř,ední chy'1)olu4,4 cm.

ÚČlellsmto!hoot.ačl,álnlkubyllo rulkáz,at,jalk p'O'stup.ov,at
při 'bud,ovální geodetických zákLadů v,e vysolkých
horách. DO's,a~ená přesnost odpovídá t'ecrunologii
měření z k,once Ipadesátýcha
z 'Počátku š:ed,esá-
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Obr. 4 Průběh relativního
kvazigeoidu
ve Vysokých Tatrách. Výšky vrstevnic
kvazigeoidu
nad bodem
Č. 16 {viz obrázky č. 1 a Č. 3} jsou uvedeny v centimetrech,
výšky individuálních
bodů v metrech

Věnování: Tento článek věnujeme Proto Ing. Dr.
Josetu Bohmovi, DrSc., k jeho osmdesátým
narozeninám,

a teorie jejich určování. 1. část, 129 str., Edice
VÚGTK, Praha 1968.
[3] CROSILLA, F. - MARCHESINI, C.: Geodetic control network in Friuli (Caneva, PN) - First results.
Marco Unguendoli (editor): Modern trends in deformation
measurements,
Istituto
di Topografia,
Geodesia e Geofisika Mineralia, Universita di Bologna 1986.
HRADILEK, L.: Vysokohorská geodézie, Academia,
Praha 1984.
HRADILEK, L. - LOULOVA, A. - BLAZEK, R. BLAZEK, M.: Vysokohorské sítě definované měřenými délkami. Geod. a kart. obzor, 32, 1986, str. 53-56.
JURKINA, M. 1.: Elliptičeskaja
paletka M. S. Moloděnskogo dlja vyčislenija
prevyšenij
kvazigeoida.
Trudy CNIIGAiK, Vyp. 121, Moskva 1957.
PICK, M.: On the boundary condition of the gravity
disturbing potential. Studia geoph. et geod. 17, 1973,
str. 173-177.
PICK, M. - JAKUBCOVA, 1.: Astronomicko-gravimetrickál nivelace na počítači. Současné problémy gravimetrie, Liblice 1986, v tisku.
RADOUCH, V.: Zkušenosti z aplikace kolokační metody na interpolaci tížnicovýcn odchylek ve Vysokých
Tatrách. Geod. a kart. obzor 32, 1986, str. 56-62.
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tých let, Ikterá byl,a užUJa v Slíti s ned()st,ačujícím
d:es1ignem k přesnému určení 'v()dof.OvnépollOhy
jejích vrcholů.
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př,e'snosti 1,Scm, resp. 3 'cm, při budování vodlOrůvných, resp. výškových zálkladů v obl,asti Vys().ký,ch T,at,er. K tomu j1eO'všem třeha výZlnamně 'ZNÝšitp'řesnost
Ikomparace nivella'ční,ch l,atí ,a talké
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výpočet výš'k<lvých Tmdmi Ikv azigeoidIU [7]. V konkrétil1ímpříp.adě Vysolkých Tater by bylo :tř,eha t,aké získ,at př'8'snější gravimetrické
mapy sousední
!"e"erní obl.asti.
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deflections of the vertical for the centric area. Geofyzikální sborník XV: 13-41, Academia, Praha 1967.
[2] BURSA, M. - KANDA, L. - MAŘANOVA, R.: Tížnicové odchylky a výšky kvazigeoidu na území ČSSR
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Ing. Miloslav Miiller,
náměstek předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického

Hlavní úkoly tvorby a obnovy státního
mapového díla ve velkém měřítku
v resortu ČúGK

Současná doba je charakteristická
rychlým rozvojem teoretického poznání s praktickými aplikacemi
nejen ve výrobní činnosti, ale i společensko-vědních
oborech, které požadují lokalizovat sociální, technické a ekonomické jevy a procesy s výstupy plně
ovladatelnými automatizačními prostředky.
Naplnění těchto požadavků je objelktivní nutností
a směřuje k realizaci Automatizovaného informačního systému geodézie a kartografie (AIS GK), jehož
funkcí bude shromažďování, uchovávání a poskytování vybraných informací, které jsou našim předmě_
tem a finálním produktem. AIS GK bude lokalizační základnou pro teritoriálně vedené a ostatní prostorově orientované informační systémy, mapová díla, územně plánovací a projekční přípravu investiční výstavby.
Nejdůležitějším úkolem budování AIS GK je přechod z dosavadních grafických map na digitálně
pořizované a vedené informace především cestou
obnovy stávajících pozemkových map evidence nemovitostí formou tvorby Základní mapy ČSSR velkého měřítka (ZMVM).
Systematická obnova těchto map, Ikteré byly vyhotoveny převážně v minulém století grafickými meto_
dami v sáhovém měřítku, byla prakticky zahájena
v 60. letech technicko-hospodářským
mapováním
pro potřeby národního hospodářství. Technicko-hospodářské mapy, vyhotovované již v matematicky definované zobrazovací soustavě a souřadnicovém systému byly v dekadické řadě měřítek vyhotoveny
na 14 % státního území a to především ve všech
střediscích osídlení oblastního a obvodního významu. Cástečně automatizovaný proces tvorby technicko-hospodářského
mapování má grafický výstup,
který ještě v plném rozsahu neumožňuje přímý
vstup do počítačově-orientovaných
informačních
systémů.
Tyto skutečnosti vedly k ověřování dalších inovací v této oblasti, které v 80. letech vyústily v realizaci tvorby ZMVM, především jako základu informačního souboru lokalizace. Ve smyslu doporučení
geodetických služeb socialistických států se jednalo
o přechod na digitální vyjádření optimalizovaného
"základního" polohopisného
obsahu, s dokumentací výsledků v datové bázi ovladatelné počítačem
a umožňující kontinuální údržbu všech prvků mapy.
ZMVM je svým posláním především mapou pozemkovou. Na základní obsah této mapy budou
vhodným způsobem vázány ostatní účelové prvky
obsahu příslušných uživatelů. Jediné mapové dílo
ve velkém měřítku tak bude představovat Ikvali-
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tativně vyšší úroveň především lokalizačních údajů
báze dat, představující integrační prvek datových
bází dalších oborů národního hospodářství. První
výsledky ověřovacích prací integrace AISGK a Městského informačního systému na území hl. m. Prahy,
tyto předpoklady plně potvrzují.
Na základě uvedených skutečností byl ve vazbě
na závěry a usnesení konference geodetických služeb socialistických států a v souladu s potřebami
národního hospodářství přijat v rámci "Dlouhodobého výhledu rozvoje resortu ČÚGK do roku 2000"
program obnovy stávajících pozemkových map do
roku 2010, jako nezbytný předpolklad pro tvorbu
AISGK. Přitom se počítá s tím, že podle společenských objednávek bude v průběhu 90. let zahájen
převod stávajících map velkých měřítek na formu
ZMVM a to především na území velkých měst a cen_
ter průmyslových aglomerací.
Dále budou dobudovány informační soubory bodových polí a soubor lokalizace AIS GK bude postupně propojován s informačním souborem evidence nemovitostí.
V další etapě pak budou v dohodě s SK VTlR ověřovány další inovační záměry, umožňující zkvalitnit
řízení exponovaných aglomerací na podkladě aplikačních výstupů z AIS GK, např. digitálních technických map měst.
Tyto záměry sledují v daném čase omezit rozsah
současné tvorby účelových map. Ty musí vzniknout
na základě státních mapových děl. Podstatně urychlit tempo a zvýšit rozsah tvorby a obnovy ZMVM je
základní podmínkou pro prohloubení automatizace
a standardizace na tomto úseku a také je předpokladem racionalizace účelového mapování. Intenzifikace geodetických a kartografických
prací vyžaduje dořešit a skutečně realizovat systém vícenásobného využití souřadnic a nikoli jejich vícenásobného měření.
2. Opatření k zabezpečení

urychlení

tvorby ZMVM

Přijatý program obnovy stávajících pozemkových
map sáhového měřítka do roku 2010 vyžaduje dořešit i některé podmiňující organizační, ekonomické
a technologické otázky tvorby ZMVM. Proto byl na
úrovni centra přijat soubor rozsáhlých opatření, na
jejichž zabezpečení se intenzívně pracuje.
V zásadě se jedná o tato cílová řešení přijatých
opatření:
Komplexní návrh dalšího postupu je zapracován
do zadání resortního výzkumného úkolu Č. 2-08.
V něm je položen značný důraz na zpracování prováděcího projektu souvislé tvorby ZMVM na úze-
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mí jednotlivých krajů, který se stane základním
a závazným nástrojem plánovitého řízení přijatého
programu. Prováděcí projekt bude vycházet z kapacitních a materiálně-technických
podmínek hospodářských organizací. Po jejich schválení na úrovni
krajů, bude formou státních jmenovitých úkolů a
dodavatelSiko-odběratelských
vztahů prosazen orgány s územní působností do prováděcích plánů
hospodářských organizací.
Projekt má své nezastupitelné místo i v objektivním posouzení dlouhodobých kapacitních požadavků a potřeb na letecké měřické snímky.
Již v současné
době jsou předisponovávány
všechny disponibilní kapacity do oblasti výkonů
tvorby základních map. Očekáváme, že k extenzívnějšímu přesunu kapacit bude docházet od letošního
roku, kdy střediska
geodézie se ve větším rozsahu zapojí do přípravy a vlastního provádění měřiclkých a závěrečných prací. Strukturální změna
výkonů na těchto pracovištích ovlivní odborné zaměření činnosti některých pracovníků a s ohledem
k délce jejich praxe vyvolá potřebu částečné re_
kvalifikace. Je potřebné, aby tato velmi citlivá oblast, dotýkajicí se sociálních podmínek práce a odborného myšlení našich pracovníků byla u nich
správně pochopena a řídícími pracovníky úspěšně
zvládnuta i za aktivní odborné pomoci vědeckotechnické společnosti.
Úkoly v oblasti leteokého měřického snímkování
představují objemové zvýšení resortních požadavků na letecké měřické snímky v měřítku 1:6000
až 1:10000 o 50 % a to při zachování standardní
kvality. Tato skutečnost vyvolá i zvýšení nároků
na resortního koordinátora
leteckého měřického
snímkování --- Geodézii, n. p., Pardubice, neboť
jeho hlavním úkolem bude zabezpečit v maximální
možné míře rovnoměrnost resortního plánu leteckého sním kování v jednotlivých letech.
Stále výrazněji bude uplatňována metoda analytické aerotriangulace
(AAT), která vyžaduje přesné hodnocení leteckých měřických snímků a dokonalou
kalibraci
leteckých
měřických
komor.
K úspěšnému plnění těchto požadavků by měla přispět dlouho očekávaná inovace leteckých měřických komor řady MRB novými komorami typu LMK.
Rozšíření možností leteckého měřického snímkování je řešeno v úzké spolupráci se složkami ČSLA
např. cestou využití nestandartních
meteorologických podmínek a ověřováním využitelnosti nových
filmových materiálů i tuzemské výroby.
Ekonomické problémy tvorby ZMVM budou řešeny v rámci realizace zásad přestavby hospodářského mechanismu v resortu. V souladu s příslušnými usneseními vlády ČSSR byly zahájeny práce
na přestavbě velkoobchodních cen geodetických
a kartografických prací k 1. 1. 1989. Na tuto oblast
úzce navazuje přestavba resortní normativní základny.

ní širší využití těchto údajů při sestavování
plánu na hospodářská střediska, technickoekonomickou přípravu výroby a pro hodnocení výkonnosti pracovníků. Zadání úřadu k přestavbě
normativní základny resortu mimo jiné i umožIluje, aby hospodářské organizace navrhly a v dohodě
s územními orgány zavedly takový systém automatizovaného zpracování výsledných cenových kalkulací tvorby ZMVM, který plně využije údajů registru souřadnic bodů. Realizacl-l uvedeného záměru je prospěšná nejen z hlediska objektivity výsledné ceny, ale může vést 'k nižší administrativní
náročností rekalkulací.
Neméně závažné úkoly jsou v současné době řešeny v oblasti posílení obecně závazných předpisů
a při aktualizaci resortní předpisové základny.
Pokračuje příprava politicko-právní analýzy účinnosti zákona a vyhlášky o evidenci nemovitosti. Jejím cílem je legislativně dořešit postavení ZMVM
jako mapy pozemkové a řešit problémy neuspořádaných vlastnických a užívaných vztahů, které doposud omezují plnou využitelnost nového mapové_
ho díla jako podkladu pro řízení zemědělské výroby" pro správu národního a soukromého majetlku.
Dobudování resortní předpisové základny se stalo základem technologického
řízení a kontroly
kvality naší práce. Je potřebné zajistit relativní stálost těch ustanovení směrnic a instrukcí, které formulují technické podmínky výsledného díla. Nelze
však připustit již na samém počátku rozsáhlé obnovy mapového fondu takové výstupy podřízené metodám mapování, které vnáší do obsahu mapy nejednotnost resp. složitost v další údržbě map. Z uvedených důvodů byl ve vedení a v kolegiu předsedy
ČÚGK přijat soubor technologických zásad tvorby
ZMVM s výstupem do technických předpisů. Jedná
se o tyto zásady:
1. Jednoznačně
identifllkovatelné
body vlastnických hranic se určují nejméně ve 4. třídě přesnosti.
2. Podrobné bodové pole se vytváří s diferencovanou přesností nejméně ve 4. třídě přesnosti,
a to s maxiIpálním využitím metody AAT, které
se využije současně i pro určení jednoznačně
identifikovatelných
bodů vlastnických
hranic
v extravilánu.
3. Přehled čísel bodů se vyhotovuje při tvorbě
ZMVM na pokreslovatelné
transparentní
fólie
v měřítku obnovené pozemkové mapy. Změna
měřítka je možná ve 3. třídě přesnosti.
4. V ZMVM se budovy zobrazují
kem zdiva s terénem.

