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528:330.413.2 (437) ••1976/1980"
KOUBEK, F.
Úkoly resortu
ČÚGK v 6. pětiletce
zemědělkých
zákonů
Geodetický
a kartografický
obzor,
Komentář
pře.dsedy
Ceského úřadu
grafického
k novým zemědělským

528:06.04(
vyplývající

z

nových

22, 1976, Č. I, s. 1-5
geodetického
a kartozákonům.

528.06.04 [437.6) ,,1976/1980"
LENKO, D.
Splnenle
úloh v rezorte
SOGK v 5. pltťročnící
- základy
úspelného
Itartu
do 6. piiťročníce
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. I, s. 6-11
Dosažení pozitivních
výsledků
v 5. pětiletce
v technických
a ekonomických
ukazatelfch.
Předpoklady
splnění ještě ná·
ročnějších
úkolu v 6. pětiletce.

lllAJIAI1A,

437.6) :331.876
M.

PaSBHTHe pa6o'leií HHHqHaTHBI>IB OTHoIlleHHK K HOBI>IM
Salla'laM BellOMCTBaCJIOBaqKóro ynpaBJIeHHll reOlleSKH II
KapTOrpaepllK
reo.ueSI{'!ecKHH H 'Kaprorpa4»H'!ecKHŘ
No I, CTp. 11-15
'

,ZlEJIOHr,

001.8:528 :338.2:330.413.2[ 437) ,,1976/1980"
DELONG, B., KOTAL, M., NEUMAN, J.
Realizace
výsledků
vědeckotechnického
1976 a v 8. pětiletce
v resortu
ČCiGK

22,

1975,

YcnenrHoe BbInOJIHeHHe sa.ua'! Be.uOMCTBaCYfK B 5-0H
nllTKJleTKe H KCIlOJlLSOB8HKeBOSMOlEHOCTeH
paSBKTKll pa6o'!eH KHHqHaTKBbl B paSH!>IX HH.uax. KOMnJleKCHaJl:nporpaMMa sa60T o pa60THHKoB HanpaBJIeHHall Ha ,ttaJlIoHeH'
IIlee paSBHTHeHHHqKaTHBbI.

00l.8:528:338.2:413.2(

528:06.04( 437.6) :331.876
SALAPA, M.
Rozvoj pracovnej
inlciatívy
vo vzťahu k novým úloh4m re·
zortu Slovenského
úradu geodézíe a karlografie
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. I, s. 11-d5
Ospěšné splnění úloh resortu SOGK v 5. pětiletce
a využiti
možnost!
rozvoje
pracovní
iniciativy
různými
formami.
Komplexní programy
péče o pracovníky
zaměřené
na další rozvoj inlcíativy.

06sop,

B. -

437) ••1976/1980"

KOTAJI,

M. -

HEYMAHH,

fl.

PeuIISaqKll
peSYJlhTaTOB HaY'lHO-TeXHII'IecKoro pa3BHTIIll
B 1976 r. II B 6-0H DllTIIJleTKe B BellOMCTBeqyrK
feo.uesH'!ecKKH :II Kaprorpaepu'!eeKHH
No 1, CTp. 16-21

0630p,

22,

1976,

MeponpKllTHll K 60Jlee 6blCTpoMy BHe.upeHHlOpesYJlbTaTOB
KCCJIe,ttOB8HHllB reo.uesH'!ecKylO II KapTOrpa4»HqecKYIO
npaKTHJ<Y·

528:331.875

••19761l980"

KACJI,11.
rozvoje

v

roce

Geodetický
a kartografický
obzor,
22, 1976, Č. I, 16-21
Opatten~ k rychlejšímu
zavádění výsledku výzkumu do geodetické
a kartografické
praxe.

HOBOH KHHqHaTHBOH K aKTHBHOCTlo1O
K BblllOJlHeHlllO sallaq 1976 r. II 6-o:ií IlJITIIJleTKK
reo.ueSK'!eCKHŘ K KapTOrpa4»HtleeKHH 06sop,
No 1, CTp. 21-23
HanpaBJIeHHe
pa6o'!eH
HHHltHaTHBbl Ha
rJIaBHblX sa.ua'! reo.uesKK H KapTOrpa9!H1I.

22,

1975,

BbInOJIHeHHe

528:381.875 ,,1976/1980"
KASL, J.
Novou iniciativOU
a 6. pětiletky

a

aktivitou

k

plnění

úkolů

roku

1976

Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. I, s. 21-23
Usměrňování
pracovn(
iniciativy
na plnění hlavních
l1koll1
geodézie a kartografie.

S28:330.413.2(
KOYBEK,

437) ,,]976/1980"

«1>.

3aJla'lK BellOMCTDaqyrK
B 6-oB: DlITKJleTKe BJoITeKllIO~Ke
KS HOBMXSeMJlelleJlIo'leCKllX 3aKOKOB
reo.ueSWlecJ(HH II Kaprorpa4»'K'!eCKKH 0630p,
No ], CTp. 1-5

22,

1976,

KOMMeHTapKH npellce.uaTeJlll 'IemCKoro yupanJIeHHll reo.ueSKK II Kaprorpa4»IIK K HOBbIM SeMJIeJIeJIloqeCKKMSaKOHaM.

528.06.04(
JIEHKO,

528:330.413.2 (437) ,,1976/1980"
KOUBEK, F.
Aus den
neuen
Landwirtschaftsgesetzen
sich ergebende
Aufgaben
des Ressorts
des TschAGK im 6. Fiinfjahresplan
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976, Nr. I, Seite 1-5
Komellltar des Prasidenten
des TSchechischen
Amtes fUr
Geodllsie
und
Kartographie
[TschAGK)
zu den
neuen
Land wirtschaftsgesetzen.

528.06.04(437.6] ••1976/1980"
LENKO, D.
Reallsierung
der Aufgaben
im Ressort
des SAGK im 5.
Fiinfjahresplan
Grundlagen
eines
erfolgreichen
Starts
in den 6. Fiinfjahresplan
Geodetický
a kartografický
obzor, 22. 1976, Nr. I,
Seite 6-11
Erreichung
positiver
Ergebnisse
im 5. Fiinfjahresplan
in
den technischen
und ilkonomischeIl;
Kennziffern.
Voraussetzunge der Realisierung
noch anspruchsvollerer
Aufgaben
im 6. Fiinfjahresplan.

437.6) ,,]976/1980"
,Zl.

BI>IDOJlHeHHesalla'l B Be,ttOMCTBeCyrK B 5-0H DlITK.UTKe - OCHOBaycnelllHoro CTapTa B 6-YJO DlITJlJIeTKY
reo.ueSK'!ecKHŘK
No 1, CTp. 6-11

Kaprorpa4»H'!ecKHŘ

0630p,

22,

1976,

,ZlOCTHlEeHllenOJIOlE'llTeJIIoHblXpesYJlTln'OB 5-oi IlJIT:IIJIeTKK B TeXHKqecKIlX II SKOHOMHtleCKJIll[
nOKaaaTeJIllX. npe,ttnOCbIJlKH BblnOJIHeHHll eIqe 60JIee TPy.zmMX sua'!
B 6-0H
IUlTHJIeTKe.

528:06.04[ 437,6) :331.876
SALAPA. M.
Entwicklung
der Arbeltsinltlative
im Bezug zu den neuen
Aufgaben des Ressorts des SAGK
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Nr. I,
Seite 11-15
Erfolgreiche
Realisierung
der Aufgaben
des Ressorts
des
SAGK im 5. Fiinfjahresplan
und Nutzung der Entwlcklungs'
mčglichkeiten
der Arbeitsinitiative
mittels
verschiedener
Formen. Auf die weitere Entwicklung
der Initiative
gerichtoto komplexe
Programme
der Fiirsorge
um Werktlltíge.

001.8:528:338.2:330.413.2[ 437] ,,1978/1980"
DELONG, 8., KOTAL, M., NEUMAN, J.
Reallslerung
der
Ergebnlsse
der
wlssenschaftllch·tech·
nlschen Entwlcklnng
lm Jahre 1978 und lm 8. Fiinfjahresplan 1m Ressort des TschAGK
Geodetický
a kartografický
Seite 16-21
MaBnahmen zur schnelleren
gebnisse
in die geod!ltische

obzor,

22, 1978, Nr. 1,

Einfllhrung
der Forschungser·
und kartographische
Praxis.

528:381.875 ,,1976/1980"
KASL, J.
Durch neue
Inltlatlve
und Aktlvltat
zur ErfUllung
Aufgaben lm Jahre 1978 und lm 8. Fiinfjahresplan
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976, Nr. 1,
Seite 21-23
Einstellung
der Arbeitsinitiative
auf die Reallsierung
Hauptaufgaben
der Geod!lsie und Kartographie.

der

der

526:330.413.2(437) ,,1978/1980"
KOUBEK, F.
Tasks of Ihe Czech Offlce of Geodesy and Cartography
Resultlng from the New Agrlcultural
Laws
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, NO. 1,
pp. 1-5
Commentary
of the President
of the
Czech Office of
Geodesy and cartography
on the new Agricultural
Laws.

528.06.04(437.6J ,,1976/1980"
LENKO, D.
Fulfllllng
of Tasks of the 5th Flve Year Plan ln the Dr·
ganlzatlons
of the Slovak PUlce of Geodesy and Car to·
graphy - a Basls for a Good Start Into the 8th Flve Year
Plan
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 1,
pp. 6-11
Good technical
and economical
results
ln' the 5th Flve
Year Plan,. Conditlons
for fulfllllng
more dlfflcult tasks in
the 6th Five Year Plan.

528:06.04(437.6] :331.676
SALAPA, M.
Development
of Worklng Inttlatlve
ln Relatlon to the New
Tasks of the Slovak Dfflce of Geodesy and cartography
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 1,
pp. 11-15
Successful fulfilling
of the 5th Five Year Plan's tasks and
exploatatlon
of working
lnltiative.
Complex
programs
aimed to further
development
of worker's
initiative.

001.8:526:338.2:330.413.2 (437) ,,1976/1980"
DELDNG, B., KOTAL, M., NEUMAN, J.
Introductlon
of Research Results lnto Practlce ln the Year
1978 and ln th 8th Flve Year Plan ln the Drganlzatlons
of
the Czech DUlce of Geodesy aud Cartography
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976, No. I,
pp. 16-21
Measures
taken
to
results lnto geodetic

speed
up intruduction
of
aud cartogrephlc
prectlce.

reseerch

528:381.875 ,,1976/1980"
KA8L,

J.

I'"

:;1

New Inltlatlve
end Actlvlty to Fulfll the Tasks of the
Year 1978 and of the 8th Flve Yeer Plan
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 1,
pp. 21-23
Orientation
of working lnltiative
to fulfilment
of the main
tasks of geodesy and cartography.

528:330.413.2[437J ,,1976/1980"
KOUBEK, F.
Les tllches relatlves
aux nouvelles
lols agrlcoles
Incombant eu ressort
du BTGC dans la pérlode
du 8ilme plan
qulnquennal.
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976, NO 1,
page 1-5
Commentaire
du Président
du BTGC relatif
aux nouvelles
lois agricoles.

528.06.04( 437.8) ,,1976/1980"
LENKO, D.
L'accompllssement
des tllches
émanant
du ressort
du
BSGC dens la pérlode du Silme plan qUlnquennal
- polnt
de départ fructueux
pour le 8ilme plan qulnquennal.
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No I,
page 6-11
Résultats
positifs
des indlces
techniques
et économiques
obtenus
pendant
le 5ilme plan
quinquennal.
Conditions
d'accompllssement
!les tllches plus prétentieuses
pendant
le 6ilme plen quinquenna1.

528:06.04[437.6] :331.876
SALAPA, M.
Evolutlon
de l'lnltlatlve
du travall
par
rapport
aux
nouvelles
tllches dn ressort
du BSGC.
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No I,
page 11-15
Accomplissement
réussi
des taches
émanant
du ressort
BSGC durant
le 5ilme plan quinquennal
et exploitation
des posslbilités
d'évolution
de ľinitiative
du travall
par
différentes
formes.
Programmes
complexes
de la prévoyance
sociale
apportée
aux travailleurs
orientés
vers
l'évolution
de l'initiative.

001.8:528:338.2 :330.413.2(437) ,,1978/1980"
DELONG, B., KOTAL, M., NEUMAN, J.
Appllcatlon
des résultats
ďévolutlon
sclentlflco-technlque
en 1978 et pendant
le 8eme plan qulnquennal
dans le
ressort
du BTGC.
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976, No 1,
page 16-21
Mesures prises daM le but de ľintroduction
plus rapide
des résultats
de recherches
dans la géodésie
et cartogra·
phie pratique.

528.381.875 ,,1976/1980"
KASL, J.
Inltlatlve
et actlvlté
nouvelles
en vue de la réallsation
des tllches de l'année
1978 et du 8eme plan qulnquennal.
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No I,
page 21-23
Orientation\
de l'initiative
du travail
vers la réalisation
des tllches géodésiques
et cartographiques
principa\es.

Koubek, F.: Okoly resortu COGK v 6. p~tiletce vyplgva;lcf z novgch zem~d~lsk!ích zdkonz2
.

Geodetický a kartografický obzor
roi!nlk 22/64, i!ls)o 1/1976
1

Z referátu pi'edsedy ČÚGK Ing. Frantiika Koubka
na celoresortním stranickém aktivu v listopadu 1975

Úkoly resortu ČÚGK v 6. pětiletce
vyplývající z nových zemědělských
zákonů

Dnešní aktiv si klade za cíl zaujmout stanoviska k hlavním SIOučasným i perspektivním úkolům
resortu. Koná se před plánovanými krajskými jednáními, která proběhnou v tomto a příštím měsíci
a na kterých bude odborná problematika diferencovaně projedávána hlouběji.
Začátek 5. pětiletky byl velmi příznivě ovlivněn jednáním byra ÚV KSČ, které přijalo konkrétní
závěry pro další činoost resortu. Vycházelo z provedené analýzy stavu resortu po krizovém období
a vytýčilo směry konzolidace.
Politický i státní důraz byl položen na -spolehlivé plnění úkolů národníhO hospodářství ve směru
ke všem resortům.
Úkoly státního
plánu pětiletky
jsou vesměs
splněny, v hlavních ukazatelích překročeny. Rovněž plán letošního roku za celý resort bude se zárukou splněn a v řadě směrů překročen. Rozbor
všech faktorů je časově před námi, nechci proto
činit jakékoliv předčasné závěry, ale chci ukázat
na některé
vývojové trendy, které mají význam
při přípravě plánů pro příští rok a další pětiletku.
Trend počtu pracovníků pro obě pětiletky zůstává vyrovnaný. Až dosud byly potíže s naplněním
plánovaného stavu, zejména v některých krajích,
zvláště pak v Praze.
Zmiňuji se o tomto stavu pro1lo, že v podmínkách geodézie je lidský faktor zcela rozhodující.
Struktura pracovníků, jejich politicko-odborná kvalifikace, jejich výchova a příprava, jejich podíl na
rozhodování, řízení rozvoje iniciativy, vcelku řečeno komplexní kádrová práce, rozhodujíCí mírou
ovlivní výsledky příští pětiletky.
Je nutoo ocenit kladný přístup řady pracovníků
v této oblasti, pokrok konzolidačního úsilí při
plnění direktiv strany pro kádrovou práci, ale nelze se s dosaženými výsledky uspolrojit.
Kádrová práce se nestala dosud soustavnou náplní činnosti vedoucích pracovníki'l na všech stupních řízení, jádro úsilí není orien1lováno především na mladé perspektivní
pracovníky. Plány
rozvoje organizací obsahují představy o rozvoji
techniky a technologie, představy
o investicích,
ale již méně hovoří o inVesticích. do přípravy kádri'l.
Výkony resortu za tuto pětiletku vzrostly o 30
procent. To je jistě kladně hodnotitelný úspěch,
podmíněný
skoro stejným ri'lstem produktivity
práce.
Na druhé straně se bude nutno vážně zamyslet
nad ri'lstem materiálových nákladi'l. V tomto trendu
jsou obsaženy vlivy, které nejSlOu v moci našich
organizací, jako např. ri'lst cen některých mate-

1976/1

riálů, zejména z dovozu. Růst cen takovýchto materiálů lze s určitou pravděpodoboostí
vzhledem
k situaci na zahraničních trzích nadále očekávat,
a proto je třeba přejít nikoliv jenom k úsporným
opatřením, ale k aktivní přeorientaci technologie
především na dostupnější
suroViny a materiály,
hmotně zainteresovat pracovníky na úsporu v tomto směru a k řešení na pomoc přizvat komplexní
racionalizační brigády.
Dobře víte, jak často a jak naléhavě nejvyšší
představitelé strany a vlády signalizovali nezbytnost hospodárnosti, vyjádřeoou především v úspoře vlastních nákladů. Jsou známa ri'lzná opatření
řadových pracovníků, kteří správně chápou tento
úkol. Vyslovujeme jim uznání za jejich úsilí, ale
efekt je dán rozměry jejich pracoviště a nemi'lže
vždy zásadně ovlivňovat výsledky celé organizace.
Hospodárnost výrobního procesu není dosud ve
všech našich organizacích účinně stimulována ani
prémiovými řády, ani se nestala předmětem účinnějšího zájmu při organizování rozvoje iniciativy
pracujících a socialistického soutěžení.
Přechod našich pracovišť na hospodářský systém organizací v pri'lběhu té1lo pětiletky byl, jak
známo, opodstatněn mooha důvody, nemluvě o tom,
že ostatní socialistické
geodetické služby tento
princip realizovaly již dříve. V sovětské službě,
ale i v NDR, je přímo nebo z velké části odměna
pracovníků závislá na plnění norem.
Myslím, že všichni jsme za jedno v 1lom,že v systému příspěvkových organizací bychom nemohli
stimulovat dosažený ri'lst produktivity práce, a tím
by se byla napjatost kapacit v krajích dále zvýšila, úkoly národního hospodářství by v plnění vyvolaly problémy.
Zvláště by se přiostřila situace na střediscích
geodézie v okresech, kde by nebylo možno administrativními
opatřeními udržet především kvali·
filrované pracovníky, a to nejen z důvodů platových, ale i proto, že ri'lst technické i jiné vybavenosti by byl vyloženě pomalejší.
Dřívější systém nebyl pobídkový ve směru dosažení souladu evidence nemoVitostí se skutečností.
Mnozí z vás z vlastních zkušeností Víte, kolik ri'lzných vedoucích bylo toho názoru. že ta1lo problematika je řešitelná až v dalších desítkách let.
Neumím si domyslet, v jaké bychom byli nyní
situaci, kdyby evidence nemovitostí nebyla nyní
schopna veřejnosti sloužit, ale dokonce kdyby nevytvořila potřebnou základnu pro funkci nových
zemědělských zálroni'l.
Konečně také víte, že před reorganizací nebyla
schopna střediska zachytit náril.st prací pro obyvatelstvo a že bylo přistoupeno k tzv. podílové
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odměně za práce přesčas a v mimopracovní dny.
Víte, že to bylo opatření, které bylo možno přijmout jen na omezenou dobu a že s jeho realizací
narostla řada problémfi, nehledě k tomu, že pers-pektivně nic neřešilo.
Těchto několik zpětných
pohledfi bylo třeba,
abychom mohli mít přesnější představu o výVl()ji
!zisku.
Naše hospodářské
organizace mají především
plnit kvalitativně úkoly, vyplývající z federálního
zákona, tj. úkoly celospolečenského
charakteru.
Podle míry plnění úkolfi národního hospodářství
budou proto především posuzovány.
Soustava ukazatelfi státního plánu, mimochodem
rozdílná od jiných typfi výrobních podnikfi, pfisobí
k tomu, aby celospolečenských
cílfi bylo dosaženo
co nejefektivněji. Míra plnění těchto ukazatelfi plánu je obrazem stupně organizovanosti
a chodu
podniku.
Z tohoto dfivodu ani míra překročení zisku nemfiže být posuzována izolovaně.
Tvorba zisku se v pětiletce zvýšila o 21 %, přičemž polovina tohoto nárfistu je dosahována v letošním roce. Nad tímto stavem je třeba se zamyslet
zejména v těch organizacích, kde zisková míra
roste nejrychleji, a to hlavně z toho dfivodu, jak
kvalitně byly práce prováděny a zda zisk nebyl
dosažen vybíráním a upřednostněním
jen výhodných prací.
Ještě jedna otázka stojí za povšimnutí, když
předběžně hodnotím prfiběh této pětiletky, a to
je otázka investic, zejména strojních.
Investiční plán se orientuje 'především na zaflzení, která rozhodným zpfisobem zvyšují produktivitu práce, přičemž budeme respektovat státní
i mezinárodní zájmy na standardizaci.
Investiční
politika každého podniku musí především vycházet z ekonomického přínosu.
Je zřejmé, že cílů 6. pětiletky nelze dosáhnout
jen vylepšováním
stávajících metod organizace
a řízení, pouhým odkrýváním dílčích rezerv. Intenzívně se musí projevit růst dělby práce, a to
na kvalitativně vyšší úrovni a v dfisedku toho je
nutno podstatně rozšířit vnitroresortní
i mimoresortní kooperaci.
Na prvém místě nyní jde o to, aby maximální
pozornost všech vedoucích pracovníkfi byla věnována dopracování plánu na příští rok a pak úsilí
a konkretizaci úkolfi na celou pětiletku. úspěšný
přístup lze zajistit jen za podmínky zapojení širokého okruhu kvalifikovaných
pracovníkfi přímo
z výroby a již na této úrovni zajistit účelnou dělbu úkolfi. Je třeba revidovat stávající technologické postupy na hlavních druzích prací, co nejrychleji odzkoušet a vylepšit návrhy na úsporu času,
nákladfi, materiálu a pracovníkfi.
Půjde dále o to, aby nejvýkonnější mechanismy,
přístrojoVá technika, především ty nejcennější investice byly maximálně využity a organizaci práce
podřídit tomuto cíli.
Úsilí komplexních racionalizačních
brigád směřovat k řešení, která mají reálný termín zavedení
do praxe a zejména přinášejí průkazný efekt. Or-

