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[338.312.003.13:528] :330.413.2[437.6) ,,1976/1980"
LENKO, D.
Ůspechy geodézie a kartografie v SSR v šlestej pat-
ročnici
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 6,
s.139-144
Zámery vyplývajúce pre rozvoj geodézle a kartografie
na Slovensku z XV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS sa úspeš-
ne splnili. Splnenle všetkých rezortných úloh je prla-
mym prínosom pre rozvoj národného hospodárstva
SSR. Splnlll sa tiež úlohy vyplývajúce z medzlnárod-
ných dohod. Medzi najvýznamnejšie zdroje rastu pro-
duktivity práce patrU rozvoj Iniciativy pracujúclch a
komplexná socialistická raclonallzácla.

[528.338.2] :339.922,,313" (100.6)
DELONG, B.
Perspektivní problémy mezinárodní socialistické Inte-
grace v oblasti geodézie a kartografie
Geouetický a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 6,
s. 145--150, lit. 5
Význam Komplexního programu RVHP. Místo geodézle
a kartografie v národním hospodářství. Problémy vě-
deckotechnického rozvoje v geodézll a kartografll. Eta-
py vědeckotechnlc.ké spolupráce geodetických služeb
socialistických států (GSSS). Integrace materlálně-
technické základny GSSS. Řešení vazeb mezi průmys-
lem a GSSS. Výstavba kádrové základny. Zřizováni
mezInárodních pracovlšL Řízení procesu Integrace
GSSS. Závěry.

528.235.001.36
HOIOVEC, V. - lOKL, L. - BUCHAR, P.
Kartografické zobrazení podle exaktních kritérii
Geodetický a kal·tografic,ký obzor, 27, 1981, Č. 6,
s. 151-156, 12 obr., lit. 18
Výsledky porovnání některých klasických zobrazení a
polynomických zobrazení optimálních v globálních cha-
rakteristikách. Na příkladech pro zobrazení Země na
jednom listě a na zobrazení kontinentů jsou ukázány
přednosti metodiky, kter(i byla vyvinuta na stavební
fakultě GVUT, a umo;';ňuje v některých případech zís-
kat oproti klasickým způsobům lepší výsledky.

519.71.004:528
VÁLKA, O.
Teorie systémů a další nové teorie v aplikaci na prak-
tickou geodézii
Geou'etický a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 6,
s. 157-161, 4 obr., 3 tab., lit. 15
Apll kace poznatků systémových vědních disciplín a ně-
kterých matematických teorií v geodézll a kartografll.
Na několika jednoduchých pi;íkladech a úlohách jsou
ukázány možnosti řešení všeobecnějšími způsoby, než
byly dosud používány.

[338.312.003.13:528] :330.413.2 (437.6) ,,1976/1980"
JIEHKO, n.
feO,Ile311qeCKllň II KapTorpaqmqeCKllň 0630P, 27, 1981,
No 6, CTp. 139-144
HarrpaBJIeHlllI BhlTeKalO~lle ll3 XV -ro C'he3,Ila KI1q II
C'he3n:a KI1C ,IlJIH pa3BllTllH reO,Ile3llll II KapTorpaepllll
B CnoBaKllll 6hlJIll ycrreUlHo BhIIIOJIHeHhI. BhIIIOJIHeHlle
Bcex OTpaCJIeBhlX 3a,Ilaq rrpe,IlOCTaBJIHeTrrpHMYIOrrOMO~h
pa3BllTlllO HapO,IlHoro X03HHCTBa CCP. EhlJIll BhIIIOJIHeHhl
TOJKe 3a,Ilaqll BhlTeKalO~lle H3 MeJK,IlYHap0,IlHhIX,IlOrOBO-
pOB. O,IlHllM ll3 BaJKHeňIIIHX Cpe,IlCTBrroBhlIIIeHllH rrpOH3-
BO,IlllTeJIhHOCTllTpY,Ila lIBJIHJIOChpa3BllTlle llHH~llaTllBhI
TPY,IllI~HXCJl:H KOMrrJIeKCHaHCO~llaJIllCTllqeCKalI pa~Ho-
HaJIll3~lllI.

[528.338.2] :339.922,,313" 000.6)
nEJIOHf, E.

I1epcrreKTHBHLle np06JIeMLI MeJK,llYHap0,llHoŘCOI!HaJIHCTH-
lIeCKoŘ HHTerpaI!HH B reO,Ile3HH H KapTorpaepHH
feO,Ile3llqeCKHň H KapTOrpaepHqeCKllň 0630P, 27, 1981,
No 6, CTp. 145-150, JIllT. 5
3HalleHlle KOMrrJIeKCHOň rrporpaMMhl CSB. I10JIOJKeHlle
reO,Ile3Hll H KapTorpaepllH B HapO,IlHOMX03HňcTBe. Ilpo-
6JIeMhl HaYQHO-TeXHllqeCKOrOpa3BllTlllI reO,Ile3Hll H Kap-
Torpaepllll. STarrhl HaYQHO-TeXHllqeCKOroCOTpY,IlHllQeCTBa
reO,Ile3llQeCKHXCJIYJK6CO~llaJIllCTHQeCKHXCTpaH (fCCC).
HHTerp~HJl: MaTepllaJIhHO TeXHuqeCKoň 6a3hl fCCC. Pe-
IIIeHlle CBJl:3eň rrpOMhlIIIJIeHHOCTllH fCCC. IlocTpoeHlle
6a3hl Ka,IlpOB. C03,IlaHlle Me3,IlYHapO)lH~X pa60qHx ~eH-
TpOB. YrrpaBJIeHlle rrpo~eCCOM llHTerpa~Hll fCCC. 3a-
KJIIOQeHllH.

528.235.001.36
fOYrOBEI.J;, B. - YrOKJI, JI. - EYXAP, II.
KapTorpaepHlIeCKHe H306palKeHHH no TOllHLIMKpHTepHllM
feO,Ile3HQeCKllň II KapTOrpaepllQeCKHň 0630P, 27, 1981,
No 6, crp. 151-156, 12 pllC., JIllT. 18
Pe3YJIhTaThl cpaBHeHllH HeKOTophlX KJIaCllQeCKllXH306pa-
JKeHllň II rrOJIllHOMHQeCKllXH306paJKeHllň orrTHMaJIhHX
B rJI06aJIhHhlX xapaKTepllCTllKax. Ha rrpllMepax H306pa-
JKeHHlI 3eMJIll Ha O,IlROMJIHCTe II Ha H306paJKeHllll KOH-
THHeHToB rrOKa3aHhl rrpellMy~ecTBa MeTO,IlllKll, pa3BHrOH
Ha CTpOllTeJIhHOM epaKYJIhTeTe QeIIICKOro rrOJIllTeXHHQeC-
Koro llHCTllTYTa H rr03BOJIHIO~eň rrOJIyqllTh B HeKOTophlX
CJIYQalIXrro cpaBHeHlllO C KJIaCHQeCKHMllrrO,llXOAaMHJIyq-
IIIlle pe3YJIhTaThI.

519.71.004:528
BAJIKA, O.
TeopHll CHCTeMH ,llaJILHeiíIIIHe HOBLle TeopHH B npHMe-
HeHHH K rrpaKTHQeCKOiíreO,lle3HH
feO,Ile3llQeCKllň II KapTorpaepllQeCKllň 0630P, 27, 1981,
No 6, CTp. 157-161, 4 pnc., 3 Ta6JI., JIllT. 15
II pllMeHeHlle 3HaHllH CllCTeMHhlX,IlllCl\llrrJIllH II HeKOTO-
phlX MaTeMarllQeCKllX Teopllň B reO,Ile31111II KapTorpa-
epnll. Ha rrpllMepe HeCKOJIhKllX3a,IlaQ rrOKa3aHhl B03MOJK-
HOCTllpeIIIeHllň 60Jlee 06~IlMll crroc06aMll rro cpaBHeHHIO
c ,IlOcnx rrop rrpHMeHlIeMhlMll.

,338.312.003.13: 528 ] :330.413. 2 (437.6) ,,1976/1980"
LENKO, D.
Erfolge der Geodiisie und Kartographle ln der Slo-
waklschen SozlaHstlschen Republik ln dem sechsten
Fiinfjahrplan
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Nr. 6,
Seite 139-144
Dle filr Entwlcklung der Geodiisle und Kartographle
in der SlowakeI aus dem XV. Parteitag der Tschecho-
slowaklschen kommunistlschen Pariei und aus dem
Parteltag der Slowakischen kommunlstlschen Partel
hervorgegangenen Vorhaben wurden erfolgrelch er-
filllt. Dle Erfilllung aller Ressortsaufgaben bildet elnen
Beltrag filr die Entwlcklung der Volkswlrtschaft der
Slowaklschen Sozlalístiscben Republik. Dle aus der In-
ternationalen Vereinbarungen hervorgegangenen Auf-
gaben wurden auch erfiillt. Unter der bedeutendsten
Quellen der Arbeitsproduktivltiitserhiihung gehiirt dle
Entwicklung der Initlative der Werktatlgen und dle
komplexe sozlallstische Rationallslerung.

[528.338.2] :339.922,,313" (100.6)
DELONG, B.
Perspektive Probleme der Integratlonalen sozialitischen
lntegration auf dem Geblete der Geodiisle und Karto-
graphle
Geodetický a kartografický obzcr, 27, 1981, Nr. 6,
Seite 145-150, Lit. 5
Bedeutung des Komplexprogrammes der RGW. Stelle



der Geodiisle und Kartographle ln der Volkswlrtschaft.
Probleme der wlss.-technlschen Entwlcklung ln der
Geodiisie und Kartographle. Etapen der wlss.-technl-
schen Mitarbeit der geodiltischen Diensten sozlalistl-
scher Liinder (GSSS). Integration der materlal-tech-
nlschen Basls der GSSS. Losung der Bezlehungen der
Industrie und der GSSS. Aufbau der Kaderbasls. Errlch-
tung der Internationalen Arbeltsplatze. Leltung des
Integratlonsprozesses der GSSS. Schlussfolgerungen.

528.235.001.36
HOjOVEC, V. - JOKL, L. - BUCHAR, P.
Kartographlsche Abbildungen naelh exakter Krlterien
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Nr. 6,
Seite 151-156, 12 Abb., Lit. 18
Die Ergebnisse der Gegeniiberstellung emlger klas sl-
schen und polynomischen Abblldungen dle ln globaler
Charakteristik optimal slnd. Die Vortelle der auf der
Baufakultat der Tschechlschen technischen Hochschule
entwickelten Methode, dle ln einlgen Fiillen dle besse-
ren Ergebnisse gegeniiber klasiscllen Verfahren er-
moglicht, werden an Beisplelen der Abblldung der
Erde auf elnem Blat! und auf der Kontinentenaabilldun-
gen gezeigt.

519.71.004:528
VÁLKA, O.
Theorie der Systemen und weltere neue Theorien in
Applikation aul die praklisehe Geod1isie
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Nr. 6,
Seite 157-161, 4 Abb., 3 Tab., Lit. 15
Applikatlon der Erkenntnlssen der wlsseschaftllschen
Dlszipllnen iiber Systemen und elnlger mathematlsc1hen
Theorlen ln der Geodasle und Kartographle. Mogllch-
keiten der Losung durch unlversellere Verfahren als
blsher werden an elnlgen elnfachen Belsplelen gezelgt.

[338.312.003.13:528] :330.413.2( 437.G) ,,1976/1980"
LENKO, D.
Suecess of Geodesy and Cartography io the SSR io the
6th Five-Year Plao
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No. 6,
pp. 139-144
Designs arislng from the XVth Congress of the KSČ
for the development of geodesy and cartography ln
Slovakia were successful!y fulfllled. Fulfllllng al!
tasks of the branch Is a direClt contrlbutlon to the
development of national economy of the SSR. Tasks
arising from International agreements were also fu 1-
filled. Development of the Initlatlvc of workers and
tbe complex soclal!st rationalizatlon are the most slg-
nificant sources of the grow of the work productlvlty.

[528.338.2] :339.922,,313" (100.6)
DELONG, B.
Perspeetive Problems of loteroational Soeia1ist lote-
gralion io the Braoeh of Geudesy aod Cartography
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No. 6,
pp. 145--150, 5 reL
Importance of tbe complex programme of COMECON.
Place of geodesy and cartography ln nattonal econo-
my. Problems of the sclentiflc-technical development
ln geodesy and cartography. Stages of the sclentiflCl-
-technlcal cooperatlon of geodetlc services of soclallst
countries (GSSC). Integration of the material-technlcal
basis of the GSSC. Solving the IInks between Indus',ry
and the GSSC. Forming thc personnel basls. Establlsh-
ment of internatlonal centres. Management of the In-
tegration process of the GSSC. Concluslons.

528.235.001.36
HOjOVEC, V. - JOKL, L. - BUCHAR, P.
Cartographic Projeetions in Aeeordaoee wlth Exaet
Criteria
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No. 6,
pp. 151-·156, 12 tlg., 18 reL
Results of comparlson of some classical and polyno-
mlcal projec.tlons, optlmal ln global characterlstlcs.
On examples for projectlons of the Earth on one sheet
and projectlons of contlnents the preferences of me-

thod, developed on the Faculty of bulldlng Industry
of the Czech technical university and enabllng ln some
cases to achieve betler results ln comparlson wlth
classical methods are shown.

519.71.004:528
VÁLKA, O.
The Theory of Systems and Further New Theories io
App1ieation to Praetleal Geodesy
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No. 6,
pp. 157-161, 4 fig., 3 tab., 15 reI.
The applicatlon of knowledge of system sc.lentlflc
branches and some mathematlcal theorles to geodesy
and cartography. Posslbllities of solvlng some problems
by using more general methods than hltherto used
are demonstrated on several slmple examples.

1338.312.003.13:528j :330.413.2 [437.6) ,,1976'1980"
LENKO, D.
Les sueei!s géodésiques et eartugraphiques émaoaot
du sixieme plan qulnquennal en Slovaquio
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No. 6,
pages 139-144
lntentlons émanant du XVe Congrěs du Part! Commu-
niste Tchécoslovaque et du Part! Comn1Unlste Slovaque
en faveur de I'essor de la géodésie et cartographte
en Slovaqule et succěs de réallsatlon. La réal1sat!on
de toutes les taches fixées est un apport dlrect pour
I'essor de I'économie nationale Slovhque. Les taches
émanant ďaccords lnternatlonaux ont été également
acCompl!es. Parml les sources les plus Importantes de
I'acorolssement de la productivité du travaU, on compte
I'essor de I'lnitlatlve des travallleurs et la rat!onall-
sat!on soclallste complexe.

[528.338.2 J :339.922,,313" (100.6)
DELONG, B.
Problemes perspeetifs d'lntégralioo interoatiooale so-
cial1ste daos le domaine de la géodésle et eartographlo
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No 6,
pages 145-150, 5 bibllographies
Importance du Programme complexe RVHP (Consell
ďAlde Mutuelle Ec-onomlque). Place tenue par la géo-
désle et la cartographle dans I'économlc nat!onale.
Etapes de coopératlon sclentlflco-technlque des Servlces
géodéslques soclallstes. lntégratlon de la base ma té-
rlelle et technlque des Servlces géodéslques socla-
listes. Solution des lIaisons entre l'lndustrle et les
Services géodésiques soclal1stes. Ediflcatlon de la base
dcs cadres. Constitution de lIeux internatlonaux do
travail. Gestlon du proces ďintégratlon des Servlces
géodéslques sociallstes. Concluslons.

528.235.001.36
HOjOVEC, V. - JOKL, L. - BUCHAR, P.
Représentalion eartographiquo suivaot les eriti!res
exacts
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No 6,
pages 151~-156, 12 ilIustra:ions, 18 bibllographles
Résultats obtenus par comparalson de certalnes re-
présentations classlques et polynilmes optlmum pour
les caractéristiques globales. Sur exemples de la re-
présen ta tion de la Terre sur feume unlque et sur re-
présentatlon des contlnents sont démontrés les avan-
lages de la méthode développée ll. la faculté des con·
slructlons de la Hautc Ecole Techntque Tchěque, per-
metlant, dans certalns cas, I'obtention de mellleurs
résultals, que par méthodes classlques.

519.71.004:528
VÁLKA, O.
Théorie des systi!mes et nuuveUes théories uitérieor.s
appliquées daos la géodésie praetique
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No 6,
pages 157--161, 4 illustrutions, 3 planchas,
15 bibllographies
App!icatlon des notlons acqulses sur les dlsclpllnes
sclentlflques de systěmes et certalnes théorles mathé-
matiques employées en géodésle et cartographle. Sur
plusleurs exemples pratlques et tJches sont démontréés
les posslbllltés de solutlon par moyens plus unlversels
que ceux employés jusqu'll. présent.
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Resort geodézie a kartografie
po XVI. sjezdu KSČ

Ing. Pavel Měchura.
předseda za KSČ

Českého úřadu geodetického
a kartografického

rako V minulosti, kdy sjezdy KSČ a jimi přijaté z6.věry byly rozhodujícími impulsy dalšího rozvoje česko-
slovenské geodézie a kartografie, jsme si i dnes vědomi, že před námi stOjí nové závažné úkoly, které
vycházejí z realizace politiky KSČ. Tyto úkoly ovlivňují i směry rozvoje celého odvětví.

Komunisté věnuvali značnou pozornost již období příprav i průběhu XVI. sjezdu naší strany, vědomi si
sué úlohy při rozvoji národního hospodářství. Proto Soubor opatřeni ke zdokonalení soustavy plánovitého
řízeni národního hospodářství po roce 1980 a Hlavní směry hospodářského a socidlního rozvoje ČSSR v le-
tech 1981-1985 se staly stěžejní souč;ásti programu c'lenských a veřejných stranických schůzí všech orgá-
nů a organizaci resortu ČUGK.

Soubor opatření klade větši požadavky na všechny pracující, především však na vedoucí a řídící pra-
covníky. Členské a verejné stranické sehli ze v předsjezclovém období i po sjezdu jednoznačně prokázaly,
že program strany považují pracující za svlij vlastní a jsou odhodláni aktivně a tvořivě jej uskutečňovat.
Výrazem této skutečnosti le celoresortní socialisticktí závazek, kterým chtějí naši pracovníci účinně při-
spět k řešení ochrany zemědělského plidního fondu. Každoročně na 20 % území prověří soulad mezi sku-
tečným využíváním zemědělské půdy a závazný mi údaji evidence nemovitosti a výsledky pro·
jednají s politickými a státními orgány v okresech a krajích s cílem mobilizovat ptldní rezervy pro
jejich zapojení do výrooy.

Vyústěnim široké aktivity kolektivu geodetli a kar! ogra[11 je předložení 7. pětiletého plánu, který res-
pektuje ve všech ukazatelích státní rozpis. Kádry a invesW.:ní vybaveností se jeví zajištěn. To však nesmí
vést k sebeuspokojení, neboť tak, jako v minulosti j,me neměli pro uskutečňování vytýčených cílů ideální
podmínky, nebude tomu jinak i nyní. V souladu s nonými podmínkami v ekonomice a mezinárodních vzta-
zlch bude třeba daleko účinněji a konkrétněji pozvednout organizátorskou a politickovýchovnou práci.
1\. zdravému optimismu nás opravfiuje skutečnost, že máme dostatek politických a odborných kádrů, roz-
oinutou materiálně technickou základnu a vybudovanou vědeckovýzkumnou bázi. Významným přínosem
oude rovněž rozvinutá spolupráce geodetických služeb socialistických států a zvláště spolupráce s geode-
tickou službou SSSR. Hlavní směry a programy vědeckotechnické spolupráce byly vytýčeny konferencí
geodetických služeb v Havaně v roce 1980 a schváleny vládou ČSSR. Na základě prognóz a dlouhodobých
koncepcí odvětví, ze stavu jejich realizace a s olzledem na předpokládaný rozvoj materiálně technické
základny bylo v koordinaci s resorty SUGK a FMNO (/ ve spolupraCi s vysokými školami formUlováno šest
základních cílových vědeckovýzkumných programů RVT a konkrétní úkoly v oblasti státní normalizace
t1 metrologie. Přitom jedním z hlavních kritérií zařazování jednotlivých úkolů je realizovatelnost Výsledků
výzkumu ve výrobní praxi. Tím byly vytvořeny základní podmínky k překonání našich limitovaných zdro-
jú inovaci, podmíněných vědeckým a technickým rozvojem. Předpoklady pro realizaci technických inovací
jsou vytvořeny rozvíjející se spoluprací s orgány RVHP.
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Vstupujeme do další etapy budování rozvinuté socialistické společnosti. SpolečTiým úkolem geodetů a
kartografů bude na všech úsecích orientovat úsilí na rozvoj národního hospodářství v souladu s progra-
mem hospodářské politiky strany. Komunistům ve všech orgánech a organizacích resortu půjde o vytváře-
ni dělné tvůrčí atmosféry, zdravé aktivity, ocenění poctivé práce pracovníků, zejména těch, kteří přijíma-
ji odpovědnost kvalifikovaného rozhodování a bez ohledu na osobní pohodlí neváhají riskovat případný
neúspěch.

Tak jako při vytváření sjednQcené geodézie a kartografie jsme čerpali ze zkušeností úspěšné činnosti
sovětské geodetické a kartografické služby, tak zej ména v oblasti organizace a řízení geodetických a
kartografických prací budou sovětské zkušenosti zdrojem inspirace a poučení v současnosti i budoucnosti.

Mezi činnostmi geodézže a kartografie je v pořadí uspokojování společenských potřeb na prvním místě
evidence nemovitostí. V současné době je vybudována jako permanentně vedený automatizovaný informač-
ní systém obsahující desítky miliónů informací o parcelách a uživatelích. Vedení evidence nemovitostí je
náročné na znalosti z oblasti geodézie, kartografie a výpočetní techniky, právní služby, organizace práce
a poskytuje služby nejširší veřejnosti. Její podrobné údaje o stavu, vývoji a rozložení půdního fondu jsou
vstupními informacemi pro stranické a státní orgány při projednávání zásadních směrzl rozvoje, plánová-
ní a řízení zemědělství a při tuorbě novych právních norem na ochranu zemědělského a lesního půdního
fondu. Z těchto důvodů je činnost geodetů a kartografz'! významným základním politickým úkolem. Toto
pojetí je důsledně uplatňováno i v řešení koncepce dalšího rozvoje evidence nemovitostí směrem nejen na
racionalizaci technických řešení a úsporu živé práce, ale zejména na její vyšší funkční. využití v celém ná-
rodním hospodářství v podmí.nkách socialistických výrobních vztahů. V souladu s těmito záměry byly zahá-
jeny konzultace s příslušnými orgány v SSSR. Naopak sovětští soudruzi zase projevili zájem o principy
technického řešení našeho současného pojetí evidence nemovitostí.