Dosavadní soustava výkonových norem bude redukována. Její dopracování do komplexní soustavy
technickohospodářských
norem a normativů umož-
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Provést analýzu číslování parcel v pozemkových
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Geodetický a kartografický obzor
ročník 34/76, 1988, číslo 1
11

Tvorba map velkých měřítek /ISL/
Průměr ročně zmapovaného území v km2
Průměrný roční objem NJP v mil. Kčs

Skutečnost

I

6.5LP

I

601
37,7

I

Zvážit možnost přenesení zobrazení vybraných
prvktl polohopisu podle § 10 směrnice ZMVM
z obsahu této mapy do obsahu digitální technické mapy města.
Některé z uvedených zásad nemají pozitivní odezvu u našich pracovníků z hlediska ekonomiclkých
a technologických
vazeb. Je však potřebné si uvědomit, a to bude úřad důsledně prosazovat, že výsledné mapové dílo je celospolečenskou
záležitosti v jehož obsahu jsou promítnuty národohospodářské zájmy a požadavky na odpovídající kvalitu.
Zvládnutí úkolů tvorby a obnovy státních mapových děl velkého měřítka je možné pouze plným
uplatněním automatizace geodetických a kartografických prací. Nejlepší podmínky pro uplatnění
automatizace mají fotogrammetrícké
metody. Předo kanceláří,
kde automatizační
postupy jsou
do ,kanceláří
kde automatizační
postupy
jsou
v podstatě zvládnuty. Uvolňuje polní kapacity ke
zvyšování výkonnosti organizací v ostatních oborech geodetických a kartografických
prací,. zejména na úseku služeb resortu národnímu hospodářství. Proto základní metodou obnovy mapového
fondu ve velkém měřítku v ČSR se musí stát fotogrammetrie.
Tato renesance
fotogrammetrických
metod se bude týkat především metody letecké fotogrammetrie. Počítá se s nasazením analogových
grafickonumerických
metod vyhodnocení
leteckých měřických snímků, s využitím integrované
fotogrammetrické
metody formou tvorby ortofotomap v kombinaci s kartometrickou
digitalizací
obsahu ZMVM. Budeme zkoušet i první využití
analytických fotogrammetrických
metod.
Do budoucna
vyšší uplatnění
fotogrammetrických metod zvýší nároky na organizaci a řízení
geodetických a kartografických
prací, na vnitřní
i vnější kooperace li hospodářských
organizací.
Vyžádá si řadu technologic'kých inovací, zejména
s cílem zvýšit podíl fotogrammetrických
metod na
celkovém výrobním cyklu mapy. Vynutí si zvýšení
kvality, operativnosti i rozšíření sortimentu dodávek leteckých měřických snímků.
Jedině plným prosazením
uvedených
inovací
a přidělením příslušných
státních neinvestičních
i investičních prostředki'I na geodetické a kartografické práce. prováděné ve státním zájmu, bude
možné uvedené základní úkoly zvládnout a splnit.
To vyplývá i ze specifických podmínek uplatnění
principů
přestavbv
hospodářského
mechanismu
v resortu ČÚGK. Za těchto předpolkladů mohou

Plán

I

7.5LP

I

986

,

58,0

I

8.5LP

I

I

1 720

I

I

96,0

I

9.5LP

2450
130

I

10.5LP

I

2600

I

130

být práce provedeny v podstatě se stávajícím
čtem pracovních sil resortu ČÚGK.

poč-

Finanční zabezpečení realizace záměru v oblasti
neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu na
práce prováděné ve státním zájmu je zakotveno na
období 8. 5LP ve střednědobém hospodářském plánu resortu ČÚGK. vývoj výkonů a požadavků na
neinvestiční
prostředky
ze státního rozpočtu na
tvorbu map velkých měřítek v období 7. až 10. 5LP
je uveden v tab. 1.
Uvedený objem neinvestičních prostředků zabez_
pečí realizaci záměrů a rentabilitu provozu automatizační výrobní základny resortu ČÚGK.
Na úseku materiálně-technického
zabepečení se
kromě dosavadního vybavení resortu a jeho pravidelných inovací počítá s jednorázovým doplněním
automatizačních
prostředků ve smyslu společného
požadavku s NVP, který byl v návaznosti na usnesení vlády ČSR č. 307/86 uplatněn u vyšších hospodářských orgánfl a v rámci státního cílového programu 08.
Problematika
rozhodujících přístrojových a stavebních investic, např. budoucí inovace sítě počítačů resortu ČÚGK, kde jen obnova výrobně nasazených počítačů na všech pracovištích resortu představuje v cenové úrovni roku 1987 objem investičních prostředků v hodnotě cca 140 mil. Kčs, bude
v nových ekonomických podmínkách řešena
společensky zdůvodněnými požadavky na nenávratné
dotace ze státního rozpočtu.

Vyřešení všech současných problémů a úkolů podmiňujících úspěšný vstup do obnovy státních mapových děl velkého měřítka vyžaduje, přistupovat
k nim s co největší iniciativou a odpovědností.
S vědomím, že mají klíčovou důležitost
nejen
v zdokonalení práce střediselk geodézie při vedení
státní evidence nemovitosti, ale i v modernizaci celé
naší výrobní činnosti. Ta i v dalším období bude
orientována na cílevědomé budování AIS GK s jeho
propojením na jiné teritoriálně orientované informační systémy.
Své nezastupitelné
místo na cestě k dosažení
tohoto koncepčního cíle mají i fotogrammetrické
metody, umožňující zvládnout proces dokumentace
výsledků v datové bázi. Očekáváme, že jejich ap li-
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kace se rozšíří i mimo oblast vlastní tvorby nových
mapových děl a stanou se trvalou součástí jejich
průběžné aktualizace.
Jsme přesvědčeni,
že resort má k úspěšnému
zvládnutí úkolů vytvořeny podmínky. Zejména od-

borný zaJem a nadšení řešit a vyřešit ty nejsložitější požadavky technologických
zadání, jsou dobrým základem dalších úspěchů ve výzkumné oblasti i ve výrobních aplikacích.
Do redakce došlo: 22. 10. 1987

Ing. Miroslav Roule, csc.,
Český úřad geodetický a kartografický

Nové aspekty rozvoje fotogrammetrie
v 8. pětiletce

Závěry XVII. sjezdu KSČ o urychlení sociálního a
ekonomického rozvoje ČSSR vyžadují zVýšit výkonnost a zdokonalit strukturu národního hospodářství
na základě širšího uplatnění
vědeckotechnického
rozvoje. V oboru geodetických
a kartografických
prací
půjde
především
o vyšší
využití
letecké i poz,emní fotogrammetrie
piíe<d:evšímpro inž,enýrslko-geodetic'ké cí.lle v s,ouvislosti s rozvojem
nap'ř. stlarv.ebni'ctví, prŮJmy'sl1u,zeměd,ěllství a zlejména energ1etilkJy,'v 'PflVéř.adě j,ade'rlI1é.
vývojové trendy fotogrammetrie budou v následujícím období ovlivňovány rozsáhlými úkoly souvisejícími s obnovou státních mapových děl, která jsou
základem převážné většiny dnes na kvalitativně
vyšší úrovni poskytovaných služeb našeho odvětví
národnímu hospodářství. Realizace postupného přechodu od analogových k digitálním výstupům geodetických a kartografických
prací spolu s budováním automatizovaného
informačního systému geodézie a kartografie [AISGK) budou znamenat renezanci fotogrammetrických
metod. Právě tyto metody dávají nejlepší předpoklady k zavedení a prosazení automatizace
v geodetické
a kartografické
provozní praxi, bez které je uvedený kvalitativní
zvrat nemožný. Navíc umožňují nejdůležitější fáze
výrobního procesu, počínaje sběrem dat, přenášet
z terénu do kancelářských
podmínek, a tím uvolňují kapacity pro rozšiřování poskytovaných
služeb společnosti, tak nezbytných pro realizaci úkolů v sociálně ekonomické oblasti našeho státu.
Základním úkolem resortu ČÚGK v příštím období bude urychlit obnovu měřického operátu evidence nemovitostí formou tvorby Základní mapy velkého měřítka [ZMVM) s číselným výstupem na celém území ČSR a obnovit státní mapová
díla
ve středním
měřítku
s uplatněním
prvků aut<Jmatizace. Moderniz,ace státního mapovélho díla
ve v,eTIkémměřítku s termínem p~nění n'a piíelom'U
tohoto století si vyžádá maximální uplatnění fotogrammetric'kých
metod. Vyn'lltí si pr'os,a~ení řady

inov,ací 'IV' oblasU t'echnologií, IVobla'sti o'rg1alllizace
a řízlelní prací ,a zejména IVobllasti ipří'strojo,rvého
vyba,vení. Tím budou v př,eváJžné míř,e di,ktovány
vývojové trendlY fotogr'8II1Imetri'e, ,a to i v ostatn~ch ,oborech }ejílho rupl1atnění v ČSR.

UIVeldené ob}emově i <k'val1it,ativně náročlI1é požad'élIv1kyna tvorbu ,a údržbu ma'p veIkých měříteik
,a operativní 'pos!kyto'váillí úZJemně llolk,alizov,aných
informla'cí je možJné zvJ,á,dnout j'edině přechoderm
na digitální metody zpracování
dlat s vysolkou
úrovní ,automatJizace. T,a je v dnešní době iprakNcky jediným pl6'rspelk,tivním p1rostředlkem Ike zrychl,ení 'výrobního cykllu mapování. Těmt,o pož,ad,av'kům nejlépe vyho'vuj:e 'digitální zpracování fotograrmmetrických
d<at s 'vý'strupem ,do počHačově
olvliád,ané báze dat t'opogrlafidkých inf,o,rmací s grafic'kým výstup'emprostř!eidnictvím
techntckých
pr,ostř'e'dků počítačové gr,afilky.
Nej'vho,dnějším zpŮ'sobem zabezpečení je využití
alutomatic:kéh,o analytického IVy1hod\nocov,acíhosystému unDver'Sálnlílho z,ailllěření s :možnos.tí čís'elIllélhoi gr,afického zpr,acování fotogr,ammetr,ických
d,at v r eZ1imu on-line i ,off-line. T,ento .systém má
být v ČSR k dispozici v roce 1988. Bude využit k dokonalé programové, technologické
i organizační
přípravě provozního nasazení s tím, aby náběh této
techniky z provenience socialistických
zemí byl
pllYlnuIý. P'r'vní systémy tohoto typu s,e oč.eká'vají
na přelomu roku 1990, např. z NDR [DlCOMAT],
ale možná i z MLR [systém vyvíjený v rámci
MVTS GSSS na bázi 16bitového mikropočítače).
V 'průběhru 8. ,pět,U,etJky's,e počítá s re.alli~ad sběrlu dat fotogI'!alffitmetriclkým!ime~,odami pr10 Í'Vorbu
informačních 'souborů 1,ok,aliz·ace [ISL) AISGK Ciest;ami j'8ště rel,ativně časov'ě náiročnějšími, vYžadrujícími' dOSltld značný ,p,odil ži'vé práce. Jedná '00
o využití tradi'ČIních ,anal,oglo'v'ýchIVyh,odnocovadc'h
přístrojŮ s riegistr.ací fotog,ramme'trických
d,at do
magnetického
paměťového média s tím, že zákLadní opera:ce .atn.alogovéh.o ivyhodnocetní brudoru
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do zmacne míry autom.aUZlQvá,llIY,prostřednictvím
podpůrnélho miikropoč.ítlače ,a 'výsl,edný granc~ý
výstup blUde 'Po zJprac'ování všech dat v -režimu
off-Line realizoOiván mod,81rníimi techniclkými prostředlky počít,ačové g,rafilky.
Stávající stereofotogrammetrické
přístroje typu
STEREOMETROGRAF budou v průběhu následujících
dvou let doplněny vyhodnocovacími přístroji typu
TOPOCART D. Jedná se o inovovaný univerzální přístroj využitelný pro blízkou a pozemní fotogrammetrii, pro leteckou stereofotogrammetrii
a při doplnění přídavným zařízením i pro řešení úloh analytické aerotriangulace.
Racionalizací bude spřažený
alUtomatický Ikmsl,í,cí stůl typiU DZT 90 X 120. Vyhotovování ortofotomap v režimu on-line umožní
v systému přístroje začleněný - rovněž inovovaný
- diferenciální překreslovač ORTOPHOT D.
Dosiélv,adní nedostat'ek
vhodných
beZJporu'chových regi'stI'átorů fOÍ'og,rammetrických souřadnic
bude řešit zařízení vyvinuté v rámci resortního
"Programu
elektronizace
geodetických
a kartografických
prací" pracovištěm
Geodézie, n. p.,
Opava. Jedná se o registrátor na bázi osmibitového
mi1kropočítače ZNK-3, Í'ehož ma'1.oséiri'o'volUvýrobu
s dodávlkami v rOCie 1988 'pro všechny org.aniz,aoe
r,esortJu ČÚGK i pro resort FMNO ZJabezp'ečí Agrodat Znojmo.
Kl1íbový ,význam pro IspLnění stanovených úlkol.ů
a pro plné vyu~ití fotog,r1alffimetrickýcih a~tNit budle mít IV následlUjídm období kval'ita, oper,ativnost i šíř'e Isor'tímenl!u dodávelk l'etl8iclkýchměřických sním!ků (LMS). Noašedosavaidní zlklUšenosí.,i,
stejně jako u ostatních geodetických služeb socialistických
států, nejsou na tomto úseku uspojivě. Například
v SSSR [1] se kvalitu a operativnost
leteckého
měřického
sním kování pro
mapování ve velkém měřítku snaží zvýšit převodem těchto p1ra'cí z produkce ministerstva
civ'il~
ního letectlVí do j'ednotlivých gl8odet'iCIkých podnilků g'eodeHclklé Isllu~by SSISR. V rámci ex,p,eritnellltál,ní'ho olvěření se dodáv'ky LMS zkirátny na 14
dnů, podsta,tně s,e zvýš,i1laIkva'lita LMS, i když cena LMS se zvýšila o 60 % vliivem z'ejméllla vl1astIllrho proiVOIzui slervisu l,etadel.
V Inašich podmínkách se v průběhu 8. pětiLetého plánu nepředpokládají
obdobné inovace. Jsou
reálné podmínky na zlepšení současného stavu,
zejména v důsledku inovací materiálně technického zabezpečení
těchto
prací u dodavatele.
Letecký park byl doplněn a očekává se jeho
další pronikavé zlepšení. Zkušenosti s novými leteclkými měřickými Iko!ffiorami ('vč1e'tně MSK 4 pro
střední měřítlkla) jsolU 'p.o·vzblUZlUjíICí,
slervis těchto
komor se zdá být již definitivně vyřešen. Pro snímkování za zhoršených
povětrnostních
podmínek
je k dispozici již u nás vyráběný letecký film
zvlášť
vysoké
citlivosti.
Do budoucna
bude
mH na tomto úSl8'ku určitě pozitivní význalIIl i ta
sklUte Člnost, že SSSR postupně 'přHCháZí .na využívání LMS formátu 23X23 cm la ve~kelrá potf<eblllá
zaříZiení zabezpečlUj,e ,svými, dnes již Ikap;~citně