ganizačně je třeba koncentrovat všechny síly na
úkoly a řešení, která jsou použitelná a efektivní
ještě v prvé polovině příštího roku.
Řada otázek přímo vyžaduje koncepční přístup,
řešení zásadně nové, netradiční a v takových případech se bude jevit účelné překročit hranice podniku, překonat
určitou podnikovou
izolovanost
v těchto otázkách, spojit řešitelské
týmy dvou
i více podniků. Za pomoci centra zapojit v případě
potřeby pracovníky výzkumu i vysokých škol.
Využití nové techniky a technologie je hlavní
metoda k úspěšnému zvládnutí nových úkolů.
Při mobilizaci tohoto úsi~í se jeví nezbytné se
vrátit k podmínkám, za kterých byla podnikům odsouhlasena racionalizace mzdových soustav. Tyto
podmínky
představují
souhrn
racionalizačních
opatření, jejichž splnění nutno náročně vyžadovat,
a která současně pomohou překonat mnohé dnešní starosti.
Mezi jinými podmínkami a úkoly má význam diferencovaného odměňování podle skutečných zásluh. Tato zásada musí být náročněji prohlubována.
Jeví se proto velmi účelné vytvořit v podnicích
dostatečnou rezervu mzdového fondu, určenou pro
odměňování výsledků efektivního racionalizačního
úsilí, pro odměňlOvání těch, kteří nové věci realizují.
Další období si vyžádá i některé strukturální změny v druzích prováděných prací, např. v oblasti
středisek geodézie, jak o tom bude ještě dále hovořeno. To ale současně znamená náročně posoudit dosavadní
strukturu
kvalifikace pracovníků
a přijmout opatření, zabezpečující školení a výchovu z hlediska úkolů.
Úloha vědeckotechnického
rozvoje se tedy dostává v následných podmínkách do první fáze Slršího užití. Naši pracovníci znají rychlý proces změn
výrobních prostředků od pásma, thoodolitů k -letecké fotlOgrammetrii, laserům, nyní elektronické
technice a automatizace tvorby map.
V našich
podmínkách
chápeme rozvoj vědy
a techniky a vývoj socialistické revoluce jako dvě
stránky
jednotného
společenského
procesu. Zásadní změna výrobních sil, přeměna vědy V bezprostřední výrobní sílu a revoluční přeměna základny společenské výroby, jejího obsahu a formy, povahy práce a společnské dělby práce spolu
navzájem souvisejí.
Za socialismu se vědeckotechnická
revoluce vyvíjí jako objektivní, avšak řízený a nikoli živelný
proces. Plánovitý rozvoj vědy, nové techniky, technologie, komplexní mechanizace a automatizace
výroby, šířící se uplatňování počítačů - to vše
vytváří hmotné předpoklady pro urychlené řešení
hlavních
sociálních
úkolů rozvoje socialistické
společnosti.
Čím je ale na druhé straně vyšší úroveň rozvoje
socialistické společnosti, tím větší jsou požadavky
na takové morální vlastnosti, jako je uvědomělá
kázeň, odpovědnost, úcta ke spolupracovníkům, aktivita v boji za cíle socialismu.
Nezapomeňme proto ve svých plánech výchovy
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a školení na rozvíjení těchto hodnot, které stále
bezprostředněji
vystupují
jako faktor
kladně
ovlivňující efektivnost práce.
Zmiňuji se o těchto otázkách proto, že se dále
setkáváme s tímto jednostranným
pohledem, že
někde chceme plánovat jen nákup nové techniky
bez plánu rozvoje lidského faktoru.
V resortu, ve kterém pracuje rozhodující většina technikO, má tato otázka dOležitý politický význam. Musí nám proto jít o to, aby byly rozvíjeny
všechny faktory, utvářející socialistického
člověka, přičemž tím hlavním, co jej formuje, je aktivní
činnost a účast při budování nové společnosti.
V tomto smyslu má velký význam socialistické
soutěžení, šíření zkušeností nejlepších pracovníkO.
Rozvíjet soutěžení a pěstovat u většiny a postupně u všech pracovníkO takový poměr k práci, jaký
je vlastní předním pracovníkOm, znamená plnit
nejen velký ekonomický, ale i ideologický úkol.
To bychom neměli přehlédnout při přípravě úkolu
příštfho roku, zejména ne v souvislosti s rozvojem iniciativy k příštímu stranickému sjezdu.
Nyní mi dovolte, abych v další části referátu
věnoval pozornost problematice činnosti středisek
geodézie v souvislosti s projednáváním nových zemědělských zákonO, a to pod bezprostředním vlivem závěrO posledního pléna ÚV KSČ k otázkám
zemědělství.

tích velmi dobře politicky i odborně připraveny
na nové podmínky.
Jistě vlte, že v řadě minulých let došlo postupně v naší zemi k velmi citelným ztrátám zemědělského
pMního
fondu, čehož důsledek je
skutečnost, že jen několik zemí světa má tak malou výměru produktivní půdy na 1 obyvatele, jako
je tomu u nás. Mnohým těmto ztrátám bylo možno
zabránit, v mnoha případech bylo možno ekonomické dOsledky značně zmírnit, a to zejména tehdy, když byla zabírána zemědělská pOda nejlepších
bonitních tříd, což bylo výhodné pro investora,
ale velmi nepříznivé pro zájmy společnosti.

Dynamický rozvoj výrobních sil v zemědělství
vyvolává nutnost dalšího prohlubování specializace
a rOstu koncentrace výroby i jednotlivých činností
v zájmu racionalizace nejnovějších poznatků vědy
a techniky a zavádění novým forem organizace.
Dosavadní
prOběh tohoto
procesu
příznivě
ovlivnil budování nové velkovýrobní základny a na
některých
úsecích i výrobní a ekonomické výsledky. Slučováním zemědělských podniků došlo
k poměrně značné plošné koncentraci zejména
v rámci kooperačních seskupení.

Výměra zemědělské pi\dy a její stav jsou rozhodujícími faktory, určujícími celkový objem zemědělské produkce dosažitelné při dané intenzitě
hospodaření. Neustálé snižování výměry zemědělské půdy, popřípadě i neobdělávání některé její
části, třeba jen dočasné, pOsobí nepříznivě na rOst
produkce a na dosažení cíle - kry tf rostOUCí spotř.eby potravin z vlastních zdrojO.
Nová podniková evidence má proto především
sloužit k racionálnímu využívání veškeré zemědělské pOdy, vytvořit podmínJry účinné kontroly stavu využití.

Řízení práce na velkých půdních celcích již vyžaduje náročnější styl plánování
a organizace,
podmíněné nejvyšším využitím základního a nenahraditelného prostředku, tj. půdního fondu.
Velké pOdní celky jsou a v perspektivě ještě
více budou charakteristické
pro rozvoj státních
statkO, které obhospodařují zhruba třetinu zemědělské půdy. Avšak i v této oblasti koncentrace
a specializace zemědělské výroby vyžaduje řešeni
účelného a cílevědomého uspořádání pOdniho fondu.

Vytváření dostatečně souvislé půdní základny se
neobejde bez mezisektorových převodů pMy. Tomuto cíli bude třeba podřídit úpravu dosavadních
právních norem a předpisO promezisektorové
přesuny pOdy, a to v souladu s připra'vovnými zákony o zemědělském družstevnictví a o užívání pOdy,
s novelou na ochranu půdního fondu, lesního zákona a v návaznosti i zákona o územním plánováni.
Zmíněné právní normy do značné míry ovlivní
činnost orgánů i organizací našeho resortu a již
v počátku nabytí účinnosti těchto zákonti. musí
být naše resortní kádry na příslušných pracoviš-
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Nechci složitost celého minulého procesu blíže
rozebírat, velmi podrobná analýza byla provedena
nejvyššími orgány a přijaté závěry vedly k nutnosti novelioovat zákonnou normu a přijmout řadu
správních a jiných opatřeni.
První zásada zákonné novely stanoví, že ochrana,
rozšiřování a zvelebování zemědělského pOdního
fondu je přední úkol celé společnosti, ukládá uživatelOm povinnost intenzívně využívat veškerou
pti.du. Současně nově stanoví SIOcialistickým zemědělským organizacím povinnost vést ve spolupráci
s orgány geodézie soustavně podnikovou evidenci
pOdy, kterou užívají, popřípadě vlastní.
Tato nová zákonná
naší činnosti.

povinnost

se vážně dotýká

Proto předsednictvo ÚV KSČ uložilo posoudit systém evidence nemovitostí a nové podnikové evidence půdy při dodržení hlavního cíle, tj. zajištění
plného využití zemědělského pOdního fondu.
Na tomto úseku pracoval kolektiv ČÚGK a ministerstva
zemědělství.
Státní
evidence
obsahuje
v českých zemích přes 200 miliónů informací,
z nichž asi u 13 % dochází ročně ke změně. Proto
každý zásah musí být velmi náročně uvážen.
Vládě byla předložena
informace s návrhem,
že ve smyslu usnesení vlády ČSR č. 292 a 293 z minulého prosince budou podnikové evidence založeny včetně příslušných map v roce 1976 v prostorech přednostního zemědělského zájmu a v dalším roce dokončeny v oblastech s nižší intenzitou
výroby.
Náš resort v úzké spolupráci s ministerstvem
zemědělství provede v příštím roce experimentální
odzkoušení
nejméně v jednom okrese každého
kraje tak, aby v harmonogramu byly určeny prostory typické jak pro státní, tak družstevní sektor.
Alternativní odzkoušení má v konkrétních prosto"
rech směřovat k hlavním cíliím, které stanovilo
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pro obsah podnikové evidence ministerstvo zemědělství, tj. údaje o bonitě, svažiOOsti, lokalizaci
a dalších údajů pro potřeby plánování a statistiky.
Současně bude odzkoušena redukce některých
údajů státní evidence, obsahu a způsobů sumarizace. Předpokládá se maximální využití výpočetní
techniky.
V novele zákona je zakotvena druhá vážná zásada, dotýkající se přímo naší služby, která stanoví, že orná půda, zařazená do 1. nebo 2. bonitní
třídy, chmelnice, vinice, intenzívně obhospodařované sady a zelinářské plochy, jakož i orná půda,
na níž jsou provedena investiční opatření za účelem zvýšení zemědělské výroby, zásadně nesmí být
odnímána zemědělské výrobě.
V obcích, v nichž není orná půda uvedených bonitních tříd, požívá této ochrany půda dvou nejlepších bonitních tříd.
Výjimky v případech hodných zvláštního zřetele bude moci povolit podle rozsahu výjimky
KNV, ministerstvo zemědělství
a ve zvláště závažných případech vláda republiky.
Hranice bonitních tříd budou posuzovány podle
katastrálních příručních map a písemného operátu,
a to až do doby dokončení nové bonitace zemědělských pfid. Jistě si uvědomujeme vysokou míru
politické odpovědnosti při posuzování jednotlivých
případů, nehledě k tomu, že řešení nebude vždy
jednoznačné.
V posledních letech docházelo, zejména v pohraničí, ~ faktickému převádění zemědělské půdy
do lesní půdy, a to i v těch případech, v nichž
jde ještě o pfidu vhodnou pro zemědělskou výrobu.
Proto v další zásadě novely jsou stanoveny podmínky, kdy takový převod je možný. Nový lesní zákon, který rovněž vsOOupí v platnost, přesně
formuluje charakter lesní půdy a podmínky platné
pro její obhospodařování. V naší práci, zejména
v příštím období, půjde o 00, aby při provádění delimitací
a různých aeondací mezi zemědělskou
půdou a lesním fondem a při prostorovém řešení
perspektivní
zemědělské koncentrace výroby byl
z naší strany důsledně uplatňován správný politicko-odborný přístup a abychom kriticky zaujali
stanovisko k pokusfim obcházení nových zákonných opatření.
Novela zákona striktně zakazuje výstavbu chat
na zemědělské
půdě. Zemědělskou půdou jsou
všechny pozemky, které v evidenci jsou zapsány
podle kategorizace zákona o evidenci nemovitostí
č. 22/64 jako zemědělské.
Zákonná novela obsahuje řadu dalších opatření,
týkajících se souvisejících otázek, jako územním
plánování, náhrad za trvale nebo dočasně odňatou
půdu apod.
.