Významným úkolem našich geodetů a kartografů je odvětvové využívání dálkového průzkumu Země
v národním hospodářství, založené na interpretaci multžspektrálních kosmických a leteckých snímků a je-
jich speciálních odvozenin. Ospěšné rozvinutí těchto metod zejména pro odvětví zemědělství, lesnictví,
geologie a v oblasti sledování životního prostředí je založeno na účinné mezinárodní spolupráci, zejména
s SSSR. I i!.~

Na úseku obnovy a údržby státního mapového díla nás čekají rozséhlé úkoly nové tvorby a obnovy map,
tak aby byly při větším padílu automatizace spolehlivým podkladem pro evidenci nemovitostí, investiční
výstavbu i pro další účely. V současné době probíhají práce na vývoji a dalším zdokonalování automatic-
kého kartografického systému Džgtkart a příprava pro jeho využití v geodetické a kartografické praxi,
aby mohl tvořit součást technologické linky automatizované tvorby velkoměřítkových a topografických
map.

Na úseku užité geodézie půjde nadále Q širokou aplikaci technologií spojenou s nasazením elektronic-
kých dálkomerů, elektronických tachymetrů a gyrotheodolitů a výpočetní techniky pro práce v oblasti
geodetických základů, tematického mapování a inženýrské geodézie.

Tvorba a vydávání kartografických děl bude oS ohledem na omezené kapacitní možnosti usměrňována na
zajištění naléhavých potřeb n7írodního hospodářství, tvorby kartografických školních pomůcek a titulů
určených veřejnosti. Maximálně bude zdůrazněna racionalizace postupů a technologií kartografických a
polygrafíckých prací.

Rozvoj resortu geodézie a kartografie v 7. pětileté m plánu vychází ze zásad daných Souborem opatření,
který hodnocen nárůstem vlastních výkonů, musí organizace pokrýt růstem produktivity práce. Napomá-
hat v tom jim musí výsledky výzkumu spolu s ostatními výsledky komplexní socialistické racionalizace
včetně cílevědomého zaměření socialistické soutěže, která bude tvořit základ pro vstřicný plán.

Úkoly, před kterými stojíme., nejsou snadné a lehké. K jejich uskutečňování bude třeba vynaložit mno-
ho sil. Budeme přitom postupovat s vědomím, že očekávané výsledky nám samotná technika a organizač-
ní opatření nezabezpečí. Rozhodující úlohu budou mít lidé, kteří jedině vlastním zájmem, iniciativou, ale
i příkladem a obětavostí mohou vytýčené cíle naplnit. Přitom vždy musejí být členové strany vzorem; to
je hlavní, co strana od každého svého člena žádá.
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Úspechy geodézie a kartografie v SSR
v šiestej paťročnici

Podstatnú časť geodetických a kartografických
prác v Slovenskej socialistickej republike (SSR]
vykonávajú organizácie Slovenského úradu geodé-
zie a kartografie (SOGK]. Tieto práce vyplývajú
predovšetkým zo zákonov, vyhlášok, nariadení a
uznesení straníckych a vládnych orgánov.
Štandardnú štruktúru geodetických a kartogra-

fických prác, ako vyplýva najma zo zákona o geodé-
zii a kartografii, zo zákona o evidencii nehnuteI-
ností (EN] a zo zák,onao orgánoch geodézie a kar-
tografie doplňujú úlohy zaradené na základe osobit-
ných požiadaviek organizácií takmer všetkých od-
vetví národného hospodárstva.

Základná štruktúra geodetických a kartografic-
kých prác v šiestej paťročnici bola určená závermi
XV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS. Veď mnohé smery
rozvoj a jednotlivých odvetví národného hospodár-
stva sa zakladali na rozvoji investičnej výstavby a
táto sa bez geodetických prác a mapových podkla-
dov nedá realizovať. Preto SOGK rozpracoval záve-
ry XV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS na podmienky re-
zcrtu geodézie a kartografie a v nich formuloval
konkrétne smery a úlohy, na ktoré sa majú oriento-
vať organizácie rezortu pri naplňaní výrobných
programov tak, aby svojou činnosťou podporili pre-
dovšetkým rozvoj tých oblastí, ktoré majú rozho-
dujúci vplyv na ďalší rast československej ekono-
miky a v konečnom d6s1edku na uspokojovanie
hmotných a kultúrnych potrieb obyvateIstva.

Mobilizujúcimi činiteImi a hybnou silou riadiacej
a organizátorskej práce sa v priebehu paťročnice
v podmienkach rezortu stali hlavne uznesenia z 3.
zasadgnia Ov KSČ, ktoré sa zaoberalo rozvojom čs.
hutníctva a strojárstva, za 6. zasadania, ktoré sa
zaoberalo rozvojom stavebníctva, za 7. zasadania,
ktoré sa zaoberalo otázkami uspokojovania hmot-
ných potrieb obyvateIstva a zlepšenia služieb, z 13.
zasadania, ktoré sa zaoberalo otázkami poInohos-
podárstva a potravinárskeho priemyslu, z 15. zasa-
dania, ktoré sa zaoberalo zvyšovaním úrovne poli-
tickovýchovnej a ideologickej práce, z 18. zasada-
nia, ktoré sa zaoberalo prípravou plánu na 7. pii.ť-
ročnicu, ako aj závermi tých zasadaní Ov KSČ, kto-
ré určovali úlohy rozvoja národného hospodárstva
pre jednotlivé roky pa ťročnice.

o tom, že sa tieto zámery podarili, svedčí sku-
točnosť, že rezort geodézie a kartografie načas a
kvalitne splnil úlohy šiestej piiťročnice.

V šiestej paťročnici sa úlohy hospodárskych plá-
nov zabezpečovali v rámci osvedčeného usporiada-

Ing. Daniel Lenko,
námestník predsedu

Slovenského úradu geodézie
a kartografie

nia výrobno-technickej základne rezortu. Postupne
sa spresňovala odborná náplň jednotlivých organi-
zácií a vylučovali sa duplicity v práci hospodár-
skych organizácií a orgánov štátnej správy. V roku
1980 sa vykonala zmena sídla Krajskej správy geo-
dézie a kartografie (KSGK] z Prešova do Košíc, tak-
že všetky KSG~ sú umiestnené v sídle krajských
národných výborov a ostatných politických orgá-
nov kraja.
Hlavné úlohy rezortu, ich politicko-organizačné

zabezpečenie a plnenie bolo priebežne hodnotené a
schvaIované na poradách vedenia SÚGK, kolégiách
predsedu SOGK a úlohy celoštáneho charakteru,
v záujme jednotného postupu v SSR a ČSR, i na
zasadaniach Koordinačnej rady Českého úřadu geo-
detického a kartografického (ČOGK] a SÚGK. O zá-
važných otázkach sa predkladali informácie a sprá-
vy na OV KSS a do vlády SSR.
Spracovanie významných dokumentov sa zabezpe-

čovalo tímove v osobitných skupinách so zastúpe-
ním tiež pracovníkov z organizácií rezortu. Na pre-
rokovanie protokolov z periodických revízií hospo-
dárenia a štvrťročných rozborov hospodárenia re-
zortu boli postup ne prizývaní riaditelia organizácií.
Takýto postup mnohokrát umožnil zovšeobecňovať
získané poznatky a priamo ich prenášať do organi-
zácií, čím sa napt. urýchlene dosiahlo zefektívne-
nie výsledkov hospodárskej činnosti a dodržiavanie
úsporných opatrení, zvýšenie kvality výroby a vý-
robkov, ochrany a hospodárenia s národným majet-
kom, úspora v oblasti autodopravy, palív a energie
a dodržiavanie cenovej disciplíny.
Na zvýšcnie účinnosti riadenia aj v organizáciách

rezortu úrad vydával razne smernice, metodické po-
kyny, inštrukcie a ďalšie akty riadenia. Dobrou po-
m6ckou - a to aj pre ďalšie rezorty, ktoré pri-
chádzajú do styku s geod,etickou a kartografickou
činnosťou - sa stal S ú bor p r á v n y c h p r e d-
p i s o v z o d bor u g e o d é z i e a k a r t o g r a-
f i e a s ú v i s i a cep r e d p i s y, vydaný roku
1977. Dobrú informačnú povinnosť plní Spr a v o-
d a j S O GK, ktorý tiež dostávajú takmer všetky
ministerstvá, ale aj orgéI11izácie, ktoré vykonávajú
geodetické a kartografické práce.
Na zvýšenie úrovne právnych vedomostí vedúcich

pracovníkova príslušných odborných pracovníkov,
ale aj na účinnejšie dodržiavanie socialistickej zá-
konnosti, č,o sa pnzitívne prejavilo v štátnej a
pracovnej disciplíne, vo zvýšenej kvalite prác, v zní-
žení počtu arbitrážnych konaní II pod., prispela
plánovite rozvinutá právna výchova a propaganda a
technicko-ekonomická propaganda.
V oblasti organizácie a riadenia bole hlavným zá-

merom dosiahnuť zlepšenie riadiacej a organizátor-
skej práce s cieIom zabezpečiť splnenie úloh plánu
va všetkých jeho častiach a v žiadúcej kvalite, zvý-
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šenie plánovacej, finan.čnej, pracovnej disciplíny
a pod. Za tým účelom sa v rámci racionalizačnýcl1
opatrení zjednocovala organizačná štrukt!Íra hos-
podárskych organizácií. V ďalš,om zjednocovaní sa
pokračuje pri prehlbovaní vnútropodnikového choz-
rasčotu. Podfa jednotnej metodiky sa tvorili ceny,
objektivizovali sa výkonové normy a tvorili sa ďal-
šie technickohospodárske normy, zaviedli sa krité-
riá kvality a uplatňovali sa aj ďalšie ekonomické
nástroje riadenia.
Dosiahnuté výsledky dokazujú, že úroveň riade-

nia v rezorte je na primeranej výške. K tomu dopo-
mohli, okrem už uvedených opatrení, tiež načas
vydané predpisy, ako sú napr. zásady na tvorbu a
vydávanie predpisov a iných aktov riadenia, zása-
dy prerokúvania dodávatefsko-odberatefských vzťa-
hov, zásady zabezpečovania kontroly, rozpracova-
nie Súboru opatrení na zdokonalenie sústavy pláno-
vitého riaqenia národného hospodárstva po roku
1980 na podmienky rezortu a iné.
Naproti tomu sa nepodarilo doviesť do konca vy-

danie novely zákona o EN v..lakom rozsahu, ako by
bolo žiadúce v záujme skvalitnenia najmii. eviden-
cie právnych vzťahov k nehnutefnostiam. Na do-
pracovanie v 7. pii.ťročnici Z10stáva tiež návrh vy-
hlášky o postup1e pri využívaní a rozšimvaní karto-
grafických diel.
Počas 6. pii.ťročnice bolo.dobudované mikrogra-

fické stredisko pri podniku Geodézia Bratislava,
ktoréuž plne slúži danému účelu. Vylepšilo a dopl-
nilo sa vybavenie pre reprodukčné a polygrafické
pracoviská. Podniky v podstate dobudovali i svoje
autoprevádzky dostatočným vozbvým parkom. Dob-
ré služby plní servisné stredisko pre automatizačnú
techniku pri Geodetickom ústave, n. p., Bratislava
(GÚ) ako aj servisné strediská v Geodézii, n. p.,
Prešov a v Geodézii, n. p., Bratislava pre opravu
elektronických diafkometov resp. fotogrametric-
kých prístrojov. Zásluhou servisu sa znižujú presto-
je, dosahuje sa ·úspora devízových nákladov na
opravy a preventívne sa preqchádza poruchám.

Geodetické a kartografické práce sú náročné na
špecializáciu a vysokú kvalifikáciu pracovníkovo
Preto je snahou každej organizácie rezortu dosia-
hnuf čo najoptimálnejšiu kvalifikačnú štruktúru a
na ten účel využíva všetky možnosti prijímania ab-
solventov odborných škol, vzdelávania pracovníkov
popri zamestnaní, postgraduálne štúdium, štúdium
v -rámci rezortného strediska vzdelávania pracujú-
cich a rozne druhy vnútropodnikového vzdelávania.
V priebehu šiestej pii.ťročnice sa zmenila kvalifi-

kačná štruktúra technickohospodárskych pracovní-
kov v prospech absolventov vysokej školy (z 20,7 %
v roku 1975 na 21,6 % v roku 1980), ako aj absol-
ventov stredných odborných škOl (zo 47,1 % v ro-
ku 1975 na 49,5 % v roku 198Ó). Pokles nastal u ab-
solventov gymnázií (z 15,9 % na 14 %), ako i u ab-
solventov strednej školy (z 3,4 % na 2,1 %). Vyrov-
naný stav zostal u pracovníkov so základným vzde-
laním (z 12,9 % na 12,8 %).
V priemere za jednotlivé ro~y ~iestej pll.ťročnice

štuQ.ovalo popri zamestnaní na vysokých školách
okolo 84 pracovníkov, a na stredných odborných
školách asi 53 pracovníkovo Žiaf z týchto štúdium
ukončí podstatne nižší počet. Potešitefné je, že
vzrastá záujem o postgraduálne štúdium a hlavne
o vedeckú prípravu. V súčasnosti je vo vedeckej
príprave 13 pracovníkov rezortu.
Počas šiestej pa ťročnice nastúpilo do rezortných

organizácií 130 absolventov vysokých škol a 356 ab-
solventov stredných odborných škol. Je to dostatoč·-
ný prHiv odborníkov a účinná pomoc pri plnení
Clloh hospodárskeho plánu.
Negatívnym javom je pomerne vysoká fluktuá-

cia. V šiestej pii.ťročnici rozviazala pracovný pomer
až 113 počtu pracovníkov rezm I u_ Dovody sú rozne,
najmii. však otázky bytové, nevyhovujúce pracovis-
ko a obťažné pracovné podmienky v teréne. Pred-
pokladáme, že realizovaním úloh programu kom-
plexnej starostlivosti o pracujúcich a plánu kádro-
vého, personálneho a sociálneho rozvoj a sa dosiah-
ne určité zlepšenie.
Neuspokojivý je tiež stav prípravy kádrových re-

zerv pre prácu v zahraničí tak v počte pracovníkov,
ako aj v ich rečových znalostiach. Veď napr. tech-
nickú pomác Kube poskytovali iba 4 pracovníci a
v Alžírsku dvaja pracovníci rewrtu. V siedmej
pii.ťročnici sa má dosiahnuť podstatné zlepšenie
v tejto oblasti.

Na ú s e k u g e ode t i c k Ý c h z á k 1 a d o v sa
pozornosť venovala cyklickej údržbe bodov trigo-
nometrickej siete, pričom sa popri plnení dohodnu-
tého plánu cyklov údržby preverovala tiež sieť bo-
dov v lokalitách určených na dobucl,ovanie mapové-
ho fondu podfa uzn. vlády SSR č. 134/1971. Z cel-
kového počtu bodov sa údržba vykonala na polo-
vici bodov. Vhodnými ochrannými zariadenia-
mi a tým, že sa body častejšie kontrolujú, sa zvý-
šila účinnosť ich fyzickej i právnej ochrany.
Okrem geodetických prác pri výstavbe diafníc a

produktovodov sa v krátkych termínoch vykonalo
polohové a vY'škové určenie siete hlavných vytyčo-
vacích bodov pre sústavu vodných diel na Dunaji.
V seizmicky aktívnej oblasti Podunajskej nížiny sa
vykonala ďalšia etapa opakovaných nivelácií, čo má
okrem iného tiež osobitný význam pri projektování
a výstavbe vodných diel na Dunaji. Vykonávali sa
stabilizačné a meračské práce na ťahoch opakova-
ných nivelácií podfa medzinárodného programu,
ako aj práce na údržbe a ob no ve Československej
jednotnej nivelačnej siete a na budování a údrž-
be výškového bodového pofa pre technickú mapu
mesta Bratislavy. Sledovali sa vertikálne pohyby
v pamiatkovo chránených oblastiach, najmii. v his-
torickom meste Kremnica.
Práce v rozsahu 1099,5 km, vyplývajúce z harmo-

nogramu na úlohe medzinárodných opakovaných
niveláctí, boli v teréne ukončené v roku 1978 a vý-
počty v roku 1980.
Pokračovali práce na údržbe, obnove a moderni-

zácii Českoslov'enskej siete oporných gravimetric-
kých bodov. V roku 1978 sa v spolupráci s gravi-
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metrickou skupinou Akadémie vied ZSSR vybudo-
val absolútny gravimetrický bod Žilina. V roku
1977 bola vybudovaná a medzinárodnou skupinou
zmeraná vertikálna gravimetrická základňa Lom-
nický štít. Internacionálna spolupráca geodetic-
kých služieb niektorých európskych socialistických
štátov sa prejavila tiež pri medzinárodnom opako-
vanom meraní karpatsko-balkánskeho polygónu na
sledovanie zmien sily tiaže v tejto oblasti, kde me-
rania v roku 1978 boli vykonané po zemi a v roku
1979 letecky, ďalej v roku 1979 účasť'cu na medzi-
národnom expedičnom meranívidinského polyg6nu
v BI:R, výsledky ktorého poslúžia pri sledovaní
vplyvu kolísania hladiny spodnej vody na zmeny
sily tiaže. Naša gravimetrická skupina sa zúčastnila
tiež na experimentálnom letec kom meraní trojúhol-
níka s vefkými tiažovými rozdielmi v MI:R.

Poskytovaním údaj ov z dokumentačných fondov
geodetickej a mapovej dokumentácie sa mnohokrát
podstatnou mierou prispelo k plneniu úloh projek-
tových organizácií a početných investorovo

Základnou úlohou rezortu SOGK tak v piatej, ako
i v šiestej pa ťročnici bolo plnenie vládnej úlohy
dobudovanie mapového fondu máp
v e f k Ý c h m i e r o k do roku 1985. V súlade
s plánom šiestej paťročnice sa dokončilo mapovanie
celkom na 143 lokalitách o ploche 4181 km2, pri-
čom zostalo rozpracovaných 65 lokalít na ploche
2807 km2, čo je dobrým východiskovým predpokla-
dom na plnenie úloh v ďalšej paťročnici. Na spl-
není úlohy sa podielali n. p. GeQdézia Bratislava
prácou na 20 lokalitách (z toho 6 }okalít v Stredo-
slovenskom kraji) na ploche 428 km2, n. p. Geodé·
zia Žilina prácou na 67 lokalitách na ploche 1685
km2, n. p. Geodézia Prešov na 50 lokalitách na plo-
che 1806 km2 a organizácie rezortu ČOGK na 6 lo-
kalitách na ploche 262 km2• Ukončili sa práce spo-
lu v 78 samo sta tne mapovaných intravilánoch.
V území mapovanom v 6. paťročnici je spolu 335
km2 intravilánov obcí mapovaných v mierke 1:1000,
resp. 1:2000, čo predstavuje približne 8 % mapova-
nej plochy, celkom 44 % plochy územia s pofno-
hospodárskym padnym fondom, ako aj lesy, sa
mapovali prevažne univerzálnou fotngrametrickou
metódou v mierke 1:5000. Takmer 311 mapovaných
lesov v Stredoslovenskom a Východoslovenskom
kraji sa po prehodllictení a dopll1'ení prevzalo zo
Základných lesníckych máp 1:5000.

Na splnenie tejto rozsiahlej úlohy prispelo zvýše-
nie výrobných kapacít vybavených najmoderneišou
meračskou technikou na získavanie a zhromažďo-
vanie informácií a prípravu podkladov na ich vy-
hodnotenie v teréne, ich poloautomatické i automa-
tizované výpočtové a grafické spracovanie, dobudo-
vanie fotogrametrických pracovísk podnikov Geo-
dézia na zhusťovanie podrobného bodového pofa a
vyhodnocovanie meracských informácií z merač-
ských leteckých snímok. Prehodnotila sa a v súla-
de s výsledkami výskumu v tejto oblasti i zraciona-
lizovala technická, ale najma technologická kon-
cepcia úlohy. V 5. a 6. paťročnici sa splnilo cel kom
44 % úlohy v plošnom vyjadrení a teda pre 7. pať-
ročnicu zostáva na plnenie ešte vysoký podiel úlo-
hy. Bude preto potrebné účelne využiť všetky zís-

kané skúsenosti a ďalej skracovať čas potrebný na
dokončenie jednotlivých lokalít.
Výkony na bud o van í a ú drž b 18 EN počas 5.

pa ťročnice v súlade s potrebami sa zvyšovali tak,
že v roku 1980 objem výkonov narástol oproti roku
1976 v priemere o 28 %. Popri bežnej údržbe sa vy-
konala komplexná údržba EN v 1856 obciach, t. j.
na 66 % všetkých obcí SSR. Paťročný cyklus údržby
sa dodržal v Západoslovenskom i Východosloven-
skom kraji, avšak v Stredoslovenskom kraji sa do-
drží v siedmej pa ťročnici.
V roku 1980 sa dokončil prevod písomných ope-

rátov EN na samočinný počítač Tesla 200 a vo všet-
kých krajoch sa vykonala automatizovaná údržba
operátov v 1655 obciach. Je pripravený program na
prevod z počítač a Tesla 200 na počítač EC 1033.
Zakladanie evidencie právných vzťahov vyšetro-

vaním v obci sa vykonalo v obmedzenom rozsahu,
lebo skúsenosti ukazujú, že v SSR sa pri zakladaní
II. etapy EN maže zaevidovať len 30-40 % prípa-
dov v jednotlivých obciach, čo poukazuje na akút-
nu potrebu prijať také nrarmatívne predpisy, ktoré
by umožnili účelne riešiť terajšiu situáciu. Zvačša
na základe došlých listín sa doteraz založilo
1136 481 listov vlastníctva.
Na skvalitnenie operátov EN prispeli tiež podni-

kové evidencie pozemkov a hlavne vykonané fyzic-
ké inventúry pozemkov, ktorých výsledky sa pre-
mietli do operátov EN. Ne ob1dvoch akciách sa po-
die)'ali tiež pracovníci rezortu SÚGK.
Požiadavky na vy:hotovovanie geometrických plá-

nov sa prednostne plnili v prípadoch, keď išlo o by-
tovú výstavbu. V ostatných prípadoch bola lehota
vybavenia dlhšia, pretože požiadavky neustále na-
rastajú. Ročne sa vyhotoví asi 20000 geometrických
plánov, z toho asi dve tretiny pre obyvatefstvo. Zvy-
šujú sa požiadavky na meranie novostavieb, chát
v rekreačných oblastiach, objektov a majetkov so-
cialistických organizácií za účelom usporiadania so-
cialistického vlastníctva. Pretrváva neuspokojivá s1-
tuácia s meraním sídlisk a nových investičných cel-
kov, keďže investorské organizácie si neplnia svo-
je povinosti a meranie nových sídlísk nevykonávajú
ani si meranie neobjednávajú. Tu len malý efekt
prináša každoročne organizované školenie vo vý-
skumnom ústave geodézie a kartografie v Bratisla-
ve (VÚGK) pre organ1zácie pasobiace v investičnej
výstavbe.
Činosťou v okresných a krajských koordinačných

orgánoch, vyhotovovaním výpisov a grafických pod-
kladov, upozorňovaním orgánov ochrany podneho
fondu na zistené nepovolené zmeny kultúr, dosled-
ným evidovaním pofnohospodárskeho padneho fon-
du a poskytovaním technickej pomoci socialistic-
kým pofnohospodárskym organizáciám pri vedení
podnikovej evidencie pozemkov a ďalšími opatre-
niami pracovníci organizácií geodézie a kartografie
prispievaiú tiež k ochrane p6dneho fondu a zlep-
šovaniu životného prostredia.
Najvacším úspechom vyd a vat 18 f s k 18 j CI n-

n o s t i v šiestei pa ťroČnici je bezpochyby spracova-
nie a vydanie Atlasu SSR. Spoluvydavatefmi Atlasu
SSR sú SÚGK a Slovenská akadémia vied. V podni-
ku Slovenská kartografia (SK) redakčné a zostavi-
tefské práce trvali od apríla 1976 do novembra
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1979. Tlač prebiehala s prestávkami od decembra
1977 do decembra 1980. Jeho tvorba významne pri-
spela aj k odbornému rastu pracovníkov v karto-
grafii. Odborná obsahová bohatosť (866 máp, počet-
ne výrezy, grafy, diagramy a tabufkx), dokonalé
kartografické stvárnenie a polygrafické prevedenie
ako i výtvarná stránka diela zaraďujú Atlas SSR
medzi vynikajúce vedecké diela s vysokou kultúr-
nopolitickou a ideovou hodnotou. Úlohu sledovala
vláda SSR.