dosti výriaznými ,alktilVHami 'přímo IU g,eodetic!ké
služby.
Z te,chnologi,cké'ho hLedIska bud'e vyuŽ.ití fotogrammetri1e jiako z,álkladní metod,y mapo'vání prosazová1no s cíliem m'inimal<izov,at objem nu1Jný,ch
pr1aicív teTénlU 'a dosáihnolUt stlavu, ,aby podíll fOltogrammetrie na ceI1kovém výrobnílIIl cylklu mapy se
maximál'ně zvýšil. V dos,av,adním vý,robním cyik'llU
se fotogr,amlmetrie u:pl1atňoval'a pfevážně jen ve
fálzi ,anal,og,olvého fot,ogr.<!lmmetri,c1kéhovyhodnocení,c.až přiedstavlUj'e liploclií't
sotva 10 %. J,e nutné pros,adit Irealizaci 'f.a'kovýchinovací,
aby se tento podíl až ztrojlnáJsobtll ,a úmělrně t,omu se s'nížil rozsah d.asuid 'pmváděných polníich prad. To umožní
pod\statně sní'žH vlastlllí nákl,ady 'Diapořízení mapy
a zJkrátit j,ejí výrobní <C)nklus.Při nezměněných
pódmínlkálch to sOluČiaslllěumnžnÍ zvýšit 'produkci
(iď'nes obj1em upravených 'vl.astních vý'konů) 'každé
hospodářslklé organiz,a'ce.
Inolvaoe se musí týlkat všech fází vý,robního cyiklu ma:py, kde j,e možné fotog,r:ammetrii upl.atni't.
Nabízí se Inapř. omezení rOZJs.ahupol!ní p~ednál'etovésig,naliz.ace
jen na výchozí g,elodeN,cké body,
vHcovacÍ body a st,abiHzované 'p,evlllé body, určov,ané pií8ldevš,ím 'pro budolUcí údržbu mapového
drlla. NáJstrojsm může být vYIl.lJž'ití
LMS v optimálně
velikém mě'říltku, Ikteiré zaručí přesnost ildentifik'ace nes:ignaUwv,anýeh
'podrobných
bo,dťl obs,a'hlU
illoaJpy:na s:nímlku ,stejnou }aJk,oild1entifiikace 'v tmiénu. EJw/!loO'mlkazld'e z!dánHvě pusobí Iprotismě.rně.
ALe zmenšoválllím měříi1!k,a LMS, t1ed,y snižovánílIIl
počtu sn1mkoiVých dvoji.c na ma,p,ový liist, sle šetří
pouze přístroj,olVý Čias, Iklesá přesnost interpretace, t'8id'y :i' identiťilkaoe, a tomu úmě:rně 'narůstá
oiDět objiem p,r,ací v tménu la snižuj'e secelikolvá
ef,elkHvnost p:raci. Navíc optimálně ve]k'á měřítlk.a
LMS umolžní s 'Úspěchem využít výhradně met.ady
an,alytické ,aerotri,angul:ace pro určení bodovéiho
pole :pro veŠ'k:e;ré prálce na lo.kaHt.áich, .a to předs,t'avuje ,op'ět po'dst:atnou úSlporu ,polních ~.ap.acit.
Dnes }e v ČSSR apli'kována metoda analytické aerotrIangllla,ce, která poskytuje přesnost charakterizovanou střední polohovou chybou řádově ±10 (.Lm
v měřHlklU s'nímklU př'i Ipruměrné spotře1bě strojové'hooč,aslU poč:ít,ač,e ř,ady JSEP-2 v IrOzsahu cc,a
20 sekund na jleld'nu snÍm'koiVoU dvojici. Vzhl,edem
k j:ejí eflektlirV'nosti by j'iž nemě'l,o být při mapování prováld'ě.l[]oz!hušfovální geolde'tic~é sHě pollními geod,etick:ými metod ami. ZvI.áště 'i proto, že 'se
pl:ánu}e pd'ievod zplr,a1cování této metody i na t,elchnilklU,dos'l!ulp,nou 've všech organi'zacích r'e'sor'tu.
Tralkouk az,at'8lI'efekti'vnosti IVyuž.itf l,etecké fot,og:rammetrie i'e mnohdy uváděn nUlťný rozsah {fomě~el'1í 'il'evyhodn,otit:elnvch Ip,odrobiných bodů pO'
fotog-r,amilIJletri,c~ém vY1hodnoceni. T'e to d,al'ší z,e
~tě7Jeiních obllalstí, Ikd,p' s,e mlUsí Ipddař'it pros,adH
pronikavé inovace, např. využití LMS pořízených
v předvegetačním
období i za zhoršených
povětrnostních
podmínek,
snímků s 80% podélným překrytem
apod. Nové letecké
měřické
kOffilory '8 ,alU'toDmatizovalnoou
,eHminad smaZiIUi nové 'fillmavé materiály t,O umožňují. N.ahízí s,e vyU'žití vhodně Zpr.aCOVHlllýchprogramoiVých systémů 'pro zpracovat:ellslkou výpočetní techniku, ~'t'eré umožní zprostřed'kovaný výpoč'et s'Ouř,adnic po-
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drobný1ch bod.ů la IVnepos:llednířadě i IVyJUžitímetody Ik,a,rtome'triclké digitaliz.ace př'i přebírání transformované 'a vhodně ověřlsné kre,sby z pŮ/VIodnílc'h
dokumen,oovaných
gr,afickýchpodlkl,adů.
Vý1~kurnem t,a1k,0Ivých,a podobných ilnov,ac'í se z,abýva,la
a bude zabývat 'rieso:rtlllí centrálně řízená vědeckovýz'kurnná ZJálklladnave s.polluplráci se všemi 01'g.aniza1cemi reso,rtu V rá'il1;ci'res,ortníh() úkollti t'echni'Cikéh.o rozv()je Č. 2-08. První Ivý,sl,edky jsou ,a'kc:ept,ovállly do Ú!vodníh,o projelktu obnovy map velkých měNt,e'k na území ČSR.
Uvedený z'pŮs.ob aplli~ace fotogrammetri'e
Ipř,edevším při vellk()rněřítlkovém ma,pOivání bude 'podst,atně náročlnějš,í na úroveň organiz,ace ,a řízení
mapovacích pr,acL Bude nutné v'e 'vš,ech organiziB.cích ,resortu vybudovat účinný systém ří:zení ,fr
,vnější i vnitřní koordinace 'p.r1ací,zvlédající pruběh prolínajídch
s:e 'výf1obnkh cylklů 's různými
termíny llet:eclkého měřickéiho snímkování ,a s Ikombilll,acemi rŮZillých mapov,acích me'toid (obr. 1). }en
zdolk,ollllalená 'koord'i:naoe dolká~e eliminova't ztrát,ové č,asy lrild'íi t,echni,ky 'na minimum. Slystém nesmí opomenout žádná pracoviště včetně stvediselk
g,eodéz',i,e v okreslech ,a ,mus:í z,ahrnovat určit()u
retkvaliifilkaci pracovnílků. Nového flozmě'Tu nabude z t,oho,to pohl,oou ZJejména beZlporuchové, pokud možno přímé spojoní fotog,ram:metricikých

p,r,aoovišf s Ipřílpťia'vou výlroby a zejmélna s výplOčetlllími stř8lMslky.

Přes všechny luv,erdienésnahy má ,a v budoucnlll
bude mít pro vývojové trendy fotogrammetrických
metod zásadní význam rozvoj aplikabilních
technických prostředků, jak v oblasti fotogrammetrických přístrojů a zařízení, tak i v oblasti užité mikroelektroniky.
Stav, zejména
na úseku
,au'tomaf1izlace sbě,ru dat, 'S'1i snaží,me řešit i vI,astI1ínlli sil'almi, např. 'v ráJmci "Programu el1elktronizace geoQ1eticlkých a Ikartografkkýchprací".
I když jsme relativně úspěšní, tato cesta nevyřeší
potřebu kvalitativního zvratu v úrovni dosažitelného fotogrammetrického
instrumentária.
Reálné řešení je pouze v možnostech koncentrovaného
úsilí
geodetických služeb socialistických států ve spolupráci s příslušnými aktivitami RVHP.
Z tohoto Ipohl:e1du j1e možné jlen 1ll1vít,atrozhodnutí IkonzluI.t,ativní !porady př,edstavitelů goodetic~kých sl!užleb s,oci,allisti'ckých Istátů, Ikterá sle IU!slkuÍlečnil.a 'v l'etošním ,roce i\T Berlíně, .us.tanovit odbonnou komisi spo leČlenství, Ikterá v ,násl1edujícím
obd,obí In1aváLŽes'P'01ulprácis pot1enci,onálními vý-
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robci potř1eibnýich ,pBí-strojů ,a z,a'řizení i mater'iá!lů
s cÍliemkoncentrov,aJtpožadalvky
gleodétie la Ikartoglfafile na raci,on,alizaci mater'iálně t.echnic1kého
zabezpeČiení provozní pr,aJ~e,a s cílem kO!Qr'dinovat
pwduiklci již vyblUdovianýc1h,vlastních lakťivit geodetických sluŽieb na t,omto úselklU.

[1] OSIPUK, E. S.: O sozdanii planov selskich naselenych punktov, kačestvo aerosjomky. Geodezia i kartografia. 1987, Č. 7.

Příspěvek byl přednesen na konferenci
"Racionalizace
mapování ve velkých měřítkách
fotogrammetrickými
metodami",
Brno, 21.-23. 9. 1987.

Lektoroval:
Ing. MiloslavMiiller,
náměstek předsedy ČÚGK

Problémy automatizace

velkoměřítkového mapování.
Stav vývoje a realizace nových technologií
a technických zařízení

Jedním z hlavních směrů urychlení vědeckotechnického rozvoje topograficko-geodetické
produkce je
přechod na novou kvalitativně vyšší úroveň prací,
tj. na číselné mapování terénu. Hlavním charakteristickým znakem tohoto přechodu jsou dva vzájemně propojené problémy:
přechod na číselné metody sběru a zpracování
topografickogeodetické
informace, který je založen na vytvoření, vedení a využívání principiálně nového druhu produkce - digitálního to_
pografického modelu terénu,
komplexní automatizace polních i kancelářských.
prací při vyhotovení číselných map a plánů.
První problém je vyvolán tím, že v posledních letech většina odvětví národního hospodářství, využívající topografic1ké informace, postupně přechází
na automatizované metody projektování, plánování
i řízení. To vyvolává potřebu zpracování digitálního
topografického
modelu terénu. Digitální model te_
rénu [DMT) je výchozím materiálem pro práci systémů automatizovaného
projektování
[SAP) investiční výstavby a automatizovaných
systémů řízení území i jednotlivých inženýrských objektů [ASŘ).
Nyní se v několika desítkách různých organizací
v zemi současně rozpracovávají
tyto SAP a ASŘ,
z nichž každá předkládá svoje požadavky na DMT.
Proto se v nejbližší budoucnosti, možná již v následující pětiletce, stane tvorba DMT jedním ze základních druhů geodetických prací.
Druhý problém - automatizace produkce - je
vyvolán tím, že sev posledních letech objevila tendence zvětšovat měřítko mapování, rozšiřovat práce
ve stavenictví a při rekonstrukci
staveb a objektů. To zvýšilo požadavky na kvalitu prováděných
prací a zejména na termíny předávání výsledných
materiálů odběratelllm. Na základě toho vznikl problém zabezpečit soulad vydávaných topografických
materiálů se skutečností v době projektování, vý-

D.V.Lisi ckij
Novosibirsk, SSSR

stavby a plánování, tj. prakticky v libovolném okamžiku. Vzhledem k tomu i vzhledem k nutnosti každoročně zvyšovat objemy prací při snižování počtu
pracovníků a pracovních nálkladů, je topograficko-geodetická produkce postavena před úkol široce
automatizovat polní i kancelářské práce.
Řešení uvedených složitých úkolů se u geodetické
služby SSSR uskutečňuje podle jednotného plánu,
který koordinuje a sjednocuje aktivity mnohých vědeckých a provozních organizací země do tří základních směrů:
definování obecného vědecko-metodického
zá_
kladu, tj. rozpracování teorie číselného mapování,
rozpracování
a Ikompletizace
technické
báze
automatizace polních i kancelářských prací,
rozpracování vysoce efektivních technologií polních a kancelářských
prací, automatizovaných
technologických postupů i systémů mapování.
Teoretické výzkumy dovolily formulovat základy
číselného mapování terénu. Byla určena informační podstata procesu sběru a zpracování číselné topografické informace, stanoveny obsah a struktura
DMT, sestaveny algoritmy zpracování informace,
formulovány základy výkladu topografických
pojmů. Úspěchů bylo dosaženo při rozpracování principů vlastního systému kódování topografické informace, rozpracování nových metod i forem organiza_
ce provozní praxe. Přesto zůstává ve výzkumném
plánu řešení otáze1k automatizace
mapování ještě
mnohtJ nevyřešeného. Zejména se to týká metod řešení složitých forem výškopisu terénu, vyřešení systému smluvených značek optimalizovaných z hlediska požadavkll počítačové grafiky, rozpracování
principů automatické generalizace číselných informací o terénu při přechodu z velkého do menších
měřítek atd.
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Podstatné výsledky byly dosaženy v oblasti vyhotovení a zavedení nových technických prostředků
automatizace a mechanizace v procesu mapování.
V současné době byly plně dokončeny vývojové
práce komplexu technických prostředků - hledačů
podzemních inženýrských sítí, potrubí i podzemních značek geodetických bodů. Od roku 1984 je zabezpečena sériová výroba nového přenosného hledače podzemních sítí IT-4, který má řadu výhod oproti
dosavadnímu známému hledači TPK-I. Stačí uvést,
že při zachování základních technických parametrů
je celková hmotnost sestavy přístroje IT-4 8,5 kg
(hmotnost v současné době používaných přístrojů
tohoto typu převyšuje 30 kg). Byl dokončen vývoj
a je sériově vyráběn hledač geodetických bodů,
který dovoluje v terénu vyhledat stabilizaci geodetických bodů pod zemí, pod základy staveb, pod
asfaltem, betonem, pod sněhem atd. do hloubky 70
centimetrll s přesností 3 až 5 cm. Byly vyvinuty
a s úspěchem jsou při mapování naftových polí
v moři využívány prototypy hledače potrubí pod
vodní hladinou IPT III, které umožňují vyhledat potrubí do hloubky 10 m pod hladinou. Byla vyvinuta
a prošla zkouškami i plovoucí varianta tohoto přístroje (IPT-V) určená pro vyhledávání kovových po_
trubí do hloubky 50 m pod vodní hladinou.
Reálné výsledky byly získány v oblasti konstrukce aparatur pro sběr, registraci a prvotní zpracování polních topograficko-geodetických
informací.
Byl vyvinut a do sériové výroby byl předán polní
registrátor informací na bázi elektronické paměti
(RTONJ a magnetopáskové paměťové ústrojí (NIK).
Re~istrátor RTON je určen pro ruční vstup dat do
elektronické paměti (s využitím ruční klaviatury).
nebo vstup automatický
(při připojení zařízení
k přístroji s číselným výstupem J. Tepřizpůsoben pro
zaznamenání a dlouhodobé uchovávání dat v rozsahu do 32 K slov, jejich přenos buď do zařízení NIK,
nebo do osobního počítače Elektronika
DZ-28
a nebo prostřednictvím
zařízení pro přípravu dat
s využitím magnetické páslky do počítačů jednotné
řady. Paměťové ústrojí NIK je určeno pro záznam
dat z registrátoru
do kazetové magnetické pásky
(v rozsahu do 105 slov) a pro práci s různými geodetickými přístroji.
Využívání komplexu zařízení RTON a NIK umožňuje organizovat automatizované technologické linky při terénních
topografickogeodetických
pracích, podstatně Zikrátit termíny a pracnost kancelářského zpracování informací při vyloučení ručních operací z procesu přípravy dat a jejich zavedení do počítače. Při takových pracích se registrátor RION využívá bezorostředně při měření v poli
(náhradou polního zápisníku 1. nebo může být využit jako zařízení přípravy dat v procesu jejich
zpracování. Při nanlnění paměti registrátoru
se
v kancelář8'kvch podmínkách informace automatizovaně přenesou na magnetickou pásku paměťového ústrojí NIK a po zaplnění kompaktní kazety NIK
se dále předají do výpočetního střediska ke zpracování.
Důležitým úkolem současné etapy v oblasti konstrukce geodetických přístrojů je vývoj principiálně