Zemědělská
organizace bude mít právo užívat
půdu tak, aby to bylo v souladu s jejími plány,
bude moci pozemek i zastavět, směnit s jinou soc.
organizací, a to bez souhlasu knihovního vlastní-
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Politická linie ochrany zemědělského půdního
fondu je stranou jasně a jednoznačně formulována a kolektivy našich pracovišť mají povinnost ji
v praxi nejdůsledněji prosazovat.
Další Zákonná norma bude ochraňovatpůdu
v užívání zemědělských
socialistických
závodů.
Formulace tohoto zákona je jednoduchá, poměrně
krátká, ale v praxi bude mít značný dosah pro
další rozvoj velkovýroby a má důležitý aspekt politický.
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Proto jsme v minulém období kladli zvýšený důraz na to, aby práce na upevňování souladu evidence se skutečností byly především orientovány
na řešení problematiky soc. organizací, delimitaci
jejich hranic s cílem, aby státní evidence půdy
byla schopna dát kvalifikovanou odpověď těmto
organizacím při řešení celospolečenských zájmů.
Tím se současně dotýkáme vážné otázky politického přístupu k řízení a práci středisek geodézie.
Je to závažná problematika již také proto, že v dalších letech budou na jejich práci kladeny kvalitativně jiné požadavky, a že do popředí vstoupí
jiné priority v souvislosti s vývojem socialistické
společnosti.
Dovolte mi několik vývojových srovnání.
Katastrální
úřady za kapitalismu musely být
především nástrojem buržoazního státu. V rámci
tehdejšího ministerstva financí, kterému byly přímo podřízeny, vytvářely a udržovaly technické
podklady, mapy a písemný operát k tomu, aby
stát měl zajištěn důležitý příjem, tj. pozemkovou
daň.
Na vykořisťovatelském charakteru tohoto systému
politicky nic nemění míra technické úrovně tehdejšího katastru. V čele tehdejších úřadů stáli geometři s nižším vzděláním než ostatní vysokoškoláci a pak pomocný technický a kancelářský personál s nízkou životní úrovní, pracující podle detailních centrálních instrukcí. Práce byly relativně
málo technicky náročné.
Naše strana vždy v minulostí usilovala o úspěšný rozvoj resortu. Jedním z postupných vývojových krokfi bylo zřízení samostatného resortu
ČÚGK a politického projednání
dalších úkolů
v byru ÚV KSČ na začátku této pětiletky.
Šlo mimo jiné o to, aby evidence nemovitostí
byla uvedena po předchozích hlubokých změnách
v uspořádání pfidního fondu do souladu se skutečností a aby její funkce odpovídala vývojovému
stupni rozvoje národního hospodářství, především
zemědělství.
Hlavním předmětem zájmu se stávají především
organizace socialistického sektoru, tj. zemědělské,
lesní a všechny ostatní organizace národního hospodářství.
-Poněvadžrozhodující
~plochu státu zaujímají především organizace
zemědělské
a lesní, půjde
o úkol, aby v evidenci byly v souladu se stavem
užívání vyznačeny užívací hranice jednoznačně,
aby průběh těchto hranic byl odsouhlasen jak vedením těchto organizací, tak příslušnými národními výbory.
Při intenzívním kursu na koncentraci a specializaci je nastolena otázka, jaký typ map je vhodný
a efektivní na podporu tohoto procesu.
Tato otázka je ještě zvýrazněna skutečností, že
v polních tratích bude proces uspořádání půdního
fondu ještě dlouho probíhat, že ve velkých oblastech dojde ještě k četným změnám značně diferencovaným podle místních podmínek. Tak vystupuje
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do popředí otázka jejich přesnosti, které předměty
měření a jak v mapách znázorňovat. Pro účely
zemědělství a lesnictví se jeví vho(j.né přejít na
měřítko 1:5000, někde dokonce i na měřítko
1:10 000. Bude třeba zajistit efektivní techniku tisku těchto map v nejkratších výrobnlch termínech
s maximálnlm vyloučením lidské práce a tak, aby
tViOřilysoučasně základ podnikové evidence v kooperaclch i statclch.
Druhou do.leži1Jouoblastí činnosti středisek geodézie jsou služby obyvatelstvu. Tato činnost se
prakticky dotýká každého čtvrtého až pátého občana státu přímo. Specifikum je v 1Jom,že v přímý
styk s našI organizací v tomto smyslu vejde jednou až dvakrát za život.
Stavba rodinného domku, získání pozemku pro
chatu, projednávání pozo.stalostí nebo jiných vztahových otázek v příbuzenských svazclch, ro.zná
měření pozemko. jsou služby, které chce každý
občan pokud možno vyřl:dit nejpříznivěji, kvalitně
a prakticky vždy pospíchá. Rozsah těch1Jo služeb
stále naro.stá, zejména počet geometrických plánO. pro obyvatelstvo rok od roku roste a v některých okresech rozsah požadavko. překračuje kapacitní možoosti.
I když lze předpokládat, že po vyjítí nových zemědělských zákono. celkový trend zakázek ochabne, je třeba věnovat i nadále této činnosti potřebnou pozornost.
Pro dalšl období vytyčujeme zásadu, že evidence
nemovitostí bude do.sledně ochraňovat ústavní práva občano., zejména pokud jde opo.du u rodinných
domko. v zákonné výměře.
V tomto směru bude předložen návrh k projednání vládě, který má směrovat k tomu, jak služby
obyvatelo.m zlepšit a zrychlit.
Před určHým časem byl zaveden pro zastavěnou
část obce název "intravilán". Bez nároku na přesnost a výstižnost tohoto termínu a rozšířenost
tohoto názvu jej chci i já pro jeho jednoduchost
používat. Tím je vhodné pro celou polní trať použit termlnu "extravilán".
Na první pohled je zřejmé, že takové rozhraničení není nutné vést u menšlch obcI a osad anebo
míst, která nemusí mít zastavovací plány ve smyslu nového zákona. První přístup k této otázce vy.cházel ze stanoviska, že územní plány sestavené
ve smyslu nového zákona tento pojem upřesní.
Víme, že se nejedná o jednoduchou otázku, zejména ne u velkých měst, ale v každém případě,
vznikne-li takové rozhraničení, je předmětem zájmu orgánů geodézie.
Víme také, že v řadě 'států jsou mapy měst konstruovány s daleko vyšší přesoostí než mapy extravilánu a že jsou zhotovovány samostatně.
Na závěr k těmto otázkám bych chtěl řlci, že
práce na střediscích geodézie bude mít dynamický vývoj, který zcela změní charakter práce Hm,
že do procesu činnosti nastoupí moderní metody
odvětví, včetně automatizace. To bude klást vyšší
požadavky na charakteristiku
řízení a organizace
práce i na kvalifikaci pracovníků. Ukazuje se, že
politická náročnost na práci se citelně ZVýší, a to
již proto, že po odborné stránce se prohloubí pro-
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pojení nejen na zemědělství, lesnictví, ale i na
stavební techniku, architekturu, dopravu, vodní režimy, ekonomii a další.
'e"""~
•.
- Národnl zákony o geodézii ukládají plnou odpovědnost za evidenci nemovi1Jostí KGKS, přičemž
centru ponechávají metodické řízení. po.jde o to,
aby tyto krajské orgány velmi cílevědomě směrovaly státnl prostředky na hlavní úkoly, aby nepodléhaly tradičním zvyklostem v náplni práce středisek geodézie, aby vytvářely perspektivnl prostor
pro nové uspořádání půdního fondu našeho státu.
Z těchto hledisek je třeba vážit i vynaložené prostředky na ostatní práce, zejména mapovacl, a do.sledně trvat při jejich plnění na dodržování stanovených termlno.. Při prosazování veřejného zájmu
plně využívat systému oblastního pláoování a prohloubit a kvalitativně zlepšit úlohu druhého stupně
státní správy, což je i naléhavým úkolem prvého
stupně, tj ČÚGK.
Několik let existence nových námdních podniko.
považujeme za období konzolidace a vytvoření podmínek, aby získaných poznatků mohlo být efektivně využito k prohloubení jejich do.ležitého úkolu, tj. ke zlepšení organizačnl a řídícl struktury.
Rozpis plánu na výrobně technické útvary mapování a inženýrské geodézie v sídle organizace
na jedné straně a na střediska geodézie v okresech
na druhé straně je politicky i ekonomicky velmi
citlivý a nál10čný úkol. Dnes jsme převážně hohořili o činnostech, jejichž hlavní váhu ponesou
pracovníci středisek, avšak svým podílem se na_
nich budou účastnit všichni pracovníci resortu,
a proto je musí dobře znát.
___
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V útvarech mapování a inženýrské geodézie pracuje řada velmi kvalifikovaných odborníko., kteří
svou činností se podílejí na výstavbě dil.ležitých
investic jako vodníCh přehrad, tunelů, mosto., dálkovodo., sldlišt, dálnic, apod. Snad proto skoro třetina komplexních racionalizačních
brigád pracuje
v této oblasti. Resort přikládá oblasti této činnosti
vážný význam, i když zaměřenI referátu je orientováno p~edevším na současné, v této době přednostní a nové úkoly.
Máme-li vést účinný boj proti setrvávání ve
starých tradiclch, jeví se potřebné překonat vzájemnou izolaci resortních organizací stejného typu.
Je řada úkolů činnosH, kde je možno navázat
velmi efektivní kooperaci a spolupráCi a šetřit
tak prostředky i čas lidí a urychlit řešení. V tomto smyslu je třeba orientovat vztahy i k celostátním organizacím,
tj. ke Geodetickému ústavu
a Kartografii. Při1Jom do.sledně dodržovat zásadu,
že v hospodářské oblasti jsou závazné uzavřené
hospodářské smlouvy včetně plnění termínů.
Pracovníci resortu mnohokrát prokázali zvláštnI obětaViOst, akceschopnost
při řešení a plnění
úkolo., když znali jasný cíl a byli přesvědčeni, že
společnost jejich práci potřebuje.
Projednejte proto závěry dnešního jednání tak,
aby období XV. sjezdu bylo významným mezníkem
v rozvoji našeho resortu, abychom mohli s reálným optimismem odpovědně plnit šestý pětiletý
plán.
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Splnenie úloh V rezorte SÚGK
5. paťročnici - základy úspešného
štartu do 6. paťročn ice

Ing. Daniel Lenko, námestník predsedu
Slovenského úradu geodézie a kartografie

V

XIV. zjazd KSC prijal roku 1971 marxisticko-leninský program všestranného rozvoj a našej socialistickej spoločnpsti. Vychádzajúc z ekonomickej
základne a zvážiac všetky naše možnosti, vytýčil
ciele ďalšieho rozvoja národného hospodárstva.
Ďalej stanovil podmienky, pri ktorých sa tento
rozvoj može uskutečňovat,
ako aj základný cief
piatej plitročnice: "Zaistit v súlade SiOsocialistickým sposobom života vyššie uspokojovanie potrieb
obyvatefstva
a ďalšie upevnenie životných istot
pracujúclch, a to na základe trvalého rozvoj a výrobnej základne a rastu materlálnych zdrojov spoločnosti". Aby sa dosiahol primeraný rast národného dochodku, balo potrebné vo všetkých odvetviach ekonomiky pods'tatnejšie využivat jestvujúcu
výrobnú základňu, schopnosti a kvalifikáciu pracujúClch, odkrývať a využivať rezervy v každom
smere. Toto boU aj základné smery, ktoré balo
nutné zohYadňovať pri rozpracov,aní záverov XIV.
zjazdu KSC na podmienky
rezortu Slovenského
úradu geodézie a kartografie [SÚGK 1 a pri plneni
úloh piatej plitročnice.
Výrobné ťílohy rezortu
Vychádzajúc z postavenia geodézie a kartografie v SSR v systéme orgánov národného hospodárstva našli sme naplnenie zámerov XIV. zjazdu
KSČ v našom rezorte predovšetkým v maximálnom uspokojovaní požladaviek SiOcialistických organizácií na včasné dodávanie kvalitných mapových diel, ktoré slúžia ako východiskové podklady pre projektovú
činnost v oblasti investičnej
výstavby v podstate vo všetkých odvetviach národného hospodárstva. A kedže na územi SSR až
20 % mapového fondu máp velkých mierok nie
je vhodné ako podklad pre technické podnikanie,
osvojil si SÚGK ako základnú rezortnú úlohu
dobudovat
a obnoviť
mapový
fond
vel k Ý c b mi e r o k;,a to do roku 1985, tak ako
to tiež ukladá uznesenie vlády SSR č. 134/1971.
Je to rozsiahla úloha, veď na územi SSR treba
zabezpečit mapovanie fotogrametrickými
i číselnými metódami na rozlohe takmer 70000 ha intravilánov a 900 000 ha extravilánov a naviac reambulačné práce a obnpvu mapového fondu. Na
základe podrobného
rozpracovania
uzn. vlády
SSR pripadli na piatu pliťročnicu práce v objeme
výkonov takmer
130 milióoov Kčs a úlohy sa
úspešne plnia aj v technických merných jednotkách.
Pravda, splnenie úlohy v piatej paťročnici vytvára len čiastočný predpoklad pre splnenie podstatne rozslahlejšej
úlohy v šiestej pil.tročnici.
Úloha narastie
oproti piatej pliťročnici takmer
dvojnásobne. Lokality sa volia podla naliehavosti
a po dohode s miestnymi politickými a hospodárskymi orgánmi. Uprednostňujú sa tie, kde sa
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očakáva inves'ÍÍčná výstavba. Na prvé miesto sa
kladie dobudovanie jednotného
mapového diela
na území hl. mesta SSR Bratislavy.
V šiestej paťročnici nemožeme očakávať nárast
pracovník ov, ako sa predpokladal v dobe rozpracovanla uzn. vlády. Teda nedojde k zVýšeniu výrobných kapacit
extenzívnym sposobom. Je nutné uplatňovať IlJOvéprogresívne metódy. Podstatne sa rozšíria
fotogrametrické
metódy. Predpokladáme, že práce na lokalitách plánovaných pre
fotogrametrické
metódy dosiahnu v šiestej pliťročnici v Stredoslovenskom
kraji a VIQ Východoslovenskom kraji okolo 90 % z celkového objemu výkonov na tejto úlohe; v Západoslovenskom
kraji to bude okolo 45 %. Obnova máp reambuláci ou spojená s prevodom do systému S-JTSK
a dekadickej mierky bude sa realizovat zásadne
integrovanou
fotogrametrickou
met6dou (cez ortofotomapy).
Za tým účelom sa dobudujú fotogrametrické
praooviská
vo všetkých krajoch na
rovnakú úroveň a inovuje sa park fotogrametrických vyhodnocovacích
prístrojov. Lepšia organizácia práce, uplatnenie
viacerých
racionalizačných opa'trení a realizovanie
výsledkov výskumu, predovšetkým
1>ystematické rozširovanie vo
všetkých fázach mapovacich prác umožní, okrem
skvalitnenia práce, aj skrátenie výrobného cyklu
na dva roky. Dosiahnutie tohoto považujeme za
velký
príoos z hladiska
ekonomického,
ale aj
z hladiska technického.
Súčasný nevyhovujúci
mapový fond máp verkých mierok ha Slovensku je dedičstvom minulosti.
Historické
podmtenky nevytvárali
možnosť, aby
sa mapové fondy budovali na rovnakú úroveň
v českých krajoch aj na Slovensku. Je to náročná dlhodobá úloha, ktorú sa nepodarilo doteraz
splnit. Roky po oslobodení Československa boli
naplnené
uspokojovaním
požiadaviek
na rýchle
riešenle aktuálnych problémov hlavne na úseku
socializácie
polnohospodárstva.
Až v piatej paťročnici sme pristúpili k systematickej
práci na
budovaní a obnove mapového fondu. Sme vďační
pochopeniu vedúcich pracovníkov Českého úřadu
geodetického
a kartografického,
že napriek kapacitným
nedostatkom
vo vlastnom rezorte poskytujú organizácie tohoto rezortu súdružskú výpomoc pre nás pri budovaní mapového fondu, a to
v objeme, ktorý nám podstatne pomože splniť povodné zámery v šiestej pafročnici: sú to práce
na ucelených
lokalitách
Itak v teréne,
ako
i v zobrazovaní.
Smernica XIV. zjazdu KSČ k piatemu paťročnému plánu rozvoja
národného
hospodárstva
a
uznesenia ÚV KSČ z apríla 1972 k ďalšiemu rozvoju čs. polnohospodárstva
a potravinárskeho
prlemyslu, ale aj októbrové plénum ÚV KSC a ÚV
KSS z roku 1975 o otázkach rozvoj a pofnohospo-
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dárstva v spojitosti s prípravou XV. zjazdu KSČ
a šiesteho
paťročného plánu akcentujú ochranu
podného fondu ako predmet celospoločenskéhJo
záujmu vzhladom na náročné úlohy súvisiace so
zabezpečovaním
kvalitatívnych
a kvantitatívnych
požiadaviek na výživu obyvatefstva. Je celospolečenskou
úlohou,
aby sa polnohospodárska
a
najma orná poda neodovodnene neodnímala polnohospodárskej
výrobe. Preto venujeme osobitnú
pozornosť tomu, ako v rezorte vytVlOriť podmienky na splnenie tejto závažnej straníckej a celospoločenskej úlohy. Opatrenia sa robia prirodzene aj v nad vaznosti na zavádzanie viacerých zákonov z polnohiospodárskej oblasti, ktoré v ostatnej dobe prišli alebo prichádzajú do platnosti.
Robí sa tak v rámci e v i den c i e n e hnu tel ností.
Úlohy vyplývajúce pre rezort zo zákona č. 22/64
Zb. o evidenci! nehnutelnostía
z vyhlášky č. 23/
/64 Zb. sa rozširujú a vyžadujú aj podstatné skvalitnenie. Už v roku 1975 mali pracoviská evidencie nehnutelností
v okresoch dosiahnuť na údržbe EN maximálny súlad operátov evidencie ne·
hnutelností so skutočnosťou, čím sa spresnia podklady slúžiace
pre plánovanie a organizovanie
polnohospodárskej
výroby,
štatistiky,
územné
plánovanie a pre nové založenie podnikovej evidencie pody. Pracoviská EN úspešne zabezpečili
tiež v spolupráci s NV previerku polnohospodárskeho podneho fondu v roku 1975. Uznesením
vlády SSR č. 279/1975 boli prijaté "Opatrenia na
zabezpečenie jednotného postupu pri vykonávaní
zmien kultúr, odstránenie nedostatkov vo vedení
p-odnikových evidencií
pozemkov v polnohospodárskych podnikoch a urýchlené zapojenie všetkých vhodných plOch do polnohospodárskej
výroby". Dosledným plnením opatrení sa može podsta tne zvýšiť ochrana polnohospodárskeho
pOdueho fondu. Napomože tomu tlež účasť pracovníkov
rezortu na práci v poradných orgánoch pre komplexné riešenie problematiky ochrany a využívania polnohospodárskeho
podneho fondu, bezprostredné poznatky o zmenách zistených v teréne
a v styku s obyvatelstvom, dosledné rozborovanie
v rámci sumarizačných
prác a prípadné návrhy
°IPatrení.
Pracovníci na úseku EN musia operatívne vykonávať zmeny v EN v dosledku zlučovania polnohospodárskych
podnikov do velkých
celkov
v rámci koncentrácie, špecializácie a kooperácie
polnohospodárskej
výroby a dopiňať operáty EN
na národných výboroch s poskytovaním
príslušnej technickej pomoci.
Z podnetu uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ zo
dňa 6. júna 1975 k návrhu zásad novelizácie zák.
č. 53/66 Zb. sme posúdili doterajší systém evidencie nehnutelností
a podnikových evidencií pody,
najma z hladiska
členenia
jednotlivých kultúr
s cielom zabezpečiť plné využitie polnohospodárskeho podneho fondu pre další rozvoj polnohospodárskej
velkOVýroby. Znova sa potvrdilo, že
hlavnou príčinou eventuálneho
nesúladu EN so
skutočným stavom je neplnenie ohlasovacej povinnosti zo strany vlastníkov a užívatelov pody.
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Zlepšenie možno očakávať len v zintenzívnení
styku našich odborníkov s národnými výbormi.
Taktiež podniková evidencia pody založená z podnetu uznesenia vlády ČSSR č. 166/64 v dosledku
slabej údržby v Slocialistických polnohospodárskych podnikoch stratila na aktuálnosti a preto
treba ju obnoviť a naďalej zložkami geodézie
každoročne v priebehu sumarizačných prác údaje
odsúhlasovať.
Okolo evidencie vlastníckych
vzťahov pretrvávajú ešte niektoré nedoriešené
otázky, a kedže
ich riešenie spadá mimo právomoc nášho rezortu,
treba aj naďalej
prekonávať niektoré ťažkosti,
napr. pri právnom usporiadaní
najma Hniových
stavieb.
Údaje EN v plnom rozsahu slúžila ako podklad
pre stanovenie základu dane z pozemkov v zmysle zákona č. 103/74 Zb. a je vecou národných
výborov, ako tieto údaje využívajú.
Pokial ide o členenie kultúr, považujeme doterajší systém za vyhovujúci. Pravda, v súvislosti
s automatizovaným
spraoovaním
EN sa ešte
spresňuje obsah EN, ako je napr. evidovanie bonitnej triedy.
Evidencia
nehnutelností
patrí medzi najrozsiahlejšie
súbory informácií v našom národnom
hospodárstve, veď v 3635 kat. územiach SSR je
evidovaných cca 6,3 mil. parciel a cca 1,1 mil.
užívatelov. Je žiadúce, aby tenbo systém obsahoval len najdOležitejšie informácie. Hodnota prác
na bežnej a komplexnej údržbe EN predstavuje
ročne takmer 20 mil. Kčs. V období 5. 5RP bolo
založených 400000 Ustov vlastníctva. Doteraz založené LV dosahujú počet 816 tis., čo je z celkového predpokladaného
počtu Ustov vlastníctva
v SSR cca 2 mil. len 41 %.
V šiestej paťročnici sa nepredpokladajú
podstatné zmeny v druhovosti ani v rozsahu prác EN
oproti piatej paťročnici. Očakávame však sústavné skvalitňovanie prác v tejto oblasti, najmi!. po
zabezpečení príslušného
vyškolenia
pracovník ov
pre plnenie týchto úloh.
Kvalitu evidencie nehnutelností
určitým sposobom ovplyvňuje tiež vyhotovovimie geometrických
plánov.
Včasné
vyhotovovanie
g e o m e t r i ck Ý c h P lán o v je však tiež jedným zo SPOSlObov, ako náš rezort priespieva rozvoju bytovej a
investičnej výstavby a takto posobí tiež na uspokojovanie požiadaviek obyvatelstva a socialistických organizácií. V SSR sa ročne vyhotoví okolo
16 000 geometrických plánov, z toho cca dve tretiny pre obyvatelstvo. V hodnotovom vyjadrení
však asi 1/4 uhrádzajú
obyvatelia,
kým 3/4
uhrádzajú socialistické
organizácie.
Každoročne ku koncu roka zostáva nevybavených okolo 3800 objednávok. Pravda, treba skrátiť dobu vyhotovenia geometrických
plánov. Doterajšia štvormesačná lehota je pridlhá, preto sú
vítané závazky viacerých pracovísk, ktoré chcú
čakaciu
dobu podstatne
skrátiť. Doba splnenia
objednávok je často ovplyvnená kvalitou operátu
EN, zložitosťou právnych vzťahov, dalej kapacitnými možnosťami, ale vo velkej miere aj organizáciou práce. Tejto skutočnosti 8Ú si vedomí pracov-
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níci na okresoch a viaceré pracoviská majú v pláne racionalizačných
úloh aj túto problematiku.
Viaceré uznesenia ÚV KSČ poukazujú na potrebu intenzívneho
využívania jestvujúcehJo podneho
fondu, starostlivosť o vodné zdroje, ale aj ďalšiu
socializáciu
pody a zapájanie jednotliVlO hospodáriacich rolníkov do socialistických
foriem pornohospodárskej
velkovýroby. Vyhotovovaním p rojektov
HTÚP
a dodávaním
mapových
podkladov
pre projektovanie
meliorač n Ý c h a z á v I a h o v Ý c h p r á c a iných
druh ov polnohospodárskych
zariadení
smerujúcich pre zvelabenie podneho fondu rezort geodézie a kartografie
napomáha plniť dOležitú úlohu
politickú a spo~očenskú určenú uzneseniami
ÚV
KSČ. Práce tohoto druhu z roka na rok narastajú
a v šiestej pliťročnici ich budeme zabezpečovať
celorezortne
v objeme cca 4-5 mil. Kčs ročne
a to prevažne v oblasti VýChodoslovenskej nížiny
a v oblasti Zitného ostrova.
Z velkého počtu požiadaviek na geodétické práce uprednostňujeme
tie, ktoré slúžia ako podklad
pre
projektovanie
vÝstavby ener getick Ý c h d i e I, ako sú elektrárne
každého druhu,
velké vodné diela, ale aj plynovody, ropovody
a pod. Geodetické práce pre vodné dielo GabčíkOVlO-Nagymaoos slúžia ako podklady pre projektovanie
a práce na vodnom diele Liptovská
Mara pre výkup a vyvlastnenie,
ako je to ,tiež
u ďalších menších vodných diel, ako napr. vodná
nádrž Liešťany, Dolný Váh, Starina a Tichý potok a iné. Rozsah týchtlO prác je cca 2 mil. Kčs
ročne. Pri viacerých investičných
akciách plnia
podniky geodézie aj funkclu zodpovedného
geodeta v zmysle vyhl. SÚGK č. 11/74 Zb.
Na predné miesto v plnení požiadaviek organizácií sa kladie tlež tVlOrba tec hni c k e j map y
hlavného mesta SSR Bratislavy. Dosiar sa vykonali práce za cca 13 mili6nov Kčs, ale v šiestej
paťročnici sa objem prác zvýšl ročne cca na 4
až 5 mil. Kčs, čo však z k,apacitných dovodov
nepokryje všetky požiadavky objednávatela.
Táto
mimorladne
závažná
úloha
vyžaduje
IOsobitné
kádre a strojové vybavenie, ale aj určité pochopenie zo strany NV hlavného mesta SSR Bratislavy najmii pri získaní pracovník ov a dočasných
pracovných priestorov.
Nie na posledné miesoo pri hodnotení
doležitosti rezortných (tI oh patria práce v g e ode t i c k Ý c h z á k I a d o c h. Vychádzajúc z ich úspešného plnenia v piatej piiťročnici zostávajúaj
pre
šiestu pliťročnicu
úlohy v podstate
nezmenené
pokial lde o rozsah prác. Údržba trigonometrických bodov bude sa však vykonávať podla nového projektu, čo umožní urči'tý presun kapacit. Na
úseku výškových bodOVých polí treba nlelen dosledne plniť meranie výškových sietí v rozsahu
po dia harmonogramu
medzinárodného
programu
opakovaných
nivelácií, ale pracovať aj na špeciálnych nivelačných sieťach, ako je geodynamický polyg6n, resp. banský polygón. Na úseku tiarových bOdovýCh polí sa vykoná meranle a pripojovacie meranie cca 100 bodov, meranie vekového polyg6nu
v ČSSR a opakované meranie
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medzinárodnej
vekovej
5iete, ako to vyplýva
z pDojektu prác v čs. gravimetrických
základoch
na obdobie šiestej piiťročnice.
V uplynulej piiťročnici sme zaznamenali úspešný rozvoj tiež na úseku k a r to g r a f i e. Požiadavky socialistických
organizácií sa plnili realiZIOvaním Technickej koncepcie tvorby a vydávania máp pre hospodársku
výstavbu SSR z roku
1969. V rámci edičného plánu SÚGK boli vydané
najpotrebnejšie
mapy pre hospodársku
výstavbu.
Za najdOležitejší vydavatelský
počin šiestej piiťročnice považujeme spracovanie a vydanie Atlasu
SSR v spoluvydavatelstve
so Slovenskou akadémiou vied. S prácami sa začalo už v piatej pliťoočnici. Zošitové vydávanie podra kapitol začne
r. 1977 a bude pokračovať do r. 1980, keď výjde
ucelené dielo.
Vydávanie máp pre školy a verejnosť zabezpečuje vo svojom edičnom pláne n. p. Slovenská
kartografia.
V uplynulej piiťoočnici vydala viaceré tituly, ako sú napr. viac druhov školských atlasov zemepisných
aj historických,
nástenné školské mapy, ďalej turistické mapy, automapy, autoatlasy, orientačné
plány miest. Taktiež úspešne
začala vydávať politickopropagandistické
mapy.
Mimoriadne
cenné tituly sú "SNP na mapách"
k 30. výročiu Slovenského národného
povs'tania,
ako aj vreckový atlas sveta v slovenčine, ktorý
vyšiel v r. 1975. V edíciI Monumenta Slovaciae
cartographica
vyšla v poradí druhá publikácia
"Tvorcovia kartografie
Slovenska do pol. 18. storočia".
V období šiestej pliťročnice
bude základnou
úlohou n. p. Slovenská kartografia
spracovanie a
vydanie Atlasu SSR. V dosledku toho dojde k dočasnému
obmedzeniu
vydávania
nových titulov
kartografických
diel. Jednako sa musí zabezpečiť
najnutnejšia
potreba socialistických
organizácií
a verejnosti a plná potreba škOl na kartografické diela v zmysle uzn. vI. ČSSR č. 76/67. Pre školy výjdu zvačša opakované vydarria atlasov, nástenných a príručných
máp a len niekolko nových titulov.
Treba ukončiť vydanie jednotnej
sústavy školských kartografických
pomoc ok pre
zemepis a vydat jednotnú sústavu školských kartografických
pomoook
pre
dejepis.
Pomerne
pestrá bude edícia aktuálno-politických
výchovných máp, a to aj v prVlOm vydaní, najma preto,
že tituly nie sú príliš náročné na ZIOstavitelské
a kartografické
práce. V edíci1 turistickýCh máp
pojde len o opakované vydania najatraktívnejších
lo)-mlít. V 6. pliťročnici privítame
otvorenie nových edícií, a to edície máp okres ov pre cesrtovný
ruch, mapy primestskej
rekreácie
a inovačným
prvkom bude aj vydanie novej generácie turistických máp a máp pre telesnú výchovu a šport.
Spotrebitelský
trh obohatí Atlas sveta v novom
spracovaní. Účelové temam.cké mapy sa budú vyhotovovať
podla dožiadania
objednávateloOv len
v prípade vorných kapacit. Práve z titulu potreby
vydať Atlas SSR musí n. p. Slovenská kartografia prekonať aj určité elmnomické ťažkosti, čo sa
iste pri vyspeoom pracovnom kolektíve podarL
Osobitnú pozornosť si zasluhuje vydávanie r e -
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I i é f n y c h má p. V tejto činnosti n. p. Slovenská kartografia
pred niekolkými rokmi mala vedúce postavenie v socialistických
štátoch. Je potrebné tooo postavenie udržať si aj v ďalších rokoch a rozvíjať v každom smere výrobu a odbyt
reliéfnych máp. Zo sortimentu vydaných reliéfnych máp spomeniem len napr.
mapu ČSSR
1:500000, Slovensko 1:750000, Slovenské nár. povstanie na reliéfnej mape, Oslobodenie Československa na reliéfnej mape 1:1000000 a viac druhov reliéfnych
turistických
pohradníc. Niektoré
tituly boli vyhotovené pre export. Z nich si pozornosť zasluhuje reliéfna mapa Kuby, ale najmii reliéfne vydanie zemských hemisfér. V návrhu edičného
plánu
Slovenskej
kartografie
na šiestu
paťročnicu sú opakované vydania a len minimum
nových titul ov. Tešit sa možeme, že konečne vo
vyššom náklade
bude vydaný politický glóbus
1:50 mil.