V edícii máp pre hospodársku výstavbu bolo vy-
daných 553 mapových listov základnej mapy (ZM)
1:10000, ďalej sa vydávali mapy EN, štátna mapa
1:5000 odvodená aj hospodárska základna mapa
1:50000, mapy okresov a cestné mapy 1:!;í0000, ma-
py krajov 1:200000, mapy 1:40000J, 1:500000, vo-
dohospodárske i geologické mapy. Spracovala sa
podkladová mapa 1:50000 z celého územia SSR.

Celé dve tretiny objemu výkonov v SK sa venova-
li náplni vlastného edičného plánu podniku. Najviič-
šiu časť predstavovala edícia máp pre školy a po-
tom edícia máp pre verejnosť. Vydané boli naprí-
klad Atlas sveta vo viacerých vydaniach, Školský
atlas svetov}'ch dejín, Atlas ČSSR, súbory žiackych
pracovných máp, súbory vlastivedných máp, škol-
ské nástenné mapy, reliéfna mapa pologúf, auto-
atlas ČSSR vo viacerých vydaniach, autoatlas
Európy v spolupráci s maďarským kartografický.m
pod nikom Kartográfiai Vállalat. Vreckový atlas
sveta vo viacerých vydaniach, oriel\tačný plán
Moskvy k olympijským hrám, turistické mapy
v mierke 1:50000, 1:100000, automapa Slovenska,
orientačné plány viacerých okresných i krajských
miest, politická mapa sveta, reliéfna mapa ČSSR
1:1 mil. a iné.

V edícii účelových a tematických máp sa vydali
mapy geologické, vodohospodářske, prílohové mapy
pre publikácie, podkladové mapy pre potreby pro-
jektových organizácií, pre urbanizmus, mapy diaf-
ničnej siete, mapy orientačných behov, orientačné
tabule miest a mestských častí, názvoslovné publi-
kácie, 7 publikácií Slovníka geodetickej a kar-
tografickej terminológie, viaceré druhy politicko-
výchovných máp (25 titulov) a mnohé ďalšie.

V priebehu piiťročnice sa celkove vydalo 82 titu-
lov v edícii máp pre hospodársku výstavbu, 75 ti-
tulov v edícii máp pre verejnosť, 296 titul ov účelo-
vých a tematických máp.

Určitá stagnácia nastala vo vývoji a výrobe re-
liéfnych máp hlavne z dovodu nedostatku vhodného
materiálu. Naproti tomu sa úspešne vyriešila tvorba
glóbusov a ich plná výroba sa očakáva už roku
1981. Osobitný úsp:ech medzinárodného významu
sa dosiahol v SK vo vývoji a výrobe máp pre slep-
cov a slabozrakých.

Úlohy rezortu SÚGK na zabezpečenie geodetic-
kých a kartografických prác a výrob kov pre i n é
o d v tJ t v i a n á rod n é h o h o s pod á r s t v a vy-
plynuli z dokumentov XV. zjazdu KSČ o rozvoji od-
vetví národného hospodárstva v 6. piiťročnici. Tieto
boli konkretizované požiadavkami ministerstiev,
ústredných orgánov štátnej správy, národných vý-
borov (NV), socialistických organizácií a požiadav-
kami obyvatefstva. Va viacerých prípadoch zabez-

pečovanie geodetických a kartografických prác pre
celospolečensky významné akcie rezortu ukladali
uznesenia straníckych a vládnych orgánov. Objem
týchto geodetických a kartografických prác pre po-
treby riadenia rozvoj a národného hospodárstva, pre
tržné fondy a služby obyvatefstvu z pohfadu celej
šiestej piiťročnice predstavoval až 53 % úhrnnej
produkcie rezortných organizácií.

Požiadavky iných odvetví národného hospodár-
stva sa týkali najmii zabezpečenia mapových a geo-
detických podkladov pre projektovú prípravu sta-
vebných akcií, prác súvisiacich s výstavbou miest a
obcí, so spracúvaním technických máp mlest, zá-
kladných máp závodov, ako i geodetických prác sú-
visiacich s pamiatkovou starostlivosťou. Vysoký ob-
jem geodetických prác sa venoval vyhotovovaniu
geometrických plánov pre socialistické organizá-
cie a obyvatefstvo a to v hodnote 126 mil. Kčs. Geo-
detické a kartografické práce pre rozvoj pofnohos-
podárstva (meliorácie, hospodársko-technické úpra-
vy pozemkov a pod.) sa vykonali v hodnote 56 mil.
Kčs. Vykonali sa náročné geodetické merania p1'8
výstavbu vodných diel a vodných nádrží (Dunaj,
Čierny Váh, Východoslovenská nížina), pre výstav-
bu diafníc, pre energetiku (diafkové produktovody,
atomové elektrárne). Na záchranu historických a
kultúrnych pamiatok najmii v mestách Banská
Štiavnica, Bardejov, Kremnica a Levoča sa vykona-
lo špeciálne meranie a pozorovanie. Technická ma-
pa· mesta sa spracovávala pre hl. mesto SSR Brati-
slavu (doteraz vydané 620 mapových listov) a prA
mesto Prešov.

Celkove konštatujeme, že všetky opodstatnené
Dožiadavky iných odvetví národného hospodárstva
v šiestej piiťročnici sa splnili načas a kvalitne.

Vecná časť hospodárskeho plánu a všatka činnost
rezortných organizácií sa zabezpečovala pri dodr-
žiavaní zásad maximálnej hospodárnosti ti efektív-
nosti. To potvrdzujú aj niektoré ekonomické uka-
zovatele.

Plánovaný objem upravených výkonov pod2a roč-
ných plánov v hodnotovom vyjadrení sa pri nepre-
kročení plánu pracovníka\' splnil na 1U2,:.I % a jeho
celkový nárast bol 34,3 %. Tento rast 5a dosiahol
čiastočne rastom počtu pracovníkov, ale po(lstatne
vyššou mierou rastom produktivity prá.ce. Produkti-
vita práce vzrástla o 27,6 % oproti plánovanému
rastu 17,7 %, pričom rast priemernej mzdy bol 13,4
percenta a v hospodárskych organizáciách v abso-
lútnej hodnote dosiahol 305,- Kčs. Plán tvorby zis-
ku sa prekročil o 39,6 mil. Kčs. Podiel celkových ná-
kladov na 1,- Kčs upravených výlwnov mal byt
znížený o 7,49 halierov a dosiahlo <;a zníženie
o 8,63 halierov. Rast rentE,bHity k nákladom stúpol
oproti plánu o 7,12 bodu.

Tieto priaznivé výsledky sa dosiahli tiež zásluhou
plnenia ročne vypracovávaných Súborov opatrení
na zabezpečeníe plnenia úloh daného roku, v kto-
rých boli obsiahnuté všetky cesty a formy efektIv-
neha plnenia úloh. Vysoký podiel má, okrem inýcll
činitefov, tiež dobre rozvinutá a správne oriento-
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vand iniciatíva pracujúcich a závdzkové hnulíe. Zá-
bezpeka splnenia plánovaných ú]nl! bola každoroč-
ne prednesená zástupcami pracuJúGich vsetkýctl 01'-

ganizácii rezortu na. celoslovenskom akt;ve vedú-
cich pracovníkov organizácií, predsedov za KSS a
spoločenských organizácií, vedúr.ich brigád socia-
listickej práce (BSP) a najlepších pracovníkov re-
zortu.

Do súťaže o Červenú zástavu predsedll SQGK a
Predsedníctva Slovenského výboru odborovébo'
zvazu (P-SVOZ) sa každoročne zapojili všet-
ky organizácie. Čiastkové úlohy Dočne riešilo a
plnilo priemerne 30 komplexných racionalizačných
brigád. Posledný rok pa ťročnice bolo v rezorte .148
BSP, v rámci ktorých bolo 18 nositerov zlatého od-
znaku, 37 nositerov strieborného odznaku a 1452
nositerov bronzového odznaku BSP.

Počas celej paťročnice organizácie prijímali so-
cialistické závazky k významným politickým, bran-
ným a pracovným výročiam, pričom osobitne hod-
notné závazky boli k 25. výročiu vzniku samostat-
ného rezortu geodézie a kartografle. Závazky pre-
véižne smerovali na prekračovanle úloh, na zvýše-
nie kvality práce, na technickú pOUlÓC NV a por-
nohospodárskym organiz:áciám. Organizácie so síd-
lom v Bratislave prijali združený závazok na zabez-
pečenie prác na vodnom diele na Qunaji. :zctruže-
né závazky uzatvárali tiež pracoviská v okresoch
za C!čelom zabezpečenia úloh na úseku EN a ochra-
ny p6dneho fondu a pod.

Dobrá práca pracovníkov aj kolektívov našla mo-
rálne i hmotné uznanie a ocenenie. Za najlepšie vý-
sledky v socialistickej súťaži bol napr. n. p. Geodé-
zia Prešov trikrát nositefom Červenej zástavy a
KSGK Banská Bystrica trikrát získala Čestný dip-
lom predsedu SÚGK a SVOZ.

V šiestej paťročnici dostali 6 pracovníci re-
zortu a dve organizácie štátne vyznamenanie r6z-
neho stupňa, vrátane Radu práce. Titul Priekopník
socialistickej práce dosiahlo 10 pracovníkov rezor-
tu, titul' Zaslúžilý pracovník rezortu získalo 55 re-
zortných aj· mimorezortných pracovníkov a titul
Najlepší pracovník rezortu SÚGK prijalo 08 pracov-
níkov. Aj v tejto skutočnosti možno vidieť angažo-
vanú politickú aktivitu pri plnení hospodárskych
úloh.

V súlade s plánom investicnej výstavby na šiestu
v1.itročnicu sa v rezorte získalo prístrojové vybave-
ni8 za hodnotu o 27 miliónov korún viac akol za
predchádzajúcu paťročnicu. Zakúpili sa prístroje
a zariadenia z dovozu a na nestrojárenský dovoz
sa použilo o 3,6 mil. Kčs viac ako v 5. paťročnici.

Organizácie r2zortu získalt moderné, svetovým
parametrom odpovedajúce prístrojové vybavenie,
pomocou ktorého sa podstatne zautomatizovali a
zmodernizovali najma vyhodnocovacie, V)'počtové a
zobrazovacie práce. Získali Sft elektronické diaYko-
rnery, teodolity, nivelačné prístroje, stekometre, to-
pokarty, stereometrografy, koordimetre, koordináto-
grafy, koragrafy, kodimat, stredný počítač EC 1033,
kompletné vybavenie pre mikrografiu, fotoséidzacÍ

prístroj Diatype, rozmnožovací prístroj Rank xerox,
ofsetový tlačiarenský stroj Plap-eta, horizolltálna fo-
tc-komora, klimatizačné zariadenie pre výpočtové
stredisko, stolové počítače a (.falšie zariadenia;

Pracujúcim v teréne v dostatočnom množstve sJú-
žia motorové vozidlá, krátkovlné vysiela.čky a ďal-
šia mechanizácia pri stabilizačných a signalizač-
n)·ch prácach. Naďalej však žiadúcimi zostávajú re-
gistračné zariadenia k diaYkomerom, čo by podstat-
U8 zrýchlilo automatÍzačný proces v podmienkach
expedičných porných prác.

V oblasti nestrojárenského dovozu sa nakupoval
materiál a pom6cky pre potreby polygrafických
prevádzok, ako sú farby, papier, r6zne druhy rast-
rov a pre potreby prakticky všetkých podnikov pre-
dovšetkým astralon a iné priesvitné fólie vhodné
pre potreby kartografie, pre rytinu pri vyhodnoco-
vaní leteckých snímok alebo automatizočnom vy·
kreslovaní. Obmedzovaním devízových prostriedkov
SéI dovoz z kapitalistických štátov podstatne znižuje
a otázka priesv1tných fólií sa stáva uzlOVým, kritic-
kým miestom zásobovania v našich organizáciách.
Krízu neriešia ani prijaté antiimportné opatrenia
v organizáciách rezortu.

Na výstavbu budov a zariadení sa v uplynulej
paťročnici použilo o 45,5 mil. Kčs viac než
v piatej paťročnici. Do užívania boli odo-
vzdané 4 novostavby prevádzkovýCh budov
v sídlach okresov (Považská Bystrica, Sp. Nová Ves,
Trenčín, a Žiar nad Hronom], ako aj 13 ďalších
menších stavebných akcií. Takto sme dosiahli, že
takmer všetky pracoviská v okresoch sú už umiest-
nené vo vhodných priestoroch, vyhovujúcich aj ná-
ročným požiadavkám na pracovné prostredie.

Najvačším nedostatkom v pláne investičnej vý-
stavby zostáva nedokončená výstavba prevádzkovej
budovy GÚ a VÚGK, ktorá podYa hospodárskej
zmluvy mala byť ukončená už roku 1979. Ročný
sklz má aj ukončenie novostavby v Lipt. Mikuláši.
K oneskoreniu dokončenia najma budovy v Bratisla-
ve dochadza z ct6vodu, že neide o stavbu preferova-
nú.

Rozhodujúcim činiterom, ktorým sa zabezpečuje
rast spoločenskej produktivity práce, rast objemu
výroby, vysoká kvalita a efektívnosť v pouzlvaní
modernej techniky a uplatňDvaní progresívnej tech-
nológie, je vedeckotechnický rozvoj. Preto je d61e-
žité, aby vedeckovýskumná základňa rezortu orien-
tovala svoju výskumnú činost predovšetkým na
riešente takých otázok, vyriešenie k tmých priná-
ša príslušný spoločenský efekt v najkratšom čase po
vyriešení.

V predchádzajúcom roku VÚGK oslávil síce krát-
ke 10. výročie svojho trvania, ale výsledky, ktoré
za toto obdobie dosiahol, sú chvályhodné. Obozná-
mili sme sa s nimi už na stránkach nášho časopisu,
preto ich nebudeme opakovať. Zdorazňujeme len, že
už aj čiastkové výsledky úloh, riešených v rámci
štátneho plánu, majú. verký význam tak v podmien-
kach rezortu geodézie a kartografie, ako aj napr.
odvetvie energetiky (výstavba atomových elektrár-
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ní, pripadne vefkých vodných diel na Dunaji].
Z ročne riešených 8 až 10 úloh rezortného výsku-
mu, na riešení ktorých sa podiefajú aj niektoré pod-
niky ako GÚ a SK, je čoskoro zaistl8ná návratnosť
z financovania týchto úloh z fondu technického roz-
voj a, ktorý bol v 6. paťročnici va výške 13,7 mil.
Kčs. Najvyšší prínos realizovaných výsledkov vý-
skumu dosiahol podnik Geodézia v prešove a to
4,8 mil. Kčs. Najrýchlejšie sa realizujú výsledky vý-
skumnej éinnosti v oblasti automatizácie a budova-
nia informačných systémov, ale aj úlohy riešiace
otázky racionalizácie geodetických a kartografic-
kých prác.

Viaceré výskumné úlohy vyplynuli z dohod o me-
dzinárodnej spolupráci na riešení problémov za-
radených do dohodnutých lmmisií. Tu spomenteme,
že SÚGK úspešne organizoval medzinárodné porady
1., 3. a 6. komisie vytvorenej X. konferenciou geo-
detických služieb socialistických štátov.

Organizácie rezortu s úspechom využívajú vý-
sledky zlepšovatefského hnutia. Veď za paťročnicu
bolo podané 670 zlepšovacích návrhov (ZN] a z rea-
lizovaných návrhov sa dosiahol celkový spoločen-
ský prínos v hodnote 4,6 mil. Kčs. Najviac podaných
ZN v celej pa ťroČl1ici, a to 231 mal podnik Geodézia
Bratislava. Tento podnik dosiahol najvyšší spolo-
čenský prínos. Povzbudením pre zlepšovatefov je
kaŽdoročne vyhlásený mesiac máj za mesiac zlep-
šovatefov. Pri tejto príležitosti najlepší zlepšovate-
telia vyhodnotení v súťaži dostanú finančnú odme-
nu.

Slabšie úspechy sa dosahovali vo vypisovaní aj
v riešení rezortných tematických úloh. Dosiaf sa
vypisovali priemerne dve až štyri úlohy roč ne ,
avšak kladné riešenie bolo len v polovici prípadov.
Dobre si plnili úlohy Odborové informačné stredis-
ko geodézie pri VÚGK a Odborové informačné stre-
disko kartografie pri SK, ako aj Základné infor-
mačné strediská v hospodárskych organizáciách.

Na efektívne plnenie úloh priaznivo vplývala tiež
komplexná socialistická racionalizácia (KSR), kto-
rá bola usmernená najma na ďalší rozvoj automa-
tizácie, efektívnejŠie využívanie novej, progresív-
nej techniky, úsporu materiálu a živej práce. Z ra-
cionalizačných akcií zasluhujú pozornosť predovšet-
kým "automatizovaná obnova a údržba písomných
operátov EN" uplatňovaná vo všetkých podnikoch
Geodézia, ďalej "skrátenie výrobného cyklu tech-
nickohospodárskeho rnapovania (THM]" v podniku
Geodézia Bratislava, "využitie stolného kalkuláto-
ra" v podnikoch Geodézia Žilina a presov a "úprava
vstupu na zostave Koragraf" v GÚ. V celej pa ťroč-
nici boli vplyvorn KSR zvýšené výkony v organizd-
ciách rezortu o 27,4 mil. Kčs. Výslegný efekt KSR
po odrátaní nákladov na realizáciu dosialJol hodno·
tu 37,9 mil. Kčs.

Automatizácia a mechanizácia geodetických a
kartografických prác zaznamenala v 6. paťročnici

v podmienkach rezortu značný krok vpred a vo vef-
ke] miere sa prejavila ako jedna zo základných
F.aktorov rastu produktivity práce. Na tomto úseKu
sn kládol doraz na kádrové budovanie výpoctovéhú
strediska a automatizačných stredísk na podni-
koch Geodézia. Z hlavnej činnosti sa automatizova-
ne zabezpečovali predovšetkým prevody písomného
operátu EN na magnetickú pásku prostredníctvom
počítača Tesla 200, výkony sumarizácie EN, výpoč-
tové a zobrazovacie práce THM, práce pri údržb8'
rr:.ápEN (geometrické plány), vedeckotechnické vý-
počty a kresba inžinierskych sietí technickej mapy
mesta. Programy z oblasti mapovania tvorby sub-
systému lokalizačných informácií na báze máp vef-
kých mierok sa upravovali na operačný systém EC
lC33. Realizovali sa tiež úlohy týkajúce sa progra-
mových systémov z oblasti automatizovaných systé-
mov riadenia (ASR] rezortu aj podniku, i hlavných
výrobných činností, pričom sa uprednostňovalo pre-
beranie vhodných typových riešení. Projektová do-
l;:umentácia ASR je dopracovaná až do úrovne tech-
nlckého projektu. Na projektovanie podsystémov sú
vypracované metodické pokyny pre technický pro-
jekt a vykonávacie projekty podsystému. Teória
rozhodovacích procesov v rezorte a programové
zabezpečenie ASR rezortu sú spracované v (ivod-
nýTh štúdiách. Úspešne pokračovala automatrzácia
sQciálno-ekonomických informácií.

Požiadavky na výpočtové stredisko sú l'ozslahle,
preto vhodnými organizačnými opatreniami, ako je
smennosť operátorov, technický servis, mimoriadne
prac'ovné smeny v dfroch pracovného vofna, sa vy·
užívala kapacita strojov výpočtového strediska pre
splnenie zakázok.

Organizácie rezortu SÚGKv 6. paťročnici zodpoved-
ne pristupovali k plneniu jJloh hospodt.rskej a kul-
túrnej politiky strany. Včasným vykonaním geode-
tických prác a vyhotovením mapových podkladov
mnohokrát konkrétne prispeli ku skorému začatiu
projekčných prác a významných investičných akcií.
Úspešne plnili úlohy dlhodobého charakteru, ako je
údržba geodetických základ ov, budovanie mapové-
ho fondu máp vefkých mier1ok, úlohy EN a iné.

Splnením úloh 6. paťročnice si organizácie re-
zortu vytvorili dobré podmienky pre zvládnutie ešte
náročnejších úloh v geodézii a kartografU v 7. pilť-
ročnici, ako vyplynú za záverov XVI. zjazdu KSČ.
1ch plnenie bude prebiehať v nových ekonomických
podmienkach daných Suborom opatrení na zdoko-
nalenie sústavy plánovitého riadenia národného
hospodárstva po roku 1980, ktorý si už organizácie
osvojili.

Do redakcie došlo: 13. 4. 1981
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Perspektivní problémy
mezinárodní socialistické integrace
v oblasti geodézie a kartografie

Ing. Bořivoj Delong. CSc.•
ředitel speciálních geodetických prací.