nových prostředků automatizace přímo polních prací. Řešení tohoto úkolu se ubírá několika směry.
Jedním ze směrů je vývoj technologie a komplexu
techniclkých prostředků panoramatické pozemní fo_
togrammetrie, využívající panoramatické fototeodo_
lity a speciální vyhodnocovací přístroje. Výzkumná
a inženýrská řešení, rozpracovávaná v této oblasti,
dovolují podstatně snížit podíl ruční práce v terénu
a zkrátit dobu polních prací i celého technologického procesu. Zkoušky panoramatického fototeodolitu
dokazují, že za 15 sekund se získá rozvinutá panorama terénu v rozsahu 360~ s úhlovou přesností do
15", Rozměr snímku je 940 X 80 mm, při tom na
spodní straně snímku je vyobrazena očíslovaná
úhlová stupnice limbu. Část kontaktní kopie panora_
matického snímlku, výseč 113°, ukazuje obrázek
Č. la a dvojnásobnou
zvětšeninu části snímku výseče 10° obrázek Č. lb.
Uvedené technické prostředky spolu s elektronickými tachymetry a světelnými dálkoměry, které
jsou již sériově zaváděny do provozní praxe, představují technický
základ automatizace
polních
prací.
Stejně velký význam má vybavení kancelářského
provozu. Základem tohoto technického
vybavení
jsou počítače různých kategorií" které jsou v geodetické praxi SSSR využívány pro řešení různých
kategorií úloh.
O per a t i v n í z p r a c o v á n í výsledků geodetického měření se uskutečňuje s využitím počítačových řídících minisystémll
(VUMSJ na bázi
mini- a mikropočítačů. Tato zařízení se využívají
v podmínkách. které jsou blízké podmínkám polním nebo přím" v poli, přednostně pro práce brigád
a expedicí. V současné době sovětský průmysl vyrá_
bí celou řadu takových systémů na bázi osobních
počítače "Elektronika DZ-28", "Tiskra 1256" a dalších. Řada expedicí a podniků GUGK, ostatních ministerstev a resortů již talkové systémy mají a velmi
úspěšně jich využívají. Tento směr vyžaduje zVýšenou pozornost geodetické veřejnosti, protože pod_
miňuje nové možnosti, které se před topograficko-geodetickou praxí otevírají při osvojování těchto
systémů Jednoduchost využití, poměrně malé rozměry a hmotnost, nízká cena a poměrná dostupnost
zpřístupňují
tyto systémy i malým geodetickým
provozním útvarům. Současně značné technické
možnosti dovolují využít těchto systémů prakticky
pro celý komplex geodeticko-topografických
vý_
počtů.
Tak je pravidlem, využívají se v současné době
minipočítače řady SMEP jako součást automatizovaných pracovních míst (ARM). Všeobecné osvojování této techniky probíhá v procesu digitalizace
tvorby a redakčního zpracování map a plánů. Kromě toho se sleduje tendence rozšiřovat oblast jejich
uplatnění na složitější druhy geodetických výpočt",
taikže postupně počítače řady SMEP přejímají roli
základního výpočetního vybavení podniků.
Velké počítače typu TSEP se využívají pro složité
výpočetní práce spojené s vyrovnáváním, s digitálním modelováním térénu. pro výpočty kartografických zobrazení, pro vedení datových bází. V posledních letech se v SSSR bouřlivě rozvíjí výroba perifé-
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rií k počítačům, a proto se geodetická služba SSSR
postupně vybavuje digitalizačními zařízeními, automatickými koordinátografy, terminály a dalšími za_
řízeními přípravy a zpracování dat. Lze říci" že
v současné době má topograficko-geodetická
provozní praxe technické prostředky, které po osvojení
v provozních útvarech dovolují v dostatečně velkém
rozsahu rozvinout automatizované metody topografického mapování a ověřit výzkumnými ústavy zpracované technologie a matematiclké aparáty.
Rozeberme nyní některé výsledky vývoje techno_
logií, technologických
a automatizačních
systémů
velkoměřítkového mapování.
Realizace technologie digitálního automatizovaného mapování vyžaduje řešení minimálně tří základních úkolů:
vytvoření jednotné informačně normativní základny,
vývoj komplexu vzájemně propojených technologií polních a kancelářských
topografických
prací v rámci automatizovaných systémů mapování,
- vývoj technologie sběru a ukládání digitálních
informací v bance dat.
V rámci úkolu vytvoření jednotné informační základny se v SSSR provádí výzkum zálkladní struktury a obsahu DMT, metod jeho tvorby, vedení a vy-
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užívání. Základní otázkou je zde zpracování jednotných státních normativních dokumentů digitálního
topografického
modelování terénu. Byl již zpracován a zaveden Jednotný systém klasifikace a kódování topografických
objektů terénu a jejich vlastností - speciální jazyk DMT (analogie systému
smluvených
značek, představující
jazyk mapy).
Jsou vyvíjeny jednotné požadavky na strukturu
a obsah DMT, rozpracovány nové "smluvené značky" topograficlkých map a plánů velkých měřítek
(1 : 500 - 1 : 5000), zohledňující specifiku automatické kresby mapy prostřednictvím počítačů a auto_
matických koordinátografů.
Kromě toho se připravuje řada normativních dokumentů, určujících postup předávání dat DMT z jedné organizace do druhé, postup vedení a využívání DMT, postup údržby
DMT atd. Řeší se také důležité otázky ekonomického
charakteru
- stanovení cen, norem a normativů
automatizovaných procesů.
Uvedené pozitivní výsledky byly dosaženy při
technologické
přípravě automatizace
tvorby map.
V rámci řešení tohoto úkolu byl současně vědeckovýzkumnými i výrobními organizacemi vyvinut, odzkoušen a do praxe zaveden automatizovaný systém
tvorby velkoměřítkových map ASK-I.
Tento systém ASK-I představuje
soubor metod,
technických prostředků" technologii a programové_
ho zabezpečení, určených pro tvorbu DMT a automatizovanou tvorbu topografických
map a plánů.
Systém zahrnuje
komplex procesLl tvorby map
a plánů, od zabezpečení
mapovacích
prací, vytvoření DMT až po automatické vykreslování originálů.
Systém ASK-I je tvořen čtyřmi vzájemně navazujícími a propojenými podsystémy:
sběr topografických informací,
prvotní výpočetní zpracování dat,
vytvoření topografického DMT,
kartografické zobrazení informací.
V souhrnu tyto podsystémy zabezpečují resení
známých úloh topografického
zaměřování, tvorby
i vykreslování topograficlkých map a plánů. Při tom
ka7.dý z podsystémů
disponuje celým souborem
funkcí, Jejichž kombinace dovolují vytvářet různé
technologické
linky, které odpovídají konkrétním
podmínkám provozní praxe. Z tohoto hlediska může
být systém ASK-I považován za flexibilní automatizovanou výrobní linku, která umožňuje splnit zadané požadavky.
Z technologického
hlediska
umožňuje
systém
ASK-I realizaci těchto metod topografického mapování:
geodeticlkých ftachymetrie, ortogonální, polární,
poloautomatického
kartírování 1,
fotogrammetrických
(analogová graficko-numerická, analytická],
kartometrických
(digitalizace
kartografických
materiálů) .
Přitom předpokládá různé formy registrace informací: do normálního zápisníku. do zápisníku speciální formv. bezprostředně na technický nosič pomocí registátorů informací. Zohledněna je i možnost
zpracování dat zaznamenaných v nejrůznějších for_
mách. Programové zabezpečení ASK-I, které zahr-

nuje více než 1500 programových modulů, pracuje
s unifikovaným systémem vstupu a výstupu informací. Proto je využitelné pro libovolné technologie
mapování. DLlležité je jen to, aby výsledky geodetic'kých a fotogrammetrických
měření, rekognoskace terénu nebo interpretace snímků a také materiály digitalizace
grafických materiálů,
obsahovaly
úplnou informaci o vzájemné prostorové
poloze
objektů v terénu a o jejich vlastnostech a aby byly
zaznamenány v takové formě, která umožní vstup
ke zpracování na počítači. Komplex programfl je
koncipován tak, že umožňuje zpracování i informací
získaných technologiemi,
které nejsou v systému
uvažovány. V souhrnu
programové
zabezpečení
A5K-I dovoluje řešit tyto úkoly:
a) prvotní zpracování informace, které obsahuje
vstup informace do počítače, formální kontrolu
dat, výpočet polohových nebo prostorových souřadnic bodů, jejich sdružení do elementárních
obvodů a naplnění operativní báze dat,
b) formalizace topografické informace, která spočívá v realizaci základních sestavitelslkých procesů na počítači - sjednocení topografické informace a její převod do jednotného standardního tvaru DMT po mapových
listech nebo
čtvercích souřadnicové sítě zpracovávané mapy
nebo plánu,
c) kartografické
zobrazení, které umožňuje přechod od DMT ke grafickému obrazu. Sem spadá
aproximace výškopisu a interpolace vrstevnic,
generování smluvených značek a popisu a v konečné fázi sestavení originálu mapy nebo plánu.
Ukázané možnosti systému ASK-I jsou směrovány
na to, aby při provozním zavedení v podnicích Zélbezpei:ily různé technologické
linky, odpovídající
reálným podmínkám provozu. Příkladem jedné z takových linek může být technologiclká linka topografického mapování automatizovanými
geodetickými
metodami, jejíž schéma je zobrazeno na obrázku 2.
Uvedená technologická linka představuje soubor
provozních
technologií,
matematických
postupů
a výpočetních programů, prostředků automatizace
polních i kancelářských
prací a organizačních zásad. Základním předurčením
linky je realizovat
automatizovaný sběr topografických informací geodetickými metodami s využitím současných geodetických přístrojů, transformace
těchto informací
do tvaru, který umožňuje zpracování na počítači,
dovoluje následné vytvoření DMT i originálů polohopisu a výš1kopisu Součástí technologického zabez_
pečení linky jsou technologie různých způsobů topografického
zaměřování
(elektronická
tachymetrie, polární metoda redukčními dálkoměry, klasická tachymetrie,
metoda konstrukčních
měr,
oměrných měl' apod. I, technologie zpracování polních materiált'l. vytváření DMT a informací pro automatický koordinátograf.
Technickým základem linky jsou polní i kancelářské prostřed1ky z provenience SSSR a státll RVHP:
elektronický tachymetr (ET] Rekota. elektronickooptický tachymetr (EOT) Ta 5 a EOT-2000. světelné
dálkoměry 2 SM2 a SM5, optické tachymetry a optické teodolity rOT], registátory
polních informací
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RION a paměťové ústrojí NIK, zařízení přípravy dat
s využitím magnetické pásky (UPDML) ES 9002,
řady JSEP minimálně EC 1022, mikropočítače typu
D3-28; automatické Ikoordinátografy (GP) ES 7054,
ES 7051, Kartimat, Digigraf 1203 a další.
Strukturně technologická linka obsahuje tři skupiny technologických modulů.
První skupina modulů sb ě r u digitálních topografických informací zahrnuje procesy automatizovaného měření. Moduly patřící do této skupiny
umožňují v závislosti na vybavení podniku realizovat 24 variant způsobů polního měření s využitím tří
režimů registrace výsledků:
automatický, bez účasti pracovníka při registra_
ci souboru dat a identifikaci naměřených veličin,
poloautomatický,
umožňující automaticky
registrovat jen část měřených veličin (vzdáleností) a identifikačních informací,
režim ruční registrace, při Ikterém jsou všechna
data v procesu měření zaznamenávaná na technický nosič pomocí klaviatury registrátoru ručně.

Skupina modulů p r v o t n í h o z p r a c o v á n í
dat, získaných při polních pracích, umožňuje výpočet a kontrolu dat a vytvoření báze dat. Podsystém funguje pomocí souboru uživatelských programů, které umožňují zpracovat naměřené veličiny
získané všemi 24 variantami polního zaměření.

Moduly v y tvá ř e n í D M T a t vor b y map
dovolují získat DMT a sestavitelské originály speciálních topografických plánů automatizovaně s ma_
lými ručními dodělávkami. Část takového sestavitelského originálu je zobrazena na obrázku 3 (bez
ručního dopracování).
Technologická linka umožfiuje získat komplexní
nebo dílčí rozčleněné originály výchozích digitálních topografických
informací pro projektování
a SAP, umožňuje výrazně - nejméně 15 až 20krát
- zvýšit produktivitu práce a operativnost vydávání potřebných materiálů pro kancelářské práce. Přitom automatizuje řadu nejpracnějších
a rutinních
operací [zápis, děrování, vynášení bodů, rýsování
a další) a podstatně zvyšuje kulturu práce.
V následujícím období bude tato technologická
linka spolu s ostatními technologickými
linkami
ASK-I podrobena
širokému provoznímu ověření
a bude provozně zavedena. Protože je takto složitý
systém zpracován v zemi poprvé, setkají se při jeho
realizaci v provozních podmínkách pracovníci i ve_
doucí provozu s nemalými tě~kostmi, jak technického, tak i kádrového charakteru. Všechny tyto těž_
kosti budou postupně odstraněny a práce půjde
jistě zdárně kupředu. V každém případě bylo v současné době pomocí ASK-I vyhotoveno několilk stovek originálů map a plánů velkého měřítka. Součas_
ně byly zpracovány praktické vzory prací, vypracovány normy a ceny procesu automatizovaného mapování, připraveny nezbytné kádry specialistů pro
různé části automatizovaného procesu.
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Uvedené úspěchy v oblasti digitálního modelování
terénu podnítily rozvoj zpracování moderníCh metod shromažďování a vydávání topograficko-geodetických informací
na principu
specializovaných
datových bází. Banka dat, jalko naléhavá potřeba,
je podmíněna automatizací procesu měření a automatickým zpracováním
materiálů topografických
prací a také rozšiřujícím se využíváním DMT v různých odvětvích. V souvislosti s tím je v SSSR vypracován automatický
informační
systém geodézie
a kartografie (AISGK - město) pro potřeby měst,
jehož zkoušky právě probíhají. Systém, jehož součástí je počítačově ovládaná banka topografickogeodetických dat, dovoluje shromažďovat a na zakázku městských
organizací operativně vydávat
rozličné informace, zejména o dokumentaci topograficko-geodetického
zabezpečení, o bodech geodetiCikých sítí, o sítích podzemních vedení, investič-

ní výstavbě města a další. Po zkušebním ověření sy_
stému se plánuje jeho zavedení ve velkých městech
minimálně s miliónem obyvatel.
Na základě dosažených výsledků v oblasti automatizace velkoměřítkového
mapování v SSSR je
možné učinit závěr, že k dnešnímu dni jsou v topograficko_geodetické
praxi v zásadě dokončeny vědecké, technologické i technické základy automatizace velkoměřítkového
mapování. To znamená, že
je ukončena přípravná fáze a následující pětileté
období 1986-1990 se stane pětiletím pralktické aplikace automatizace
a tedy zabezpečí podstatné
urychlení vědeckotechnického
pokroku v topograficko-geodetické provozní praxi SSSR.
Do redakce došlo: 24. 4. 1987
Ing. Miroslav

Podiel fotogrametrickej metódy
mapovania na plnení úlohy BOMF máp
vefkých mierok v SSR