nepriaznivý
jav hlavne preto, že takto uvolnení
odborníCi neprichádzajú
do rezortu geodézie a
kartografie,
kedže, s ohladom na svoju odbornosť a lahkú adaptibilitu pre iné blízke technické
resp. projekčné
činnosti, nájdu vhodné uplatnenie. Takto sa organizácie oslobodzujú od dopadu
nepríjemnej
stránky geodézie, spojenej s expedičným charakterom
a práoou v roznych klimatických a iných podmienkach v teréne.
Nevyvážená kapacitná situácia na úseku geodézie doteraz mala dopad predovšetkým na plnenie
štátnych zákazok, najma na práce pre budovanie
a obnovu mapového fondu a evidenciu nehnutelností, a to ako v rozsahu, tak aj v kvalite.

Pri plnení požiadaviek na karoografické práce
treba vychádzať predovšetkým zo základných rezortných
gokumentov,
ako sú: Dohoda SAV a
SÚGK o spoluvydavatelstve
Atlasu SSR, Generálny projekt pre tvorbu základných máp ČSSR, dohody o spolupráci
pri vydávaní vodohospodárs_kych máp, geologických
máp, Dlhodobý plán
tvorby máp pre školy atď.
Požiadavky na geodetické a karoografické práce v šiestej pafročnici vysoko prekračujú kapacitné možnosti rezortných organizácií. Kapacitné
ťažkosti nutne se prenášajú do oblasti zabezpečovania úloh a požiadaviek mimorezortných
odberatelov, ktorých požiadavky nie je možné plnit v plnom rozsahu ani v žiadanom termíne. Po
zriadení krajských správ geodézie a kartografie
v našom rezorte
sa začala zvyšovať po:wrnosť
činnosti a kvalite prác g e 'o d e t i c k Ý c h z I o žiek
v organizáciách
mimo
rezortu
S Ú G K. V SSR je okolo 70 organizácií,
ktoré
majú vytvorené a na krajských správach geodézie a kartografie
registrované
zememeračské
zložky. V nich pracuje cca 400 zememeračských
inžinierov a technikov, čo je počet dostačujúci
na stredne velký podnik geodézie v podmienkach
nášho rezortu. Skurtočnosť je, že takmer 50 % absolventov zememeračského
odboru SVŠT pracuje
mimo rezortu geodézie a kartografie. To sú tiež
určité potenciálne výrobné kapacity, ktoré treba
využit pre plnenie geodetických a kartografických prác najdole~itejších z hfadiska potrieb národného
hrospodársrtva. Kým však zaznamenávame priaznivý rozvoj rezortu geodézie a kartografie, kontrastne
posobí obmedzovanie až zanikanie geodetických
kapacít
posobiacich
v iných
rezortoch, kde týchto odborníkov doteraz využívali pre operatívne zabezpečovanie špeciálnych
geodetických prác, vyžadujúcich špeciálnu odbornosť úzko spojenú s činnosťou vlastnou danému
rezortu: tým ich existencia mimo rezortu geodézie a kartografie
bola opodstatnená.
Dnes sme
však svedkami tendencie obmedzovať geodetické
kapacity v iných rezortoch a prenášať požiadavky
výkon geodetických
prác hospodárskymi
organizáciami rezortu geodézie a kartografie. Je to

na
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Z územného hladiska pri zabezpečovaní požiadaviek na geodetické a kartografické
práce má
najťažšiu situáciu n. p. Geodézia v Stredoslovenskom kraji. V tomto kraji výkony na prácach mimorezortných odberatelov zaznamenávajú
relatívne klesajúcu tendenciu a v niektorých okresoch
úplne zaostávajú
[Lipt. Mikuláš, Dolný Kubín,
Zvolen, Banská Bystrica, Velký Krtíš, Lučenec).
Príčina je v nedostatočlllOm počte pracovník ov,
ale tiež v skutočnosti, že sa tu v posledných rokoch
mimoriadne
koncentrujú
úlohy súvisiace s výstavbou vodných diel, diafníc, rozsiahlej investičnej výstavby a práce
pre polnohospodárstvo.
Brzdou je vo v~lkej miere aj nekvalitný mapový
fond. Preto v šiestej paťročnici budeme venovať
zvýšenú pozornosť riešeniu problémov v Stredoslovenskom kraji.
Cesty na zabezpeěenie úloh šiestej piťroěnice
Vychádzajúc
~o zložitosti
podmienok
a úloh
v šiestej paťročnici treba za základné stalllOvisko
pre zabezpečenie
hospodárskeho
rozvoj a rezortu
považovať doslednú
orientáciu všetkých organizácií na intenzifikáciu
ekonomického
rozvoja a
na rast efektívnosti. Úroveň a dynamika efektívnosti je podmienená vytváraním vecných a organizačných
predpokladov
na zvýšenie účinnosti
základných fondov. Posobenie ekonomického tlaku, ale aj vytváranie ekonomického záujmu pri
tvorbe a používaní finančných zdrojov,ako
aj
ďalšie plánovacie a finančné nástroje musia pozitívne ovplyvňovať konkrétne
opatrenia organizácií v plnení výrobných úloh a pri zabezpečovaní maximálnej hospodárnosti.
Pri bariére pracovných síl, dopad ktorej sme
pocítili už v uplynulej paťročnici v tom, že sa organizáciám
rezortu
nepodarilo
napriek
velkej
snahe plniť plánované počty praoovníkov, mažeme v šiestej paťročnici rátať len s minimálnym
nárastom pracovníkov a to výlučne v oblasti 1Organizačného
dobudovania výpočtového strediska.
Pritom musíme zabezpečiť primeraný nárast výroby predovšetkým cestou zvyšovania produktivity práce. Ku koncu šiestej paťročnice predpokladáme nárast produktivity práce o 20 %. Musí byť
preto snahou všetkých organizácií velmi účelne
využívať jestvujúci fond pracovných sn, a to tiež
cestou zvyŠiOvania kvalifikácie pracovníkov, lepším využívaním pracovnej doby, dobrou organizá-
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ciou práce, ale aj správnym uplatňovaním mzdovej politiky. V roku 1975 zavedená racionalizácia
práce a mzdových sústav je v podstate prínosrom
pre uspokojovanie
nárokov pracovník;ov rezortu.
Organizáciám je daná možnosť vytvárať si oostatočné mzdové prostriedky na základe diferencovaného mzdového regulatívu. Tempo rastu priemernej mzdy v rolroch pliťročnice bude sa vyvíjať v závislosti od tempa rastu produktivity práce s prihliadnutím
na dosahovanú
priemernú
mzdu v predchádzajúcich rokoch, pričom sa predpokladá medziročný prírastok 2,25 %, čo umožní
ku k;oncu pliťročnice dosiahnuť priemernú mesačnú mzdu v reZlOrte na 2600 Kčs.
Medzi významné zdroje rastu produktivity práce patrí skoré realizovanie výsledkov výskumu
do praxe, mechanizácia
a automatizácia geodetických a kartografických
prác ako aj komplexná
socialistická racionalizácia.
V e d e c k o v Ý s k u m iJ. á z á k 1a d ň a rezortu
sa čo do počtu pracoV'níkov bude len nepatrne
rozširovať. Preto treba hYadať cesty, aby prínos
vedy a výskumu bol ČO najbližšie - praktickému
využívaniu. Treba riešiť problémy, ktoré výrazne
pomožu plneniu hospodárskych úloh rezortu, zároveň treba skracovať lehoty riešenia jednotlivých úloh a lepšie riešiť ich prepojenie s výrobou, napr. výsledky vedy a výskumu zahrnúť do
výrobných a investičných
plánov hospodárskych
organizácií. Pokial ide o integráciu vedeckotechnickej spolupráce v rámci ČSSR, ale aj v rámci
geodetických služieb socialistických
štátov, treba
plán výskumu prisposobiť na riešenie úloh spoločných v rámci geodetických služieb socialistických štátov a v tomto smere urobiť aj vhodný
výber kádrov. V zmysle vymedzenej špecializácie
záujmov medzi VÚGK a VÚGTK treba vo VúGK
naliehavo posilniť najmli úsek evidencie nehnutelností. Treba udržať. a ďalej zlepšovať úroveň
Odborového
strediska
vzdelávania
pracujúcich
v rezorte, na nové podmienky prebudovať Odborové stredisko geodetických informácU vo VÚGK
a Odborové stredislro kartografických
informácií
v n. p. Slovenská kartografia,
aby svojou činnostou s celoštátnou
posobnosťou boli prínosom
pre
československú
geodéziu
a kartografiu.
V šiestej plifročnici treba zintenzívniť aj zlepšovatelské a vynálezcovské hnutie. Počet zlepšovacích návrhov treba ročne zvýšiť o 5-6 %, čím sa
primerane zvýši aj spoločenský prospech.
Vedeckotechnická
revolúcia v geodetických
a
kartografických
činnostiach sa význam ne prejavuje tiež pri uplatňovaní
a u tom a t i z á c i e .
Po vybudovaní
základných
predpokladov
pre
rozvoj automatizácie v rezorte počas piatej pliťročnice, ako je vytvorenie výpočtového strediska
v n. p. Geodetický ústav v Bratislave a automatizačných stredísk v krajských podnikoch geodézie
a po zaobstaraní
automatizačnej
techniky, bude
sa v šiestej pliťročnici ďalej rozširovať uplatňovanie automatizácie v rezorte a to v zmysle viacerých vypraoovaných dokumentov, napr.: Koncepcia automatizácie v rezorte SÚGK na roky 1976
až 1985, Projekt zdokonafovania a racionalizácie

informačnej sústavy v rezorte SÚGK, Koncepcia
využitia mikrografie v rezorte SÚGK a iné. Automatizácia v rerorte sa zavádza a rozširuje plánovite, komplexne, počnúc vyškolením pracovníkov, cez získanie príslušnej prístrojovej techniky
až po samočinné počítače. Získaním stredného
samočinného počítača pre rezort sa v priebehu
šiestej piHročnice vytvoria predpoklady pre zvládnutie bez ďalšej kooperácie všetkých výpočtových
prác vyskytujúcich sa v rezorte.
Neoddelitelnou súčasťou l'ozvoja pracovnej iniciativy v rezorte je tiež k o m p 1ex nás
o c i a1i s t i c kár
a c i o n a 1i z á c i a ako trvalá metóda odhalovania a mobilizácie rezerv. Orientácia komplexnej
socialistickej
racionalizácie
na
ťažislwvé úlohy priniesla v priebehu uplynulej
paťročnice ekonomický efekt v hodnote viac ako
25 mil. Kčs. Riešili sa napríklad racionalizačné
úlohy v mapovaní, na úseku evidencie nehnutefnosti, \nO využívaní výpočtovej techniky, v oblasti
organizácie
práce vrátane
motorizácie
a pod.
V šiestej pliťročnici sa do programu KSR zaradia
racionalizačné
opatrenia z úsekov realizácie výsledkov aplikovaného
výskumu,
skvalitňovanie
systému riadenia a organizácie, úspora pracovných síl, znižovanie nákladov, úspora paliv, energie a materiálu, využívanie progresívnych strojov
a zariadení
najma tiež zvyšovaním smennosti
atď. Organizácie
reZlOrtu už majú formulované
konkrétne úlohy pre obdobie šiestej paťročnice.
Prenikavé výsledky sa dosiahli aj v oblasti inves t i č n e j v Ý s t a v by.
Pracovníci
vedenia
organizácie
rezortu pracujú v moderných budovách. V novostavbách je umiestnené viac ako 20
stredísk goodézie v okresoch, v štádiu ukončenia
sú ďalšie novostavby. V priebehu šiestej paťročnice sa' vybudujú zostávajúce pracoviská pre okresné zložky podnikov aj krajských správ. Takto sa
v krátkej dobe splní základný predpoklad: vytvorenie optimálnych
praoovných
podmienok
pre
k,onštrukčné a ostatné kancelárske práce.
V oblasti strojového vybavenia sa musia investičné prostriedky prednostnejšie
a výraznejšie ako
doteraz orientovať na rac10nalizáciu a modernizáciu, ktoré umožnia dosiahnuť podstatné úspory
pracovných síl. S ohfadom na jestvujúce základné fondy treba, aby organizácie zdovodňovali
ekonomickú
efektívnosť nových investicií, a to
predovšetkým pokiaf ide o požiadavky na dovoz.
Na najnutnejšiu mieru musí sa obmedzovať dovoz
strojov i nestrojárskej časti najma z kapitalistických štátov.
Rast efektivnosti výsledkov činnosti sa z f i n a n č n é h o hra d i s k ff odrazí predovšetkým
v dynamickom
vývoji ekonomických ukazatefov
hospodárskeho
plánu rezortu, najmli vo vývoji
zisku. Preto organizácie musia starostlivo sledovať všetky činitele, ovplyvňujúce tohoto ukazovatela, a to predovšetkým materiálovéa
iné náklady vo vzťahu k výkolllom a rast produktivity práce vo vzťahu k rastu miezd v jej nákladovej
zložke.
Organizácie rezortu poznajú svoje hlavné úlohy a ciele na obdobie šiestej paťročnice na všet-
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kých úsekoch, tak výrobných, ako aj eloonomických. Pri ich určení sa zvýraznilo najma uplatňovanie vedeclrotechnického
rozvoj a a komplexnej
socialistickej
racionalizácie
pri plnení hlavných
úloh, prehlbovanie
úlohy plánu aloo základného
nástroja riadenia, maximálna efektivnosť hospodárskej činnosti, zlepšenie vývoja dJodávatelsko-odberatefských
vzťahov a správlllosť orientácie
výVlOjainvestičnej politiky.