Český úřad geodetický
a kartografický

Před 10 lety, ve dnech 27.-29. 6. 1971, se konalo
v Bukurešti XXV. zasedání Rady vzájemné hospo-
dářské pomoci (RVHP), které jednomyslně schváli-
lo dokument mimořádného významu zvaný Kom-
plexní program dalšího prohlubování a zdokonalo-
vání spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické
integrace členských států RVHP. Uvedený doku-
ment položil základy kvalitativně vyššího rozvoje
soustavy mezinárodních ekonomických vztahů me-
zi členskými zeměmi RVHP tím, že vytýčil směry a
úkoly postupné integrace jejich národních ekono-
mik na příštích 15 až 20 let. Stejně jako v celém
národním hospodářství je integrace i v odvětví
geodézie a kartografie objektivní tendencí rozvoje
výrobních sil a výrobních vztahů v období vědecko-
technické revoluce. V souladu s tím vědeckotech-
nická spolupráce geodetických služeb socialistic-
kých států (GSSS) začala v polovině 70. let přerůs-
tat v mezinárodní socialistickou integraci v oblasti
geodézie a kartografie. Cílem předloženého pojed-
nání je ukázat na organizačně technické a sociálně
ekonomické souvislosti a analyzovat některé pro-
blémy procesu int'egrace výrobních sil GSSS.

2. Místo geodézie a kartografie v národním
hospodářství

Poslání odvětví geodézie a kartografie v socialis-
tické společnosti spočívá v uspokojování požadavků
socialistické výstavby na geodetické a kartografic-
ké informace o objektech územní reality včetně in-
formací o nemovitostech. Vlastní činnost odvětví
pak představuje sběr těchto informací, jejich zpra-
cování a zobrazení, jejich dokumentování a jejich
předávání orgánům a organizacím skoro všech od-
větví národního hospodářstvL

Činnost tohoto typu nepatří do oblasti materiál-
ní výroby a má charakter technických služeb pro
všechna odvětví národniho hospodářství, která sle-
dují územně lokalizované činnosti nebo jevy, a ta-
ké pro vědu, kulturu, výchovu, školy a veřejnost.
Pro instituce, které zabezpečují činnost v oblasti
geodézie a kartografie, se proto vžilo na celém svě-
tě souhrnné označení geodetická služba. Pod tímto
názvem se v socialistických státech rozumějí samo-
statné resorty nebo útvary státní správy pro geo-
dézii a kartografii a jim podřízené provozní orga-
nizace. Lze říci, že poslání a úkoly geodetických
služeb jsou ve všech socialistických státech v hlav-
ních rysech shodné.

Nejvýznamnější postavení mezi geodetickými a
kartografickými informacemi mají údaje o nemovi-

tostech, které jsou nezbytné pro plánování a řízení
národního hospodářství, zejména socialistické ze-
mědělské velkovýroby, pro ochranu socialistického
společenského vlastnictví a osobního vlastnictví
občanů, pro správu národního majetku, pro ochra-
nu zemědělského a lesního půdního fondu a pro in-
vestiční výstavbu. V ČSSR jsou tyto informace sou-
středěny ve specifické podobě evidence nemovitos-
tí, která dnes představuje jednotný, průběžně ak-
tualiZlovaný a počítačově vedený informační systém,
obsahující přes 30 miliónů informací a doplněný
pozemkovými mapami. K plánování a projektování
investiční výstavby slouží vedle evidence nemovi-
tostí též tvorba technických map velkých měřítek,
která se vlivem technického rozvoje již v současné
době mění v automatizovaný proces.

Pro územní plánování a další účely se vyhotovují
topografické mapy středních měřítek, na jejich pod-
kladě je vydávána řada tematických map pro ná-
rodní hospod-ářství. Mezi tituly s nejVětším nákla-
dem patří mapy krajů a okresů, plány měst, geolo-
gické mapy, státní vodohospodářské mapy, lesní
mapy, zemědělské hospodářské mapy a dalŠí. Vel-
kého rozmachu dosahuje také tvorba map pro školy
a veřejnost včetně turistických map a vydávání at-
lasů. Jako polohopisný a výškopisný základ mapo-
vé tvorby a dalších geodetických měření byly ve
všech socialistických státech vybudovány a jsou
postupně mod,ernizovány geodetické základy.

Rozsáhlá činnost se odehrává na úseku inženýr-
ské geodézie při budování velkých staveb socialis-
mu. Ve značném objemu jsou prováděny geodetické
práce ve stavebnictví a strojírenství, při tvorbě
technických map měst a základních map závodů
a sídlišť, při zakládání dokumentace podzemních
vedení, při zaměřování posunů a deformací staveb
nebo terénu, při vytyčování tunelů, mostů a výš-
kových staveb, při osazovánI a kontrole provozu
těžkých strojních a stavebních dílů, při výstavbě a
provozu metra a jiné. Vedle úkolů pro rozvoj ná-
rodního hospodářství zajišťuje geodézie a kartogra-
fie též služby pro obyvatelstvo při technicko-právní
manipulaci s nemovitostmi.

Shrneme-li úkoly geodézie a kartografie, spočívá
jejich podstata ve vytváření podkladů pro řízenI,
plánování a rozhodování státních orgánů a socialis-
tických organizací o územně lokalizovaných čin-
nostech a jevech. Zmíněné podklady mají podobu
geodetických a kartografických informací v alfa-
numerické n6'bo grafické formě a vypovídají o dru-
hový·ch, stavových a vývojových charakteristikách
objektll, činností a jevů v území a o jejich vzájem-
ných prostorových vztazích. Z toho plyne, že čin-
nost geodézie a kartografie je převážně součástí
procesu poznání objektivní reality území, zatím co
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její přetváření zvláště spadá do náplně jiných obo-
rů lIdské činnosti. V uvedených souvislostech se te-
dy geodézle a kartografie aktivně podílí svými in-
formacemi i na procesu přetváření přirody. Proto
efektivnost činnosti geodézie a kartografie je třeba
posuzovat především v souvislosti s výsleqky ří-
dícího, rozhodovacího a akčního procesu v návaz-
ných odvětvích národního hospodářství. Tato efel{-
tivnost se projevuje racionalizací uvedených pro-
cesů, úsporou sil, prostředků a času, zabráněním
havarlí a škod. V obecném pojetí je efektivnost čin-
nosti geodézie a kartograřie dána užitnou hodno-
tou geodetických a kartografických informací jako
speCIfických poznatků o reálném světě při jeho pře-
tváření.

3. Problémy vědeckotechnického rozvoje v geodézii
a kartografii

V souladu s posláním, které plní odvětví geodézie
a kartografie v soustavě národního hospodářství, je
jeho vlastní činnost rozčleněmtií.la tři základní
technologické fáze: sběr informací o území; zpra-
cování informací; zobrazení a poskytování informa-
cí uživatelům. Dlouhodobým problémem v této čin-
nosti je málo pohotová, aktualizace získaných infor-
mací, přičemž s rychle rostoucí investiční výstav-
bou a limitovaným počtem odborných pracovníků
tento problém roste. Objem aktualizace geodetic-
kých a kartografických informací je značný a váže
velké pracovní kapacity, což lze doložit alespoi'í
dvěma příklady: Z více než 30 miliónů evidovaných
údajů o nemovitostech v CSSR se podle dlouhole-
tých zkušeností ročně mění kolem 13 %, tj. průměr-
ně za rok 4 milióny údajů a za den přes 10 tisíc
údajů, přičemž požadavky na informace z eviden-
ce nemovitostí přicházejí od uživatelů prakticky
denně. V hospodářsky významných oblastech se ob-
sah velkoměřítkových map vlivem výstavby a jiné
lidské činnosti změní během 20 let nejméně z 50 %,
přičemž jde o tisice mapových listů, z nichž každý
obsahuje průměrně 3000 elementárních informací
o území. Podobné přiklady lze uvést z úseku aktua-
lizace topografických a tematických map, z úseku
inženýrskogeodetických prací i z úseku aktualizace
geodetických základů.

Jediným řešením problému aktualizace informací,
tj. rozporu mezi jejich dokumentovanou a reálnou
podobou, je maximální automatizace všech hromad-
ných geodetických a kartografických prací se sou-
časným pronikavým zlepšením organizace a řízení
těchto prací včetně meziresortní koordinace. Sou-
časný rozvoj elektronických měřících a registrač-
ních přístrojů a výpočetní, zobrazovací a repro-
dukční techniky umožňuje automatizovat již pod-
statnou část procesu tvorby a aktualizace map
i procesu zpracování evidence nemovitostí a nahra-
dit tak práci lidí prací strojů.

Uplatnění automatizace geodetických a kartogra-
fických prací však vyžaduje pronikavou přeměnu
jejich materiálně techniCKé, tj. přístrojové
základny. V technologické fázi sběru informací to
znamená doplnění klasických opticko-mechanic-
kých přístrojů optickými, 'elektrooptickými a elek-
tronickými snímači zemsk;ého povrchu s magneto-

páskovou registrací údajů. V technologické fázi
zpracování informací automatizace znamená uplat-
nění počítačů a počítačových systémů, přičemž
centralizovaná organizace a územní princip výstav-
by geodetické služby vyžad.uje součinnost centrální-
ho velkokapacitníl10 počítace s menšími počítači
terminálového typu v územních orgánech a organi-
zacích. V technologické fázi zobrazení a poskytová-
ní informaCI automatizace přináší přechod od ruč-
ní kresby a klasických tis.kařských strojů k auto-
matickým grafickým systémům a počítačově říze-
ným fotosázeclm a moderním polygrafickým stro-
jům. V naznačených směrech se začlllá uplatňovat
vědeckotechnická revoluce v oblasti geodézie a
kartografie již v současné době, přičemž nejpokro-
čilejší vývoj je v technologické fázi zpracování in-
formac! a nejméně pokročilý ve fázi sběru infor-
mací o území. V závislosti na přístrojové technice
automatizace také znamená přechod na nové tech-
nologické postupy, na novou metodiku činnosti a
v dusledku toho i na jinou organizaci práce.

1'1'0 vědeckotechnický pokrok v oblasti geodézie
a kartografie mají rozhodující význam technické
prOStředky, nebOL v největší míře ovlivflUjí růst
produktivity práce. Avšak dnes jsou tyto technic-
ké prostřeciky nejen produktem opticko-mechanic-
kého strOjírenství, jak tomu bylo ještě před 10 až
15 lety, ale též elektrotechnického průmysl u, vy-
rábějícIho výpočetni a jinou automatizační te,chni-
ku, a chemického průmyslu, vyrábějícího filmy,
plastické fólie, různé emulze a citlivé materiály. To
ukazuje na podmíněnost vědeckotechnického po-
kroku v geodézii a kartografii technickým rozvo-
jem strojirenství, lelektrotechniky a chemie. Tato
průmyslová odvětví jsou základem technického po-
kroku v celém národním hospodářství. V souvislos-
ti s tím vzniká nový rozvojový problém, a to sou-
činnost geodetické služby s průmyslovými resorty a
závody k zajištění výroby technických prostředkfl
pro rozvoj geodézie a kartografie. Rešení tohoto
problému v rámci jedné země je jednak nehospo-
dárné, jednak při současné dělbě práce prakticky
nemožné, avšak v mezinárodní spolupráci je zcela
reálné.

Vysoce perspektivní oblastí dalšího vědeckotech-
nického rozvoje geodézie a kartografie je dálkový
průzkum Země z kosmu a letadel. Je to metoda ma-
sového sběru informací o území, založená na poři-
zování kosmických a leteckých multispektrálních
snímků zemského povrchu. Tato metoda nejen zhro-
madňuje sběr informací, ale dovoluje na základě
jejich interpretace získávat poznatky nové kvality.
Známé aplikace této metody ukazují na její efek-
tivnost při prospe,kci nafty a dalších nerostných
surovin, při odhalování nových vodních zdrojů a
kontrole režimu vodních toků a nádrží, při globál-
ním předpovídání úrody v rostlinné výrobě, při kon-
trole jakosti životního prostředí a při řízení roz-
voje a plánovitém využívání dalších přírodních a
sociálně ekonomických složek území.

Hlavní rozvojové problémy dálkového průzkumu
Země jsou spojeny jednak se zvýšením pohotovosti
i přesnosti snímání zemského povrchu, jednak s au-
tomatizací procesu zpracování a interpretace zís-
kaných údajů. Y prvém případě jde vedle fotogra-
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fických snímků o uplatnění techniky nefotografic-
kého, tj. hlavně infračerveného a radiového snímá-
ní území, které je méně závislé na povětrnostních
podmínkách. V druhém případě jde o vývoj nových
technických prostředků, jejichž základem je digi-
talizátor polotónové informace, který dovoluje re-
gistrovat obsah snímků na magnetickou pásku a
analyzovat jej na počítači. V obou případech jde
též o vývoj nových technologií včetně výpočetních
programů. Řešení naznačených problémů přesahuje
většinou možnosti jedné země a je zejména pro
menší státy závislé na mezinárod.ní vědeckotechnic-
ké spolupráci a na využívání materiálů kosmického
průzkumu ze zahraničních zdrojů.
AutomatizacH prací v geodézii a kartografii do-

voluje nejen podstatně zvýšit technickou úroveň
procesu sběru. zpracování a zobrazení informací
o území, ale též vytvořit významnou inovaci v pro-
cesu využívání geodetických a kartografických in-
formací. Takovou inovaci představuje počítačově
orientovaný informační systém geodézie a karto-
grafie. Tento systém ve spojení s informačními sy-
stémy jiných odvětví národního hospodářství umož-
ní jednotnou a přesnou lokalizaci informací v nich
uložených a tak podstatně zracionalizuje poznáva-
cí, plánovací a řídící procesy v těchto odvětvích.
Výstavba integrovaného informačního systému geo·
dézie a kartografie je jedním z hlavních rozvoj 0-

vých úkolů geodézie a kartografie, jehož aktuál-
nost již dnes pociťují geoc'etické služby většiny so-
cialistických států. Proto a též pro velkou nároč-
nost již dnes pocHují geodetické služby většiny so-
gických a programových nástrojů s8' jeho řešení
stává předmětem mnohostranné vědeckotechnické
spolupráce GSSS.
Z předešlých úvah vyplývá, že vědeckotechnický

pokrok v oblasti geodézie a kartografie je třeba
v příštích letech orientovat na proces automatizace
tvorby a obnovy map, na zdokonalení automatizo-
vaného zpracování evidence nemovitostí, na využi·
tí dálkového průzkumu Země v národním hospo-
dářství, na tvorbu a integraci informačního systé-
mu geodézie a kartografie a na proces řízení geo-
detick-ých a kartografických prací. Realizace tohoto
pokroku je spojena se zavedením mnoha vědecko-
technických inovací a s řešením řad v technických
a organizačních problémů a je v prvé řadě podmí-
něna využitím nových technických prostředků au-
tomatizace, jejichž vývoj a výroba spadá do náplně
činnosti strojírenského, elektrotechnického a che-
mického průmyslu. V zásadních rysech je proble-
matika vědeckotechnického pokroku v geodézii a
kartografii společná všem socialistickým zemím.
Tato okolnost dává oředpoklady pro jeiich mnoho-
strannou vědeckotechnickou spolupráci.

Vědeckotechnická spolupráce GSSS se rozvíjí od
roku 1952 ve specifických formách mimo organiza-
ci RVHP mezi samostatnými resorty nebo složkami
~tátní správy 11 socialistických zemí. Vznik spole-
čenství GSSS v 50. letech byl inspirován Leninovým
dekretem z roku 1919 a příkladem sovětské geode-
tické služby a měl ve všech socialistických zemích

podobu sjednocování a soustřeďování roztříštěných
složek geodetické služby pod státní řízení. Tento
proces probíhal v jednotliv'ých zemích v závislosti
na specifických podmínkách vývoje socialistické
revoluce a znamenal vznik socialistických výrob-
ních vztahů v oblasti geodézie a kartografie. Vytvo-
ření státních geodetických služeb v socialistických
státech se tak stalo průvodním jevem vzniku světo-
vé socialistické soustavy a nástupu vědeckotechnic-
ké revoluce. Společenství GSSS, které je subjektem
vědeckotechnické spolupráce socialistických zemí
v oblasti geodézie a kartografie, představuje dnes
přes 100 tisíc pracovníků, z nichž polovina připadá
na geodetickou službu SSSR.
O vytvoření samostatné a jednotné organizace

státní geodetické služby usilovali pod vedením KSC
i čs. geodeti a kartograf1ové. Prvního úspěchu do-
sáhli po únorovém vítězství pracuiícího lidu v ro·
ce 1943, kdy s'') podařilo llkvidovat soukromé pod-
nikání v oblasti geodézie a kartografie a převést je
na družstevní základnu. Přes svůj význam bylo toto
řešp.ní jen prvním krokem, kterým bylo docíleno
určitpho zespolečenštění výrobních prostředků.
avš"k kterÝ dosud nezabezpečoval státní řízení geo-
ťletické služby. A tak úsilí našich pokrokových geo-
dettl a kartografů o sjednocení geodetické služby
bylo završeno až v roce 1954. kdy byl rozhodnutím
stranických a státních orgánú zřízen samostatný re-
snrt státní správy pro řízení odvětví geodézie a
kartografie. leho rozsah spolu s tOPo,grafickou
službnn FMNO představuje dnes přes 10 tisíc pra-
covníků.
Vědeckotechnická spolupráce GSSS přes mnoho-

tvárno'>t vzáiemných vazeb se nerozvíjí živ1elně a
nAhodile. nýbrž sleduie ve specifických podmín-
kárh t'1 procesy. které zákonitě prodělává vývoj
s,,,''\tf'VR sncialistické soustavy. Z tohntn hlediska lze
nl'i hodnocení dosažených vÝsledk{J. spoluprác~
GQSSrozlišit dvě etapy, jejichž časové rozhraní leží
v nolovině 70. let: je to etapa před integrační a eta-
pa integrační.
Obsahem předintegrační etapy bylo vybudování

jednntných geodetických základů a jednotných ma-
D0vvch fondů na území zlíčastnŘných socialistic-
kvrh stát{1 snolu s realizací rozsáhlých mezinárod-
ních projektů. Výsledkem tMo etapv pak bylo vy..
tvoření socialistických výrobních vztahů v rámci
všech GSSS a vyrovnání rozdílů v jeiich technické
lírovni při jejím nronikavém zvýšení. V ranném oh-
dohí sledované etapy převládalo využívání bohatých
zkllšeností a poznatků sovlHské geodézie a karto-
grafie a její pomoc při školení kádrů, ti. v podstatě
nižší formy spolupráce. Pro před integrační etapu
byl též charakteristický velký rozsah dvoustranné
spolupráce, zejména v období, kdy existovaly velké
rozrHly v úrovni GSSS.
V polovině 70. let začala vědeckotechnická spo-

lupráce GSSS přerůstat v mezinárodní socialistic-
kou integraci v oblasti geodézie a kartografie. Mez-
níkem integrační etapy je zejména X. konference
GSSS, konaná v ČSSR v roce 1976, která vyzvedla
do popředí orientaci na vědeckotechnický rozvoj
GSSS. Pro období let 1976-·1985 bylo přijato 6 spo-
lečných rozvojových temat, ve kterých ie v soula-
du s požadavky věrleckotechnického pokroku pře-
vážná pozornost věnována otázkám automatizace
geodetických a kartografických prací. V uplynu-
lých 5 letech integrační etapy přinesla spolupráce
GSSS výsledky nové kvality: jsou to nové technické
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prostředky nebo přístrojové komplexy, technologie
nových druhů prací včetně programové dokumen-
tace a metodické dokumenty. Těmito výsledky se
ohlašuje nástup vědeckotechnické revoluce v geo-
dézii a kartografii. V důsledku toho dále vzrostla
technická úroveň i vybavenost GSSS a zvýšil se
stupeň automatizace prací, což přispělo v řadě pří-
padů k úsporám pracovních sil a ke zvýšení pro-
duktivity práce. Za přínos ČSSR k této spolupráci je
považován vývoj technických prostředků a techno-
logií pro automatizovanou tvorbu a obnovu map a
vyřešení systému evidence nemovitostí včetně po-
čítačového zpracování jeho dat. Našich zkušeností
a poznatků na obou těchto úsecích již využívá řada
geodetických služeb. To dává předpoklady a vyme-
zuje oblasti efektivního zapojení geodetické služby
ČSSR do procesu mezinárodní socialistické integra-
ce v odvětví geodézie a kartografie.

vývoj ukázal, že i v geodézii a kartografii je in-
tegrace objektivní tendencí rozvoje výrobních sil a
výrobních vztahů v období vědeckotechnické revo-
luce. Konečným cílem této int1egrace je spojení vý-
robních sil GSSS v jediný celek. Pro integrační eta-
pu je charakteristická mnohostranná spolupráce
GSSS, koordinace plánů vědeckotechnického rozvo-
je, dělba vědeckovýzkumných prací na základě do-
hodnuté specializace a společné řešení výzkumných
Úkolů, tj. v podstatě vyšší formy spolupráce. Je však
třeba konstatovat, že všechny GSSS nejsou v sou-
časné době na procesu integrace zainteresovány
stejně. Méně jsou zainteresovány geodetické služby
těch zemí, které dosud nevyčerpaly všechnyexten-
zivní zdroje svého rozvoje a u nichž se objevují
v politice vládnoucích dělnických a komunistických
stran odchylky v dodržování obecných zákonitostí
rozvoje socialismu.

Prvořadým problémem mezinárodní socialistické in-
.tegrace v oblasti geodézie a kartografie je postup-
né sjednocení materiálně technické (přístrojové)
základny dalšího vědeckotechnického rozvoje GSSS.
Avšak v současné době je hlavní překážkou této in-
tegrace skutečnost, že materiálně technická základ-
na GSSS je značně rozdílná. Tato rozdílnost se pro-
jevuje jak v technologické fázi sběru informací
o území (různé typy měřických přístrojů, různé re-
gistrátory a digitalizátory), tak ve fázi zpracování
informací (rúzné typy počítačů) i ve fázi zobrazení
a poskytování informací (různé kreslící stoly, růz-
né tiskařské stroje). Vzniklá situace je důsledkem
vývoje v minulých letech, kdy se jednotlivé geode-
tické služby vybavovaly automatizační technikou
izolovaně a kdy některé automatizační prostředky
nebylo možno získat z produkce socialistických ze-
mí. Proto dochází k případům, že v podstatě stejné
geodetické práce musejí být prováděny různým způ-
sobem a pomocí různých technologií s ohledem na
různé přístrojové vybavení jednotlivých zemí. Navtc
začlenění některých západních přístrojů do tech-
nologických linek automatizace vytváří určitou zá-
vislost na kapitalistických státech se všemi nepříz-
nivými důsledky kapitalistického trhu (inflace, em-
bargo).