Mapy velkých mierok, ktoré vzhladom na svoju podrobnosť, prehladnosť a presnosť sú nevyhnutným
podkladom
na vedenie evidencie nehnutefností
(EN), plánovanie polnohospodárskej
výroby, real:záciu investičnej výstavby, ochranu pofnohospodárskeho a lesného p6dneho fondu, správu národného
majetku, ochranu socialistického vlastníctva a ďalšie činnosti, majú osobitný význam pri zabezpečovaní potrieb národného hospodárstva.
V súvislosti s požiadavkami spoločnosti na vysokokvalitné mapové diela a vzhladom na to, že v čase vydania zákona č. 22/1964 Zb., o EN vyhovujúce
mapy pre potreby EN existovali len pre 66,3 %
územia Slovenskej socialistickej
republilky (SSR),
vláda SSR uložila predsedovi Slovenského úradu
geodézie a kartografie
(SÚGK) uznesením Č. 134
z 28. 4. 1971 zabezpečiť dobudovanie a obnovu mapového fondu máp velkých mierok na území SSR
do roku 1985. Uznesenie vlády SSR vychádzalo
z podrobného prieskumu a rozboru stavu mapového fondu máp vefkých mierok, na základe ktorého
bola vypracovaná rezortná koncepcia a program
mapovania do roku 1985.
Na zabezpečenie tejto náročnej úlohy boli stanovené všeobecné zásady budovania a obnovy mapového fondu (BDMF] máp velkých mierok. Prijaté
zásady okrem iného stanovili, že pri BDMF máp
velikých mierok sa pOUŽije číselná metóda mapova-
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nia (hlavne v intravilánoch)
a metóda leteckej
f o t o g r a m e t r i e (hlavne lesy). Fotogrametrická metóda s číselným vyhodnotením polohopisného
obsahu mapy sa stanovila ako základná mapovacia
technika. Ako ukázala prax, potvrdilo sa, že táto
metóda je nielen rýchla a progresívna, ale pri dodržaní technológie aj dostatočne presná, a to ako
na účely vedenia EN, tak aj pre ostatné potreby ná_
rodného hospodárstva. Prakticky nebolo ani možné
splniť uznesenie vlády SSR Č. 134/1971 bez použitia
fotogrametrickej metódy [1].
2. Úloha BOMFmáp vel'kých mierok v zmysle uznesenia vlády SSR č. 134/1971
Na plnenie úlohy BDMF bol 'v roku 1971 vypracovaný projekt v súlade s d6vodovou správou k uzneseniu vlády SSR Č. 134/1971. Do projelktu mapovania boli zahrnuté aj lokality rozpracované pred ro_
kom 1971, ktoré v tom čase neboli ešte skončené.
Úloha dobudovať mapový fond do roku 1985 na
území SSR o celkovej výmere 13 788 km~ sa stala
základnou úlohou rezortu SÚGK a od roku 1971
bola ťažiskovou úlohou Geodézií, n. p. v krajoch
[2]. Na zabezpečovaní plnenia úlohy v Stredoslovenskom kraji sa podiefali v rámci výpomoci tiež
organizácie rezortu Českého úřadu geodetického
a kartografického
(ČÚGK).
Úloha si svojim rozsahom a d61ežitosťou vyžiadala osobitné organizačné opatrenia, zavedenie no-
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vej technilky a technológie s plným uplatnením mechanizačných
a automatizačných
prvkov. Tvorba
mapového fondu sa začala uskutočňovať v súlade
so "Smernicou na technickohospodárske
mapovanie " z roku 1969, pričom základnou mierkou (M)
mapovania bola Ml:
2000, v súvislých lesných
priestoroch 1 : 5000 a v intervilánoch miest a strediskových obcí 1 : 1000.
3. Metódy mapovania a prístrojové vybavenie
Hlavnou mapovacou metódou bola fotogrametrická
metóda s vyhodnotením polohopisu na kresliacom
papieri nalepenom na hliníkovej fólii, pri súčasnom
vyhodnotení výškopisu na priesvitnej
fólii. Konštrukčné práce a kartografické
spracovanie sa vykonávalo v plnom rozsahu ručne. V priebehu 5. paL
ročnice sa pri fotogrametrickej
metóde mapova.
nia postupne prešlo na analógovo-číselné vyhodnocovanie polohopisu a jeho zobrazovanie sa začalo
vykonávať pomocou automatizovaného
zobrazovacieho systému, pričom výškopis sa vyhodnocoval
a spracúval len v prípadoch, ak táto zložku mapy
požadovali organizácie iných rezortov na vlastný
náklad. V období 5. pafročnice sa v podmienkach
rezortu SÚGK začala v značnom rozsahu využívať
fotogrametrická
metóda aj pri mapovaní intravilánov v Ml: 2000 a 1 : 1000.
V súlade s koncepciou a programom úlohy BDMF
sa v rezorte SÚGK postupne dobudovali fotogrametrické pracoviská na podnikoch Geodézia v krajoch. Všetky tieto podniky sú vybavené fotogrametrickými vyhodnocovacími
přístroj mi typu stereometrograf
s registračným
zariadením typu koordimeter, ktoré tvoria zálkladné prístrojové vybavenie, ďalej fotogrametrickými
prístrojmi typu topokart s ortofotom a dva podniky vlastni a prístroje typu stekometer.
Konštrukčné a zobrazovacie
práce, ako pri fotogrametrickej
tak aj pri geodetickej metóde mapovania, sa v súčasnosti v plnum
rozsahu vykonávajú číselne na počítačoch a automatických koordinátografoch.
Dva podniky sú vybavené automatickým koordinátografom
typu digigraf a rezortné výpočtové stredisko vlastní stredný
počítač typu EC 1033 a zobrazovací systém typu
Ikoragraf.
Využívanie fotogrametrickej
metódy a zavádzanie automatizácie si pri plnení úlohy BDMF vyžiadalo pomerne náročnú a zložitú technologickú prestavbu výrobných kapacít, zvýšila sa vnútropodniková, medzipodniková i medzirezortná
kooperácia,
čím narástla náročnosť na riadiacu prácu pri súčasnom zvyšovaní
kvalifikácie
priamovýrobných
i riadiacich pracovníkovo
4. Technologický postup spracovania máp pri použití fotogrametrickej metódy
V podmienkach rezortu SÚGK sa používa všeobecne
známy technologický
postup
fotogrametrického
mapovania. Letecké meračské snímkovanie sa vyIkonáva spravidla dvakrát, a to pred i po signalizácii podrobných bod ov polohopisnej zložky mapy,
pričom meračské snímkovanie pred signalizáciou
(predbežné snímkovanie)
slúži predovšetkým
na

zhotovenie zvačšenín leteckých snímkov potrebných na miestne vyšetrovanie vlastníckych a užívacích vzťahov k nehnuteTnostiam, a tiež ako podklad na návrh signalizácie podrobných bodov polohopisu a vlícovacích bod ov.
Meračské letecké snímkovanie
po signalizácii
(meračský nálet) sa vykonáva približne v trojnásobne menšej mierke aiko je mierka mapovania
a získané snímkové materiály sa používajú na vyhotovenie meračského náčrtu a samotné vyhodnocovanie. Letecké meračské snímkovanie sa vykonáva spravidla v smere západ-východ
so 60 % pozdÍžnym a 30 Dli) priečnym prekrytom tak, aby jeden za snímkov v snímkovej rade pokryl celý mapový list, čo umožňuje vyhodnotenie obsahu mapového listu z dvoch stereomodelov. V záujme znižovania materiálových nákladov sa v poslednej dobe
upúšťa od predbežného snímkovania a na potreby
miestneho vyšetrovania sa využívajú buď zvačšeniny leteckých
meračských
snímolk z archívnych
fond ov, prípadne kópie pozemkových máp.
Body polohopisnej zložky mapy sa pred meračským snímkovaním signalizujú štvorcovými signalizačnými znakmi o rozmeroch vyplývajúcich zo
vzťahu ms: 3001). Výrobu signalizačného materiálu
si zabezpečuje každý podnik samostatne. Materiál,
z ktorého sa signály vyhotovujú, je r6znorodý (sololit, smrekopol, papierová lepenka a pod.). Body,
ktorých zobrazenie na snímke je neisté, sa zabezpečia na účely zobrazenia na mape konštrukčnými
mierami na body, ktOl'é sa na tento účel signalizujú.
Fotogrametrickú
metódu
mapovania
značne
zefektivnilo využívanie "Blokovej analytickej aerotriangulácie"
(BAAT) na určovanie vlícovacích bodov. Táto metóda sa v podmienkach rezortu SÚGK
využíva vo vel kom rozsahu a podla skúseností
z praxe znižuje sa prácnosť oproti klasickému sp6sobu vlícovania cca o 80 %. Signalizujú sa len východiskové vlícovacie body a kontrolné body, ktorými sú spravidla body základného bodového poTa.
Podniky rezortu SÚGK vykonávajú fotogrametrické vyhodnocovacie práce v prevažnej vačšine na
prístrojoch
typu stereometrograf
so súčasnou registráciou modelových súradníc podrobných bodov
polohopisu. Transformáciou
modelových súradníc
sa získavajú polohové súradnice
vyhodnotených
bodov, iktoré sa potom používajú pri automatizovanom spracovaní originálov máp na zobrazovacom systéme typu koragraf.
5. Podiel fotogrametrickej
plnení úlohy BDMF

metódy mapovania pri

Splnenie úlohy BDMF v stanovenom termíne určenom vládou SSR jednoznačne
dokázalo, že koncepčné zámery rezortu SÚGK, ako aj ich realizácia,
orientované na intenzívne využitie fotogrametrie,
pri plnení tejto úlohy boli správne. V rámci úlohy
BDMF sa počas troch paťročníc dokončilo mapovanie na území SSR na rozlohe 13 958 km2, pričom
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Poznámka: a ~ plnenie úlohy BOMF celkom (km2)
b ~ fotograrnetrická metóda rnapovflnia (km')
c ~ podiel fotogrametrickej metódy na plnení úlohy BOMF (%)

fotogrametrická
metóda mapovania bola použitá na
rozlohe 12 393 km2, čo činí R8,8 % z celkového dokončeného mapovania. Podiel fotogrametrickej
metódy na dokončenom mapovaní podl'a druhu mapovaného územia a mierok je v tabul'ke 1.
Najvačšiu rozlohu mapovania fotogrametrickou
metódou tvoria pochopitefne
extravilány vrátane
lesov, a to ako v Ml: 5000, talk aj v Ml: 2000.
Viac ako 96 % z rozlohy mapovaných extravilánov
v Ml: 2000 a 1: 5000 bolo zmapovaných fotogrametrickou metódou. Na pomerne vysokom uplatnení fotogrametrickej
metódy mapovania v extravilánoch sa podiefa predovšetkým
Stredoslovenský
a Východoslovenský kraj. V týchto dvoch krajoch
boH pri mapovaní rozsiahlejších
lokalit so súvislými lesnými priestormi využívané tiež Základné
lesnícke mapy vyhotovené fotogrametrickou
metódou v Ml:
5000 orgánmi Ministerstva
lesného
a vodného hospodárstva SSR.
Pri plnení úlohy BOMF sa fotogrametrická
metóda mapovania využívala tiež na mapovanie intravilánov v Ml: 2000 i v Ml: 1000. Na celkovej
rozlohe
1185 km2
zmapovaných
intravilánov
v Ml: 2000 a 1 : 1000 má fotogrametriClká metóda
podiel 14,5 %, keď touto metódou bolo zmapovaných 172 km2. Najvačší rozsah mapovania intravilánov fotogrametrickou
metódou v absolútnom
i percentuálnom
vyjadrení je Vo Východoslovenskom kraji, kde táb metáda bola s výhodou uplatnená pri mapovaní intravilánov
ako dedinského,
tak aj mestského typu.

Podiel fotogrametrickej
metódy na celkovom
rozsahu dokončeného
mapovania v rámci úlohy
BOMF v jednotlivých krajoch, s rozčlenením na
druh mapovaného územia, mierky a metódy mapovania, je znázornený pomoc ou kruhových diagramov na obr. 1. Pri uplatnení fotogrametrickej
metódy mapovania sa v plnom rozsahu využíva automatizovaný sp6sob spracovania
nielen mapového
operátu, ale i písomného operátu pre potreby EN,
:ktorého spracovanie
sa uskutočňuje
na počítači
EC 1033. Automatizované
spracovanie
mapového
operátu sa uplatňuje od konca 5. paťročnice a bolo
využité takmer na 91 % rozlohy mapovanej fotogrametrickou metódou.
Na základe poznatkov z praxe možno konštatovať, že pri dodržaní stanovených technologických
postupov spÍňajú mapové i písomné operáty spracované fotogrametrickou
metódou všetky kvalitatívne kritéria mapovania pre príslušné triedy presnosti v súlade s ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek
- Základní ustanovení.
Dkrem úlohy BDMF sa v podmienkach rezortu
SÚGK používa fotogrametrická
metóda mapovania
pri tvorbe a obnove máp stredných mierolk a pri
tematickom mapovaní pre potreby mimorezortných
odberatel'ov predovšetkým pri vyhotovovaní mapových podkladov pre meliorácie pofnohospodárskej
pody, projektovanie
a výstavbu vodných diel na
Dunaji, vodných nádrží, výstavbu diafníc, výstavbu produktovodov a na územnoplánovaciu
činnosť
v investičnej výstavbe [1].
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6. Zámery rezortu SÚGK na úseku obnovy mapového fondu v 8. paťročnici
V rokoch 8. paťročnice sa plánuje na území SSR
obnoviť mapový fond na rozlohe cca
5200 km2.
Realizovaním tohto zámeru by sa obnovil mapový
fond na rozlohe 10,7 % územia SSR, čím by mapový
fond v dekadických
mierkach a v súradnicovom
systéme Jednotnej trigonometrickej
siete katastrálnej pokrýval 50 % územia SSR. Približne s rovnakými kapacitami a!ko v 8. paťročnici sa uvažuje aj
v 9. paťročnici pre obnovu mapového fondu máp
vefkých mierok [3].
Tvorba a obnova mapového fondu v budúcom období bude založená na aplikovaní číselných metód
s využitím automatizačných
prostriedkov. Hlavnou
mapovacou metódou zostane aj naďalej fo t o g r am e t r i c k á m e t óda,
so zberom údajov na fotogrametrických
vyhodnocovacích
prístrojoch
a registráciou
súradníc podrobných bod ov.
Z doterajších skúseností pri zabezpečovaní úlohy BOMF možnO konštatovať, že fotogrametria
by
sa mohla v podmienkach
rezortu SÚGK využívať
ešte v širšom rozsahu na zabezpečovanie úloh rezortu i mimorezortných
organizácií, za predpokladu operatívnejšieho
zabezpečovania
meračského
snímkovania a promptnej dodávky snímkových ma-

I n
E x

t
t

r a v i 1á n
r a v i 1 á n

teriálov. Určité zlepšenie na tomto úseku činnosti
možno očakávať od d6slednej apli1kácie dokumentu "Zásady
organizácie
leteckého
meračského
sllímkovania územia ČSSR v rokoch 1986-1990",
ktoré vyjadrujú spoločné úsilie FMNO - 17, ČÚGK
a SÚGK, ako rozhodujúcich
zložiek pri zabezpečovaní a využívaní leteckého meračského snímkovania a ktoré vytvárajú
optimálne podmienky pre
hlavných užívatefov meračského snímkovania.
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Konference EU RO-CARTO
v Československu
528.9[ 4] :061.3

Série konferencí EURO-CARTO započala v r. 1981
v Oxfordu, kde byl jejím prvním organizátorem jeden
z průkopníků automatizované
kartografie v Evropě
dr. David Biekmore. Po Oslo, Grazu, Paříži a Frankfurtu
nad Mohanem uvítalo účastníky této série - jako šesté
v pořadí i Brno. Konference proběhla ve dnech
13.-16. dubna 1987, konala se pod hlavičkou Mezinárodní kartografické asociase (ICA) a záštitu nad ní převzal prof. PhDr. Bedřich Cerešňák, CSc., rektor Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Brně. Hlavním organizátorem konference byla katedra geografie přjrodovědecké
fakulty UJEP v Brně ve spolupráci s Cs. nárq.dním
kartografickým komitétem,Geografickým ústavem CSAV
v Brně, DOJIlemtechniky ČSVTS v Brně, jihomoravskou
pobočk2u Cs. geografické společnosti a Made in ... publicity (CTK). Konference se zúčastnilo na 160 kartografů a geografů z 21 zemí světa, mimo jiné Brazílie,
SSSR, USA, Islandu, ČLR, aj.
Konference EURO-CARTO VI byla slavnostně zahájena vystoupením Janáčkova kvarteta, po němž následovaly projevy prvního místopředsedy České komise
pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Ing. Zdeňka
Smělého, CSc., prezidenta ICA dr. J. L. Morrisona,
Ing. Miloslava Miillera, náměstka předsedy Českého
úřadu geodetickéh,9 a kartografického, Ing. Pavola
Kmeťka, předsedy Ceskoslovenského výboru geodetického a kartografického ČSVTS a dalších. Konference se
zúčastnila řada osobností ze zahraničí, kromě již zmíněného dr. Morrisona i prof. A. M. Berljant a dr. V. F.
Markov ze SSSR, prof. K. Brassel ze Švýcarska, prof.
W. Lichtner z NSR, prof. F. Bouil1é z Francie, Ing.
W. Kainz z Rak~.lUska, prof. D. Bickmore z Anglie
a doc. Liao Ke z Cíny.
Konference EURO-CARTO slouží k výměně poznatkú, názorú a zkušeností v oblasti využití výpočetní
techniky v kartografii. Minulé se zaměřily na dílčí otázky
automatizace kartografického procesu a jejich aplikace.
Například konference v Paříži v r. 1985 byla věnována
vztahu dálkového prúzkumu Země a kartografie, konference ve Frankfurtu n. M. VI'. 1986 využití počítačové
kartografie při tvorbě map. Organizátoři brněnské
konference položili důraz na integrující témata a stanovili následující body jednání: 1. Trendy počítačové kartografie, 2. Geografické informační systémy pro regionální plánování, rozhodov.íní a prognózování. Oběma
byla věnována řada velmi zajímavých
příspěvkú.
Z 12 referátú týkajících se trendů jmenujme alespoň ty,
které se týkaly kartografické manipulace s daty ,otázek
struktury datových bází, výhledú kartografické produkce v Anglii po r. 2000, vzniku nové disciplíny na pomezí
kartografie a dálkového prúzkumu Země, tzv. geoikoniky, klasifikací digitálních map a modelú, software RAVEL pro raster-vektorovou transformaci, trendú počítačové kartografie v ČLR a výuky odborníků v počítačové kartografii.
Druhému okruhu problémú bylo věnováno 18 příspěvků. Zabývaly se tvorbou geografických informačních systémů v jednotlivých zemích, např. ve Španělsku
a Finsku, regionálním rozhodováním v rozvojových zemích na základě kartograficko-geografických informačních systémů na příkladu Tha,iska, tvorbou software
pro automatizované
tematické mapování v NDR.
využitím pro nabídku a přehled-míst pro nezaměstnané
ve Velké Británii a řadou dalších tematik.
Českoslovenští zástupci se věnovali uplatnění geografických informačních systémů v geografické prognóze
(M. Konečný, K. Rais). modelování prostorových struktur v rámci geografických informačních systémů (J.
Krcho, E. Mičietová), přístupům k modelování geosystémových struktur a jAjich dynamiky (I. MitáŘová,
M. HlíjAk). modelování povrchú s využitím funkčních
a geostatistických metod (H. Mitášová a kol.), digitální-