paťročnici. ÚllOhy šiestej paťročnice presahujú kapacitné možnosti organizácií
SÚGK. Preto treba
uplatniť všetky zdroje rastu pooduktivlty práce,
počnúc usmernením úloh rozvoja vedy a techniky, cez mechanizáciu
a automatizáciu geodetických a kartografických
prác, správnu mzdovú politiku, prehlbovanie
kvalifikovanosti
kádrov, ale
aj sociálnej
starostlivosti,
čím sa tiež pomaže
stabilizovaniu kádrov, cez organizátorskú
a riadiacu prácu až po účinné uplatňovanie
sústavy
ekonomických nástrojov a predovšetkým využitim
širokých možností, ktoré prináša nevyčerpatelná
iniciativa pracujúcich. S predsavzatiami
pripraviť
mobilizačný, ale reálne splnitelný, plán na šiestu paťročnicu a zabezpečiť jeho splnenie VIOvšetkých technických i ekonomických ukaZlOvateloch
pristupuje
široký aktiv rezortných
praoovníkov
do obdobia hodootenia výsledkov plnenia záverov
XIV. zjazdu KSČ a prípravy na XV. zjazd KSČ.

Rezort Slovenského úradu geodézie a kartografie d'Osiahol v plnení plánu piatej paťročnice pozitívne výsledky. Je to zásluhou vysokej politickej aktivity a pracovnej
iniciativy pracovníkov
všetkých jej organizácií. Vytvorili sa takto priaznivé predpo~lady
pre plnenie úloh v šlestej

Ing. Michal Šalapa,

Rozvoj pracovnej iniciatívy vo vzťahu
k novým úlohám rezortu Slovenského
úradu geodézie a kartografie

Pracovná iniciativa mala v každej etape vývoja
našej spoločnosti
dOležité spoločenské funkcie:
ekonomickú,
výchovnú a sociálnu. Vymedzenie
týchto funkcií pracovnej iniciativy nemá za ciel
oddeliť jedootlivě oblasti jej pasobenia. Táto skutočnosť je velmi dOležitá najma z hladiska riadenia a organizácie rozvoja iniciativy pracujúcich
v pracovných
kolektivoch,
ktoré sú nositelmi
všetkých funkcií pracovnej iniciativy.
Ekonomická funkcia
praoovnej
iniciativy
sa
niekedy celkom nesprávne zužuje na hmotný alebo finančný efekt pracovnej iniciativy, najma socialistického
súťaženia. Vyčíslené výsledky súťaženia v korunách sú dOležitým orientačným činitelom pri uzatváraní závHzkov, pre ich kontrolu
a vyhodootenie. Samotné nám však nemažu o kvalite iniciativy a najmH o úsilí praoovných kolektivov povedať všetko.
V súčasnosti sa zameriava v zmysle línie XIV.
zjazdu KSČ pracovná
iniciatíva na kvalitativne
stránky výroby, na citlivé miesta našich plánov.
To nás núti, aby sme h'Odnotili aj ekooomický
prínos iniciativy pracujúcich, teda taký ekonomický efekt pracovnej
iniciatívy,
ktorý je skrytý
v utváraní lepších predpokladov pre plnenie budúcich plánov, vo zvyšovaní kvalifikácie a skúsenosti jednotlivoov i celých kolektivov. Zodpovedný, tvorivý prístup k práci, disciplinovanosť a
daslednosť, to nie sú len flOrmálne a výchovné
kategórie, ale aj v pravom slova zmysle činitele,
ktoré spolurozhodujúo
ekonomických výsledkoch.
Takto ponímaný ekonomický prínos súťaženia a
iných foriem pracovnej iniciativy podčiarkol v pre-

Slovenský úrad geodézie

a kartografie

jave na zasadnutíÚV KSČ v novembri 1973 aj generálny tajomník ÚV KSČ súdruh Husák,keď
povedal: "Rozvoj pracovnej iniciativy pokladáme za
noobyčajne dOležitý faktor rozvoj a nielen nášho
hospodárstva, ale aj našej spoločnosti. UvedJomelý prístup človeka, ktorý je ochotný angažovať sa
za lepšie plnenie plánu, za lepšie urobenú prácu,
za dobrovolnú prácu, je pre rozvoj socialistického uvedomeniaa
pre silu social1stickej spoločnosti neocenitelný."
O výchovnej funkcii pracovnej iniciativy mažeme hovoriť v uŽŠlomzmysle tak, že ide 10 výchovu
k práci a premenu aktivneho, uvedomelého a tvorivého prístupu k pracovným povinnostlam na trvalú hodnotu, na 1lI0rmu, ktorá síce nie je zakotvená v praoovných poriadkoch a podobne, ale
k,torej dodržiavanie sankcionujesám
pracovný kolektiv. Samotné predpisy ani ich mechanické dodržiavanie nemažu však zaručiť dobré hospodárske výsledky. V činnosti našich pracovných kolektivov, vdaka rozvoju iniciatívy pracujúcich postupne
prevláda uvedomelý prístup pracovníka
nielen
k povinn'Ostiam, ktoré
sú vymedzené
v predpisoch a nariadeniach,
ale najma k cielu,
ktorý sa určitou prácou sleduje. Takýto prístup
sa stáva normou vyžadovaoou práve pracovným
kolektivom.
Predstavuje
dOležitý kook na ceste
k splneniu dlhlodobej úlohy, aby sa práca stala
človeku prvoradou vnútoroou potrebou, a nielen
zdrojom obživy, či rastúcej životnej úrovne a sociálnej istoty.
Sociálna funkcia pracovneJ iniciativy vyplýva
ZlOspoločenskej podstaty práce, ktorá podmieňu-
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Salapa,

je vznik súťaženia. Marx a Engels dokázali, že
rudia "nemažu vyrábať ak sa nespoja k spoločnej
činnosti a vzájomnej výmene ...••.
V podmienkach socializmu sa na jednej strane
čoraz vačší počet účastníkov súťaženia usiluje
raznymi formami pracovnej
iniciativy predbehnúť všetkých, nie však pre osobné výhody, ale
v záujme celej spoločnosti, a na druhej strane je
to snaha
pomact zaostávajúcim.
Táto jednota
dvoch rozličných stránok je prameňom nevyčerpaternosti mohutnej pretvárajúcej
sily sútaženia.
Keď uvedené poznatky transformujeme
do našich rezortných podmienok v období plnenia úloh
v piatej
pHtoočnici, prichádzame
jednoznačne
k záveru, že uvedené funkcie pracovnej iniciativy
ni:tvzájom súVisia, čo sa konkrétne
prejavilo
v jednotlivých časových etapách.
Pri dovršení tak významného obdobia v politickom a hospodárskom
živote nášho štátu, akým
bol piaty pHtročný plán, je vhodné vrátit sa ku
koncu k dosiahnutým výsledkom, oceniť všetky
pozitivne faktory, ktoré v priebehu celého obdobia ovplyvňovali plnenie úloh piatej paťročnice.
Získané skúsenosti z tejto oblasti budú iste závažným a podnetným činiterom pre dobrý nástup
a plnenie náročných úloh aj v šiestom pil.tročnom
pláne.
K úspešnému splneniu úloh rezortu Slovenského úradu geodéze a kartografie
(SúGK) v piatej
pHťročnici v značnej miere prispelo využitie možnosti rozvoj a pracovnej iniciativy, ktoré dosiahlo
za celé obdobie pozoruhodné výsledky.
Významným podnetom na rozvoj pracovného
úsilia sa stala výzva SúGK na rozvinutie pracovnej iniciatívy k 50. výročiu zaooženia KSČ a k 25.
výročiu
oslobodenia
Československa
Sovietskou
armádou, na základe ktorej sa všetky organizácie
rezortu prihlásili do rezortnej súťaže o získanie
ti'tulu "Podnik 50. výročia založenia KSČ" a "Podnik 25. výoočia oslobodenia".
Už samé začiatky signalizovali, že výzva našla
dobrú padu a priaznivé podmienky v rezorte pre
rozvoj socialistického
súťaženia. PraCujúci rezortu sa dobrovolne zavHzovali urobiť viac ako bolo
ich povinnostou, čo sa v konečnom efekte priaznivo prejavilo vo výsledkoch plnenia plánu.
Za dobré pracovné výsledky v rámci rozvoja
praoovnej iniciatívy na počesť 50. výročia založenia KSČ bol vyhodnotený býv. národný podnik
Inžineirskej geodézie Bratislava diplomom vlády
ČSSR a úR Čs.ROH "Podnik 50. výročia založenia KSČ" a býv. Oblastný ústav geodézie ako
"ústav 50. výročia založenia KSČ".
Výraznými iniciátormi
oozvoja pracovnej
iniciativy v rtomto období sa stali' súfažiace kolektívy v organizáciách rezortu o získanie titulu "Najlepší kolektív rezortu". Na základe dosiahnutých
výsledkov bolů celkom v socialistickom sMažení
vyhodnotených
a odmenených 13 najlepších kolektivov. V záujme jednotnosti
s celoštátnymi
smernicami
vyhodnocovanie
najlepších
kolektíVOY
prešlo v ďalšom období na úroveň rezortných organizácU.
Masový rozvoj iniciatívy pracujúcich v rezorte
sa tak stal najkrajším darom k týmto významným jubileám. Je potešitelné konštatovať, že pracujúci rezortu
rozvinuli socialistické
hnutie na
masovom základe. pričom sa predovšetkým zamerali na využitie výrobných rezerv, zvýšenie
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produktivity práce a kvality výrobkov a zavádzanie novej techniky a technol6gie do výrobného procesu.
Cieravedome organizovaná
socialistická
súťaž
získanie putovnej "Červenej štandardy predsedu SÚGK a SVOZ", "Čestného uznania predsedu
SÚGK a SVOZ" v hospodárskych
organizáciách,
"Čestného diplomu SÚGK a SVOZ" a "Čestného
uznania SÚGK a SVOZ" v rozpočtových organizáciách re:wrtu, bola súčasťou celorezortného
rozvoja pracovnej
iniciativy v duchu záverov XIV.
zjazdu KSČ a VIII. všeodborového zjazdu, ktorá
prebiehala
so zámerom podporiť
tvorivé
sily
v rezorte, prehíbiť socialistický vzťah k práci a
zabezpečiť splnenie ročných úloh rezortu. Hodnotiace kritériá na jednotlivé roky boli určené základným dokumentom
SÚGK a spresňované
na
základe nových úloh, ktoré pre rezort vyplývali
zo straníckych
a vládnych dokumentov. O konkrétnosti v zameraní a výbere najvhodnejších foriem pracovnej iniciativy rozhodovali vedenia rezortných organizácií v spolupráci so ZV ROH.
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Najvyššou fmmou rozvoja socialistického
súťaženia v rezorte
sa stali brigády socialistickej
práce, ktoré sa rozvíjajú pod heslom "Socialisticky pracovať, socialisticky žiť". Celkom v rezorte
teraz súťaží 96 kolektívov, z ktorých 38 kolektívoy už obdržalo čestný titul BSP.
Ďalšou formou rozvoj a iniciativy pracujúcich
v rezorte sa stalo hnutie "Každý po socialisticky". Do tejto súťaže je zapojených okolo 90 %
pracovník ov rezortu, ktJori uzavreli 11 750 individuálnych socialistických
závHzkov a 1491 kolektívnych závazkov v priebehu pafročnice.
Splnené socialistické závazky za celé obdobie
piatej pliťI1Dčnice predstavujú hodnotu 52426000
korún.
Aktivita a iniciatíva pracovník ov rezortu, ako
aj ich angažovanosť, sa stala základným predpokladom uskutJočňovania a plnenia politických a
ekolllomických cierov KSČ v piatej pliťročnici. Iniciatíva, angažovanosť a rozvoj pracovnej iniciativy sa začali chápať ako uvedomelé vyjadrenia
vztahu pracovníkov k nášmu socialis<tickému zriadeniu a tým stále k náročnejším úlohám. Rozvoj
iniciatívy
zapustil
hlboké korene na každom
pracovisku nášho rezortu a stal sa neoddeliternou súčasťou hospodárskeho riadenia na všetkých
jeho organizačných stupňoch.
V tomto smere si zvlášť príkladne počínal nár.
podnik Slovenská karrtografia, Bratislava, ktJorý
dosiahol pozoruhodné
výsledky, za čo mu bol
v druhom roku paťročnice udelený diplom vlády
ČSSR a ÚRO "Podnik VIII. všeodborového zjazdu".
Získané pozna!tky a skúsenosti sa v ďalšom období rozvoj a pracovnej iniciatívy stali v rezorte
SÚGK trvalou a neoddeliternou
súčasťou zabezpečovania náročných úloh rezortu a súčasne morálnym stimulom plnenia geodetických
a kartografických
prác. Socialistické
súťaženie sa tak
stalo metodou rozvoja iniciatívy pracujúcich pri
realizácii
zámerov a cielov piatej paťročnice a
mala verký podiel na úspešnom splnení úloh prvých troch rokov piatej paťročnice.
V treťom roku piatej paťročnice najlepšie výsledky z hospodárskych mganizácií
rezortu dosiahol nár. podnik Geodézia, Žilina, za čo mu bola udelená "Červená štandarda predsedu SÚGK a
SVOZ" a diplom vlády ČSSR a ÚRO "P1odnik 25.
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výročia Februárového
víťazstva".
"Čestné' uznanie" získal nár. podnik Geodézia, Prešov za 2.
miesto.
Z rozpočtových
organizácií najlepšie výsledky
dosiahla
Krajská správa geodézie a kartografie
(KSGK) v Prešove, za čo jej bol udelený "Čestný
diplom predsedu SÚGK a SVOZ". "Čes'tné uznanie" SÚGK a SVOZ bole udelené KSGK v B. Bystrici za 2. miesto.

Za najlepšie dosiahnuté výsledky v predposlednom roku 5. paťročnice v celoresortnej súťaži bol
udelený čestný titul "Podnik 30. výročia SNP"
a Putovná červená štandarda
predsedu SÚGK a
SVOZ n. p. Geodézia, Prešov, "Čestné uznanie predsedu SÚGK a SVOZ" n. p. Geodézia, Bratislava za
2. miesto.
V rozpočtových
organizáciách
"Čestný diplom
SÚGK a SVOZ" bol udelený
KSGK v Prešove
a "Čestné uznanie SÚGK a SVOZ" Správe geodézie
a kartografie v Bratislave za 2. miesw.
Pracovníci Geodézie, n. p., Prešov spolu s riaditelom slúbili pri príležitosti preberania "Červenej štandardy predsedu SÚGK a SVOZ" a čestného titulu "Podnik 30. výročia SNP", že budú aj
naďalej pracovať tak, aby putovná Červená štandarda mala trv,alý domov v ich podniku. Či sa im
tento zámer podarí, bude možné konštatovat až po
vyhodnotení celoreZlOrtného rozvoja iniciatívy v poslednom roku piatej paťročnice, resp. i v dalších
rokoch.
Už teraz možeme na základe dosiahnutých výsledkov prezradiť, že sa v poslednom roku paťročnice vo všetkých organizáciách rezortu zvýšila
intenzita iniciatívy v -I'ozmji socialistického
súfaženia. Bolo prijatých celkom 2430 individuálnych
a 397 kolektívnych socialistických závazkov v hodnote 3 208 000 Kčs, v ktorých je rozvoj iniciatívy
lOrientovaný predovšetkým na dalšie skvalitňovanie úrovne riadenia výroby a organizácie práce,
na vyhladávanie
a využívanie výrobných rezerv
a zdroj ov, zavádzanie novej techniky a pokrokovej technológie
s cielom dosahovat všestrannné
zhospodárnenie výroby a vysokú kvalitu výrobkov.
Podrobnejšie o rozVlOji pracovnej iniciatívy v poslednom roku piatej plHročnice je uvedené v ďalšej časti.

Úlohy geodézie a kartografie aj v zostávajúcich
dvoch rokoch piatej paťročnice boli velmi náročné, a preto na ich splnenie bolo treba vyvlnúť ešte
vyššiu tvorivú iniciatívu, pracovnú aktivitu a vyššiu politickú anažovanosť. Tleto požiadavky boli
formulované v dokumenrte "Hlavné smery rozvoj a
pracovnej iniciatívy v rokoch 1974-75 na počesť
30. výročla
Slovenského
národného
povstania
a 30. výročia IOs10bodenia Československa Sovietskiou armádou", v ktorých v duchu záverov XIV.
zjazdu KSČ SÚGK spolu so Slovenským výborom
Odborového zvazu pracovníloov štátnych orgánov,
peňažníctva a zahraničného
obchodu (SVOZ) sa
obrátil na všetkých pracovník ov rezortu, aby sa
aktívne zapojili do rozV1oja pracovnej iniciatívy.
Vzhladom na skutočnosť, že rok 1974 bol tiež
rokom 20. výročia sústredenia zememeračskej služby do samostatného reZlOrtu geodézie a kartografie,
boli pracovníci reZlOrtu vyzvaní, aby uzatvárali socialistické
záv.azky aj na počesť tohto výročia,
pričom závazky mali byť konkrétne a kontrolovatelné, zamerané na problémy organizácií.
akrem plnenia rozhodujúcich ukazovatel ov plánu išlo najma o tleto ťažiskové úlohy rezortu, na
ktoré sa konkrétne rozvoj pracovnej iniciatívy neskol' zameral, ako napr.:
-

-

plnenie uznesenia vlády č. 134/1971 k dobudovaniu a obnove máp velkých mierok
poskytovanie služieb obyvatelstvu pri vybavovaní objednávok geometrických
plánov
plnenie závazných ukaZlOvatelov na úseku evidencie nehnutelností
plnenie úloh edičného plánu SÚGK, menovlte
Atlasu SSR
urýchlené, zavádzanie a využívanie novej techniky, automatizácie,
fotogrammetrie
a komplexnej :>ocialistickej racionalizácie
plnenie plánu investičnej výstavby
využívanie fondov pracovného času so zretelom na rozšimvanie zmennosti vo Výroba
dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane pri práci a pod.