Východiskem z této situace je integrace materiál-
ně technické základny GSSS na bázi technických
prostředků z produkoe socialistických zemí. V uply-
nulých létech bylo v tomto směru dosaženo pokro-
ku, což je též zásluhou vědeckotechnické spoluprá-
ce GSSS. Pro technologick1ou fázi sběru informací

o území jsou dnes k dispozici nové měřické pn-
stroje z produkce MLR, NDR a SSSR, laboratorní
registrátory z produkce BLR a NDR a digitalizátory
z produkce BLR a ČSSR. Technologická fáze zpra-
cování informací je zabezpečena řadou vzájemně
kompatibilních počítačů JSEP a SMEP z produkce
několika zemí RVHP, včetně zařízení pro výstup
z počítače na mikrofilm z produkce NDR. Technolo-
gickou fázi zobrazení a poskytování informací po-
krývají automatické grafické systémy z produkce
ČSSR a tiskařské stroje z produkce ČSSR, NDR a
SSSR. Pro kompletizaci technologických linek auto-
matizaoe různých geodetických a kartografických
prací však ještě několik technických prostředků
chybí, zejména některé speciální měřic-
ké přístroje, polní magnetr>[)!ískový registrátor,
magnetopáskový snímač psaného písma, digitalizá-
tor polotónové informace, počítačově řízený fotosá-
zecí stroj, rozměrově stálé plastické fólie a některé
unikátní přístroje. U některých z uvedených zaříze-
ní již vývoj probíhá, u ostatních se zatím hledá
možnost vývoje a výroby.

Prosazení orientace na jednotné materiálně tech-
nické zabezpečení dalšího vědeckotechnického roz-
voje GSSS nebude krátkodobou záležitostí, neboť ži-
votnost stávajících zařízení, používaných jednotli-
vými geodetickými službami je 8 až 10 let. Za pří-
znivou okolnost v tomto procesu lze pokládat sku-
tečnost, že se některé geodetické služby v nejbliž-
ších letech začnou vybavovat prvními nebo novými
automatizačními prostředky. Tendence k jednotné-
mu vybavení základními automatizačními prostřed-
ky byla formulována na X. konferenci a potvrzena
na XI. konferenci jako perspektivní úkol GSSS.
S tímto cílem vypracovala geodetická služba ČSSR
projekt technologické linky pro automatizovanou
tvorbu a obnovu map s maximálním využitím prvků
JSEP, který zahrnuje automatizaci řady geodetic-
kých a kartografických prací. Prosazení jednotné
materiálně technické základny GSSS dovolí návaz-
ně sjednotit i technologickou základnu provádě-
ných geodetických a kartografických prací, pod-
statně rozšířit možnosti další vědeckotechnické
spolupráce a výrazně internacionalizovat výsledky
získané v jedné zemi, tj. zvýšit jejich použitelnost
i v podmínkách geodetických služeb ostatních so-
cialistických států.

6. R.ešenf vazeb mezi průmyslem a GSSS

vývoj materiálně technické základny pro odvětví
geodézie a kartografie vyžaduje řešit v budoucnu na
pevnějších základech otázky součinnosti geodetic-
kých služeb jako uživatelů a příslušných závodu
stroj(renského, elektrotechnického a chemického
průmyslu jako výrobců potřebných technických
prostředků a materiálů. Dosud tento vývoj probíhal
prakticky nezávisle na geodetických službách,
i když některé geodetické služby vypracovávaly své
požadavky na vývoj dosud chybějících zařízení a
předkládaly je výrobcům svých zemí s odhadovým
stanovením rozsahu celkové spotřeby. Taková sou-
činnost zpomaluje technický pokrok v odvětví geo-
dézie a kartografie nebo prodlužuje závislost jeho
rozvoje na kapitalistických zemích. V zájmu řešení
této situace je potřeba rozš(řit a prohloubit spolu-
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práci jednotlivých geodetických služeb s výrobci
užívaných technických zařízení jejich zemí a vy-
užít při uplatňování požadavků geodetických slu-
žeb na vývoj a výrobu přístrojů a materiálů přísluš-
ných orgánů RVfIP.

Společenství GSSS vzniklo jako samostatný mezi-
národní útvar pro spolupráci socialistických zemí
v oblasti geodézie a kartografie, který není bezpro-
středně navázán na organizaci RVHP ani na jiné
mezinárodní organizace. Avšak úvahy o zapojení
společenství GSSS do RVHP byly již více krát před-
mětem jednání konferencí. Postavení společenství
GSSS mimo RVHP má sice své opodstatnění, ale je-
ho nevýhodou je nedostatečný vliv na průmysl so-
cialistických zemí, vyrábějící technické prostředky
pro geodézii a kartografii. Tato nevýhoda je však
s růstem vědeckotechnického pokroku a s rozšiřo-
váním přístrojové základny o specializované tech-
nické prostředky automatizace stále závažnější.
Proto jsou otázky vztahu společenství GSSS k RVHP
předkládány v posleďních letech s větší naléhavostí
na pořad jednání GSSS, a to hlavně ze strany těch
geodetických služeb, které jsou v zavádění automa-
tizace pokročilejší. V zájmu posílení spolupráce
GSSS s průmyslem se v poslední době uvažuje
o možnosti vytvoření pracovní skupiny nebo jiné
složky RVHP pro geodézii a kartografii při zacho-
vání dosavadníl10 společenství GSSS.

Dalším problémem mezinárodní socialistické inte-
grace v oblasti geodézie a kartografie, který má
charakter trvalého a velice náročného úkolu, je vý-
stavba kádrové základny pro vědeckotechnickou
spolupráci GSSS, pro internacionální technickou
pomoc rozvojovým zemím a pro aktivní činnost
v mezinárodních nevládních organizacích. Zejména
zajištění trvaléb.o a úspěšného rozvoje vědeckotech-
nické spolupráce GSSS klade mimořádné požadavky
na výběr a přípravu kádrů a kádrových rezerv.
Kádrovou základnou této spolupráce jsou přede-
vším vědeckovýzkumná pracoviště GSSS. V sou-
casné době existují samostatné vědeckovýzkumné
instituce pro geodézii a kartografii v SSSR od roku
1928, v PLR od roku 1945, v ČSSR od roku 1954,
v NDR od roku 1960, v BLR od roku 1968 a v MLR
od roku 1969. Nesamostatná pracoviště v podobě
výzkumných oddělení v rámci provozních organiza-
cí existují v RSR od roku 1966 a VSR od roku 1975.
Celkový počet prflcovníků vědeckovýzkumných pra-
covišť GSSS lze odhadnout na 2000 osob. z čehož
připadá na SSSR více než 1000 osob a na ČSSR ko-
lem 200 osob. Kategorie tvůrc-ích pracovníků vědy
a výzkumu představuje průměrně asi 40 % uvede-
ných počtů.
Přes uvedené počty vyžaduje kádrová zá-

kladna vědeckotechnické spolupráce GSSS další
rozŠíření a zkvalitnění. Je to důsledek rostou-
cích nároků na politickou, odbornou i jazykovou
kvalifikaci takových kádrů a na soubor jejich cha-
rakterových, pracovních i osobních vlastností.
K nim zejména patří: být upřímně a přesvědčeně
oddán socialismu, mít schopnost orientovat se

v mezinárodně politickém vývoji a vyvozovat z ně-
ho závěry pro spolupráci GSSS, sledovat vývoj geo-
dézie a kartografie ve světě a zviáště v socialistic-
kých státech a držet s ním krok nebo se na něm
aktivně podílet v rámcí své specializace, umět za-
svěceně projednávat odborné problémy minimálně
v ruštině, ale pokud možno i v dalších světových ja-
zycích, osvojit si umění úspěšného jednání s lid-
mi a řízení pracovních kolektiví'l a mít organizační
schopnosti. Z toho plyne, že pro kádrové zabezpe-
čení vědeckotechnické spolupráce GSSS je třeba
organizovat pečlivý výběr a dlouhodobou přípravu
dalších kádrů i kádrových rezerv a zapojit do ní
podle potřeby též vybrané pracovníky provozních
organizací, popř. též akademií věd a vysokých škol.

K perspektivním probléÚ1ťim mezinárodní socialis-
tické integrace v oblasti geodézie a kartografie pat-
ří též zřizovaní mezinárodních laboratoří, výcviko-
vých středisek a dalších speCializovaných pracovišť,
která by urychlovala proces zavedení progresívních
vědeckotechnických inovací do praxe zaintereso-
vaných geodetických služeb. Třebaže vědeckovýz-
kumná pracoviště byla ve své době budována z po-
třeby vlastního vědeckotechnického rozvoje jed-
notlivých služeb a zabezpečovala zpočátku řešení
širokého okruhu problémů, začalo postupem času a
také vlivem mezinárodní spolupráce docházet k je-
jich určité specializaci. Výrazem takové specializa-
ce je např. účast jednotlivých GSSS na mnohostran-
né vědeckotechnické spolupráci v rámci daných 6
rozvojových temat a zejména převzetí funkce ko-
ordinátora. S rozvojem této specializace a s rozši-
řováním vědeckotechnické spolupráce začne vz~i-
kat naléhavější potřeba budování středisek pro čin-
nost mezinárodních pracovních skupin a pro zácvik
odborníků z různých zemí.

V současné době již jedno takové středisko exis-
tuje a bylo zřízeno geodetickou službou SSSR v Du-
šanbe pro zácvik specialistů a pro řešení technic-
kých problémů z oblasti využití dálkového průzku-
mu Země z kosmu pro potřeby národního hospodář-
ství. Široký zájem odborníkí'l rí'lzných zemí o stu-
dium otázek automatizované tvorby map a evidence
nemovitostí se soustřeďuje na geodetickou službu
ČSSR, což vytváří potřebu dalšího mezinárodního
pracoviště. Zřízení takového pracoviště v ČSSR by
bylo pozitivním krokem i z hlediska rychlejšího
uplatnění čs. počítačové grafiky v ostatních socia-
listických zemích. Vedle toho stále aktuálnějšího
významu nabývá mezinárodní středisko pro přípra-
vu vědeckých pracovníků v oblasti geodézie a kar-
tografie, které by velice přispělo k rozšíření kátl-
rové základny pro vědeckotechnickou spolupráCi
GSSS. Nesporný význam by mělo i mezinárodní
středisko pro zácvik odborníků rozvojových zemí, a
to tím spíše, že podobná střediska existují v ka-
pitalistických státech. S ohledem na nezbytnost vy-
tvoření kádrových, organizačních a dislokačních
podmínek představuje zřizování mezinárodních pra-
covišť a sfředisek GSSS dlouhodobý úkol.
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9. Řízení procesu integrace GSSS

Mezi problémy mezinárodní socialistické integrace
v oblasti geodézie a kartografie je třeba začlenit
i otázky řízení tohoto procesu. J~ potřeba vytvořit
určité nástroje řízení a koordinace činnosti GSSS
při postupné integraci materiálně technické základ-
ny v příštích letech, při budování kádrové základny
vědeckotechnické spolupráce, při zakládání mezi-
národních pracovišť a středisek, při urychleném za-
vádění realizačních výstupů věd,eckotechnické spo-
lupráce GSSS do praxe v jednotlivých zemích, při
koordinaci internacionální technické pomoci roz-
vOjovým zemím, při koordinaci postupu v meziná-
rodních organizacích apod. Při zachování zásady
dobrovolnosti a vzájemné výhodnosti je třeba zvý-
šit stupeň závaznosti a odpovědnosti při plnění
úkolů, převzatých jednotlivými geodetickými služ-
bami v rámci pracovních plánů vědeckotechnické
spolupráce. Řízení a koordinace těchto procesů
prostřednictvím konferencí GSSS se čtyřletým časo-
vým intervalem nemůže být dostatečně operativnL
Proto byl na X. i XI. konferenci přijat návrh, aby
se uprostřed mezi konferencemi konaly konzulta-
tivní porady vedoucích představitelů GSSS, které
by jednak projednávaly stav plnění pracovních plá-
nů spolupráce, jednak usměrňovaly proces integra-
ce GSSS. Do budoucna je třeba uvážit vytvoření
zvláštního orgánu, který by řešil operativní úkoly
procesu integrace GSSS a který by byl pracovním
orgánem společenství GSSS.

Charakter problémů dalšiho vědeckotechnického
rozvoje geodézie a kartografie ukazuje, že jejich
řešení přesahuje možnosti jedné země a je reálné
a navíc efektivní jen v mezinárodní spolupráci. Vě-
deckotechnická spolupráce GSSS je tedy objektiv-
ním důsledkem dosaženého stupně rozvoje jejich
výrobních siÍ a výrobních vztahů a také nezbytným
předpokladem jejich dalšího rozvoje. V polovině 70.
let spolupráce GSSS dosáhla počátku integrační
etapy, jejímž obsahem je urychlení vědeckotechnic-
kého rozvoje GSSS a zvýšení efektivnosti a pro-
duktivity geodetických a kartografických prací ve
službách rozvoje národního hospodářství. Uplynulá
léta integrační etapy přinesla výsledky nové kvali-
ty v podobě nových technických prostředků a no-

vých technologií včetně počítačových programů, ji-
miž se ohlašuje nástup vědeckotechnické revoluce
v podmínkách GSSS.
Hlavním problémem procesu integrace GSSS je

postupné sjednocování jejich materiálně technické
základny na bázi produkce socialistických zemí.
V této souvislosti je třeba konstatovat, že rozho-
dující úlohu v rozvoji vědeckotechnické revoluce
v geodézii a kartografii a při zvyšování produktivi-
ty geodetických a kartografických prací hraje stro-
jírenství, elektrotechnický průmysl a chemie. Z to-
ho plyne potřeba zakotvit na pevnějších základech
součinnosti GSSS s průmyslem, vyrábějícím technic-
ké prostředky pro geodézii a kartografii, a využít
k tomu též možností RVHP. Dalšími problémy inte-
grace GSSS je posílení kádrové základny pro vědec-
kotechnickou spolupráci, vybudování specializova-
ných mezinárodních pracovišť pro zavádění progre-
s'vních inovací a pro zácvik odborníků a vytvoření
orgánu v rámci společenství GSSS pro řízení a ko-
ordinaci procesu integrace. Mezinárodní socialistic-
ká integrace GSSS bude dlouhodobým procesem a
jejím konečným cílem je spojení výrobních sil GSSS
v jediný celek.

[1] Komplexní program dalšího prohlubování a zdokona-
lování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické
integrace členských států RVHP. In: Základní do-
kumenty RVHP. Československá obchodní komora,
Praha 1973, str. 109-182.

[2] Základní principy mezinárodní socialistické dělby
práce. In: Základní dokumenty RVHP. Československá
obchodní komora, Praha 1973, str. 60-73.

[3] AUGUSTA, V. - HAMALČÍK, P.: Mezinárodní socia-
listická ekonomická integrace a soutěž mezi socia-
lismem a kapitalismem. VŠP ÚV KSČ, katedra poli-
tické ekonomie, Praha 1976, 108 stran.

[4] KVĚŠ, V. - WACKER, V.: Mezinárodní socialistická
ekonomická integrace. Vybrané kapitoly, 1. část. VŠP
ÚV KSČ, katedra světové ekonomiky a vnějších eko-
nomických vztahů ČSSR, Praha 1979, 165 stran.

[5] DELDNG, B.: Vědeckotechnická spolupráce socia-
listických států v oblasti geodézie a kartografie. Zá-
věrečná práce na VŠP ÚV KSČ, katedra světové eko-
nomiky a vnějších ekonomických vztahů ČSSR, Praha
1980, 48 stran.
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Kartografické zobrazení podle
exaktních kritérií

Prof. Ing. Vladislav Hojovec, CSc.,
RN Dr. Luděk Jokl,

Ing. Petr Buchar,
katedra mapování a kartografie,

FSv ČVUT v Praze

Vedle tzv. lokálních kritérií, která informují o vlast.
nostech určitého kartografického zobrazení v závislosti
na poloze uvažovaných bodů (hodnoty zkreslení dél-
kového, plošného, úhlového) jsou v posledním období
vývoje matematické kartografie užívána kritéria
g10b ální. Dovolují odstranit intuitivní přístupy při
hodnocení (srovnávání) zobrazení známých, neboť
exaktně vyjadřují kvantitativním způsobem vhodnost
zobrazení pro daný účel buď jedinou charakteristikou
nebo několika málo charakteristickými hodnotami.
V této souvislosti vznikla myšlenka vyvození nových
kartografických zobrazení metodikou, která umožňuje
a priori optimalizovat zmíněné charakteristiky tako-
vého zobrazení. Přitom je samozřejmě nutno vycházet
z obecné teorie zobrazení, jejíž základy byly položeny
např. v lit. [16], dále pak rozpracovány mj. v lit. [13]
a v dalších pracích, především sovětských matematic-
kých kartografů [I, 2, 4, 10, II, 12, 15].

V dalším se budeme zabývat globálními charakte-
ristikami a jejich užitím při sledování vztahu plošného
a extrémního úhlového zkreslení. Hlavní část tvoří pak
podání praktických výsledků a jejich srovnání se zo-
brazeními nejpoužívanějšími u nás pro zobrazení Země
na jednom listě. Rovněž jako příklad budou ukázány
výsledky na zobrazení pro mapu Severní a Jižní Ame.
riky, jehož bude u nás užito při vydání školního atlasu
světa. V závěru pak budou podány mj. další možnosti
pro pokračování práce v uvedeném směru.

V literatuře je podána celá řada kritérií, užívaných
jako globální charakteristika kartografického zobra-
zení. Jejich shrnutí přináší mj. práce [5]. Při nesporné
výhodě, spočívající v exaktní matematické formulaci,
mají některá z nich tu nevýhodu, že při jejich užití
pro vyvození optimálních variant vznikají poměrně
složité výrazy, činící potíže při řešení úlohy. Uvedeme
pouze ta globální kritéria, která mají vztah k další
kapitole.

Jako globální charakteristiky zobrazení pro plošné
zkreslení P užijeme charakteristického funkcionálu

U, F,
Ip = f J (P-I)2cosUdUdV, (1)

o o

kde značí U, V zeměpisné sférické souřadnice bodu na
referenční kulové ploše o jedničkovém poloměru, dále
pak Ul' V1 zeměpisné sférické souřadnice okrajových
poledníků a rovnoběžek zobrazovaného geografického
lichoběžníka (při předpokládané symetrii podle střed-
ního poledníku a rovníku).

Pro extrémní úhlové zkreslení L10) je možno naFt·.
podle [9] užít několika způsobů pro vyjádřeni gloLál-
ní charakteristiky. V naší práci se osvědčilo užití vý-

razu, vycházejícího zc známého vzorce pro výpočet
extrémního úhlového zkresled

I b-a
sin 2,10) = b + a '

kde a, b značí poloosy Tissotovy indikatrix. Jako glo.
bální charakteristiky je pak možno užít charakte-
ristického funkcionálu

U, VI

I. = J f (a-b)2cosUdUdV (3)
o o

za předpokladu, že je zabezpečena nerovnost

a+b>k,

kde k je některá kladná konstanta. V [9] jsme místo (3)
používali charakteristiky

I; = (ogloVIV~o)-2 I. (5)

kde značí x, y hledané pravoúhlé rovinné souřadnice.

Uvedenou charakteristiku (5) je možno považovat
za globální úhlovou charakteristiku z těchto důvodů:
a) příslušné zobrazení je konformní právě, když I; =

=0,
b) (4) nezávisí na změně měřítka,
c) zmenšení charakteristiky (5) má za následek zmen·

šení střední hodnoty charakteristiky (2).

Je známo, že kartografické zobrazení (6) je tím lepší,
čím menší jsou hodnoty právě uvedených kritérií.
Z matematického hlediska však je úloha určení karto-
grafického zobrazení z podmínky současné minimali-
zace těchto kritérií nekorektní, protože kritéria (I)
a (5) jsou navzájem protichůdná. Tuto skutečnost lze
obejít různými způsoby. Jeden z nich je popsán v [9]
a stručná informace o něm je podána v následující
kapitole. Druhý způsob je klasický a spočívá v použití
globální charakteristiky

Ul VIf f [(a - 1)2 + (b - 1)2] cosU dU d V, (7)
o o

která je známa pod názvem Airyho kritérium. Karto-
grafické zobrazení (6), které minimalizuje charakte-
ristiku (7), je kvalitní z délkového hlediska a tedy i z
hlediska plošného a úhlového. Charakteristika (7)
má však nevýhodu spočívající ve skutečnosti, že in-
tegrand v (7) velmi složitě závisí na parciálních deri.
vacích funkcí (6). Proto je charakteristika (7) výhod-
nější k hodnoccmí zobrazení (6) a posteriori. Zmíněná
nevýhoda jI' překlenuta metodou, uvedenou napi·.
v pracích [17], [18]. Jiný způsob spočívá v použití
globálního kritéria
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kde t je volitelná konstanta, O < t < 1. Charakteristi- Ip
ka (8) je z matematického hlediska mnohem dostup-
nější, protože platí

(a - b)2 = (afjaU - (cos U)-l agjaV)2 +
+ (agjaU + (cos U)-l afjaV)2 .

•Te-li výraz (8) malý, jsou současně malé střední hod-
noty výrazů t (ab - 1)2, (1 - t) (a - b)2, odkud plyne,
ie a, b jsou (v průměru) blízké jedničce. Kromě toho,
je-li t bltzko 1, dostaneme z podmínky

T(t) _ min (9)

prakticky ekvivalentní zobrazení, a je-li t blízko O,
dostaneme z (9) prakticky konformní zobrazení.
Kritérium (8) nám pomocí parametru t umožňuje
regulovat vztah mezi plošným a úhlovým zkreslením.
V případě, kdy zobrazovací rovnice (6) mají tvar poly-
nomů (viz dále rov. (10)), lze určit koeficienty tohoto
zobrazení na základě podmínky (9) jako řešení jisté
úlohy matematického programování.

3. Užití charakteristických výrazů pro plošné a extrémní
úhlové zkreslení při vyvození kartografického zobrazení

Teorii vyvození pro obecný případ obsahuje práce [9]
a [14]. Proto se na tomto místě omezíme pouze na po-
dání principu a výsledků, kterých bude dále užito pro
porovnání.
Matematická formulace úlohy spočívá v tom, že

při volbě hodnoty jednoho z charakteristických výrazů
(1), (3) provedeme minimalizaci druhého výrazu.
Protože při obecných funkcích f, g zobrazovacích rov-
nic (6) není z matematického hlediska známo řešení
úlohy, je provedeno omezení, v němž výrazy pro hle-
dané pravoúhlé rovinné souřadnice x, y mají vzhledem
k symetrii podle středního poledníku a rovníku tvar

x = alOU + a30U3 + a12UV2 + a50U5 + a32U3V2 +
+ a14UV4,

y = bOlY + b03V3 + b2lU2V + b41U4V +
+ b23U2V3 + b05 V5. (10)

Při použití polynomů třetího stupně bylo provedeno
řešení pro stejný účel jinou metodou v práci [6].
Minimalizací charakteristického funkcionálu pro

plošné zkreslení dostáváme při řešení dané formulace
jednoparametrické množství zobrazení s minimální
hodnotou výrazu Ip při různých hodnotách lB (v obr. 1
znázorněno polopřímkou rovnoběžnou s osou lB)'
Obdob;aě minimalizací charakteristického funkcionálu
pro úhlové zkreslení dostaneme jednoparametrické
množství zobrazení s minimální hodnotou výrazu lB
při různých hodnotách Ip. Grafem je tedy opět polo-
přímka, rovnoběžná s osou Ip (obr. 1). Vnitřní část
křivky vyjadřuje pak hledanou závislost obou glo-
bálních charakteristik pro optimální zobrazení na ob-
lasti polynomů (10) (obr. 1).