mu mapování s využitím maloměřítkové družicové informace (J. Kolejka, B. Kříž), automatizovanému kartografickému systému DIGIKART a sestavování tematických map (Maryáš J. a kol.) a dosavadním výsledkům
a záměrům v automajizované tvorgě map v n. p. Slovenská kartografia (S. Kondáš). Rada příspěvkú od
zahraničních i domácích autorú zazněla i v panelové
diskusi.
Součástí konference byla i výstava prospektů a přístrojů některých zahraničních firem. Prúběh celé konference se vyznačoval bohatou diskusí, která často pokračovala i mimo vlastní jednání a při exkurzích a společenských akcích připravených organizátory.
Konference byla yysoce hodnocena domácími i zahraničnÍIni účastníky. Rada z nich poukazovala na skutečnost, že došlo poprvé v tak velkém rozsahu k výměně
názorů, poznatků a zkušeností mezi kartografy socialistických a kapitalistických států, kteří pracují v oblasti
výpočetní techniky. Bylo možné též srovnávat úroveň
naší a špičkové světové kartografie v této disciplíně.
I v zahraničí jsou oceňovány naše teoreticko-metodologické přístupy, zaostáváme však v technickém vybavení
pracovišť, v aplikacích nejnovějších poznatků výpočetní
techniky, ve využití materiálú dálkového průzkumu
Země, aj.
Součástí konferenčních materiálů jsou i dvě publikace
v jazyce anglickém, a sice Proceedings EURO-CARTO
VI v rozsahu 303 stran a Abstracts of Papers EUROCARTO VI v rozsahu 81 stran.
Doc. RNDr. Milan Konečný, OSe.,
předseda organizačního výboru
konference EURO-OARTO
VI

Ve dnech 21.--25. června 1987 se konalo 54. zasedání
ř'ídícího kolektivního orgánu FIG Stálého výboru
v Norsku v měste§ku Sandvika, ležícím 15 km jihozápadně od Osla. Ceskoslovensko bylo na tomto jednání zastoupeno šestičlennou delegací.

1. Geodézie v Norsku-·-

stručná

informace

Geodetické práce jsou v Norsku zabezpečovány jednak
specializovanými vládními organizacemi s celostátní
případně
městskou
působností
(Statens Kartverk,
městské geodetické úřady). geodAtickými pracovišti
při rúzných oborech národního hospodářství (spoje,
silnice, těžba nafty) a ROukromými firmami (pracujícími
převážně v zahraničí). Resortně přísluší problematika
geodézie do ministerstva životního prostředí. Dokumentování vztahů k nemovitostem je zajišťováno místními soudy.
V zemi existují dvě geodetické za]mové asociace:
společnost pro geodézii, kartografii a fotogrammetrii
(založená 1969) a
- norská asociace registrovaných geometrú, suplující
odbory i vědeckotechnickou společnost.
-

2. Zasedání

Stálého výboru

Přítomno bylo 27 národních delegací, ,.;astupujicích
g9 společností: Alžírsko, Austrálie, Bulharsko, Cína,
CSSR, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko,
Kanada, Maďarsko. Nigérie. Nizozemí, Norsko, Nový
Zéland, NSR, PC?,lsko,Rakousko, SSSR, Sýrie, Španělsko, Švédsko, Svýcarsko, Turecko, USA.
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Zo zprá vy byra, pi'odnesoné generúlním sl'1uetúřelll
Y oungsmn (CA) vyplynulo, že,
-- v mellidobí od XVIII. kongresu v '.I'orontu (19Hti)
vyšla další 2 čísla Bulletinu;
- k 9 sborníkům z XVIII. kongresu pi'ibyl Rvazek O ofieiální zpráva o kongresu a 10 - referáty, došlé po
uzúvěree;
-- v souladu s rosoluoí 53. :rasedání stálého výboru byly
ustaveny zvláštní praeovní skupiny, a to
a) k problematieo IAESTE,
b) k déloo budoucíeh kongreRú 1"10;
-- obsah publikaeo ..Historie a reRolueo 1"10", JOJIIl1Ž
autorem je čestný člen FIO AhrenR (DE), byl aktualizován o informaoe z XVIII. kongresu FIO v Torontu
(1986).
Daykin (CA) podal výslednou zprávu o XVIII. kongresu FIG v Torontu:
- přítomno bylo 1004 řádný oh delegátů a 479 účastníkú
na základě denních vstupenek,
- na organizaci se podílelo 200 dobrovolných spolupracovníkú,
- oelkem bylo předneseno 207 vyzvaných a 89 panelových reforátú,
na jednání v komisích bylo prúměrně 61 účastníkú,
na panelovýoh diskusích 4-2a na odbornýoh exkursíeh
63.
V dalším byly podávány zprávy o dosavadníeh výsledoíeh práce ad-hoc komiSÍ, ustavených na kongreRu
v Torontu (1986):

Celó jodnání Stálého výboru 1"10 bylo již tradičně
zarámovlí.no samostatným
slavnostním
zahajovacím
a závěrečným zaRedáním, dávajícím možnost hORtitelúm
(lmnonRtrovat s[Joleěenské postavení geodetll v zemi.
Také na tomto zasedání vystoupili představitelé ministerstva životního prostř-edí a vedoucí pracovníci Statens
Kartverk z HonefosRu .. Tako uká:rka kulturního 7ázemí
Norska
byly smyčcovým
kvartetem
munieipality
Baerum př'edneseny ukállky z díla Edvarda Griega a J 0hana Kvandala. Cel§ zasedání bylo zarámováno znělkou
FIG našeho Jii'ího Simka.
3. Symposium

o digitálním

mapování

Odborný program byl výhradně zajišťován norskými
odborníky, kteří representují svébytný skandinávský
přístup k dané problematice. Anker (NCC -- Norwegian
Computing Centre) uvedl výsledky rozhodovací analýzy
kdy mapovat a kdy mapu revidovat. Mc Cullach (kat.
geografie UniverRity v Nottinghamu)
řešil otázku,
zda malé počítače jsou vhodné pro velké geodetické
organizaee. Hobb (NCC) presentoval sysMm vceňová.ní
na osobním počítači pro Zambii a zabýval se otázkou,
zda nejmodernější technika múže nahradit omezené
přírodní zdroje. Engebretsen (Ústřední úřad statistický,
Oslo) ve svém příspěvku seznámil s digitálními postupy
a DPZ pro monitorová.ní změn ve využívání území.
Bie (NCC). který mj. Hdil celé zasedání nezvyklým zpúRObem, odvozoným z jeho televizní moderátorské činnosti, analyzoval dúvody 25letého období, po které je
zaváděno digitální mapování. Tveitdal (VlAK A/S) RC
zabýval ekonomickou hodnotou digitálníeh map velkých
měřítek z hlediska skandinávského přístupu.
V rámci programu bylo umožněno vystoupení i několika zahraničním účastníkům. Tak odezněl i příspěvek
na téma propojení městského informačního systému
pro hl. mčsto Prahu a~infoI'lnačního systému geodézio
a~ l~artografio autorú C<í.lka (BIS Praha) a Slaboeha

--- komise k problematice geodéllie v rozvojovýeh zemíeh - president Weir (CA).
-- komise pro ú:rAlnní strukturu FICf a mgionální inieiativu -- vieepresident Mc Culloeh (CA),
.- komise pro definiei pojmn ..geodcti' .- vieeproRident
Talvitie (FI).
. kOllliso pro sk\lú instituce 1"10
- vie"1J1·('sid('It1. (UUGK).
Kaearski (BG).
Výsledky sYlllJlosia by so daly Rtručnč shrnout takto:
VlIhlod81nk tomu, že na práei poslpdníeh dvou eitova- investice do digitálního mapování mají návratnost
nýeh ad-hoe komisí se podílejí též českoslovenští zástupaž po 7 létech,
ci a protože budou dokončeny práce pravděpodobně až
-- efektivnost digitálního mapování se projeví přena 55. zasedání St.álého výboru FIG na Novém Zélandn.
devším ve spojitosti R budováním uživatelsky orienbudo o jejich č,innosti pothí.na později samostat-ná infortovaných integrovaných informačních systémů,
Illace.
-- poměr náklady/zisk lze u rúzných zpúsobú využití
Stálý výbor sehválil soubor (leviti interních směrnie
digitálního mapování charakterizovat
jako 1/1 při
pro činnm,t FIG, které jsou značllou POlllOoí(',lenským
následné tvorbě mapových podkladú, 1/2 při projekasoeiaeím v běžné činnosti (napi·. mí.rodníeh delogMú.
tování a plánování, 1/4 při budování a údržbě intekongresové soutěži mladýeh geodetú atd.) i pro zajišťogrovaných informačních Rystémú,
vání rúznýeh typi'l akcí 1"10.
- lIVI.pozornoRt se věnuje vlivu počítačového a navaZvláštní pozornost byla věnována hnlloRti Rpolečmého
zujícího vybavení na pracovní podmínky, kvalifikační
,·.ýboru FIO, ICA, ISPHS. IAG a IHU. který koordinuje
nároky a celkovou humanizaci prací spojených s tvorpráei těchto Rosterských llwzinárodníeh
organizací.
bou a využíváním digitální mapy,
Společný výbor Re zatím sešel devětkrát -- nejbližší
-- prokazuje se, že otázky technického vybavení i prozaRedání je plánováno na ř'íjen 1987 do Morelie (Mexiko),
gramové zabezpečení tvorby digitálních map jsou
při příležitosti 13. mezinárodní konfereneo ICA. I když
v současné době vyřešeny. nevyřešenou zůstává strase počítalo s tím, že funkce společného výboru přejdou
tegie organizace a budování navazujících informačna IUSM (International Union of Surveying and Mappních systémú.
ing), založenou z podnětu prof. Pejevského (BG), :ratím
omezený počet členú unie (FIG, ICA, ISPHS) tomuto
integračnímu záměru brání. Z tohoto důvodú bylo stálým výborem odloženo schválení pi'edloženého statutu
IUSM.
Program
-

--

--

----

budoucích

akcí FIG

byl doplnčn

takto:

55. zaRedání Stálého výboru FIG a konference o pHnosu geodézie k rozvoji státu, 14.-17. i'íjna 1988,
Wollington. Nový Zéland,
50. zasedání Stálého výboru FIO a 8 Reminářú k rlt:rným otáI.kám geodézie a kartografie, 14.-21. srpna
1989, Budapešť, Maďarsko,
XIX. kongres FIG, 57. zasedání Stálého výboru
a 19. valné shromáždění FIG, 10.--19. června 1990,
Helsinky, Finsko,
58. zase~á.ní Stálého výboru FI0, květen 1991,
Roijing, Cína.
~9. z~sedání Stúlého výboru HJU, l!J92, Madrid.
Spanelsko.

Organizaee vznikla v roce 1986 sloučením hydrografického a kartografického
(tj. mapovacího) podniku (zal.
1773), Organizační struktura (viz tab. 1).
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Celkový počet pracovníkú
dosahuje asi 600. Pracovní
náplil zahrnuje čtyři hlavní oblasti:
I. zakládání a vedení inf. systémú, II. určování polohy
bodů na souši i na moři, III. vydávání map celé měřítkové řady (vč. námořních) a geografických dat, IV. standardizace, koordinace a řízení mapování na souši i na
moři a informačních systémú o území.
Mezi hlavní uživatele produkce patří nmnicipality
(26 %), zemědělství (13 %), obrana a doprava (po 10 %).
Financování podniku je z 80 % ze státního r07:počtu,
po 10 % od hlavních uživatelú a z prodeje informací.
V nejbližší budoucnosti se podil rozpočtových prostředkú má výrazně snížit.
K technickým
zajímavostem,
hodným pozornosti,
jistě patří následující:
-- právě probíhá tvorba digitálních map marek (krajú)
s výstupem
v měř. I: 100000, I: 200000 a I :
: 500000,
-

pro rozhodování
místních orgánú o nové výstavbč
jsou do panoramatických
leteckých snímkú počítačovou grafikou zobrazovány
územní (zastavovací)
plány,

--- pokračuje se na tvorbě digitálního
atlasu NorsJm
s výstupem jak na obrazovce terminálu. tak i v tradiční grafické formě,
-

k významným
technickým
a ekonomickým
úspěchúm
patří
široké
využití
kompaktních
disků
(CD-ROM) jako nosičú informací (kapacita fí50-580
Mb, což je 150000 stran textu).

Mezi pracovníky
organizace
má
Praha své obdivovatele,
především
konferenci v září 1986.

ČSSR a zvláště
po kartografické

Jde o jedno z praeovišť městského úřadu Osla. Pracoviště se podílí na ověř'ování informačního systému OSLO-IGDM (Tnt0ractive Graphic Data Management System).
Práce byly zahájeny v r. 1982, studie v r. 1983, prováděcí projnkt 1984- -li. v sO\l{,asnosti se ovN'ujn na dvo\l
lokal itlí.ch.
OSLO-IGDMS
.in 7.amOI'(.n na tvorbu
7.íí.ldadnídl
(technických)
digitálních
map velkého a středního
měřítka,
automatizovanou
dokumentaci
technického
vybavení města, ú7.Cmní plánování. poskytování
digitálních informací uživateJúm ap.
K využitelným

p07.natkúm

z této exkurze jisti'> patÍ'Í:

- definice a implementace databází a zavedení základních technologií je značně pracnčjší, než se předpokládalo,
-- pro práci s komplexními
strukturami
je nezbytná
intera.ktivní grafika,
-- aplikační využití IGDMS se trvale r07:šiř'uje, mj.
propojením na další informační systémy,
-- zájem o využívání souřadnicové
lokalizace předčil
původní očekávání.