Je potešujúce konštatovať, že rozvoj pracovnej
iniciatívy v rezorte SÚGK práve na počesť 30. výmčia SNP vstúpil do novej etapy svojho vývoja.
Začalo sa meniť jeho obsahové zameranie a vznikli aj nové formy, ktoré vychádzajú z generálnej
Hnie dalšieho rozvoj a našej socialistickej
spoločnosti, formulované XIV. zjazdom strany.
Rozvoj iniciatívy
pracujúcich
sa stal jedným
z rozhodujúcich činitelov úspešného splnenia úloh
paťročného plánu reZlOrtu SÚGK. Tak napr. na počesť 30. výročia SNP sa do súťaže zapojilo celkom
89,8 % pracovníkov rezortu s 2180 individuálnymi
a 252 kolektívnymi závazkami v cel kovej hodnote
6 173 592 Kčs. Tleto závazky sa rozšírili a spevnili z príležitosti
osláv 20. výročia sústredenia
zememeračskej
služby a boli splnené v hodnote
10 981 000 Kčs.

Ako vidieť z uvedeného, socialistické sútaženie
v posledných dVlOChrokoch v organizáciách rezortu SÚGK prebiehalo v znamení čo najčestnejšie
splniť všetky úlohy vyplývajúce zo záverov XIV.
zjazdu KSČ, ako aj výzvy ÚV KSČ, vlády ČSSR,
ÚRO a ÚV SZM "Za další rozvoj iniciatívy pracujúcich v rokoch 1974 až 1975". Na základe tejto výzvy sa plánovtte a cielavedome zameral obsah socialistického súťaženia na hlavné a rozhodujúce úlohy rezortu, určené v štvrtom a piatom
roku paťročnice.
Významnou formou oceňovania zásluh a uznania
práce najaktívnejším
a najzaslúžilejším
pracovníkom v rozVlOji pracovnej iniciatívy je udelovanie
dvoch druhov rezortných vyznamenaní:
čestného
odznaku "Najlepší pracovník reZlOrtu SÚGK" a diplom "Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografle".
Tieto vyznamenania udeluje SÚGK v spolupráci 50 SVOZ vybraným pracovníkom, ktorí SVlOjOU
príkladnou práoou sa pričinili o dosiahnutie mimoriadnych
pracovných
úspechov pri plnení úloh,
resp. pri rozvoji geodézie a kartografie. Dalej sa
udelujú takým pracovníkom, ktorí sa v priebehu
svojej dlhoročnej
činnosti mimoriadne zaslúžili
o rozvoj geodézie a kartografie,
resp. ktorí sústavnedosahovali
po každej stránke také výsledky,
ktoré potvrdili ich vysokú spoločenskú angažovanost.
V priebehu piatej paťročnice obdržalo celkom
65 pracovníkov čestný odznak "Najlepší pracovník rezortu SÚGK" a 63 pracovníkov d.iplom "Čestné uznanie za rozvoj geodézie a kartografie".
Forma týchto vyznamenaní
sa velmr
dobre
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IOsvedčila v reZlOrte. Každoročne navrhujú organizácie na vyznamenanie tých najlepších, ktorf svojou iniciatívou a tvorivou prácou za dlhšie obdobie, ale najma za posledný rok, dosahovali vvnikajúce pracovné úspechy, boli víťazi vnútropodnikového socialistického súťaženia, podali významné zlepšovacie
návrhy celorezortného
významu,
alebo svojimi organizačnými
a odb~rnými schopnosťami sa pričinili
o zavádzanie progresívnych
metód riadenia, zavádzania racionalizačných
opatrení, zvyšovania produktivity práce a pod.
Nakoniec je potešujúcim zadosťučinením
konštatovať, že v priebehu piatej paťročnice bolo udelené dvom pracovníkom rezortu štátne vyznamenanie "Za vynikajúcu prácu". TietJo vyznamenania
nepriamo symbolizujú zásluhy všetkých pracovníkov rezortu za dosiahnuté úspechy a je pre nich
aj morálnym povzbudením do dalšej práce.
Keď hovoríme o rozvoji praoovnej
iniciatívy,
máme tiež na mysli komplexnú socialistickú racionalizáciu (KSR), ktorá sa stala jej súčasťou, ako
metóda plánovitého odhalovania a mobil1zácie rezerv i ako nástroj sústavného ovládaniaa
využívania rezerv.
V nádvHznosti na štátne racionalizačné
programy boli aj v rezorte SÚGK spracované "MetJodické
pokyny"(1971),
podla ktJorých rezortné organizácie si vypracovali vlastné programy so zameraním
na úlohy v piatej pHťročnici. Konečný efekt sa mal
prejaviť na úspore materiálu, pracovných síl, cestovného, dopravného, zavádzanie nových technológií, automatizácie,
informačných
systém ov do
výroby a pod.
Podkladovým
materiálom
spracovania
pI'lOgramov boli krátkodobe
a dlhodobe racionalizačné
opatrenia prijaté v ,organizáciách rezortu v zmysle Programu a systémuriadenia
KSR v rezorte
geodézie
a kartografie
(1970) a Zásad rozvoj a
komplexnej socialistickej racionalizácie
v reZlOrte
vydaných v roku 1971.
Organizácie rezortu predkládali
na SÚGK polročné a ročné hlásenia a akciách, ktoré ovplyvnili plnenie plánu z hladiska:
zniŽlOvania vlastných
nákladov
a zvyšovania
výkonov, nákladov na realizáciu a výsledného
efektu vyjadreného v Kčs
technicko-organizačných
opatrení.
Výsledný efekt racionalizačných
opatrenf
za
celú pHtročnicu
predstavuje
hodnotu 25260000
korún, z čoho sú 3 558 300 Kčs vyhodIlJotené ako
technicko-organizačné
opatrenia a 21 701 700 Kčs,
ako racionalizačné
opatrenia dosiahnuté zavádzaním novej strojovej techniky a technológie do výrobného procesu, znížovanie nákladov a pod.
Niektoré významnejšie racionalizačné
opatrenia
pBiniesli za celú paťročnicu
hodnotné výsledné
efekty: Automatizované spracovanie THM, zavádzanie automatizácie do geodetických prác na pracoviskách EN, využitie elektrooptických
ctiarkomerov, motorové vozidlá v socialistickej
opatere inžiniersko-technickými
pracovníkmi, využitie stOlných kalkulátJorov H. Pac..1<ardatď.
Májové plénum ÚV KSČ a úV KSS v roku 1974
vysoko vyzdvihlo do popredia komplexnú S1ocialistlckú racionalizáciu
pre intenzifikáciu
našej ekonomiky a zvyšovanie efektívnosti hospo'dárskeho
rozvoja.
Komplexná
socialistická
racionalizácia
má v priebehu 6. paťročného plánu výrazne prispieť k ~zabezpečeniu hospodárskych
úloh a celkového vzostupu našej ekonomiky.

Z týchto aspektov Slovenský úrad geodézie a
kartJografie vydal koncom roku 1975 nové Metodické pokyny na vypracovanie, zavádzanie, sledovanie
a kontrolu
programov komplexnej
socialistickej
racionalizácie
pre organizácie rezortu SÚGK na
obdobie šiesteho pa ťročného plánu.
Ďalšia účinná forma rozvoja iniciatívy pracujúcich, ktorá sa v reZlOrte SÚGK osvedčila, je vynalezcovské a zlepšovatelské hnutie. Bolo hlavne zamerané
na využitie rezerv vedeckotechnického
I'IOzvoja a tématické súťaženie.
V období piatej paťročnice vyhlásil SÚGK v spoločnej tématickej súťaži s Českým úradom geodetickým a kartografickým
(ČÚGK) 9 tématických
úloh. Na 7 úloh došlo 9 návrhov riešenia. Z najúspešnejších riešení tématických úloh možno spomenúť problematiku
Súboru obálov na prepravu
geodetických operátov pri automatizovanom
spracovaní.
Je nesporné, že v tématickom plánovaní a usmerňovaní tVlorčej iniciatívy pracovník ov rezortu sú
ešte značné rezervy, čo potvrdzuje čiastočná stagnácia téma'tickej súťaže za posledné roky. Tak
napr. v roku 1975 boli v rezorte vyhlásené len 2
tématické úlohy, ten istý počet bol aj v roku 1974.
V celom procese, ktJorý sa uskutočňuje na základe iniciatívy pracujúcich sa odráža poznanie,
že naša socialistická spoločnosť dospela do takého štádia rozvoj a, v ~toI'lOm životná úroveň obyvaterstva a starostlivosť o človeka nie je len cierom, ale aj vnútornou potrebou ďalšieho socialistického rozvoja.
Komplexným programom starostlivosti o pracovníkov sa prehlbuje
starostlivosť
o človeka, sústreďujú sily a prostriedky organizácie,
ROH a
spoločenské organizácie na systematické zlepšovanie praoovných a životných podmienok a vytvárajú sa tak predpoklady pre rozvoj ooobnosti pracovníkov, ich tvorivých síl a schopností k plnému
pracovnému a spoločenskému uplatneniu, k žiadúcej stabil1zácii, k posilneniu pracovnej disciplíny
a tým i k lepším praoovným výsledlrom.
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
v dohode s Ústrednou radou odborov a národnými ministerstvami
práce a sociálnych vecí ČSR
a SSR vydali na základe uznesenia vlády CSSR
Č. 139 zo dňa 5. mája 1975 k správe o plnení úloh
starostlivosti
o pracovníkov "Pokyny na ZIOstavettie komplexného programu starostlivosti
o pracovníkov na roky 1976-1980".
Na realizáciu uznesenia vlády SSR Č. 145/1975
k správe o plnení úloh v starostlivosti o pracovníkov Slovenský úrad geodézie a kartografie vyko. nal určité opatrenia, napr.: Predseda SÚGK zriadil
riadiacu skupinu, ktorá vypracovala harmonogram
politicko-organizačného
zabezpečenia
komplexného programu v zmysle cit. vládneho uznesenia.
Na základe pokynu SÚGK si organizácie r-e~ortu
SÚGK vypracovali komplexně programy starostlivosti o pracovníkov, súčasne s návrhom plánu
na šiestu pHťročnicu v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi ROH a zaslali ich v určenom termíne na SÚGK.
Komplexně programy vyjadrujú ciele sociálnej
politiky našich organizácií, ktorě smerujú v súlade s technickoekonomickým
rozvojom organizácie a SIOciálnym rozvojom územných celkov, v ktorom majú organizácie sídlo, k sociálnemu I'IOZVOju kolektívov pracovníkovo
Komplexně programy
vychádzajú
ZD zásad a
hlavných úloh starostliVlDsti organizácií o pracDv-
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níkov a zameriavajú sa na tieto oblasti činnosti:
Slovenská kartografia, n. p., ako rezortný účelo·
skval1tňovanie sociálnej štruktúry pracovných
vý podnik sa vo svojich závazkoch na počesť XV.
kolektívov,
zjazdu KSČ zameral najma na novú problematiku
zlepšovanie
pracovných podmienok,
súvisiacu s vydaním Atlasu SSR. Celkovú hodnotu závazkov Slovenská kartografia, n. p. vyčislila
zlepšovanie životných podmienok,
rozvíjanie
starostlivosti
o niektoré
skupiny
na 281900 Kčs, ČIO je zVýšenie o 32,7 % oproti
s osobitnou pozornosťou vytváraniu podmienok
povodnému plánu na rok 1975.
pre prácu žien, pracovník ov, rodinných príslušSpráva geodézie a kartografie, Bratislava (SGK)
níkov a dochodcov,
sa obrátila s výzvou na všetkých pracovník ov, aby
rozvoj pracovnej iniciatívy, zapájanie dio ve- svojou angažovalllou a kvalitnou prácou na počesť
decko-technického
rozvoja a zvyšovanie poliXV. zjazdu KSČ čO najviac prispeli k uskutočňotickej aktivity pracovníkovo
vaniu vy'týčených úloh, k naplneniu perspektív ďalšieho socialistického
rozvoj a našej vlasti, aby
Slovenský úrad goodézie a kartografie
na zauplatňovali progresívne metády riadenia a organibezpečenie uznesenia vlády SSR Č. 258/1975 vydal
zácle činnosti kolektívlOv a vytvárali optimálne
"Zásady na uzatváranie kolektívnych zmlúv na mk
1976 a ďalšie roky šiestej paťročnice. Podfa týchpodmienky pre rozvoj pracovnej iniciatívy.
to zásad organizácie rezortu SÚGK vypracujú koPracovníci
Krajskej správy geodézie a kartolektívne zmluvy.
grafie v Prešove prijali na počesť konania XV.
V záujme zlepšeni a pracovných, zdravotných, sozjazdu KSČ spevnenie povodnéhJO závazku na rok
ciálnych, kultúrnych a ďalších životných podmie1975 o 18,9 %.
nok pracujúcich bude obsahovať kolektívna zmluHodnotne, konkrétne a kontrolovatelné
závazky
va konkrétne závazky, najma na zabezpečenie zána počesť XV. zjazdu KSČ si dali pracovníci Krajmerov
komplexných
programov
starostlivosti
skej správy geodézie a kartografie v Banskej Bysto pracovníkovo
Jednotlivé
úlohy
vyplývajúce
rici, ktorí si spevnili a fIOzšírili povodné závazky
z komplexného programu starosmVlOsti o pracovna rok 1975 o 72,3 %. V závlizkoch sa zvlášť zaníkov sa postupne budú začleňovať do ročných ]ro- merali na špecifickú problematiku
Stredoslovenlektívnych zmlúv, plánov a rozpočtov, ktoré sa
ského kraja z hladiska dobudovania a obnovy mav prlebehu roka realizujú.
pového fondu máp vefkých miemk. Toto zvýšenie
závazkov predstavuje hodnotu 1715 Kčs na každéSlovenský úrad goodézie a kartografie za účeho pracovníka organizácie.
lom zabezpečenla uznesenla vlády SSR č. 294 zo
Ako vidieť z doteraz uvedeného, nie sú tu spodň,a 24. 9. 1975 k výzve ÚV KSČ, vlády ČSSR, úRO
menuté všetky organizácie rezortu, ale len tie,
a ÚV SZM k rozvoju pracovnej lniclatívy na poktoré svoje závazky v predstihu zaslali na SÚGK.
česť XV. zjazdu KSČ uložil všetkým organizáclám
Na základe vlastného zistenia možno však jednorezortu rozpracovať v súčlnnosti so straníckymi
značne prehlásiť, že t. Č. aj na ostatných arganiorgánmi, orgánmi ROH a SZM výzvu na svoje
záciách rezortu prebiehajú mnohé akcie na mzkonkrétne podmienky, venovať všestrannú starostlivosť a podporu rozvoju lnlclatívy pracujúclch na
šírenie závazkového hnutia.
počesť XV. zjazdu KSČ a 55. výročla založenia
Možme smelo prehlásiť, že výzva "Novými praKSČ a zamerat svoje úsilie na rozhodujúce t,ažiscovnými úspechrni v ústrety XV. zjazdu KSČ",
kové úlohy, na plynulý prechod dio šiestej paťpodnietila iniciatívu všetkých pracovníkov rezortu,
ročnice a na zabezpečenie
úloh štMneho plánu
a to v období, keď sa značne zvyšujú nároky na
na rok 1976: rozvoj závazkového hnutia a praoovkvalitu a efektívnosť výroby, keď sa urýchluje venej iniciatívy orientovať na každom praoovisku
deteckotechnický
pokrok. V tejto súvislosti odpoveď
na zabezpečenle tých celospoločenských
úloh, od
na výzvu má niektoré charakteristické
črty vo všetktorých závisí zvyšovanie efektívnosti.
kých organizáciách rezortu, ako napr. jedlllortlivci
ikolektívy
prijímajú závazky ako vlastnú "ec na
Je príjemné konštatovať, že niektoré organizácie už v predstihu iniciatívne
prlamo reagovali
základe poznania úloh a problémov. Zvyšuje sa počet závazkov. zameraných na zvýšovanie kvality a
na výzvu straníckych,
štátnych a spooločenských
efektívnosti. Zvyšovanie Výroby sa úzko spája soorgánov "Novými pracovnými úspechmi v ústrety
zlepšovaním praoovných a životných podmienok.
XV. zjazdu KSČ". Tak napr. pracovníci Goodézie
Skvalitňovanie a zhospodárnenie výroby, odstráňon. p. v Žiline už 18. 9. 1975 oznámili na SúGK,
vanie namáhavých
neproduktívnych
prác riešia
že na počesť XV. zjazdu si spevňujú a rozširujú
organizácie uplatň,ovaním komplexDp.j socialisticsocialistické
závazky. Kolektív Automatizačného
kej racionalizácie.
Poznatky ukazujú, že zavádzastrediska súťažiaci o titul BSP sa obrátU na ostatnie týchto charakteristických
črt do života je náné podnikové kolektívy s výzvou o prehodnotenie
ročné, ale reálne s vefkým politickým a hosposvojich možností a schopností za účelom splnenia
plánu piatej pafročnice
do 30. 11. 1975 a rozdárskym dopadom.
vinutie novej pracovnej iniciatívy na splnenie úloh
Teraz, na rozhraní, keď prechádzame z piatej
prvého roku šiestej paťročnice.
do šiestej paťročnice, sme si vedomí toho, že máme
za sebou uzavreté jedno obdobie činorodej práce
Relatívne vefmi hodnotné a konkrétne závaztvorivéhJO pracovného úsilia a naša doterajšia in iky na počesť XV. zjazdu KSČ si dali pracovníci
ciatíva je korunovaná
velkými
úspechmi.
Pod
Geodézie n. p. Prešov, ktorí si povodné závazky
vplyvom týchto úspechov sa však sústreďujeme
na rok 1975 spevn~li a rozšírili. Plánované hospona ďalšiu nie menej náročnú etapu. Je to také
dárske úlohy na rok 1975 sa zaviazali splnit už
jednoduché a prirodzené pre nás všetkých pracov19. decembra 1975. Navlac vyprodukované
práce
níklOv rezortu geodézie a kartografie, že si znádosiahnu predovšetkým na prácach, ktoré nemali
sobujeme svoje sily a schopnosti a kladieme si
povodne v ročnom pláne a sú z hladiska celonáročnejšie
úlohy do budúcnosti, reálne ciele,
spoločenského velmi potrebné, napr. vyhotovenie
lebo sme si vedomí toho, že to "logické" stále
podkladov pre olympijskú dedinu v Tatrách, vyplatí: Ako budeme dnes pracovať, tak budeme
hotovenie projektov HTÚP pre kolektivizáciu horzajtra žit.
ských a podhorských oblastí, a plod.
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Ing. Bořivoj Delong., CSc., Ing.Milouš Kotal,
Ing. Jan Neumann, CSc., VÚGTK v Praze

Realizace výsledků vědeckotechnického
rozvoje v roce 1976a v 6. pětiletce
v resortu ČúGK
001.8:528:336.2:330.413.2(437)

,,1976/1980"