4. Porovnání výsledků s některými užívanými
zobrazeními
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Obr. 1,' Graf závislosti globálních charakteristik optimál-
ního polynomického zobrazení

zobrazení při obecných funkcích (6) by byla umístěna
pod křivkou, znázorněnou v obr. 1, tedy, že výsledky
by byly poněkud příznivější. Přitom by okrajové části
křivky zřejmě splývaly se souřadnicovými osami. Pro
nalezení takové křivky neexistuje dosud matematická
metoda. Při zanedbání naznačeného rozdílu mezi
oběma křivkami (pokládáme-li tedy naši křivku za
jistou aproximaci), je možno shrnout, že oblast reál-
ných zobrazení od nereálných je dělena právě naší
křivkou. Všechna zobrazení nad křivkou (reálná
zobrazení) jsou ve smyslu uvedených kritérií
"méně kvalitní" oproti zobrazením na křivce, která
vyjadřuje množinu optimálních zobrazení. Význam-
nost v rozdílech hodnot charakteristických funkcionálů
bude posouzena na příkladech v kap. 5.
Z teoretického i praktického hlediska je zajímavé

porovnání námi získaných polynomických optimálních
zobrazení se zobrazeními, užívanými v poslední době
v naší praxi pro zobrazení Země na jednom listě. V prá-
ci [18] bylo pro srovnání uváženo zobrazení polyko-
nické ve variR>ntě CNIlGAiK (1939-1949), vzniklé
v moskevském výzkumném ústavu graficko-analytic-
kou cestou, dále pak upravená varianta Wagnerova
zobrazení, užitá např. v Československém vojenském
atlase v roce 1965. Obě uvedená zobrazení předpoklá-
dají při výpočtu charakteristických funkcionálů užití
počítače.
Polykonické zobrazení CNIlGAiK je dáno ta-

bulkou souřadnic uzlových bodů podle [3]. Metoda,
kterou byly hodnoty získány, se liší od obvyklého
způsobu zadání kartografického zobrazení zobrazova-
cími rovnicemi. Souřadnice jsou získávány číselnou
analýzou modifikací zobrazení výchozích (známých).
Při užití aproximativních způsobů se v náčrtu sítě
původního zobrazení vypočtou potřebná zkresleni,
na základě nichž pak jsou provedeny graficky opravy
tak, aby hodnoty zobrazení vyhovovaly položeným
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požadavkům. V další fázi se pak vyčíslují s použitím
matematického aparátu konečné souřadnice uzlových
bodů na základě získaného grafického nákresu a počí-
tají se konečné hodnoty zkreslení.
Je tedy zřejmé, že pro výpočet globálních charak.

teristik máme k dispozici· pouze tabulku souřadnic
uzlových· bodů obrazu sítě poledníků a rovnoběžek
a to podle [3] v intervalu 10°. Hustota je pro určení
globálních charakteristik nepostačující; proto je třeba
provést zhuštění při užití polynomů a výpočet jejich
koeficientů vyrovnáním. Všechny výpočty byly v práci
[18] připraveny a provedeny na programovatelném
kalkulátoru, přičemž je výhodné užívat maticových
vyjádření (počítač má zabudovány operace s ma-
ticemi). Samotný výpočet globálních charakteristik
byl proveden způsobem přibližného derivování a inte-
grování funkce, obvyklým v případech, kdy funkce je
dána tabulkou. Zhuštění přitom postačovalo pro krok
2° v zeměpisné šířce a délce.
Wagnerova zobrazení podle [17] bylo užito

ve variantě se stanoveným plošným zkreslením P = 1
pro U = 60°. Zobrazovací rovnice jsou přitom -
oproti ťo~ykonickému zobrazení CNIIGAiK - známy.
Výrazy pro parciální derivace jsou však poměrně složi-
té a pro integrace ve výrazech (1) a (3) není vždy mož-
no nalézt elementárními metodami primitivní funkce.
Proto bylo užito též metody přibližného integrování.
Vedle hodnot charakteristických funkcionálů Ip, I.

pro optimální zobrazení na oblasti polynomů podle
kap. 3 jsou v obr. 1 uvedeny i charakteristické hodnoty
pro zobrazení polykonické CNIIGAiK (označeno jako
C) a Wagnerovo zobrazení (označeno jako W). Varian-
ta zobrazení, která na oblasti polynomů má minimální
hodnotu Ip je označena jako P. Vzhledem k tomu, že
pro zeměpisné póly - singulární body zobrazení -
dochází k nevlastním hodnotám řady integrálů, bylo
užito pro porovnávaná zobrazení mezí ve výrazech (1)
a (3) Ul = 80°, V1 = 180°.

Pro vyvození závěrů je vhodné při zobrazení Země na
jednom listě uvést též nákresy izočar plošného a ex-
trémního úhlového zkreslení. V obr. 2 a 3 jsou zakres-
leny izočáry po řadě zkreslení plošného a extrémního
úhlového pro jedno ze zobrazení polynomických (v obr.
1 označeno jako P). Obr. 4 a 5 obsahuje hodnoty stej-
ných zkreslení pro zobrazení polykonické CNIIGAiK,
obr. 6 a 7 pak pro Wagnerovo zobrazení.

Obr. 2. Ekvideformáty plošného zkreslení optimálního
polynomického zobrazení (P)

Obr. 3. Ekvideformáty extrémního úhlového zkreslení
optimálního pJlynomického zobrazení (P)

Obr. 4. Ekvideformáty plošného zkreslení polykonického
zobrazení CNIIGAiK (C)

Obr. 5. Ekvideformáty extrémního úhlového zkreslení
polykonického zobrazení CNIIGAiK (C)

Obr. 6. Ekvidefoi'máty plošného zkreslení Wagnerova
zobrazení (W)
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Obr. 7. Ekvideformáty extrémního úhlového zkreslení
Wagnerova zobrazení (W)

Z obr. 1 je zřejmé umístění polykonického zobrazen
CNIIGAiK (O) poměrně vysoko nad křivkou polyno-
mických optimálních zobrazení, zatímco Wagnerovo
zobrazení (W) podle hodnot charakteristických funk·
cionálů je umístěno prakticky na křivce optimálních
zobrazení. Z obr. 2, 4 a 6 porovnáním vyplývá, že
pouze polynomické zobrazení s minimální hodnotou
charakteristickřho funkcionálu Ip (P) se významně

Obr. 8. Ekvideformáty plošného zkreslení optimálního
polynomického zobrazení

odlišuje v hodnotách plošného zkreslení od obou
zobrazení předchozích, hodnotíme-li zobrazení bez
přihlédnutí k exaktnímu kritériu (tj. s uvážením plo-
chy, na které se hodnota vyskytuje). Zřejmě platí, že
velké kvalitativní odlišnosti vyjadřuje teprve zhruba
řádová změna v hodnotě funkcionálu Ip.

Obdobný závěr je možno učinit podle hodnot funk-
cionálu I•.Z obr. 3, 5 a 7 není patrný významný rozdíl
v hodnotách extrémního úhlového zkreslení, hodno-
tíme-li opět bcz přihlédnutí k exaktnímu kritériu.
Odpovídá to rovněž i obr. 1, kde nedochází k řádovým
změnám v hodnotách I. u zobrazení O, W, P.

Obr. 9. Ekvideformáty extrémního úhlového zkreslení
optimálního polynomického zobrazení

Je možno tedy shrnout, že zobrazení W a P patří
do optimálních zobrazení z hlediska přísnějšího
hodnocení podle hodnot charakteristických funkcio-
nálů, zatímco zobrazení O poněkud při daném
kritériu vybočuje. Poněvadž se u všech uvažovaných
zobrazení řádově neliší hodnoty funkcionálů I.,
je možno daná zobrazení porovnávat podle charak-
teristické hodnoty Ip. V těchto hodnotách dochází
k řádovým odlišnostem, přičemž zobrazení P je
nejlepší (prakticky ekvivalentní). Proto je možno -
z hlediska hodnot uvažovaných charakteristik -
zobrazení polynomické P pokládat za nejkvalitnější.
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Ukážeme dále praktické výsledky, získané naznače-
nou metodikou pro zobrazení Severní a Jižní Ameriky.
Zobrazení bude použito ve školním atlase světa. Při
základním požadavku symetrie podle středního po-
ledníku a rovníku byla získána řada zobrazení pro
zvolený rozsah, daný hodnotami Ul = 800

, VI = 500

(pro VI byly variantně užity i jiné hodnoty). Z množ-
ství zobrazení, která byla získána podle uvedených
kritérií jako optimální a leží na křivce analogické k obr.
I, byla zvolena jako výsledek varianta, kterou uvádí
s nákresem izočar plošného zkreslení obr. 8; nákres
izočar e:x;trémního úhlového zkreslení obsahuje obr. 9.
Pro srovnání jsou v obr. 10 uvedeny izočáry e:x;trémní.
ho úhlového zkreslení azimutálního Lambertova zo-
brazení (ekvivalentního) v transverzální poloze a v obr.
II a 12 izočáry po řadě plošného a e:x;trémního úhlové-
ho zkreslení azimutálního Postelova zobrazení (ekvi-
distantního v kartografických polednících) v transver-
zální poloze.
Válcové zobrazení v transverzální poloze, které bylo
rovněž uváženo, dává oproti azimutálnímu zobrazení
horší výsledky.

Je tedy zřejmé, že použití e:x;aktních kritérií již při
samotném vyvození umožňuje získat kartografická
zobrazení, která splňují přísné a matematicky formu-
lované požadavky. V některých případech pak získá-

10' \
\ \\ \\o· I
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Obr. 10. Ekvideformáty extrémního úhlového zkreslení
azimutálního Lambertova zobrazení
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Obr. 11. Ekvideformáty plošného zkreslení azimutálního
Poslelova zobrazení

me zobrazení, ktflrá pokládáme za kvalitnější vzhle-
dem ke zobrazením klasickým. Protože je při popsa-
ném řešení nových kartografických zobrazení nutno
užít apro:x;imativních metod, nedostáváme výsledky,
které striktně splňují některou z podmínek (vyhra-
něná ekvivalence, konformita). Porušení takových
vyhraněných podmínek není zpravidla na závadu;
naopak volná regulace plošného a e:x;trémního úhlového
zkreslení umožňuje získat takové varianty, které jsou
často z praktického hlediska výhodnější a klasickými
metodami je není možno ani získat.

Další možnosti rozvoje naší metodiky spočívají
podle našeho názoru v užití globálních charakteristik
z matematického hlediska přijatelnějších, jak bylo
nastíněno v kap. 2. Rovněž užití goniometrických
polynomů v rov. (6) by mohlo přinést další zlepšení
výsledků.
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FSv ČVUT v Praze

Z pověření ČÚV ČSVTS - společnosti geodézie a karto-
grafie pořádají Odborná skupina 1707 ekonomiky geo-
dézie a kartografie a' KV ČSVTS Středočeského kraje
společně s Domem techniky v Úst! nad Labem celostátní
seminář "Principy a metody řízení v geodézii a kartogra-
fii" ve dnech 17.-19. listspadu 1981 na M8lníku. Ná-
mětem semináře je organizace geodetické služby a její
předpokládaný vývoj v 7. pětiletce, hlavní úkoly geodetů
a kartografů v tomto období a předpokládané výsledky
realizace Souboru opatření ke zdokonalení soustavy plá-
novitého řízení národního hospodářství po roce 1980
v oboru geodézie a kartografie.
Předběžné přihlášky přijímá Dům techniky v Úst! nad La-
bem, Dvořákova 1, Úst! nad Labem, 400 21, Ing. Pavlovi-
čová.

Ing. Vladim/r Posp/ši/,
čOGK
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Teorie systémů a další nové teorie
v aplikaci na praktickou geodézii

V současné době se rozvíjí všechny vědní oblasti
nebývalým tempem. Často se tento mohutný ro~voj
označuje jako "vědeckotechnická revoluce".
Je pochopitelné, že ani geodézie a kartografie ne-

mohou zůstat stát na klasickém stupni svého vývoje.
I v těchto oborech se sledují a zkoumají možnosti
aplikace nejen nové techniky, ale také poznatků
nových vědních disciplín, vědeckých teorií. Sledují
se také důsl,edky, vyplývající z aplikace takových
disciplín. _

Od šedesátých let se praktická geodézie v CSSR
napojila v rozsáhlé míře (a postupně se stále více
napojuje) na automatizační vývojové tendence .. By-
10 by to však málo, kdybychom jenom automatl:o-
vali dosavadní pracovní postupy (procesy). Je tre-
ba studovat podstatu procesů, hledat vhodnější po-
stupy, zkoumat formy objektů a informací a jejich
chování. Je třeba analyzovat problémy nejen dosa-
vadními metodami, ale hledat možnosti analýzy
v duchu nových, ji2; známých a obecně platných
vědních teorií.
Proto se ve výzkumu i na š,kolách sledují mož-

nosti takových aplikací, a to nejen v teoretické (vY~-
ší) geodézii, ale i v praktické (aplikované) geode-
zi a v geodetické a kartografické výrobě. Mluví se
často o těchto výzkumných problémech jako o "in-
terdisciplinárních", tj. problémech, zasahujících do
různých vědních disciplín nebo oborů a řešených
s použitím obecných poznatků.
(Na školách je např. nově zaváděn výukový přad-

nlět Teorie systémů a kybernetika").
Ck'~lem tohoto pojednání je jenom poodkrýt, ne-

IlO možno říci navodit některé úkoly praktické geo-
dézie a ukázat na nich, že se dají řešit, zatím v,geo-
déz1i málo používanými obecnějšími způsoby, jak se
puužívají v jiných oborech na základé nových v~~-
Dích tem Ji. Na příkladech uvidíme, že to l11uze
praktické geodézii přinést prospěch.

2. Nové teoretické disciplíny při 'l:konmiíní pIl/cesii

Kromě DOL.uatků vědních oborů lkla5icl{ýc[1), jaku
i(-) matEI!l<tíka, fyzika, počet pravděpJtiubnosti, vy-
~OVi1áVilCjpočet, matematická stati::;Uh:a, logika 'l

dalších které jsou odedávna v geodézii a kartogra-
fii aplikovány, se v poslední době objevují aplikace
obecně platných poznatků jiných teorií buď U2;~ro-
praoovaných, nebo zatím méně propracovanych.
Jsou to např.:
a) teorie množin,
b) teorie systémů,
c) teorie informace,
d) teorie řízení a kybernetika,
e) teorie počítačů, teorie automatů a automatické

regulace,

Doc. Ing. Dr. Oldřich Válka, CSc.,
Brno

f) teorie modelování (převážně matematického),
g) operační analýza (lineární a dynamické progra-

mování),
h) teorie optimálních pokusů, her, front, spolehli-

vosti atd.
Pro řízení a práce v geodézii a kartografii je tře-

ba nejprve hledat, které z těchto disciplín mohou
být aplikovatelné, a v jakých geodetických nebo
kartografických oblastech.
Mapa a písemné geodetické elaboráty (např. se-

znamy souřadnic) nebo operáty evidence nemovi-
tostí, obsahují množství (tedy množiny) prvků
(např. bodů, spojnic, parcel atd.). JSou tedy poznat-
ky t e o l' i e m n o ž i n jistě v geodézii použitelné.
Systém je obecně definován (viz [2]) jako "množi-
na ob}ektů se vztahy mezi objekty a jejich vlast-
nostmi".
Tak např. měřickou síť ve smyslu této definice

můžeme považovat za systém, v němž objekty sys-
tému jsou body (nebo jejich spojnice), reprezento-
vané čísly bodů, Vlastnostmi jsou měřené geodetic-
ké prvky, úhly a vzdálenosti, a vzájemné vztahy
jsou vyjádřeny geodetickými vzorci pro výpočty sou-
řadnic, výšek, Výměr, apod.
Systémy podle uvedené definice lze vidět i v ří-

dící oblasti u geodNických organizací. Ukážeme zde
dále na příkladu, použitelném v praxi, na systému
ekonomickoorganizačního charakteru, v něm.ž jsou
objekty systému zakázky nebo lokality a časové di-
mense měřických a zpracovatelských prací i pro-
stojů při vyhotovování geometrických, tachymetric-
kých nebo jiných plánů, či obdobných geodetických
prací.
Každý objekt v nějakém systému může být sám

o sobě systémem, jehož struktura a chování může
být zkoumáno z jiného pohledu. Mluvíme pak
o nich jako o subsystémech. Tyto subsystémy jsou
pak prvky uvažovaného celkového systému (který
jim je jakýmsi nadsystémem).
T 18 o l' i 18 SYsté m ů má tedy v geodetických a

kartografických pracích a při jejich řízení také po-
užitelnost.
T 18 o l' i 18 in for m a c e. Díla zpracovaná geo-

dézií a kartografií, jako jsou mapy, různé písemné
elaboráty a operáty evidence nemovitostí aj., jsou
určitými formami vydávaných geodetických infor-
mací.
T 18 o l' i e ř í z e n í a k y ber n e t i k a a teorie

počítačů jsou aplikovatelné nejen v řídící činnosti
organizací geodetických a kartografických, ale také
ve vlastních pracovních procesech. Připomeňme
např. komplexní výpoče,tní programy pro mapov~ní
nebo údržbu map, kdy systém se do jisté míry sam
řídí, sestavuje řešení složitější úlohy výběrem ele-
mentárních úloh, výběrem výstupních forem apod.
Aplikace t e o l' i 18 o per a ční a n a IÝ z y a

m ode lov á n í v praktické geodézii a řízení geo-
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detických a kartografických prací objasníme dále
na dvou příkladech.

3. Význam analýzy systémů a příklady jednodu-
chých systémů z oblasti praktické geodézie

Při sledování systému z praktické geodézie je cí-
lem, tak jako v jiných obore-ch, získávání poznatků
o tom, jak se systémy chovají z hlediska
a) kvalitajivního i
b) ekonomického (včetně kvantitativního).

3.1 Pří k 1 a d s y sté m u, s 1e d o van é h o
z hlediska kvantitativního

Uveďme zde příklad, který je interním geodetic-
kým, nikoli interdisciplinárním, obecným. Uvažujme
systém, který reprezentuje uzavřený polygonový po-
řad v podzemní stísněné chodbě, znáz,orněný na
obr. 1. (Tento systém budeme studovat co do cho-
vání z hlediska kvalitativního).

Systém je složen z elementů, jimiž jsou polární
subsystémy (tj. rayony s čísly stanovisek a měře-
n~ch směrů a vzdáleností). Čísla bodů označují ob-
jekty sybsystémů a měřené veličiny vlastnosti sub-
systémů. Vztahy jsou dány výpočetními vzorci pro
rayony nebo polygonové pořady.

Pro zpracování tohoto systému jsou dány výchozí
body, označené čísly (např. body 7 a 19], čísla
ostatních bodů, souřadnice výchozích bodů a měře-
né prvky na všech bodech. Výchozími údaji systé-
mu jsou vypočtené souřadnice všech ostatních bo-
dů (kromě daných či v místním systému zvolených)
Řešení tohoto systému je možné v mnoha varian-

tách. Uveďme např. tyto 4:

a) výpočet uzavřeného pořadu s rozdělením odchy-
lek,

b) výpočet dvou volných pořadů od bodu 7 a 19 do
bodu 24 a rozdělením odchylek od průměru sou-
řadnic bodu 24 podle délek stran,

c) jako b) s rozdělením odchylek podle velikosti
souřadnicových rozdílů,

d) výpočet volných pořadů z bodu 7 po bod 4, a
z bodu 19 po bod 15. Dále pak opět výpočet vol-
ných pořadů z bodů 12 po bod 9 a z bodu 24 po
bod 21, ale v místní soustavě, dané volenými
souřadnicemi bodů 12 a 24. Nakonec přetrans-
formujeme souřadnice této soustavy do sousta-
vy daných bodŮ 7 a 19 pomocí identických bodů
4, 9, 15 a 21. Tento postup použijeme např. pro-
to, že krátké směry 4-9 a 15-21 jsou nejcitli-
vější místa pořadu.

Pro určení nejvhodnější varianty je třeba analy-
zovat jednotlivá řešení. Analýzy úloh se v geodézii
realizují obvykle na podkladě teorie o šíření chyb
a počtu pravděpodobnosti s vyrovnávacím počt'em.
Můžeme však také použít teorie modelování a zkou-
mat jednotlivá řešení na modelech. .
K modelování sítí je třeba mít k dispozici ex-

perimentální výpočtové bodové pole, v němž bude-
me znát jednak souřadnice všech bodů, jednak hod-
noty směrníků a vzdáleností z každého bodu na
každ Ý další.
Takové bodové pole je např. obsaženo v [12], a

v tomto příkladu je pro ukázku modelování sítě
použito. Výpis směru, VZdáleností a souřadnic je
uveden v tab. 1. Pro modelování je však třeba bo-
dové pole hustší, aby konkrétní model bylo možno
z bodového pole co nejlépe vybrat.
Na experimentální pole položíme kresbu dané sí~

tě ve stejném měřítku a vybereme body, které jsou
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I
I

I II .Model )Iodel
Bod Směrník Délka Y I i I

X
I I. 2. 3. I. I 2. I 3.- ,

7 300,2619

I
498,40 21273,65 O -60 O 50360,12

I
O -69 O

9 253,1573 67,39 20775,25 O -~60 -1 50362,17 O 9 O
4 330,5787 112,07 20725,29 O -68 -·1 50316,94 O 17 O---- ~
10 296,5415 358,20 20625,90 O -60 -2 50368,72 O 32 -2---
12 389,2097 391,62 20268,23 O -63 -2 50349,27 O l<~ _fi

24 103,5~"'" 413,61 20202,17 O -2

I
-6 50735,28 I O IHI --4

22 103,5086 201,87 20615,14 O -6 -5 50712,33 O 34 O
15 11,2923 48,26 20816,7i 1 -·7

I
-3 50701,21 I O I 2 1

21 110,8639 432,75 20825,22 O O -4 50748,71

I

O I O I._-

I
19 195,5684 315,87 21251,68 II

1 __
0 O 50675,22 67 I O O--~

7 21273,65 60 50360,12 I 71 I
Poznámky: Protože bodové pole v [12] je řídké, byly body 4 a 15 zvoleny na směrech 9--4 a 15-21
o menších délkách a potřebné směry vypočteny.
U modelu 1.2. a 3. jsou uvedeny diference mezi danými souřadnicemi a chybnými (vypočtenými

s chybným směrem) a jsou uvedeny v posledních jednotkách (cm).
Z tabulky je vidět, že u prvého modelu, v němž je chyba až u konce pořadu jsou velké odchylky jen

na konci. U druhého modelu, v němž je výpočet opačným směrem, je chyba na začátku pořadu, a proto
jsou odchylky skoro u všech bodů velké. (Pořad není vyrovnán). V třetím modelu je omezen vliv chyby,
a proto jsou výsledky nejlepší. Vyrovnáním se odch. v modelech 1 a 2 trochu sníží.

daným bodům na bodovém poli nejblíže. Tyto hody
nám vytvoří model našeho konkrétního případu.
Vyjmeme také souřadnice bodů, směry a vzdálenos·
ti. Jednotlivé prvky můžeme postupně zatěžovat růz-
ně zvolenými chybami a výpočtem zkoumanymi va-
riantami zjišťovat chování modelu. To samozřejmě
předpokládá použití počítačové techniky. Z výsled-
ků můžeme vyhotovit pro jednotlivé varianty tabul-
ky odchylek souřadnic, nebo je znázornit grafem.
Podle toho pak můžeme usuzovat na nejvhodnější
variantu pro tu kterou předpokládanou chybu.
Protože citlivými místy jsou strany 4-9 a 15-21,

budeme zkoumat vliv chyby v jednom směru jedné
této spojnice. Vzhledem k tomu, že jde jen o ukáz-
ku postupu, zvolíme alternativu (variantu), uvede-
nou ad a) v jednom i druhém směru, a alternativu
d). Výpočet provedeme základním programem pro
údržbu map. Výsledky zde uvádíme v tabulce 1.