Uvedcný stručný přehled odborných poznatkú, získaných na 54. zasedání Stálého výboru FIG.snad dostate{,ně dokumentuje
význam takových
akcí pro zís~ní.ní
široké škály informací o světové úrovni oboru. Vedle
svého poznávacího charakteru Il}fLjíjistě i význam srovnávací a konečně i inspirativní. Ceskoslovenský národní
komitét pro FIG chce i nadále pokračovat v pohotovém
předávání
získaných
informací
odborníkúm
našeho
oboru a získávat je pro další spolupráci na mezinárodním
poli.
Ing. Jl1ilan KUmeš,
technický náměstek ředitele Geodézie, n. p., Brno,
předseda Československého národního komitétu
pro FIG

Mezinárodní kolokvium "Využití
kosmických fotografických snímků
pro mapování zemského povrchu"

Před zahájením
lipského
podzimního
veletrhu
1987
uspořádala Vědeckotechnická
společnost pro geodézii,
fotogrammetrii
a kartografii
[WTG GPK1 při Kammer
der Technik der DDR a mezikomisní pracovní skupina
"Kosmická fotografie"
(předseda prof. Szangolies, TU
Dresden) Mezinárodní společnosti pro fotogramm3trii
a dálkový průzkum ISPRS ve dnech 4. až 6. září 1987
v Lipsku mezinárodní kolokvium o měřickém snímkování z kosmu.
Kolokvia se zúčastnilo 59 odborníků ze 13 zemí, NDR,
NSR, SSSR, USA, Rakouska, Polska, Československa, Bulharska, Číny, Švédska, Itálie, Brazílie a Kanady. Mezi
významné účastníky patřili prezident ISPRS G. Konecny
z NSR, generální tajemník ISPRS K. Torlegard 7e Švédska a předsedové komisí I a II ISPRS Ph. Hartl z NSR
a L. W. Fritz z USA. Hostitelská země byla zastoupena
pracovníky podniku Car! Zeiss Jena, Technické univerzity v Drážďanech, akademie věd, podniků geodézie a
kartografie
a vědeckotechnické
společnosti. Ze Sovětského svazu přijela sedmičlenná delegace v čele s A. A.
Dražňukem z Hlavní správy geodézie a kartografie
SSSR.
Ve dvou dnech jednání bylo předneseno 32 referátů,
které se týkaly následujících témat:
měřické komory pro snímkování z kosmu,
přístroje pro fotogrammetrické
vyhodnocení kosmických snímků,
zhodnocení kvality snímků,
využití kosmických snímků pro tvorbu, obnovu a doplňOVání map.
Příspěvky západních odborníků se zabývaly vyhodnocením snímků pořízených komorami MC [Metric Camera) a LFC [Large Format Camera], které v minulých
letech pracovaly
na raketoplánech
programu
Space
Shuttle. Několik fotogrammetrických
pracovišť se pod
hlavičkou OEEPE [European Organisation
for Experimental Photogrammetric Research) podílelo na průzkumu využití snímků pořízených těmito komorami pro mapování v rozvojových zemích [experiment v Súdánu).
Nezávisle pak byly uskutečněny další ověřovací zkoušky, např. aerotriangulace.
Získané výsledky se vzájemně
poněkud odlišovaly. Lze je shrnout asi takto:
snímky nemohou složit jako jediný zdroj informace
pro topografické mapování 1:100 tis., ale postačí
jako vysoce obsažný podklad pro doplňování nebo
obnovu (na zakázku byla například dokončena topografická mapa 1:100 tis. a 1:250 tis. části území
Afghánistánu 1,
snímky jsou vhodným zdrojem informací pro tématické mapování [např. mapování písečných dun v Libyi],
je-li k dispozici kvalitní podpůrný materiál, je možno sestavit ortofoto až do měřítka 1:50 tis.,
střední chyby bodů určených aerotriangulací
se uvádějí 6-12 m v poloze a 16-20 m ve výškách,
největším problémem je získání spolehliVýCh vlícovacích bodů.
Účastníci z NDR a Polska posuzovali možnosti využití
kosmických snímki't pořízených komorami MKF·6 a MKF-6M v měřítkách 1:2 mil. až 1:2,7 mil. Dospěli k těmto závěrům:
nejvhodnějšími pásmy pro použití mapování jsou 4.
a 6. pásmo,
při použití vysoce kvalitních filmů bylo dosaženo rozlišovací schopnosti až 10 m v terénu,
již několik let se v NDR kosmické snímky využívají
ke tvorbě tématických map malých měřítek a též
k doplňování map 1:100 tis.,
v Polsku ověřili možnost doplnění topografické mapy 1:200 tis. z těchto snímků.
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Ve srovnání s komorami MC a LFC mají snímky pořízené komorami MKF-6 a MKF-6M poněkud nižší měřickou jakost, ale lepší zobrazovací schopnost.
Členové sovětské delegace přednesli přehledové referáty o současném stavu dálkového průzkumu Země
v SSSR (ředitel Goscentra PRIRODA J. Kienko J. o kosmickém mapování Antarktidy, o tvorbě mapy přírodních
zdrojfi z kosmických snímků, o využití DPZ v geologii
a o mapování Venuše.
Československý zástupce přednesl krátkou informaci
o metodách
vyhodnocení
fotografických
kosmických
snímků ve středisku DPZ GKP v Praze, n. p.
Velkou pozornost vzbudily ukázky snímků s vysokou
rozlišovací schopností pořízených komorou s ohniskovou délkou 1 m, které přivezla sovětská delegace spolu
s informací o nedávno založené organizaci Sojuzkarta
pro vývoz geodetických a kartografických
prací včetně
snímkového materiálu dálkového průzkumu Země.
Zajímavá je skutečnost, že delegáti západních zemí
a východních zemí tvořili Co se týče námětů svých příspěvků dvě uzavřené skupiny. Příčinou tohoto stavu je
rozdílné přístrojové a materiálové vybavení obou stran.
Existují však možnosti přímé spolupráce, například při
vyhodnocování kvality snímků. Zde hrají důležitou úlohu pracovní skupiny jednotlivých komisí ISPRS, které
se soustřeďují na řešení dílčích problémfi. Příkladem
nám mohou být v NDR. Tam vytvořili vlastní pracovní
skupinu "Kosmická fotografie", jejíž činnost, tj. studium
Využití fotografických
měřických
snímků pro tvorbu
map, spadá mezi komise I a II ISPRS.
Kolokvium bylo dobře zorganizováno, proběhlo v přátelské atmosféře a bylo účastníky velice příznivě hodnoceno. Jednání se konala v pavilónu podniku Carl Zeiss
Jena na veletržním výstavišti. Přímo při jednání byly
k dispozici pouze výtahy z jednotlivých příspěvků. Sborník referátů v plném znění vyjde u příležitosti kongresu ISPRS v roce 1988.
Středisko

Ing. František Hylmar,
dálkového průzkumu Země,
GKP v Praze, n. p.

V dňoch 8.-14. septembra 1987 sa konal v priestoroch
"Výstavy
úspe:hov
národného
hospodárstva
ZSSR"
v Moskve VI. medzinárodný
knižný vertrh. Vertrh sa
koná v dvojročných
intervaloch
a usporiadatel'om
je
Státny komitét ZSSR pre knižnú kultúru spolu s organizáciou Meždunarodnaja kniga.
Tohtoročný
vertrh sa niesol v duchu hesla "Kniha
v službách mieru a pokroku". Vystavené boli knihy roznej tematiky, geografické publikácie, mapy, atlasy, reprodukcie, pohladnice, známky, noty, gramoplatne a iné
výrobky polygrafického
priemyslu. Vystavovalo 94 štátov v národných expozíciách, ako i vo vlastných vydavatel'ských stánkoch.
Slovenská kartografia,
n. p., Bratislava a Geodetický
a kartografický podnik v Prahe, n. p" prezentovali svoje výrobky jednak v československej
(čs.] celonárodnej
expozícii a v spoločnom stánku oboch vydavatelstiev.
Vystavovali mapy a atlasy pre školy a verejnosť, reliéfne mapy a glóbus, ktoré boli vydané v posledných
dvoch rokoch. Výstavou našich výrobkov získala sovietska verejnosť a ostatní návštevníci nášho stánku prehrad o najnovšej kartografickej
tvorbe v ČSSR.
Knižný vertrh sa využil aj na obchodné rokovania
s roznymi kartografickými
vydavatel'stvami, ktoré prejavili záujem o čs. kartografickú
tvorbu a možnosti
exportu naších karto-polygrafických
výrobkov.
Slovenská

Ing. Erika Papayová,
kartografia,
n. p., Bratislava

3. geodetický seminár na Sústave
vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Pobočky ČSVTS pri n. p. Hydrostav Bratislava, odštepný závod Gabčíkovo, Vodohospodárskej
výstavbe,
investorsk~' podnik, Bratislava, Stavebnej fakulte (SvF)
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT)
a Správe geodézie a kartografie v Bratislave (SGK)
usporiadali v dňoch 27. a 28. apríla 1987 v Gabčíkove
3. geodetický
seminár na Sústave
vodných
diel
(SVD) Gabčíkovo
- Nagymaros
(O-N).
Ciel'om 3. seminára bolo sústredenie poznatkov z geodetických prác pri doterajšej výstavbe na riešenie
perspektívnych
úloh v oblasti kvality, pohotovosti
a možnosti geodézie pri stavebných a geotechnických
požiadavkách výstavby.
Odborný program seminára vychádzal z odporúčaní
2. geodetického seminára konaného v roku ll:J82 a bol
zameraný na aktuálne teoretické a praktické problémy
geodézie na SVD O-N, ďalej na otázky koordinácie
a organizáciu prác v súvislcsti so súčasnými i projektovými zámermi výstavby a prevádzky vodného diela.
Na túto problematiku bolo zaradených 12 referátov,
ktoré sú obsahom zborníka vydaného a vytlačeného
SGK.
Na informáciu uvádzamc autorova názvy prednášok
v takom poradí ako sú v zborníku:
Svetlanský,
Š.: SVD Gabčíkovo-Nagymaros a účasť
geodetov na yýstavbe
Janek, J.: Cinnosť gcoclet,ov clodávatela na výstavbe
SVD G-N
Repáň,
J.: Predstavy o racionalizácii geodAtických
prác v investičnej výstavbe
Janek,
J.: Možnosti a efektívnosť určovania kubatúr
výkopov pod vodou na princípe ultrazvuku a klasickým
lneraním
Abelovič,
J. - Bučko, E.: Geodetická Rieť vodnej
elektrárne Gabčíkovo
Mitáš, J. Klajban,
R.: Sledovanie vertikálnych
zmien vybraných bodov na vodnej elektrárni Gabčíkovo
Janek, J.: Meranie deformácií objektov na stupni Gabčíkovo
K u z m a, J. : Význam geodetických meraní pre riešenie
geotechnických problémov stavebnej jamy VE v Gabčíkove
Duč, V.: Siete pre podrobné vytyčovanie objektov VE
Gabčíkovo
Križan,
J.: Vytyčovacie práce na vodnej elektrárni
Gabčíkovo
Vanko, J.: Dynamika zemského povrchu v oblasti vodného diela na Dunaji
Kasman,
L.: Gravimetrické meranie na SVD Gabčíkovo
Referáty boli doplnené ukážkami realizovaných prác,
diapozitívnymi snímkami a filmom.
Seminára sa zúčastnilo 60 praeovníkov projektových,
investorských a dodávatel'ských stavebných organizácií,
organizácií rezortu geodézie a kartografie, strednej
priemyselnej školy stavebnej a SvF SVŠT (obr. I),
ktorí cestou do Gabčíkova si prezreli staveni sko hlavných objektov výstavby SVD G-N, a to zdrž Hrušov,
prívodný a odpadový kanál a stupeň Gabčíkovo s odbornÝ1!1výkladom pracovníkov Hydrostavu.
Učastníci seminára vo svojich referátoch a diskusných
príspevkoch si vymenili poznatky z efektívneho využívania vedy a techniky v náročných geodetických prácach v záujme zvýšenia kvality a hospodárnosti prác
na SVD G-N, dalej z geodetického zabezpečenia a kontroly geometrických projektových parametrov stavby,
geotechnických a stavebných nárokov na interpretáciu
výsledkov geodetických meraní v rámei výstavby a budúcej prevádzky vodného diela,
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Konference ČSVTS "Racionalizace
mapování ve velkých měřítkách
fotogrammetrickými metodami"

Seminár bol skončený prijatím
-

-

-

-

-

týchto záverov:

pre objektívne hodnotenie geodetických otázok je
potrebné vykonávať pravidelné a systematické geodetické merania. Tieto móžu byť využité pre progn6zovanie deformácií na SVD G-N. Merania treba
vykonávať plánovite a komplexne tiež preto, aby sa
vytvoril sporahlivý základ pre operatívne vytyčovanie stavby;
geodetov treba považovať za výrobných pracovníkov;
ukazuje sa nevyhnutným
venovať viac pozornosti
ochrane geodetických bodov na stavbe;
žiada sa zefektívniť vzťahy medzi zodpovednými
geodetmi projektanta,
investora a dodávateIa i prípadne ďalších subdodávateIských
organizácií;
'"

účastníci seminára
-

Ve dnech 21. až 23. září 1987 u3pořádal Český výbor
Společnosti pro geodézii a kratografii CSVTS ve spolupráci s Geodézií. n. p., Brno, odbornou skupinou pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země 1703 a Domem
techniky CSVTS Brno celostátní konferenci pod názvem
"Racionalizace mapování ve velkých měřítkách fotogrammetrickými metodami". Konference se konala v Bmě
v rámci doprovodného programu 29. mezinárodního strojírenského veletrhu s cílem projednat
problematiku
urychlení tvorby map velkých měřítek cestou maximálního zkrácení výrobního cyklu těchto map při minimalizaci prací v terénu. Konference se zúčastnilo přes 200
účastníků.

konštatujú,

že

súčasný stav vo vytyčovaní vodnej elektrárne (VE)
pre priebežné zabezpečenie stavebných prác je mimoriadne náročný na počet geodetov a ich prístrojové
vybavenie. Tým vzniká nebezpečie, že nie je dostatok
času na objektívne
kontroly,
štúdium
projektu,
overovanie prístrojov a analýzy dosa.hovaných výsledkov. Zabezpečením týchto činností by sa zvýšila
aj operatívnosť
a objektívnosť geodetických prác;
vybavenie pracoviska geodetov na VE zaostáva za
stavebnou technol6giou a progresívnymi stavebnými
met6dami.
Operatívne
zabezpečenie
geodetických
prác si žiada ďalšie prístrojov~é vybavenie a personálne dobudovanie pracoviska. Tažkosti v prístrojovom
vybavení spósobuje skutočnosť, že v rámci RVHP
sa výkonné prístroje nevyrábajú
a všetky nákupy
sa realizujú len z devízovej oblasti. Podobná situácia
je aj v počítačovej technike, ktorá by sa dala využívať bezprostredne v teréne;
súčasný stav československých
a odborových noriem a s tým súvisiacich predpisov nezahřňa v potrebnej miere celý rozsah stavby a obsah problémov,
ktoré SVD G-N so sebou priniesla, z čoho vznikajú
niektoré problémy;
seminár bol prínosom a bol užitočný. Odporúčajú
pokračovať v organizovaní seminárov i naďalej;

ďalej odporúčajú
-

vykonávať geodetickú osvetu pre majstrov a stavbyvedúcich ta k, aby boli sami schopní vykonávať jednoduché merania a vytyčovania;
vytvoriť pracovnú skupinu zainteresovaných
účastníkov stavby, zo škól a ústavov, ktorá by sa komplexne zaoberala
problémami
dynamiky
územia
stavby i následných deformácií.
Ing. Ján Janek,
zodpovedný geodet SVD G-N,
Ing. Ján Vanko,
V ýskumný ústav geodézie a kartografie
v Bratislave