V podmínkách vědeckotechnické
revoluce přechází věda z oblasti společenské
nadstavby do
oblasti materiální základny a stává se výrobní silou společnosti.
Nezbytným předpokladem
tohoto procesu je soustavné zavádění výsledků vědy
a výzkumu do praxe, tj. realizace vědy a Výzkumu. Bez realizace v praxi se nemůže věda nikdy
stát materiální
a výrobní silou společnosti.
Socialistická společnost má díky svému plánovitému rozvoji větší předpoklady řídit tento proces.
Základní politickou směrnicí XIV. sjezdu KSČ
(1971) pro organizace vědeckovýzkumné
základny je proto požadavek spojení vědy a praxe, který se rovněž realizuje v prQcesu zavádění výsledků vědy a výzkumu do výroby. Tento požadavek
byl dále konkretizován
na květnovém plénu OV
KSČ (1974) k otázkám vědeckotechnického
rozvoje čs. národního hospodářství
a vyjádřen zde
jako požadavek soustavnosti
a plynulosti procesu: věda-technika-výroba-užití.
Nedávno byl
požadavek spojení vědy a praxe znovu zdůrazněn
na XII. plénu ÚRO (1975).
V duchu závěrů XIV. sjezdu KSČ přikročil resort ČÚGK k soustavné, cílevědomé, plánovité a
centrálně
řízené realizaci
výsledků výzkumu a
vývoje
ve
svých
provozních
organizacích.
V zájmu zvýšení účinnosti vědeckovýzkumnýcli
prací VÚGTK pro rozvoj resortu ČÚGK došlo během 5. pětiletky postupně k výrazné koncentraci
prostředků
a kapacit
výzkumu na rozhodující
úkoly rozvoje odvětví geodézie a kartografie. Mezi
tyto úkoly byla začleněna automatizace
zpracování evidence nemovitostí,
automatizace
tvorby
a obnovy map, tvorba a integrace informačního
systému geodézie a kartografie a racionalizace řízení geodetických
a kartografických
prací. Aplikovaný výzkum se dále více orientoval na takové
úk1oly, u nichž existoval zdůvodněný
předpoklad
realizace jejich výsledků v praxi a docílení ekonomického nebo významného společenského efektu, přičemž realizační úkoly patřily k prvořadým
nebo i stěžejním úkolům plánu RVT. Základní výzkum byl zaměřen na perspektivní a společenský
závažné problémy, při jejichž řešení má VÚGTK
v podmínkách
l'Iozvinuté mezinárodní
vědeckotechnické spolupráce nezastupitelnou
úlohu a předpoklady efektivního r07.voje.
2. Hlavní výsledky výzkumu a realizace
v 5. pětiletce
Celkově lze říci, že plán výzkumu a realizace
jeho výsledků byl v 5. pětiletce s menšími odchylkami splněn. Tyto odchylky nemají zásadní charakter a byly způsobeny většinou potížemi při zajišťování kooperací, zejména výpočetní techniky,
a při zajišťování investic.
V souladu s projekty bylodol)ončeno
řešení
všech tří úkolů státního plánu rozvdje vědy á tech-

niky, k nimž se zdarem proběhla v prosinci 1975
závěrečná
oponentní
jednání. V rámci prvního
z nich, který byl věnován problematice družicové
geodézie a astrometrie,
byla dořešena metodika
pozorování
umělých družic Země komorou SBG
a technologie zpracování jeho výsledků a na základě pravidelných
observací
zeměpisné
šířky
a délky byly analyzovány zákonitosti zemské rotace a pohybu pólů. U druhého úkolu, který se
zabýval výzkumem geodynamických vlivů, byl dokončen výpočet tíhových charakteristik
Země na
území ČSSR, uzavřeno hodnocení přesnosti astronomicko-geodetického
operátu, odvozeny základní
zákonitosti
vývoje jednotlivých typů recentních
pohybl1 zemské kl1ry a dořešena metodika pozorování i vyhodnocení slapových variací tíže, včetně
laboratorního zajištění. Třetí úkol státního plánu
vyústil ve vypracování koncepce a metodiky tvorby, aktualizace a využití hlavních složek informačního systému geodézie a kartografie, tj. subsystému geodetických informací, registru evidence nemovitostí a subsystému kartografických
informací, a svými realizačními výstupy umožnil přikročit
k postupnému budování jeho prvních registrl1.
Z úkoll1 resortního plánu rozvoje vědy a techniky zasluhuje
prvořadou pozornost stěžejní úkol
č. 7.8, zaměřený na výzkum a ověření koncepce,
obsahu a zpracování
evidence nemovitostí a základní mapy velkého měřítka. V rámci tohoto úkolu byly výzkumně rozpracovány a experimentálně
ověřeny závažné inovace, vedoucí ke zjednodušení, zrychlení a zlevnění výrobního procesu v oblasti evidence nemovitostí a mapování v extravilánu a intravilánu. Ekonomický efekt těchto inovací byl u tohoto úkolu poprvé vyjádřen promítnutím do plánových normativů a představuje po
splnění
realizačních
podmínek
v resortu ČÚGK
a v období 6. pětiletky relativní úsporu 110 pracovníků a úsporu nákladů a kapacit ve výši přes
100 mil. Kčs. Tento významný ekonomický přínos
se stal základem rámcového socialistického závazku VÚGTK na 6. pětiletku, kterým se pracovníci
VúGTK zavazují vytvořit předpoklady k tomu, aby
provozní organizace
resortu mohly z celkového
plánovaného nárůstu objemu výkonl1 pro pětiletku
ve výši kolem 350 mil. Kčs naplnit nejméně jednu
třetinu cestou realizace vědeckotechnických
inovací.
Významné postavení mezi ostatními resortními
úkoly zastávají úkoly mezinárodní
vědeckotechnické spolupráce. V přímé spolupráci našeho ústavu s Ústředním vědeckovýzkumným ústavem geodézie, fotogrammetrie a kartografie v Moskvě byla
vyřešena technologie nivelace I. řádu v horských
oblastech a byl vyvinut soubor základních programl1 pro automatizované
zpracování
polohopisu
a zčásti i výškopisu map velkých měřítek s využitím počítače EC 1030 a automatického koordinátografu.
V rámci dalších resortních úkolů byly dosaženy
tyto výsledky: Realizace technologie automatizo-
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vané tvorby map velkých měřítek přinesla upřesnění této technologie, zhodnocení jejich technickoekonomických
parametrů
a zdokonalení
programového systému pro počítač Tesla. Výsledkem realizace automatizovaného
zpracování evidence nemovitostí je uložení celkem 60 % základních údajů na paměťová média počítačů a některé inovace při zakládání i aktualizaci kmenového souboru, které přinášejí roční úsporu přes 500 tis. Kčs.
Byla dokončena realizace koncepce využití mikrofilmové techniky v geodetických
a kartografických pracích, jejímž výsledkem je vypracování
a realizační ověření technologie mikrofilmování
písemných,
grafických
i vícebarevných
předloh,
technologie tvorby odvozených map velkých měřítek pomocí mikrofilmu a ekonomické zhodnocení
realizace. Výzkum geodetických a fotogrammetrických prací pro výstavbu a proVloz pražského metra
vyústil v realizační výstupy zejména při zaměřování tunelového profilu, které představují úspory
nákladů přes 200 tis. Kčs ročně, přičemž nepřímé
úspory vzniklé omezením uzávěrek tunelů jSiOuasi
desetinásobné. V roce 1975 byl také dokončen výzkum využití elektronických
registračních
tachymetrů pro geodetické práce, který přinesl řadu
nových technologií a prokázal jejich efektivnost.
V obiOru kartografie byla vyřešena koncepce jednotné soustavy
školních kartografických
pomůcek pl'O vyučování dějepisu a byl dokončen výzkum údržby mapového fondu v měřítku 1:5000,
včetně využití ortofiD'tometody. Na úseku racionalizace řízení geodetických a kartografických
prací
byla technologicky
vyřešena
automatizace řady
ekonomických
agend a evidencí, jejíž výsledky
byly zčásti zavedeny do praxe resortních organizací ČÚGK.
Souhrnně řečeno, k hlavním výsledkům realizace výzkumu v 5. pětiletce
patří automatizovaná
evidence
nemovitostí, automatizace
dílčích procesů tvorby map velkých měřítek, technologie
tvorby digitálních základních i účelových map velkých měřítek, vče1tně jejich baze dat, zavedení
mikrofilmové techniky do dokumentace geodetických a kartografických
materiálů a do tvorby odvozených map, racionalizace
budování bodového
pole pomocí elektronických tachymetrů i analytické aerotriangulace,
dílčí automatizace
elmnomických agend, zakládání prvních registrů inflQťmačního systému geodézie a kartografie,
dílčí automatizace profilování tunelů pražského metra aj.
3. Hlavní úkoly výzkumu v 6. pětiletce
Plán rozVllOjevědy a techniky na 6. pětiletku
je členěn
na 6 vědeckovýzkumných
programů,
odpovídajících
6 rozvojovým programům mezinárodní vědeckotechnické
spolupráce geodetických
služeb socialistických
států. Zmíněné programy
mají toto zaměření:
1. Výzkum problematiky
fyzikální geodézie.
2. Výzkum zdokonalení a integrace informačního
systému geodézie a kartografie.
3. Výzkum racionalizace
tvorby map a evidence
nemovitostí.
4. Výzkum v oblasti inženýrské geodézie.
5. Výzkum nových kartografických
výrobků.
6. Zdokonalení metod řízení a plánování geodetických a kartografických
pracÍ.
V rámci 1. programu bude s využitím experimentálního
zařízení
Geodetické
observatoře
Pecný
zkoumána astrometrie a dynamika umělých družic
Země a vektor zemské rotace s cílem zpřesnění

metod určování vzájemné polohy vzdálených bodů
a hlubšího ob}asnění záklOnioostí zemské rotace
a pohybu pólů. Dále bude rozvíjen Výzkum elastických a tíhových parametrů Země a výzkum recentních pohybů zemské kůry se zvláštním zaměřením na oblasti technogenních pohybů a na oblast styku Karpata
Českého masivu.
Náplní 2. programu bude v prvé řadě výzkum
integrovaného
systému lokalizačních
informací a
výzkum systémové a nadsystémové integrace, který zajistí přechod celého systému z dosavadní roztříštěné technické základny na jednotnou bázi reprezentovanou
počítačem EC 1030. Pro zajištění
budoucího provozu ISGK bude řešena problematika
organizace
a provozní funkce systému. Součástí
programu bude také výzkum numerických metod
zpracování geodetických
informací, zaměřený na
zefektivnění dosavadníCh výpočetních
algoritmů.
Následující 3. program je hlavně zaměřen na
výzkumné dopracování a realizaci inovací na úseku evidence nemovitostí a tvorby map velkých
měřítek, vzešlých z řešení výzkumného úkolu č.
7.8/1975. Přitom součástí programu bude též ověření některých inovací formou experimentů ve spolupráci s orgány ministerstva zemědělství a výživy. Dále bude ve spolupráci
VÚGTK Praha
a CNIIGAiK Moskva dokončen a ověřen výzkum
automatizace
tvorby číslicových map, který přispěje ke sjednocení technické i technologické základny automatizované
tVllOrbymap v socialistických státech. Program bude též doplněn výzkumem
racionalizace
dokumentačních
prací a výzkumem
zdokonalení interpretace
leteckých a družicových
snímků.
Součástí 4. programu je výzkumné a techlllologické zabezpečení geodetických prací v investiční výstavbě. V rámci programu bude pokračovat
výzkum geodetických
a fotogrammetrických
metod pro zajištění
výstavby a provozu pražského
metra. Dále bude věnována pozornost zdokonalení a realizaci technologií tvorby digitálních účelových map velkých měřítek. Část programu se
zaměří na vývoj a realizaci speciálních aplikací
geodetických
a fotogrammetrických
metod
ve
strojírenství
a v průmyslu.
V náplni 5. programu je především rozvoj tvorby
nových k,artografických
výrobků na úseku tematické a odvětvové kartografie a výzkum racionalizace obnovy topografických
map celé měřítkové
řady. Budou vypracovány zásady pro tvorbu tematických odvětVllOvýchmap a atlasů, navržena nová
kartografická
díla z této oblasti a zkoumány metody automatizovaného
zpracování kartografické
intepretace
hromadných
informací. \Kromě toho
budou sledovány možnosti využití moderníCh polygrafických
a reprodukčních
metod a materiálů
pro tisk map [např. čtyřbarevný ofset).
!úkolem 6. programu je tvorba automatiZiované
soustavy řízení geodetických
a kartografických
prací se zaměřením na subsystém plánování a na
výpočetní techniku JSEP. V rámci programu je též
plánován výzkum ekonomicko-matematických
metod, přičemž zvláštní pozornost bude věnována optimalizačním metodám při plánování. Do programu je rovněž začleněna tvorba jednotného systému technických předpisů v geodézii a kartografii.
Z uvedených úkolfi budou stěžejními ty úkoly,
které budou mít rozhodující význam pro docílení
ekonomických ukazatelfi 6. pětiletky, stanovených
provozním organizacím našeho resortu, tj. zvýšení
produktivity práce o 30 % a snížení vlastníCh nákladfi o 20 %. K takovým úkolfim bude v prvé

1976/17

Geodetický a kartografický obzor
18
ročník 22/64, číslo 1/1976

Delong, B. a kol.: Realizace výsledků vědeckotechnického rozvo;e v roce 1976 a v 6. pětiletce v resortu ČaGK

řadě patřit výzkumné dopracování a proVlOzníreaOd samého počátku pětiletky bude možno realizace všech inovací plynoucích z řešení úkolu
lizovat pouze ty inovace, jejichž dopad je uzavřen
č. 7.8 pro oblast evidence nemovitostí a mapování
pouze v okruhu reSlOrtu ČÚGK.
ve velkých měřítkách, dále racionalizace oblllOvy
V oblasti agendy EN je ua zavedení systematictopografických
map celé měřítkové řady, vývoj
kého sběru informací o změnách v EN. Cílem je
využití všech jejich dostupných zdrojů pro zabeznových technologií v oblasti užité a inženýrské
goodézie a integrace sdružených činností v geodépečení souladu EN se skutečností při současném
omezování pochůzky v terénu a pro pláoování
zli a kartografU. Vyšší úroveň bude muset docmt
a řízení prací spojených s údržbou EN podle dytéž mezinárodní integrace výzkumu geodetických
namiky výskytu změn.
služeb socialistických státO s cílem rozšířit objem
Další realizovaná inovace se dotýká zpracování
využitelnosti našich Výsledků v zahraničí a zahraEN. Vychází ze zásady, že při dOsledném využití
ničních výsledkO u nás alespoň na 20 %.
všech možností výpočetní techniky postačuje, aby
komplexní informace o nemovitosti byly obsaženy
4. Hlavní realizační úkoly v 6. pětiletce
výhradně v jediné sestavě. Obsah ostatních výstu4.1 R e a 1 i z a c e i n o v ,a c í v e v i den c i n e - pů bylo možno účelově redukovat 'tak, aby v nich
byly zahrnuty jen ty údaje, jež jsou pro ten který
movitostí
způsob využívání třeba. Tímto opatřením klesají
Evidence nemov~tostí (EN) je jedním ze spolenáklady na tisk při zakládání kmenovéhto souboru
čensky závažných souborů informací potřebných
přibližně na polovinu.
pro plánování a řízení národního
hospodářství.
Poslední z inovací, které lze realizovat již od
Inovace zamýšlené pro 6. pětiletku tuto její úlohu
roku 1976, je uplatnění výpočetní techniky při zpraplně respektují, dále ji zdOrazňují a přispívají
cování podnikových evidencí pozemkO pro sociai k možnostem optimálního
využívání informací
listické
zemědělské i nezemědělské
organizace.
v ní obsažených.
V prvé fázi pOjde o zakládání evidencí pOdy jako
V celém přístupu k zavádění inovací je nutno
základního výrobního prostředku. V dalším prov prvé řadě dodržovat zásadu zjednodušení, zrychcesu však budou z EN poskytovány i údaje pro
lení a zejména zlevnění celého procesu získávání,
operativní řízení zemědělské výroby, a to zejména
udržování, zpracování, využívání a vydávání inforve formě podkladO pro registr PÚDA, který je
mací i za cenu ústupu od vžiJtých mlllOhaletých součástí automatizovaného
systému řízení v zetradičních zvyklostí.
mědělství.
Evidence' nemovitostí představuje komplex bezV prOběhu 6. pětiletky, zhruba kolem roku 1978
mála 14 miliónO inflOrmací (vět) o jednotlivých
dojde k zásadní změně v sysrt:ému zpracování EN,
nemovitostech a jejich uživatelích a vlastnících.
a to v dOsledku přechodu na počítače 3. generace
Je zřejmé, že ovládání tak velkého souboru vy- typu EC 1030 jako jednotné výpočetní techniky
žaduje velmi značné nároky jak na státní fi- ve všech krajích. Tím bude umožněno zpracovávání
nanční prostředky, tak i pracovní kapacity a stroinformací
i podle nadkrajových
hledisek, které
jový čas výpočetní techniky. Z uoho dOvodu musí
zatím nebylo možné VZhledem k rOznorodému
být zvlášť bedlivě zvažován z hlediska celospoleparku počítačů, na nichž jsou údaje EN uloženy.
čenské potřebnosti a přínosu jakýkoliv zásah do
Nejpodstatnější změnou však je zcela jiný, prostruktury
evidovaných informací. Analýzou byllo gresívní a ekonomicky výhodný přístup k manizjištěno, že doplnění jednoho dalšího nového údapulaci se soubory, umožněný diskovým operačním
je do informací o nemovitosti si v rozsahu celého
systémem. Pro jeho oprt:imální využití však bude
souboru vyžádá celkové náklady pohybující se od
nutno provést určité úpravy ve struktuře souborO
7 do 14 miliónů Kčs (podle charakteru údaje).
a uspořádání údajO. Náklady tím vzniklé se však
To z ekonomickéhto hlediska není zanedbatelné,
ve velmi krátké době vrátí díky podstatnému snínehledě na to, že automaticky vzrůstají i nál'lOky žení časů a s tím spojených výloh na změnové
na aktualizaci.
řízení. V daleko širší míře bude možoo poskytoVzhledem k tomu, že evidence nemovitostí není
vat informace z EN přímým výstupem z počítače
uzavřený izolovaný systém, ale je organicky proi formou nestandardních sestav. Rovněž proces supojena do řady resortů a do celého hospodářskémarizace sektol'lOvých přehledů o plochách kultur
ho života, je uskutečnění řady navrhovaných ino- se stane v převážné míře výhradní záležitostí povací podmíněno meziresortním pnojednáním a od- čítačového zpracování.
zkoušením a také v některých případech předPřechod na počítač EC 1030 umožní ve všech
pokládá, že dojde ke změnám některých normativkrajích uplatnění inovace, jež je zatím omezena
ních dokumentů. Podle Výsledků tohoto procesu
na okruh, kde je EN zpraoovávána na počítačích
pak může postupně docháze't k realizaci jednotliTESLA. Touto změnou kvalitativního
charakteru,
vých navrhovaných změn v průběhu pětiletky. Ně- která významně ovlivní činnost středisek geodézie,
které z inovací jsou závislé i na náhradě stávajíje využívání přímého výstupu z počítače na mikcí výpočetní techniky novou, eventuálně i na aprofilm
(COM) v evidenci nemovitostí. Aplikací
likaci techniky, která v této sféře nebyla dosud
tohoto zpOsobu vyhotovení výsledných operátů
využívána. Uplatnění těchto fa~torů však není
dojde k podstatnému
snížení nákladů na zpravždy možno plně zabezpečit jen z pozice Ceskécování, úspoře materiálu a zejména omezení náho úřadu geodetického
a kartografického
jako
rokO na archivační a manipulační prostory. Značpředstavitele resortu.
ně se zvýší i kultura práce na SG a usnadní zacháInovace v evidenci nemovitostí navržené pro ob- zení s operáty EN ve formě mikrofiší. K využívání
dobí 6. pětiletky je možno podle charakteru roztéto inovace jsou střediska goodézie již vybavočlenit do několika skupin:
vána potřebnou technikou v rámci realizace koninovace v obsahu evidence nemovirt:ostí
cepce využiti mikrofilmu v dokumentaci geodeticinovace v agendě evidence nemovitostí
kých prací. K ověřování všech možností této inoinovace ve zpracování EN na počítačích
vace dojde již v prOběhu l'IOku1976. Přitom budou
inovace podnikové evidence pozemkO.
konkretizovány i nároky na potřebné počty a typy
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přístrojů pro optimální využívání mikJ.'ofiší v předstihu před jejich hromadným využíváním.
V procesu automatizovaného zpracování dat začínají působit největší potíže kapacitní problémy
při pořizování vstupních médií. Dochází k nim zejména tam, kde jde o jednorázové nápory, jako
je tomu i při změnovém řízení v EN. Přechod na
počítače EC 1030 umožní i zde řešit situaci uplatněním pJ.'ogresivní techniky umožňující optické
snímání ručně psaného písma. V praxi to znamená
vyloučení mezičlánku přípravy vstupních médií,
který je vždy možným zdrojem chyb.
Uvedené inovace jsou jen výňatkem nejdůležitějších záměrů na úseku evidence nemovitostí
a doplňuje je celá řada opatření drobnějšího charakteru, která budou postupně
podle možnosti
a potřeb realizována.