Nejdříve vypočteme souřadnice z nezměněných
hodnot uzavřeným pořadem. Ty se. v důsledku za-
okrouhlení, mohou lišit o 1 až 2 cm od hodnot,
uvedených v [12]. Použijeme z [12] jako bezchyb·
né. Z ostatních výpočtů vypíšeme jen odchylky
vzhledem k nim.
Zatížíme hodnotu směru 21-15 chybou 10e a mís-

to správné hodnoty 211,2923 použijeme 211,1923.
První model bude s chybou v pořadu uzavřeném,

počítaném ve směru 7, 9, 4 .... 19, 7 (== 70). Druhý
ve směru opačném od bodu 19, a třetí bude varian-
tou ad d) s transformací. Do tab. 1. jsou zapsány
odchylky od hodnot správných bez vyrovnání (te-
dy podle výsledků výpočtů, a také vstupní data
z bod. pole z [12]).
Z tabulky můžeme vidět chování pořadu v jednot-

livých variantách. Pro lepší názornost je možno ta-
bulku zobrazit grafem (obr. 2). Z tabulky i z gra-
fu je vidět, že je nejvhodnější varianta 3.

í
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I I
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Toto je tedy jednoduchý příklad na použití mode-
lování.

3.2 Pří k I a d v y u žit í a n a I Ý z y n a s y s t é-
mu ekrQnomickrQ-rQrganizační po-
vahy

Uvažujeme členění jednoho útvaru geodetické or-
ganizace, který provádí např. práce na geometric-
kých, tachymetrických, či jiných plánech nebo ji-
ných geodetických pracích, ve dvě složky:
- složku měřickou 1\.1

- složku zpracovatelskou Z.
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Tento útvar má zpracovat určité množství [nj za-
kázek (lokalit) - např. n = 5. Pro zjednodušení ne-
uvažujeme žádné další podmínky (dodací termíny,
počty pracovníků apod.).
Průzkumem se zjistí potřeba času na jednotlivé

zakázky (v nějakých časových jednotkách) a to pro
práce M to bude CM, pro práce Z to bude CZ časo-
vých jednotek.
Protože vztahy mezi objekty M a Z tohoto systé-

mu jsou takové, že práce zpracovatelské mohou za-
čít až po pracích měřických téže zakázky, budou
vznikat určitě prostoje, které si vyžádají náhradní
práci pro pracovníky. Bude to objekt P.
Zdálo by se, že v tomto jednoduchém systému je

lhostejné, v jakém pořadí práce budou organizová-
ny. Ukážeme zde na příkladu, že volit pořadí prací
náhodně, není správné.

Pot. čís. I CM [IJ čas. j. I CZ [I] čas. j.

1 4 5
2 4 1

3 30 4
4 6 30
5 2 :3

Mějme dánu potřebu času CM a CZ v tab. 2. Ře-
šení provedeme třeba podle harmonogramu na obr.
3. Určíme celkový čas a prostoje zpracovatelskéhOi
útvaru (složky) pro tyto varianty pořadí (tab. 3):
- první pořadí 2, 3, 4, 1, 5
- druhé pořadí 5, 1, 4, 3, 2 tedy přesně opačné.
Vidíme z toho, že druhá varianta pořadí zpra·

cování zakázek je výrazně výhodnější, rozdíl není
zanedbatelný.

I ('as oelkem I Prostoje

1. vari&nta 78 č. j. I 35 č. j.
2. varianta 47 č. j. I 4 č. j.

Úkol by bylo možno také řešit jinou organizací
prací, např. tak, že se nejdříve zaměří zakázky "do
Zásoby", a pak se postupně zpracovávají bez pro-
stojů. Tím ovšem vzniká velká rozpracovanost za-
kázek.
Tento příklad vybraný na geodetické práce je po-

dle [2] obecně pouzitelný i v jiných oborech (je te-
dy povahy interdisciplinární).
OLi'. 3 je ukázkou grafického řešení. Pro rychlé

zpracování většího počtu variant lze použít také po-
čítače. Na ob,'. 4 je naznačen vývojový diagram jed-
no110takového programu pro zadaný omezený počet
variant.
Vstup do programu tvoří:

a) organizační data: ORG 1 číslo pracoviště
ORG2 číslo úlohy
N počet lokalit
Pl počet zadaných variant,

b) čftsové normy, které se načtou do jednorozměr-
ných polí (viz např. tab. 2)
CM[I] časové normy pro zakázky 1 až n, pro
práce měřické
CZ[ I] obdobně pro práce zpracovatelské,

c) zvolené varianty pořadí zakázek, které se uloží
do dvourozměrnéhp pole. Celkem bude Pl va-
riant po n zakázkach
VAR [L, TJ kde index L=1 až P1 je pořadové
číslo zakázky,

d) prostoje budou načítány do proměnné PROST.
Ostatní proměnné ve vývojovém diagramu jsou po-
mocné.

POŘADí PRACI 2,3,4,1,5
I ČAS .10-- 5 10 <5 20 25 30~ I 3

11

5 .-----------40~~ -,~-_ -26
5

-.-~~=-~-------,-- I -~--______r------l _ " , '_ {'. I

M I 2 I I 3 -j-----I ---.,----r-z-I ";i----. I • ~ i -.--.- .~I----.-T-~-----~ _

~

i P I I t:_==- __-r:::=t--- ::1=---_==-~::::::i :::-=-'::;:;_I--1~1 -__=_-_-~-_-__-.L.---_-__-_L-=--=----I~
-.=ul ISO --r-----6? 65---t---- 7S 80 85 90 9S 100lIJ- •.. :·---F--r0E~I •_---_-~_~-.•~.~.~-..~--_--.

POŘADí PRACí 5,1,4,3,2
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PROST-O.O
CM [VAR[J..iJ]--
M[lJ~ PROST
CZ[VAR[)..lJ] + I
M[1] --.Z [lJ I

1 ----. J _J
--- NE

N>l _:-:->--~

TISK VARIAN~
TY CELK. ZrN]
A PROSTOJŮ

Pi'O zobecnění programu by bylo možno vypraco-
vat také proceduru, která by vytvořila pole V AR
[L, TJ pro všechny možné varianty (což by při vět-
ším poštu zakázek bylo neúnosné), nebo pro varian-
ty, s určitými podmínkami (např. dodacími termíny
stejnými].
vývojový diagram řeší úkol s proměnnými poli

(např. vnějším a vnitřním blokem - ALGOL] a dá-
le s možností zpracovávat několik zadání najednou
po testu organizačního údaje ORG1. Celkové časy
měř. a zprac. prací se ukládají do M [TJ a Z fT J.
Postup řešení je zřejmý z vývojového diagramu a

proto ho nebudeme podrobně vysvětlovat.
Na výstupu dostaneme pro každou variantu vy-

tištěno číslo varianty (může být i tisk pořadí zaká-
zek v této variantě), dále celkový čas na zpracová-
ní zakázky a prostoje. Mohli bychom doplnit pro-
gram ještě sestavením variant podle velikosti cel-
kových časů na zpracování zakázky, aby orientace
ve výsledcích byla snadnější.
Toto je tedy další konkrétní i když velmi zjedno-

dušená aplikace z teorie systémů, a to operační ana-
lýza ekonomickoorganizačního charakteru, použi-
telná při řízení geodetických prací.

Uveďme některé další systémy vhodné k sledování
podle uvedených nových teorií. Například zobrazo-
vací systémy.
Objekty zobrazovacích systémů budou body bo-

dového pole a jejich vzájemné vztahy (mezi polo-
hou na zemském tělese a polohou na zobrazovací
ploše] dané zobrazovacími rovnicemi. Jejich vlast-
nostmi budou např: délková či úhlová zkreslení
apod.
Jiným systémem je např. analyticko-syntetický

systém vytváření měřických sítí z elementárních
úloh (viz r 12 J ]. Objekty systému jsou subsystémy,
které tvoří elementární úlohy. V těch jsou objekty
měřické body a vlastnostmi a vztahy pak měřické
prvky a výpočetní rovnice.
A takových systémů nalezneme v geodézii a kar-

tografii velmi mnoho.

V pojednání byly jen stručně navozeny náměty, kte-
ré by mohly inspirovat výzkum a jeho zaměření
k hlubšímu studiu vpředu uvedených nových teore-
tických disciplín. Toto studium by umožnilo posta-
vit i praktickou geodézii na bázi nových teor,etic-
kých poznatků. Jistě by to prospělo lepšímu kva-
litativnímu i ekonomickému výsledku geodetické
a kartografické činnosti. Dále je uvedena literatu-
ra k podrobnému studiu těchto problémů.
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[1] BENEŠ, J.: Kybernetické systémy, Akademia Praha,

J966
12] DRAB. Z.: Úvod do systémového inženýrství, SNTL
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[3] GLUŠKOV, V.: Úvod do kybernetiky, Academia Pra-

ha 1968
[4] KLíR, J. - VALACH, M.: Kybernetické modelování,

SNTL Praha 1955
[5] KORDA, B.: Matematické modely v ekonomice, Pra-

ha SNTL 1967
[6] SADOWSKI], L.: O principech zkoumání systémů,

VŠP 1966
[7] MACHOLL, S.: System Engineering Handbook, New

York 1967
[8] TSIEN, H.: Technická kybernetika, SNTL Praha 1960
[9] VEPICH, J.: Operační analýza v hospodářské praxi,

SNTL Praha 1970
[10] WIENER, N.: Kybernetika a společnost, ČSAV Pra-

ha 1963
[11] WIENER, N.: Kybernetika, neboli řízení, SNTL Praha

1968
[12] VÁLKA, O.: Mapování a evidence nemovitostí, SNTL
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[13] BENEŠ, J.: Teorie systémů, Academia, Praha 1974
[14] HABR, J. a kol.: Systémová analýza a syntéza,

SNTL Praha 1972
115] ZACHAROV, V.: Sistemy upravlenija, Moskva 1972
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Spoločná tématická súťaž
pre zlepšovatelova vynálezcov
rezortu SÚGK a ČÚGK na rok 1981

ln&,. Helena Žaarová.
SÚGK,

Ing. Milan Kocáb,
ČÚGJ<.

Slovenský úrad geodézie a kartografie (SÚGK) v SSR
a Český úřad geodetický a kartografický (ČÚGK) v ČSR
vyhlasujú v súlade s Dohodou o spoločnom vyhla sova ní
tematických súťaží spoločnú tematickú síiťaž na rok 1981.
Císlo a názov tematickej úlohy:
1/1981 Optimálny podklad pre rozbor zmien v podnom
fonde
Doterajší stav a jeho technicko-ekono-
mi c k é ne v Ý hod y:
Doteraz sa získavajú podklady pre rozbor zmien v pod-
nom fonde na strediskách geodézie (SG) z roznych pra-
mel'íov (výpisy z rozhodnutí v priehehu roku, výpisy z vý-
kazov zmien, výstupné zostavy z počítačd a pod.). Rozbor
zmien v podnom fonde spracovávaný jednotne na úrovni
ókr'es-kraj-Štatistická ročenka je vo svojom členení
neprehl'adný a uvádza vo viacerých prípadoch tie isté
údaje duplicitne. Žiadny tento sposob nezaručuje sto-
percentnú evidenciu všetkých zmien.
Popis úlohy a technicko-ekonomické po-
Ž i a d a v k y:
Navrhnúť spracovanie, formu a obsah také ho podkladu,
ktorý by bol spol'ahlivým a úplným zdrojom informácií
pre spracovanie rozboru zmien v podnom fonde v kalen-
dárnom roku, predovšetkým s využitím automatizovaného
spracovania na počítači. Súčasne navrhnúť osnovu roz-
boru zmien v podnom fonde a jeho príloh tak, aby ne-
bolo narušené doterajšie sledovanie vývoj a zmien a aby
bol celý rozbor prehl'adnejší a výstižnejší. Uvažovať aj
rozborovanie zmien v lesnom podnom fonde.
Tec hni c k o - e k o n o m i c k é in for m á c i e o st a-
ve tec hni k y:
Osnova pre okresný a krajský rozbor zmien v podnom
fonde za rok 1979, ČÚGK 5156/79-22 a pokyn pre rozbor
zmien v roku 1980.
Od m e n a z a k o mp I e x n é vYl' i e š e n i e tem a-
ti c k e j ú I o h y: 5000,- Kčs.
Tel' m í n pod a n i a n á vrh o v l' ie š e n i a: 30. 9.
1981.

P r i e s k u m pro S p e š n o s t i v Y k o n á:
Geodézie, n. p., České Budějovice a Výzkumný ústav geo-
detický, topografický a kartografický (VÚGTK ) Zdi by.
Riešltelom úlohy odpovie na jednotlivé
do t a z y:
Ing. Bohumila Bezpalcová-Stašková, Geodézie, n. p., Čes-
ké Budějovice, Lidická 27, 37086 České Budějovice.
Číslo a názov tematickej úlohy:
2/1981 Standardizácia technologických postupnv pre za-
meriavanie zmien v pofnohosplldárskom a lesnom podnom
fonde na účely evidencie nehl1utefností
D o tel' a j š í s t a v a j e h o tec hni c k o - e k o n 0-
ml c k é n e v Ý hod y:
V súčasnom období prebieha hromadné zameriavanie
zmien v podnych fondoch pre fyzické inventúry. Použí-
vajú sa rozne varianty geodetických a fotogrametrických
postupov. Dosahuje sa rozdielna produktivita práce. Exis-
lujúce technické predpisy vyhovujú len čiastoČne. Potreba
zameriavania rozsiahlych zmien v podnych fondoch bude
i v nasledujúcich rokoch.
P o Ii I s ú I o h y a tec hni c k o - e k o n o m I c k é p 0-
ž i a d a v k y:
S použitím exislujúcich predplsov a skúseností z roku
1980 je potrebné spracovať návrhy raclonálnych techno-
logických postupov (TP) na zamerlavanie zmien v pod-

nych fondoch, ktoré by zabezpečovali presnosť meranla
zmien vo vzťahu k príslušnej pozemkovej mape (napr.
v s!ahovej miere, novomeračské mapy, technlckohospo-
dárske mapy - THM, základné mapy vc!'kých mierok).

Tec hni c k o - e k o n o m i c k é in for m á c i e o st n-
v e tec hni k y:
TP na zameriavanie zmien v mapách evidencie nehnute!'-
ností (EN J. ČÚGK 1130/1974-2, TP na využitie farebných
leteckých sním ok, VÚGTK 1979, TP na využitle leteckýcll
snímok na SG, Geodézie, n. p" Opava 206-1966/1979,
TP na fotogrametrické vyhodnotenie zmien pre EN, Geo-
dézie, n. p., Opava a iné TP.
Od m e n a z a k o m p I e x n é VYl' i e š e n i e tem a-
ti c ke j ú I o h y: 5000,- Kčs.
Tel' m í n pod a n i a n á vrh o v l' I e š e n i a: 30. 9.
1981.
P l' i e s k u m pro S p e š n o s t i v Yk o n á:
Geodézie, n. p., Opava a VÚGTK Zdi by.
RiešiteIom úlohy odpovie na jednotlivé
do t a z y:
Ing. Ivan Pešl, Geodézie, n. p., Opava, Praskova 11, 74627
Opava.
Číslo a názov tematickej úlohy:
3/1981 Mechanizácia osadzovania znakov z plastických
hmot do rasllých pod a okrajov komunikácií
D o tel' a j š í s t a v a j e h o tec hni c k o - e k o n 0-
mi c k é ne v Ý hod y:
Plastické a kamenné stabilizačné značky treba osadiť do
rastlého terénu (okraje vozovky) po fyzicky náročnom
ručnom zavftavaní alebo u kamenných značiek hlbením.
Popis úlohy a technicko-ekonomické
požiadavky:
Vyrlešiť mechanizáciu osadzovania
a) plastických,
bJ kamenných,
stabilizačných značlek do rastlej pody a okrajov komuni-
kácií, napr. pomocou vhodného zariadenia, ktoré sa dá
umiestniť do osobného terénneho automobilu. Ciel'om je
podstatné zníženle fyzickej práce pri manlpulácii so znač-
kou, predvftaním potrebného otvoru a vlastným osade-
ním - zavftaním do terénu.
Tec hni c k o - e k o n o m I c k é in for má c i e o st a-
v e tec hni k y:
Značky s plastickou hlavou sa zavftavajú klúčom, ktorý
obsluhujú pracovníci. V lesných závodoch sa používajú
na vftanie otvorov v zemi hydraulické zariadenia pripo-
jené k traktoru a využívajú jeho výkon, ktorý je účinný
aj v najťažších p6dach. ČSN 730415 Geodetické body.
Od m e n a z a k o m p I e x n é \' Y l' I e š e n let e m a-
ti c k e j ú I o h y: 5000,- Kčs.
Tel' m í n pod a n I a n á vrh o v l' I e š e n i a: 30. 6.
1981.
P l' I e s k li m pro S pe š n o s t i v Yk o n á:
Geodézie, n. p., Brno a VÚGTK Zdi by.
Riešitel!'om úlohy odpovle na jednotlivé
d o t a z y:
Jiří Voldán, Geodézie, n. p., Brno, Běhounská 26, 60168
Brno.

Číslo a názov tematickej úlohy:
4/1981 Technológia využitia polyetyléntereftalátovej fólie
pri tvorbe, obnove a údržbe máp velkých mierok
D o tel' a j Š í s t a v a j e h o tec hni c k o - e k o n 0-
m i c k é n e v Ý hod y:
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Rozsiahle využitie v rezortoch SOGK a ČOGK pri tvorbe,
obnove a údržbe máp vefkých mierok sa dosiahlo pri
transparentných f6liách na báze polyvinylchloridu -
PVC (Astrafoil, Astralon, Sicoprint, Transpalon). Pre bu-
budúcnosť sa s využívaním uvedených materiálov nedá
počítať jednak preto, že ich výroba končí a tiež preto, že
ich dovoz z devízovej oblasti nie je žiadúci.
Pop i s ú I o h y a tec hni c k o - e k o n o m i c k é P 0-
ž i a d a v k y:
Je potrebné navrhnúť využitie transparentnej f6lie na
báze polyetyléntereftalátu (PET) z tuzemska, eventuálne
import zo socialistických štátov, ktorá nahradí, resp. kto-
ré nahradia v celej šírke použitia fólie PVC s vyriešením
technol6gie pre jednotlivé druhy prác.
Navrhnutá f6lia musí splňovať tieto požiadavky:

tvarová pamať fólie nesmie byť vačšia ako u f6lií PVC,
povrch f6lie musí byť bez hlbších rýh, ktoré by ovplyv-
nili ovrstvenie f6lie vrstvou pre rytinu.
pevnosť f6lie musí zodpovedať výrobkom firmy Folex,
priehfadnosť je určená dobrou čitaternosťou písma
o vefkosti 6 bod ov minimálne cez 6 jednostranne mato-
vaných f6lií.
priemerný koeficient dIžkovej teplotnej roztažnosti
nemá prekročiť hodnotu 3.10-5,
priemerný koeficient dIžkovej rozťažnosti pri zmene
vlhkosti z 10 % na 90 % nemá prekročiť hodnotu
6,5.105,
f6lia sa musí dat ovrstviť pre rytinu negativnu a aj
pozitívnu (po predchádzajúcej preparácii) a umožniť
vyhotovenie rytiny,
f6lia musí dobre držať nálepky a odtlačky,
f6lia musí umožiíovat zhotovenie zahIbenej k6pie a
farebnej súk6pie. .
musí byť umožnená kresba leptajúcim tušom (na
hladkej strane) a vodným tušom (na matnej strane],
f61ia musí byt opatrená obojstranným antistatickým
náterom a musí byť dodávaná v požadovaných obvyk-
lých množstvách, pričom jej cena nemá prekročiť cenu
f6lie Astralon.

Na spracovanie technol6gie sa vyžaduje odporúčanie prí-
strojov, materiálov a pomocok z tuzemských zdrojov even-
tuálne import zo socialistických krajín.
Tec hni c k o - e k o n o m i c k é i n for m á c i e o st a-
ve tec hni k y:
Správa o výsledku skúšok vlastnosti kartografickej f6lie
Golzalon (ČOGK).
Návody a prospekty firiem: Dynamit Nobel (NSR], Folex
(Svajčiarsko], I.C.I. (Vefká Británia], Kalle (NSR), Mazzu-
cel li (Taliansko), Ozalid (Verká Británia).
Od m e n a z a k o m p I e x n é vy r i e š e n i e tem a-
t i c k e j ú I o h y: 8000,- Kčs.
T e r m í n pod a n i a n á vrh o v r i e š e n i a: 31. 12.
1981.