Konferenci zahájil prof. Ing.
Z. M a I' Š í k, D r S c.,
předseda Cs. národniho komltétu pro 10togrammetrii
a dálkový průzkum Země a předseda odborné skupiny
1703. Úvodní referát na téma "Hlavní úkoly tvorby
a obnovy státního mapového díla ve velkém mě!ítku v resortu CÚGK" přednesl náměstek předsedy CUGK Ing.
M. M ti I 1e r. Ve svém vystoupení vytýčil základní úkoly resortu spojené s realizací AISGK a urychlené obnovy
stávajících pozemkových map formou tvorby Základní
mapy CSSR velkého měřítka (ZMVM) s termínem plnění
do roku 2010. Zdůraznil nutnost převedení projektů řešení této problematiky v jednotlivých krajích CSR do
prováděcích hospodářských plánů resortu a vytvoření
podmínek pro jejich bezpodmínečné splnění. Zabýval se
otázkou organizace a řízení těchto prací včetně zapojení středisek geodézie v okresech do tohoto procesu
a z toho vyplývající nutnosti uričté rekvalifikace příslušných pracovníků. Zdůraznil nevyhnutelnost řešení
zvyšujících se požadavků na dodávky leteckých měřických snímků pro potřeby mapování v příslušném sortimentu, kvalitě i termínech spolu s resortem FMNO.
Přiblížil některé aspekty podpůrných programů resortu,
především přestavby velkoobchodních cen oboru, přestavby normativní základny resortu i otázky budoucíCh
úprav příslušných technických i právních předpisů. Podtrhl nutnost řešení i zavádění dalších technologických
inovací na úseku tvorby ZMVM.zejémna v oblasti uplatnění fotogrammetrických metod. Hovořil i o problematice investičního a neinvestičního zabezpečení urychlené tvorby ZMVM a postupné zavádění AISGK,
vývojové trendy fotogrammetrických metod v 8. 5LP
přiblížil Ing. M. R o u 1 e, CSc., z CÚGK Praha. Tyto
trendy budou ovlivňovány požadavky na plnění úkolů
v oblasU tvorby a obnovy státních mapových děl a budou splňovat základní předpoklad, aby se podíl fotogrammetrických metod na celkovém výrobním cyklu map maximálně zvýšil. O uplatnění fotogrammetrie při budování a obnově mapového fondu velkého měřítka ve Slovenské socialistické republice hovořil Ing.
M. N a z a d
z SÚGK Bratislava. Uvedl zejména kvantitativní údaje
o nasazení metody při náhradě dosavadního velice různorodého mnohde nevyhovujícího měřického
operátu
evidence nemovitostí v SSR, Ing. J. P r a žák z VÚGTK
ve Zdibech podal informace o způsobu a rozsahu řešení
resortního úkolu technického rozvoje č. 2-08, který se
zabývá problematikou automatizace sběru a zpracování
informací pro tvorbu a údržbu map velkých měřítek
s hlavním zaměřením na využití fotogrammetrických
metod. Charakterizoval nejvýznamnější dosažené výsledky, především na úseku inovací stávajících technologií
tvorby ZMVM. Ing.
T. Mor á vek z Geodézie, n. p.,
Pardubice ukázal na přednosti dnes již celostátně VYUŽívané metody vysoce přesné blokové analytické aerotriangulace, vyvinuté geodetickou službou MLR v rámci
mezinárodní vědeckotechnické spolupráce geodetických
služeb socialistických státl1. Ing.
K o s t k 'l uvedl re-
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ferát svých kolegů z GKP Praha, Ing. V. S ť a s t n é h o
a Ing.
H. Muž í k o v é, který ukázal na možnosti
zpracování
fotogrammetrických
informací
při tvorbě
ZMVM inovovaným programovým systémem MAPA - 2. Definoval přednosti
objektově
orientovaného
zpracování
dat programovým systémem, vedoucí prakticky až k automatizovanému
vyhodnocování
kartografických
originálů ZMVM.
Ing.
A. V j a č k a z Geodézie, n. p., Opava hovořil
o možnostech uplatnění
prvků automatizace
při fotogrammetrickém
sběru dat s hlavním zaměřením na průběh vývoje a zabezpečení malosériové výroby fotogrammetrického
registrátoru
na bázi podpůrného
mikropočítače. Ing.
J. H ude č e k z téhož podniku zase přiblížil možnosti racionalizace
zpracování fotogrammetric_
ky určených dat pomocí programového systému GEOMAP
s využitím minipočítače
SM 4/20. S výhodami experimentálně ověřené technologie místního
šetření po fotogrammetrickém
vyhodnocení formou tvorby ortofotomap seznámil účastníky konference
Ing.
P. P e t r á ň
z Geodézie, n. p., Liberec. Ing. M. R a gal o v á z Geodézie, n. p., Bratislava dokumentovala
pozitivní zkušenosti podniku při využívání metody analytické
aerotriangulace
při mapování ve velkém měřítku. O využití
barevných leteckých snímků pro údržbu evidence nemovitostí hovořil
Ing.
M. K o 1 e s á r ze střediska
geodézie Vranov niT. Velmi zajímavý byl referát
Ing.
A. T r u b á k a ze střediska železníční geodézie v Olomouci o nových technologiích fotogrammetrického
zpracování Jednotné železniční mapy.
V průběhu otevřené diskuse vystoupila řada účastníků
konference s podnětnými náměty na řešení dílčích otázek projednávané
problematiky.
Ing.
O. K a f k a
z Geodézie, n. p., Pardubice ukázal na možnosti a výhody přímého propojení fotogrammetrického
vyhodnocování přístroje s počítačem.
Ing.
V. K ř í ž z Geodézie, n. p., České Budějovice zase naznačil nekonveční
přístup k určování střešních přesahů při fotogrammetrickém vyhodnocení místních tratí. O kapacitních,
kádrových, technologických,
investičních i organizačních
problémech při zabezpečování
tvorby ZMVM v Geodézii,
n. p., Praha hovol'il Ing.
1. S e k a ni n a. Obdobnou
situaci v Geodézii, n. p., Liberec, rozebral a s návrhy na
řešení přišel Ing. R o z por k a. Ing. S u k u P z VAAZ
Brno zase ukázal na teoretickou
možnost využití měřických snímků pořizovaných
rádiem řízeného modelu letadla,
jejich
analytickým
zpracováním.
Pro f.
Ma r š í k obohatil diskusi výčtem ve světě vyráb'ěných
analytických
fotogrammetrických
vyhodnocovacích
systémů. V rámci diskuse vystoupili i zástupci fy Opton
s novinkami produkce geodetických
i fotogrammetrických přístrojů v NSR.
Diskusi
uzavřel
Ing.
M. Mli 11 e r zhodnocením
přínosu akce. Naznačil možnosti řešení zejména kapacitních a organizačních
problémů při zabezpečení tvorby ZMVM v úzké spolupráci orgánů a organizací resortu
ČÚGK. V této souvislosti ukázal i na nutnost řešit novým
přístupem
hmotnou zainteresovanost
příslušných
pracovníků. Z pohledu ČV ČSVTS-GK zhodnotil akci Ing.
M. K 1 i m e š. Vyslovil přesvědčení, že napomohla k plodné výměně poznatků pl'i řešení tak složité a rozsáhlé
problematiky,
jakou je zabezpečit celostátní mapování
ve velkém měřítku ve zkráceném termínu. Vyzdvihl i podíl výsledků resortního
úkolu technického rozvoje 2-08
na řešení zadaného úkolu. Poděkoval odborné skupině
1703 za zabezpečení odborné náplně konference a všem
organizátorům
za dokonalé zajištění akce.
Závěrem konference
účastníci doporučili pro dosažení vyšší efektivnosti mapování a fotogrammetrie
v provozní praxi, aby odborné orgány ČSVTS - Společnosti geodézie a kartografie věnovaly ve zbývajících letech 8. 5LP
zvýšenou pozornost těmto problémům:
1. Orientovat maximální úsilí všech členů ČSVTS-GK
k rozvoji vědy a techniky pro splnění úkolu urychlit
tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka na celém
území ČSR.
2. S využitím moderní přístrojové a výpočetní techniky zvyšovat podíl automatizace výrobního procesu s postupným přechodem na digitálně pořizované a vedené
informace v rámci AISGK. Přitom maximálně uplatnit

fotogrammetriii
s cílem minimalizovat
objem nutných
prací v terénu a zkrátit výrobní cyklus map.
3. Věnovat maximálně úsilí uspokojení zvýšených požadavků na dodávky leteckých měřicných snímků pro
potřeby mapování v požadovaném
sortimentu,
kvalitě
a termínech.
4. Podpol'it investiční dovybavení fotogrammetrických
pracovišť inovovaným univerzálním
fotogrammetrickým
přístrojem, diferenciálním
překreslovačem
a registrátorem fotogrammetrických
souřadnic na bázi podpůrného
mikropočítače.
5. Podílet se na výchově mladých středně technických
kádrů, např. přípravou a organizací odborných kursů,
s cílem zajistit dostatečné
kádrové kapacity pro zVýšené úkoly v mapovánní s důrazem na využití progresívních fotogrammetrických
metod.
.
Účastníci konference přijali výzvu, aby na svých pracovištích vytvořili podmínky ke splnění všech vytýčených
úkolů, a tak pl'ispěli k posílení významu odvětví geodézie a kartografie,
zejména v souvislosti s přestavbou
hospodářského
mechanismu v ČSSR.
Ing. Miroslav

Roule, CSc.,

ČUGK

Ředitel Výzkumného
ho a kartografického

ústavu geodetického,
ve Zdibech vypisuje

topografické-

na místa externí vědecké aspirantury
ve vědním oboru
11-50-9 geodézie, pro školící pracoviště VÚGTK ke studiu od školního roku 1988-1989, a to ve specializacích:
1. inženýrská fotogrammetrie
2. kartografie
3. družicová geodézie
4. gravimetrie
5. automatizace mapování
6. fyzikální geodézie.
Podmínky a požadavky jsou stanoveny vyhláškou Č. 53/
/1977 Sb. Vyhláška ČSAV o výchově nových vědeckých
pracovníků a studijních pobytech. Požaduje se 5 let (1.,
borné praxe.
Termín pro podání přihlášek je 31. 3. 1988. Formuláře
přihlášky a další informace poskytne Oborové střediskQ
pro vzdělávání pracujících VÚGTK Zdi by, Rudé armády
98. PSČ 25066 [Ing. Jaroslav Čipera a tajemnice školícího pracoviště RNDr. Jitka Morčušová, tel. 896131-9
Praha].
Ing. Hynek Kohl,
ředitel VÚGTK

Pro příští GaKO připravujeme:
v časopisu GaKD č. 2/88 budou publikovány prlspěvky, které jsou věnovány
SVŠT v Bratislavě

1988/30

50. výročí založení

Foto: Ing. V. Kuno,
středisko geodézie Havlíčkův Brod
528.41
HRADILEK, L. - LOULOVÁ, A. - BLAŽEK, R.. ŠIMEK, J.
Edification de bases géodésiques dans les hautes montagnes
GeodeHcký a ka'rtografieký
obzor, 34, 1988, No 1,
pages 5-8, 4 ilIustratlons,
9 blbIiographles
possibnlé
d'utilis,aHcn de Iriangu.Lation spatiale édifiée pou,r '!létElrmtnaHO'n p,réoise de .Ja sHUlatlolll des
sommels de réseaux da,ns les haules mo,nl,agnes, pour
réa1J,sa,no'll de bas.els géoidés'iquBls dans I·es hau-tes. ,mo,nlagnes. P,our le calcul du quasl-géo,lde relalif il faut
prendre en consldératlon
ledlt o'rgane centra'l de Molodlenski.
528.4/084.3-12/[437.1/.2]
MOLLER, M.
Tiiches principales
de l'é!abnration
et du renouvellement de l'ouvrage
cartographique
ďEtat ii grande
échelle prévues
pour l'Administration
du Bureau
Tcheque de Géodésie et Clbrtographie
Ge'o'!le<liIekýia 'karlograiflJcký olbz'olr, 34, ESa, No 1.
pages 9-12, 1 planche
Les plus imp·ortanles nches
émanant de l'édHicatlon
du sY's,lěme' ,automM'isé d'inf,Q'rmal'lJon géodé'siqUle et
carlogr.aphique. Passage des carle's gr.aphlque aux informatlcns
élaborées
p3r méthode d:gl.tale. Mesures
en vue d'accé"ératlon
de l'élaborMion
de la Carte
de Base de la Tchécos:'O'vaquie a grande échelle.
528.7.000,,86-90"
ROULE, M.
Aspects nOuveaux ďévolution
de la photogrammétrie
pendant le huitieme plan quinquennal
Geodetický a kartografioký
obzor, 34, 1988, No 1,
pages 12-15, 1 ilIustrallon,
1 blbliographle
Applicalloln de méthodes
phologrammélriques
pour
ľaccompMssement d'ouvrages de base dans la prochalne ,pér'iJode 'a,ccélérMlJolll de .la .re!sltulu:li1o'nde do-

cuments cadas.lraux par é:aboratio'll de la Carte de
Hase de I,a Tchécos!a.vaqUiie a grande échelle el restlluHon de ľOuvrage Carlographlque
d'Etal a moye,nne
éche'lle. Nouve,aux als,p'8lct'sd'évolu,tlon de 'I'a ,p,ho'IOgrammélrle.

528:65.011.56:528.4[084.3-12]
LfSICKIJ, D. V.
Problěmes émanant de l'automation
du levé ii grandes
échelles. Evolution et réalisation
de nonvelles tech·
nologies et équipement technique
Geodetický
a kartIDgrafiClký O'bzor, 34, 1988, No 1,
pages 15-21, 3 lIIustratlons
UnO' des p,rinclp,ales dirBctions d'accélération
de I'é·volullon sc:ienliflco-'!'echnlque de la producllon top'ograflco géodéslque
esl p,résenlée par le pa,ssage sur
nlveau de lra,viall supérleurnouveau
- le levé dlgHal
du teua,ln. Problěme!s el solution émananl de ceHe
tlehe. RésuH,als oMenus el leur mise en réaHsatlOn.
528.7[203]: 528.4/084.3-12/[437.6]
NAZAD, M.
Participation
de la méthode photogrammétrique
de
levé au role BOMF des cartes ii grandes échelles en
Slovaquie
Geodetický
a karlogr'3fický
o-bzor, 34, 1988, No 1,
pages 21-24, 1 lIlustratlons,
1 planche, 3 blbllographies
Rťile du Bure'au Slo,vaque de Géodésie et Carlographie
[SÚGK) da'ns le seeleur
d'édif'io:lllon
el roslilution
du fo-nds de carles (BOMF) a g'randes échelles. Ulllisa hon de la méthode pllO'togrammétrique
de levé el
sa partic!p:atlun a la réalis,atlon du (BOMF] des carles a g,rande's éehe'l'l'e,s. Expl!D,jltai(ilonde la mét'h!Dide
pho-logrammélrique
de levé et parllclp·atiolll a Ja réalisatioln de la liiche BOMF. Procédé lechnologlque
de
réaHsatlon
et équlpemenl
d'appareillage
des enlreprice,s régionale's Geodézle. Inlenlions. du ressort de
SÚGK da'ns le secleur
de la resHlullo·n du fo'nds
Carl!D'graphiqUle pe1ndlalll'tIle 8·e 'elt 98 'pl.an quinquelnnaI.

GEOTECHNOLOGICKE METODY
DOBÝVÁNí LOŽiSEK
Uvádí základy geotechnologických
metod těžby nerostných surovin, definuje předmět, metody a dle geotechnologie a její vztah k jiným vědním oborům a přináší praktické zkušenosti s použitím geotechnologických metod.
jako je podzemní rozpouštění solf. podzemní loužení, podzemní zplyň~v\ání uhlf. geotechnologické metody těžby
ropy. podzemní vytavování síry a hydraulické dobývání
užitkových nerostů vrty.

METODY VlCEROZMERNÉ

ANALÝZY

Uvádí metody klasifikace
objektů daných soustavami
kvalitativních
znaků. Věnuje pozornost faktorové analýze. metodě hlavních složek a jiným metodám umožňujícím
vybrat z mnoha výchozích znaků ty nejpodstatnější a snížit tak dimenzi zkoumaných vektorů. Diskriminační analýza, c1uster-analýza a jiné srozumitelně popsané metody
jsou při rOzné informovanosti o základním souboru ilustrovány příklady řešení sociálně-ekonomických úloh.

Zde odsti'ihněte

a pošlete na adresu

SNTL - Nakladatelstv[ technické
Spálená 51, 113 02 Praha 1

literatury,

odbytové odděleni,

...... výt. Arens: Geotechnologfckě metody dobtv4nf lolfsek
...... výt. Ajvazjan a kolektiv: Metody vfcerozmlrně analtzy