P r i e s k u m pro s p e š n o s t i v Yk o n á:
Geodézia, n. p., Bratislava, Geodézia, n. p., Prešov a Geo-
dézia, n. p., Žilina.
Riešitefom úlohy odpovie na jednotlivé
do t a z y:
Ing. Ladislav Kelíšek, Geodézia, n. p. Žilina, Hollého 7,
010 39 Žilina.
Číslo a názov tematickej úlohy:
5/1981 Organizácia a riadenie prác THM za účelom skrá-
tenia výrobného cyklu
D o t e l' a j š í s t a v a j e h o tec hni c k o - e k o n 0-

m i c k é n e v Ý hod y:
THM má doposiar dlhý výrobný cyklus (2-3 roky aj podra
rozsahu lokality), čím je podmienená značná rozpra-
covanosť a tým aj nepriaznivý vplyv na financovanie pod-
niku. Jednotlivé lokality THM sú v rámci kraja často roz-
trúsené v jeho r6znych oblastiach, čo má nepriaznivý
vplyv na zvyšovanie nákladov. (cestovné náklady, pohon-
né hmoty), vznik stratových časov pri presunoch pra-
covníkov útvarov THM, problém týždenných návratov a
tým aj značná fluktuácia pracovníkov z prevádzky THM.
Značná rozpracovanosť, tiež aj pomerne široká kooperácia
porných oddielov, vnútorných útvarov aj mimopodniko-
vých (výpočtové stredisko Geodetického ústavu, n. p.;

Podnik výpočtovej techniky ap.) v značnej miere ovplyv-
iíuje aj kvalitu vykonávaných prác.
Pop i s ú I o h y a tec hni c k o - e k o n o m i c k é P 0-
ž i a d a v k y:
Treba riešit otázku týždenných návratov z titulu verkej
fluktuácie najma starších a skúsených pracovníkov, a tým
riešiť stabilizáciu pracovníkovo Ďalej riešiť špecializáciu
jednotliVých útvarov (oddielov) v rámci prevádzky THM,
či podniku, čo do kvalifikačnej štruktúry, optimálneho
počtu pracovníkov pre porné práce, či ďalšie špeciali-
zované oddiely (fotogrametrické, kartografické, automa-
tizačné strediská). Riešenie má obsahovat konkrétne ná-
vrhy na optimálnu a maximálnu využitelnost meracej, vý-
počtovej a zobrazovacej techniky, hospodárnost autodo-
pravy, zabezpečenie celoročnej využiternosti a vytaže-
nosti kapacit (pracovníkov a techniky). Ďalej tiež pro-
blém využiternosti porných oddielov v čase, keď poveter-
nostné podmienky nedovorujú práce v teréne, ako aj
otázku sposobu mapovania (vhodnosť technol6gie -
geodeticky, fotogrametricky) s cierom úspory počtu pra-
covníkov. Orientačný objem prác na budovaní a obnove
mapového fondu v podniku 15 mil. Kčs roČne.
Technicko-eknnomické informácie o sta-
v e tec hni k y:
Ročný rozsah prác (priemerne) 200 tis. podrobných bodov
(Geodézia, n. p., Prešov). Organizačné poriadky podnikov
Geodézie v krajoch. Platné rezortné predpisy pre oblasť
riadenia a odmeiíovania, pre oblasť THM, ako aj pripra-
vované _nové (pozri Prehrad rezortných predpisov a opa-
trení SUGK platných k 1. 1. 1980. Spravodaj SOGK, 1980,
č. 1, príloha 1 a tiež Príloha Geodet. a kartogr. obzoru,
10, 1980).
Súčasná vybavenosť podnikov technikou (pre porné prá-
ce a kancelárske práce], možnosti VTOPO; (nedá sa kon-
kretizovat z dovodov roznorodostij.
O dme n a z a k o m p I e x n é v y r i e š e n i e tem a-
t i c k e j ú I o h y: 5000,- Kčs.
T e l' m í n pod a n i a n á vrh o v r i e š e n i a: 30. 11.
1981
P r i e s k u m pro s p e š n o s t i v y k o n á:
Geodézia, n. p., Prešov.
Riešitefom úlohy odpovie na jednotliVé
do t a z y:
Jozef Delej a Ing. Július Doval, Geodézia, n. p., Prešov,
Konštantínova 6, 08138 Prešov.
Císlo a názov tematickej úlohy:
6/1981 Štandardizovaný model techník kartografického
kreslenia, vyrývania a transplantácie popisu
D o t e r a j š í s t a v a j e h o tec hni c k o - e k o n 0-
mi c k é n e v Ý hod y:
Na vyhotovenie kartografických originálov sa používa
takmer výlučne plastická f6lia vyrábaná na báze PVC,
najma zn. Astral6n. Pomocky pre techniku kartografické-
ho kreslenia, vyrývania a transplantácie popisu sú pri-
sposobené na plastické f6lie PVC a sklo. V súčasnom ob-
dobí. končí. výroba Astralónu a sklo sa už používa v mi-
nimálnom množstve.
Pop i s ú I o h y a tec hni c k o - e k o n o m i c k é P 0-
ž i a d a v k y:
Je potrebné navrhnúť prisposobenie, resp. navrhnúť nové
pomocky na techniky kartografického kreslenia, vyrý-
vania a transplantácie popiSu na podložky PVC s me-
chanickým matom (napr. GOLZALON, NDR] a PET s po-
vrchmi: mechanický mat, chemický mat, želatino-poly-
merátový (napr. KIMOTO, FOLEX, DU PONT).
Tec hni c k o - e k o n o m i c k é in for m á c i e o st a-
ve tec hni k y:
Firemná literatúra.
Odmena ·za komplexné vyriešenie tema-
ti c k e j ú I o h y: 5000,- Kčs.
T e l' m í n pod a n i a n á vrh o v r i e š e n i a: 15. 12.
1981.
P r i e s k u m pro S p e š n o s t i v Yk o n á:
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava.
Riešiterom úlohy odpovie na jednotlivé
do t a z y:
Ing. Břetislav Kelnar, Slo.venská kartografia, n. p., Pekná
cesta 17, 82717 Bratislava.
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Súťažné podmienky

A. Pre zlepšovaterov
1. Podávať návrhy na vynesenie vyhlásených tematic-

kých úloh maže každý, pokiar dodrží zákonné predpisy
a podmienky vyhlásených úloh. Súťaže sa nemažu
zúčastnit členovia súťažnej komisie a pracovníci, kto-
rí boli poverení hodnotením návrhov v rámci prie-
skumu prospešnosti alebo ktorí mali priamy vplyv na
vyhlásené úlohy.

2. Návrhy riešení tematických úloh č. 4, 5, 6 sa podá-
vajú Výskumnému ústavu geodézie a kartografie
v Bratislave a návrhy riešení tematických úloh č. 1,
2, 3 Výzkumnému ústavu geodetickému, topografické-
mu a kartografickému Zdiby. Textová časť sa podáva
vo dvoch vyhotoveniach. Prílohy ako funkčné vzory
a modely, prípadne obťažné výkresy mažu byť pripo-
jené len v jednom vyhotovení.

3. Každý návrh prihlásený do súťaže musí byť označený
"Riešenie tematickej úlohy č..... " a musí obsahovať
meno, adresu zlepšovatera a adresu zamestnávatera.
technicky jasné a úplné. Pokia! sa riešenie opiera o li-
teratúru, musí sa táto presne uviesť.

5. Konečná lehotli na podanie riešení je uvedená pri kaž-
dej úlohe. Za včas došlé sa považujú tie návrhy, kto-
ré budú v stanovenom termíne doručené Výskumnému
ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, Pekná
CEsta 15, 827 18 Bratislava, alebo sekretariátu Výzkum-
ného ústavu geodetického, topografického a kartogra-
fického Zdiby, 25068 Zdiby Č. 98, okr. Praha-východ
(ďalej len výskumné ústavy). V sporných prípadoch
je rozhoJujúci dátum poštovej pečiatky.

6. Riešenia tematických úloh sa evidujú ako zlepšovacie
návrhy (ZN) v organizácii, ktorá je pover'Jná priesku-
mom prospešnosti.

B. Pre výskumné ústavy

1. Každé riešenie po jeho prihlásení bude skúmať ústav
poverený prieskumom prospešnosti a riešitelia sa prí-
padne vyzvú, aby doplnili alebo doriešili neúplne spra-
cované časti návrhu.

2. Do jedného mesiaca po uplynutí konečnej lehoty na
podanie riešení, musí sa riešite! vyrozumieť o ďalšom
konaní. .

3. Z dvoch rovnakých riešení sa dá prednosť tomu, ktoré
skol' došlo na výskumný ústav.

4. Práva vyplývajúce pre navrhovate!ov zo zéikonných
predpisov o vynálezoch, objavoch a ZN zostávajú na-
vrhovaterom zachované, zvlášť pokia! ide o nárok na
ďalšiu od menu v prípade realizácie vynálezu alebo ZN,
a tiež nároky na ostatné výhody, ako právo na pri-
hlásenie vynálezu a pod. nebudú dotknuté.

5. Každé jednotlivé riešenie vyhodnotí výskumný ústav
a predloží na schválenie SÚGK a ČÚGK.

1. Vyhlasujúca organizácia vymenuje komisiu, ktorá
prerokuje všetky návrhy do dvoch mesiacov po uply-
nutí lehoty stanovenej na vyriešenie bez zretera na
poradie, v akom došli. Návrhy, ktoré došli po lehote,
sa prerokujú podra predpisov o ZN bez nároku na
od menu z titulu tematickej úlohy.

2. Po prerokovaní návrhu v súťežP'}j komisii, informuje
komisia všetkých riešiterov o \/}sled ku. Do 30 dní od
doručenia informácie mažu rlešitelia podať odvolanie
proti rozhodnutiu komisie a počas tejto lehoty sú im
všetky riešenia prístupné na nahliadnutie. Po prero-
kovaní prípadných odvolaní informuje súťažná ko-
misia riešiterov, ktorí podali odvolanie, o konečnom
výsledku s tým, že riešenie tematickej úlohy považu;e
za skončené, a podá SÚGK alebo ČÚGK návrh na vy-
platenie odmeny a prípadných náhrad za vzorky, pro-
totypy a pod. Návrh doloží zápisom z rokovania.
SÚGK alebo ČÚGK schva!ujú návrh odmeny a jej vý-
platu s konečnou platnosťou.

3. Vypísaná odmena sa prizná za komplexné vyriešenie
úlohy odpovedajúce ako súťažným podmienkam, tak
aj požiadavkám uvedeným v jednotlivých temalickýcl1
úlohách. V prípade len čiastkového riešenia maže sa
odmena znížiť alebo rozdeliť medzi niekorko čiast-
kových riešení. Keď príde niekorko riešení, ktoré vy-
hovujú všetkým požiadavkám, odmena sa prizná naj-
vhodnejšiemu z nich. Keď sa však dosiahne optimálne
riešenie kombináciou niekorkých návrhov, z ktorých
každý bude sám o sebe úplný, odmena sa rozdelí na
všetky tieto riešenia.

4. Za predložené vzory, funkčné modely alebo prototypy,
ktoré vyhovujú podmienkam stanoveným pre jednot-
livé úlohy, poskytnú sa primerané náhrady. Tieto ná-
hrady sa nezapočítajú do odmien za riešenie tematic-
kých úloh.

5. Odmeny a náhrady vyplatí SÚGK a ČÚGK do 14 dní
po ich schválení a výsledok súťaže sa zverejní.

Z geodetického kalendáře
(duben, květen, červen)

Výročí 50 let:
3. dubna 1981 - Ing. Zdeněk Cerman, vedoucí střediska
gC:Jdézie v Liberci. Za dosaho>vané pracovní výsledky byl
v roce 1961 vyhodnocen jako "Nejlepší pracovník resortu
ÚSGK" a v roce 1979 u příležitosti 25. výTočí resortu geo-
dézie a kartografie mu byl propůjčen odznak "Zasloužilý
pracovník". Aktivně pracuje jako soudce z lidu okresního
soudu v Liberci.

8. května 1981 - Ing. František Sklenář, vedoucí oddílu
SG Olomouc, dlouholetý veřejný a odborářský pracovník,
nositel resortního vyznamenání "Nejlepší pracovník re-
sortu ÚSGK" zrcku 1961, držitel okresního vyznamenání
z r. 1975 a držitel "Čestného uznání" ředitele podniku a
PV ROH z roku 1978.

12. června 1981 - Ing. František ChmeHk, vedoucí pro-
vozu kartografie Geodézie, n. p., Pardubice. Začal budo-
vat kartografické oddělení v bývalém Ústavu geodézie
a kartografie v Hradci Králové a od roku 1960 v Pardu-
bicích. Podílel se na výchově kartografů v podniku a na
zavádění moderních kartografických metod (kartogra-
fická rytina). Významný je též jeho podíl na tvorbě tech-
nologií a technických předpisů služebních map (SMO
1:5000).

25. června 1981 - Ing. František Hofman, vedoucí oddě-
lení racionalizace a technického rozvoje Geodézie, n. p.,
Plzeň. V podniku pracuje v různých funkcích od roku
1954. Je nositelem čestného odznaku "Zasloužilý pracov-
ník resortu ČÚGK", medaile k 25. výročí založení resortu
geodézie a kartografie a nositelem stříbrného odznaku
BSP. Aktivně pracuje v KV ČSVTS - geodézie a karto-
grafie, v KVOS pracovníků státních orgánů, peněžnictví
a zahraničního obchodu a zastává řadu dalších funkcí.
VýlO~í 55 let:
1. apríla 1981 - doc. Ing. Viliam Magula, CSc., vedúci
Katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF j Sloven-
skej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠTj. Na-
rodil sa v Paderovciach (teraz súčasť obce Jaslovské Bo-
hunicl'l J, okres Trnava. Po absolvovaní odboru geodézie
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a kartografie na Vysokej škole technickej v Brne v roku
1952 nastúpil na Krajskú vojenskú ubytovaciu a stavebnú
správu v Bratislave. V roku 1963 prešiel na KG SvF SVST.
V roku 1972 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a za
docenta bol vymenovaný v roku 1974. Okrem členstva
v roznych vedeckých a odborných radách vykonával od
roku 1975 do konca študijného roka 1979-1980 funkciu
prodekana SvF. Od decembra 1977 je vedúcim KG. Má
úspešnú prednáškovú, publikačnú a vedeckovýskumnú
činnosť. Jeho obetavá a angažovaná práca bola ocenená
medailou "Za službu vlasti" v roku 1961, Čestným uZna-
ním za budovanie ČSTIAv roku 1962, Pamatnou medailou
k 25. výročiu VIťazného februára v roku 1973 a rezortným
vyznamenaním "Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK" v ro-
ku 1979.

7. dubna 1981 - Ing. Bohumír Smolka, profesor na střed
ní průmyslové skole stavební v Brně (SpSS], kam přešel
p; bohaté praktické činnosti v Ústavu geodéz'e a kartO·
grafie v Opavě. Je sp,oluaut rem ."Předloh k zeměměIic-
kému rýsování," určených pro žáky SPŠS. Kromě svědo
mité pedagogické činnosti pracuje aklivně v ROH a Sva-
zarmu.

15. dubna 1981 - Ing. Václav Cáp, technicko-výrobní ná-
městek ředitele Geodézie, n. p., České Budějovice. V re-
sortu pracuje od roku 1955, nejprve v Ústavu geodé-
zie a kartografie v Českých Budějovicích, v letech 1968
až 1971 ve funkci zástupce ředitele a později ve funk-
ci ředitele Inženýrské geodézie, n. p., Praha. Funkci
TVN ředitele Geodézie, n. p., České Budějovice vyko-
nává od roku 1972. Vedle svého náročného zaměstnání
pracuje jako lektor OV KSČ a člen KV ČSVTS. Je no-
sitelem resortního vyznamenání "Nejlepší pracovník re-
[:utu ÚSGK" z roku 1967.

9. června 1981 - Ing. Antonín Kraus, ředitel ekonomic-
kého odboru ČÚGK. Od roku 1948 pracoval v různých
funkcích na ministerstvu zemědělství a výživy, do ve-
doucí funkce na ČÚGK nastoupil od 1. 1. 1979. Je nosi-
telem státního vyznamenání "Za vynikající práci", dal-
ší dvě vyznamenání obdržel za výborné pracovní výsledky
v resortu MZVž ČSR. Oceněna byla i jeho aktivní a dlou-
holetá činnost ve velitelských funkcích LM.

Výročí 80 let:

29. dubna 1981 - Josef Hart, vedoucí oddílu Geodetického
ústavu, n. p., Praha. Pracuje na úseku g. a k. prací od
roku 1952. Plně prosazuje ve své práci novou techniku.
Velmi dobré pracovní výsledky dosáhl i jako expert-
geodet v Alžírsku a též na transsaharské dálnici.

Výročí 85 let:

14. května 1981 - Ing. Ondřej Jeřábek, CSc., odborný
asistent katedry mapování a kartografie stavební fa-
kulty ČVUT v Praze, dlouholetý spolupracovník našeho
časopisu GaKO. Po obsáhlé praxi v oboru důlního mě-
řictví, triangulace a topografického mapování pracoval
na vysoké škole v oboru mapování a zejména fotogram-
metrie, nyní v dálkGvém průzkumu Země. Jeho publikač-
ní i vědecko-odborná č;nnst je bohat". Stejně b:hatá je
i jeho činnost veřejná, zejména v ČSVTS, za kterou byl
odměněn řadou čestných uznání. Na ČVUT působí 36 let.

17. června 1981 - Ing. Oldřich Severin, dlouholetý pra-
covník technického odboru ČÚGK, s bohatými znalostmi
a zkušenostmi na úseku evidence nemovitostí, mapování,
dokumentace i ostatních disciplín z oblasli geodézie a
kartografie. Jako pracující důchodce dodnes vypomáhá
v technickém odboru ČÚGK, zejména na úseku tvorby
a uchovávání právních předpisů.

Výročí 70 let:

18. dubna 1981 - Ing. Vladislav Sachunský, dlouholetý
vedoucí redaktor našeho časopisu a předseda redakční
rady GaKO. V období 1949-1953 byl přednostou Státního
zeměměřického a kartografického ústavu, v roce 1954

byl pověřen funkcí náměstka předsedy ÚSGK a od roku
1966 působil jako ředitel Výzkumného ústavu geodetic-
kého, topografického a kartografického v Praze. Rozsáhlá
byla také jeho veřejná činnost jak ve stranických, tak
i v odborových orgánech. Za svou práci byl několikráte
odměněn čestnými uznáními a vyznamenáními.

Blahopřejemel

10. apríla 1766 - pred 215 rokmi sa narodil v Sedličnej
(dnes časť Trenčianskych Stankoviec), okres Trenčín, Ján
Lipský, popredný kartograf v Európe na začiatku 19. sto-
ročia. Po štúdkcl1 na lýceu v Bra is:ave sa ako kadet
zúčastnil na prácach prvého vojenského mapovania v mo-
narchii. Neskol' ako dostojník (do penzie odišiel v hod-
nosti plukovníka) vykonával katastrálne mapovanie. Bol
autorom Všeobecnej mapy Uhorského královstva v mierke
1:469472. Zostavil k nej aj podrobný register s 36000 hes-
lami. Pre mapu použil projekciu Angličana P. Murdocha.
Mapa bola vysoko hodnotená a vyšla v mnohých vyda-
niach aj v zahraničí. Vypracoval a vydal tlačou aj plán
Budína a Pešti. Zomrel 2. 5. 1826 v rodnej Sedličnej.

15. dubna 1906 - před 75 lety se narodil prof. RNDr.
Karel Kuchař, vedoucí katedry kartografie a fyzické geo-
grafie UK, čelný představitel československé kartografie
a geografie. Celou svou životní dráhu věnoval pedagogic-
ké činnosti a kartografické tvorbě širokého rozsahu. Byl
členem řady mezinárodních i čs. vědeckých organizacI.
J3ho bohatá pub!il,ační činnost přesahuje 100 titulů vy-
:oké včdecké úrcvně, jeho karlc,::sraficl,ú tv.rba je stejně
pc~'etn". Zemř:I v Praze dne lG. dubna 1975.

1. června 1906 - před 80 lety se narodil Ing. Antonín
Prokeš, docent na VŠT v Brně, mnohostranný zeměmě-
řiéký odborník, Zl9pšovatel, pr :pagáto'r nejen nových geo-
detických přístrojů, ale i svého oboru. V r. 1954 odešel do
GÚ a potom do Kartografického ústavu v Bratislavě, kde
se věnoval tvorbě plastických map pro veřejnost, školy
a nevidomé. Do povědomí širší zeměměřické veřejnosti
vešel sestavením několika početních geodetických tabu-
lek, z nichž tachymetrické, pro své praktické uspořádání,
byly vydány v podniku Carl Zeiss lena v pěti jazycích.
Zemřel v Brně dne 24. března 1971.

8. června 1891 - před 90 lety se narodil Ing. Jaroslav
Pudr, jeden ze spoluzakladatelů našeho časopisu, tvůrce
rubriky "Z geodetického kalendáře". Byl význačným ze-
měměřickým odborníkem ve službách hl. m. Prahy. Má
velkou zásluhu na obnovení zájmu o historii oboru geo-
dézie a kartografie. Zemřel v Praze dne 16. listopadu
1971.

12. června 1906 - před 75 lety se narodil Ing. Antonín
KoHál, profesor střední průmyslové školy zeměměřické
v Praze. Své bohaté praktické zkušenosti plně využil při
spolubudování této školy i při své vzorné pedagogické
činnosti. Zasloužil se o dobrou úroveň mnoha ročníků
středně technických kádrů. Zemřel v Praze dne 12. října
1969.

1961 - před 20 lety byl založen časopis BLR "Geodézie
kartografie a pllzemkllvé úpravy". U přílcži,Gsti os-av to~
hoto výročí 10. března t. r. v Sofii v BLR bylo vzpomenuto
v rámci desetileté spolupráce redakcí časopisů geode-
tických služeb socialistických států i spolupráce s naším
časopisem "Geodetický a kartografický obzor".

1906 - před 75 roky byl základní (původní, první) metr
podruhé zkoušen a vyjádřen v délkách světelných vln
kadmiových. Měření provedl Benoit, Fabry a Perot.

1856 - před 125 r: ky Jan Eduard Wagner [1835-1904],
litograf a kartograf, nakreslil, vyryl a vydal mapu Čech.
Po vyučení litografii se věnoval výhradně kartografii.

1756 - před 225 roky byl za délkovou jednotkou pro-
hlášen vídeňský sáh = 1896,48 mm, z jehož vztahu k met-
rické soustavě bylo odvozeno měřítko katastrální mapy
1:2880.
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MATICOVÝ potu A JEHO
poDliTí V TE,CHHICE

Maticový počet se stal obecně používanou účinnou pomůckou
v matematice i v jejích aplikacích. V této knize se čtenář sezná-
mí s nejvíce používanými úseky maticového počtu a s ukáz-
kami některých jeho typických použití; ocení přednosti
přehledného zápisu, zvýraznění podstatných rysů mate·
matické úvahy i jiné výhody maticové symboliky, mj. efektivní
zpracování na počítači.
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Lineární prostor
Násobení matic
Inverze matic
Hodnost matice
Soustavy lineárních algebraických rovnic
Formy
Lineární transformace
Některé numerické metody
Rozdělen í matice
Vyšetřováni empirických funkcí tabelární metodou
R.ešení soustav lineárnich elektrických obvodů
Lineární čtyřpóly
Výpočet rozloženi vztlaku po rozpěti křldla
Determinanty
Základy analýzy matic

Inženýrům v provozu, výzkumným pracovnikům a posluchačům
vysokých škol technických.

3., přepracované a rozšířené vydáni. 360 stran, 73 obrázků, 10
tabulek, 2 přllohy, váz. 40 Kčs

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury. odbytové oddělení,
Spálená 51, 11302 Praha 1

tJSTEK
Objednávám[ e l závazně