center, a to především tam, kde bude nárokována
mimoresortními odběrateli. Rozsah této oblasti lze
(po odečtení již zmapovaných částí) odhadnout
na 8500 km2• Teprve v pozdější době budou takovýmito základními mapami vybavována další střediska obvodního a místního významu, která leží
mimo uvedenou sféru.
•
Rozhodující pro tvorbu základní mapy extravilánu (typ C) je dokončení realizace komplexních
úprav pozemktl., které nutně musí předcházet před
novým mapováním. Protože tyto úpravy ve struktuře půdního fondu integrovaných
zemědělských
závodů budou uskutečňovány postupně v průběhu
příštích asi 20 let, dojde v návaznosti na tento
proces ve stejném rozpětí k přebudování základního mapového fondu v extravilánu. Nová základní mapa zde bude vyhotovována zásadně v měřítku
1:5000 s tím, že s ohledem na potřeby evidence
nemovitostí (hustotu kresby ,a popis parcel) mtl.že
být podle potřeby pořízen oI"i.ginál v měřítku
1:2000. V tom případě bude v souladu se skutečností prtl.běžně udržována mapa v tomto měřítku
a mapa 1:5000 z ní bude odvozována.
Základní mapa extravilánu
bude postupně po
svém vzniku nahra~ovat dosavadní státní mapu odvozenou v měříltku 1:5000 (SMO-5).
V období do dokončení komplexních pozemkových úprav, pokud sl vyhotovení nové mapy nevyžádají již v průběhu tohoto procesu jiné dtl.le-

4.2. R e a 1 i z a c e i n o v a c í v map o v á n í
Zásadní změnou v přístupu k mapování ve velkých měřítkách je zavedení řady inovací, jejichž
výsledkem je tvorba Základní mapy velkého měřítka. S přihlédnutím
k charakteru
území našeho státu, struktuře stávajícího mapového fondu
a k perspektivním požadavkům národního hospodářství budou vyhotovovány tři typy, odlišující se
svými parametry v závislosti na charakteru mapovaného území:

Typ
základ.
mapy

Prostor mapování

A

Intravilán středisek oblastního
významu, průmyslová centra
a regionální aglomerace
předpokládaných polů
urbanízačního rozvoje

B

Intravilán středisek obvodního
a_místního významu

C

Extravilán včetně intravilánu
nestřediskových obcí
(bez investiční výstavby)

Měřítko
graf. originálu

j

Přesnost podrob. bodů

Výsledek mapování

1:1000
popř.
1:2000

mXY=

±

0,14m

Originál mapy,
báze dat ISGK,
číselný plán

1:2000

mXY=

±

0,26 m

Originál mapy,
seznam souřadnic

±

0,50 m

Originál mapy,
seznam souřadnic
bodového pole a bodů
potřebných pro
výpočet výměr

.

\

mXY=

1:5000
popř.
1:2000

Polohopisný obsah mapy bude optimalizován
s přihlédnutím k uspokojování základních požadavktl. uživateltl. mapy, k zajištění jeho aktuálnosti
a k možnostem dalšího účelového využití mapového díla. Proces tvorby a údržby mapy bude
v maximální míře automatizován využitím modeJ.'llí
techniky
při sběru, zpracování,
dokumel1ltacl a
sdělování informací. Racionalizace pracovních postupů bude dosaženo především využitím fotogrammetrických
metod s cílem, aby stanovená
kvalita
byla zabezpečena
při postupné úspoře
vlastních nákladů a zkracování výrobního cyklu
až na dva roky.
Nová základní mapa intravilánu (typ A a B) vyhotovená za státní prostředky
bude zabezpečovat
jak potřeby evidence nemovitostí, tak bude sloužit i úkoltl.m investiční výstavby. Její obsah využijí
a budou na nt navazovat i různé účelové mapy
financované v rozsahu účelových prvků z prostředků jednotlivých objednavateltl..
Tvorba této mapy bude zaměřena na nejexponovanější oblasti urbanizovaných a průmyslových

žité národohospodářské
zájmy, bU(~e nadále udržována a využívána stávající mapa evidence nemovitostí a také SMO-5.
Při tvorbě základní mapy typu C se v maximální míře počítá s využitím universální fotogrammetrické
metody, která se při experimentálním
ověřování
ukázala
jako nejvýhodnější. Dále se
předpokládá
zjednodušení procesu místního šetření a technologie tvorby mapy tak, aby i zde se
výrobní cyklus zkracoval až na 2 roky.
V prtl.běhu 6. pětiletky bude ověiíována i možnost a vyhodnost tvorby základní mapy extravilánu metodou diferenciálního
překreslování,
která
může poskytovat řadu specifických informací ze·
jména pro projekční účely.
4.3. R e a 1 i z a c e i n for m a ční h o s Ysté m u
geodézie
a kartografie
Pro období 6. pětiletky
se předpokládá
podstatný pokrok v naplňování usnesení vlády ČSSR ze
dne 24. 1. 1973 č. 20 "o zdokonalování a raci ona-
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lizaci inflOrmačních soustav a perspektivách jejich
integrace", které v bodě 2.8 své přílohy č. 2 ukládá resortu goodézie a kartografie vybudovat počítačově orientovaný informační systém geodézie
a kartografie.
Do struktury tohoto systému náleží digitální
mapa na úmvni podrobnosti měřítka 1:1000, jejíŽ
báze dat se bude budovat zejména v urbanizačních
aglomeracích s cílem zabezpečit dílčí podmínky
pro rozV!Ojautomatizovaných systémů řízení komplexního rozV!Oje velkých měst, pro praktické
uplatnění záměrů automatizovaného
projektování
v investiční výstavbě a také pro účely automatizované výroby originálů základních a účelových
map velkých měřítek.
Dále pak do uvedeného informačního systému
spadá digitální mapa na úrovni podrobnosti měřítka 1:10 ODD, jejíŽ báze dat se bude vytvářet postupně pro jednotlivé kategorie územních objektů
pro celé území republiky se záměrem uspokojovat postupně se formující požadavky rozvoje automatizovaných systémů řízení na úrovni oblastního a územního plánování, správy velkých komplexů územních objektů a rovněž automatizace procesů globálního projektování investiční výstavby;
zároveň se pak budou vytvářet předpoklady pro
automatizaci tvorby originálů základních a tematických map středních měřítek.
Nejrozsáhlejší složku informačního systému pak
představuje evidence nemovitostí, jejíž báze dat
je na počítačovém médiu budována s cílem optimalizovat podmínky pro zdokonalení správy nemovitého národního majetku a zvláště ochrany zemědělského půdního fondu, pro uplatnění automatizace v řízení zemědělství a investiční výstavby
a v neposlední řadě též v zájmu racionalizace
výkonu resortní agendy evidence nemovitostí.
Výsledky výzkumu i jejich dílčí realizace v průběhu 5. pětiletého plánu potvrdily zásadní možnost
řešit celou naznačenou oblast problémi'1 s účinným
využitím výpočetní techniky a ukázaly cesty budování efektivních
vazeb informacního systému
geodézie a kartografie na jeho okolí.

ho měřítka, do jejichž procesu již byla automatizace v širokém provozním měřítku zavedena, pouze modifikace dosavadního stavu. Tyto modifikace
sledují cíl dosáhnout relativně malým dodatkovým vkladem odborných kapacit a finančních prostředků k těm, jež byly ve značném rozsahu vyčerpány na jednoúčelově orientovanou automa'tizaci těchto aktivit, aby její Výsledky nabyly rozsáhlejší společenské využitelnosti při zásadním zkrácení nároki'1 na živou práci a čas každé jejich aplikace a byly tak výrazněji než doposud zhodnoceny.
Ve sféře map středních měřítek pak automatizace tvorby mapových originálů
přes příznivé
strojové předpoklady a dobrou úroveň technologických poznatků zatím nepronikla do provozní
praxe. Důsledkem toho je nesoulad disponibilních
zdrojů živé kartografické
práce a objemu požadavků na výrobu map, který se projevuje setrvalým zaostáváním
objemů a temp kartografické
produkce za jejich společenskou potřebou. V období 6. pětiletky proto pŮjde o to využít analogicky jako na úseku evidence nemovitostí a tvorby
map velkých měřítek i v této nedílné oblasti působnosti geodézie a kartJografie automatizace výrobního procesu jako prostředku řešení naznačené
disproporce, neboť žádná jiná alternativa za daného výhledu rozvoje pracovních sil nepřipadá v úva-
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Náplní nadcházejícího
období bude rozšíření
a prohloubení procesu budování a využívání informačního systému, které se bude opírat o
a) racionálnější tvorbu a sběr dat pro vytváření
jeho bází, sledující snížení jeho nákladovosti,
zvýšení jeho rychlosti, zdokonalení vnitřní obsahové homogenity bází systému jako celku
i zlepšení jejich vazeb na obsah návazných systémů;
b) integraci technické
základny systému, reprezentované počítačem EC 1030, umožňující budovat jednotný systémový software pro zakládání a manipulaci bází dat, zabezpečit při snižování dupliCit programovacích prací zvyšování účinnosti automatizace
systému a přispět
k prohloubení technické integrace v nadsystémové úrovni;
c) založení a 1'I0zvinutí banky metod systému, zabezpečující faktické uplatňování systému jako
nástroje zásadní racionalizace
tradičních činností geodézie a karoografie a jako prostředku
pronikavého rozšíření jejich okruhu do všech
takových oblastí, kde pro to budou v systému
založeny podmínky.
Inovace rozvíjené pod označením
informační
systém geodézie a kartografie představují pro případ evidence nemovitostí a digitální mapy velké-

hu.

PřitJom bude inovací na tomto úseku na rozdíl
od procesu racionalizace jmenovaných dvou dalších složek informačního systému geodézie a kartogr,af1e překročena
prozatímní etapa jednoúčelové automatizace přímým řešením dané problematiky na bázi systému, v níž se automatizovaná
tvorba originálů základních a tematických map
středních měřítek uplatní pouze jako jeden ze
základních směrii aplikace báze dat digitální základní mapy 1:10000. Jen v této kartografické aplikaci báze dat digitální základní mapy 1:10000
však lze očekávat snížení spotřeby živé práce
a zkrácení výrobních časii nejméně o 80 % pro
každý dílčí případ náhrady tradičního ručního
zobrazení složek mapového obrazu autJomatizovanou grafickou interpretací
příslušné složky báze
dat.
Komplexní rozvoj informačního systému geodézie
a kartograf1e představuje tedy významný nástroj,
jehož cílevědomé uplatňování může v období 6. pětiletky rozhodujícím zpiisobem přispět k plánovanému zvýšení výrobnosti resortu. Zároveň mohou
být v tomto nastávajícím období v podobě rozvinutého informačního systému položeny základy kvalitativně převratnému stavu, kdy se nové společenské požadavky na geodézl1 a kartograf11 přestanou
uplatňovat jalDo nový tlak na nedostatkové provozní kapacity a stanou se vítanou příležitJostí
k dalšímu společenskému
zhodnocení vybudovaných všestranně využitelných bází dat, vyžadujícímu minimální objemy kvalifikované živé práce.
4.4. R e a I i z a ční
geoclézii

úk oIY

v

i n žen

Ý r sk é

Ve sféře inženýrské goodézie se výrazně projeVUje konkrétní
podíl resortu a celého odvětví
geodézie
a kartografie
na budování národního
hospodářství, zejména v procesu výstavby jak velkých investičních celkii, tak i soustředěné bytové
výstavby ve všech jejích etapách. V souladu s tím
se v priiběhu 6. pětiletky předpokládá kromě stávajících postupii též aplikace a realizace nových
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technologií. Pfijde zejména o postup pro vytyčování prostorové polohy staveb s využitím nejmodernější
měřické
i výpočetní
techniky a dále
o technologii podrobného vytyčování panelových
staveb.
Podle požadavkfi ohjednavatelfi [zejména pl'lOjektoVých ústavO} budou vyhsotovovány digitální účelové mapy jako nezbytné podklady pro aplikaci
progresivních
metod automatiZiOvaného projektování s využitím výpočetní techniky a automatických kreslicích zařízení.
Velmi významnou zfistane i v 6. pětiletce součinnost při výstavbě pražského metra. Zde se výrazně uplatní inženýrská fotogrammetrie
při proměřování
prfijezdních
profilfi a deformací
staničních tunelfi. Pro geodetické práce při výstavbě
metra je rozvíjena řada speciálních přístrojfi a pomůcek, jako je např. laserové zařízení pro montáž
tybinkfi.
Působnost inženýrské geodézie nebude omezena
pouze na odvětví výstavby, nýbrž geodetic~é metody budou nadále realizovány i ve strojírenství,
pro které byla vyvinuta nová technologie pro montáž a seřizování velkých strojních zařízení. Nadále budou též využívány fotogrammetrické
metody při měření tvarů a deformací velkých strojfi
a zásobníků.

Proces realizace výsledků výzkumu byl v 5. pětiletce každoročně
podrobován
analýze přínosů
i nedostatků,
což umožnilo určité jeho zdokona-

Geodetický a kartografický obzor
ročník 22/64, číslo 1/1976
21

lení a vyřešení jeho metodiky. Nedostatkem realizace však dosud zůstává povrchně vyjádřená
efektivnost
vědeckotechnického
rozvoje a malá
ekonomická zainteresovanost
podnikfi i jednotlivcfi na realizaci. Příčiny těchto nedostatkfi spočívají v nedostatečných
ekonQmických rozboreCh
výsledků výzkumu a v nerespektování
vazby realizované technologie nebo výrobku na plánové normativy a ceny.
Odstranění
uvedených
nedostatků realizačního
procesu bude vyžadQvat zvýšení úrovně řídicí práce v resortu i ve V1úGTK.Předpokladem k tomu je
zdokonalit
systém plánových
normativů,
vytvořit nový soubor technických
předpisů, sladit navzájem normativy, předpisy a nový ceník geodetických a kartografických
prací a zavést a rozvinout výzkum ekonomiky a řízení odvětví g8lodézie a kartografie. To umožní prohloubit ekonomické rozbory výsledkfi výzkumu promítnutím jejich
dopadu do plánových normativů a do cen, a tím
dosáhnout
vyšší ekonomické
zainteresovanosti
podnikfi na realizaci.
Před výzkum a realizaci jeho výsledků je možno pro období 6. pětiletky postavit zcela konkrétní úkol: vytvořit předpoklady k tomu, aby z plá-.
novanéhso pětiletého nárfistu objemu výkonfi v celém resortu ve výši kolem 350 mil. Kčs byla nejméně třetina zabezpečena
uplatněním
vědeckotechnických inovací. Uvážíme-li přínosy koncepčních zásad a Výsledných inovací vzešlých z řešení úkolu Č. 7.8/1975 a očekávané výsledky dalšíCh
úkolfi plánu rozvoje vědy a techniky na 6. pětiletku, je tento úkol splnitelný a lze ho i překročit.

Novou iniciativou a aktivitou k plnění
úkolů roku 1976a 6. pětiletky

Rozhodnutí ÚV KSČ o svolání XV. sjezdu KSC
a stanovení hlavních úkolfi pro předsjezdové období vyvolalo souhlasnou odezvu i mezi pracujícími n. p. Geodézie Plzeň.
Vedení podniku v úzké součinnosti se stranickými, odborovými a mládežnickými
organizacemi, BSP a KRB na jednotlivých
pracovištích
se
při kontrole
"Rozpracovaných
závěrů listopadového pléna Ov KSČ do podmínek Geodézie, n. p.,
Plzeň" s kritickou náročností zamysleli nad dosavadními výsledky své práce. Společně posoudili
průběh plnění věcných i hodnotových ukazatelů
plánu roku 1975 i reálné možnosti podniku. Rozhodli se v červenci 1975 přijmout na poč-est svolání XV. sjezdu KSČ dále uvedený socialistický
závazek a současně vyhlásit cíle a organizační
postup k rozvoji iniciativy pro přijetí progresívního plánu roku 1976 a 6. pětiletky.

SOCIALISTICKf ZAVAZEK GEODl!:ZIE, n. p., PLZEN
na dřívější splnění úkolů roku 1975
a cíle a organizační postup k rozvoji iniciativy
pro přijetí progresívního plánu roku 1976
a 6. pětiletky
A. Úkoly plánu roku 1975 budou beze zbytku věcně i hodnotově splněny do 20. prosince 1975.
V popředí pozornosti podniku je zajištění souladu evidence nemovitostí se skutečností
jako základního předpokladu
pro realizaci připravovaných
nových
zemědělských
zákonů,
dále na plné uspokojování potřeb služeb pro
socialistické
organizace
a obyvatelstvo
a
kvalita práce a výrobků.
B. V přípravě plánu na rok 1976 a 6. pětiletku
se pozornost podniku i všech pracovišť soustředí na řešení a realizaci těchto úkolů (problémů):

1976/21

f.:

Geodetický a kartografický obzor
ročník 22/64, číslo 1/1976

Kasl,

Novou

iniciativou

k plnění

1. K dosažení maximálního
uspokojení
potřeb
geodetických
a kartografických
prací v Zápa do českém kraji :bude přehodnoceno
stávající využívání živé práce a všech základních
fondů, zejména strojního vybavení. a provede,na taková opatření, abychom v letech 1976 až
1980 dosáhli:

účasti pracovníků ostatních orgánů a organizací, vysokých škol i případně odborníků z jiných oborů.
Zvláštní pozornost bude věnována problematice EN, tvorbě map a organizaci a řízení.
9. Zajistíme, aby se na přípravě a projednávání
plánu 1976 a 6. pětiletky zúčastnil co nejširší
okruh pracovníků, alby každý pracovník důkladně znal komplexní záměry podniku a konkrétní úkoly svého pracoviště. Současně rozvineme všechny
formy iniciatiVY pracujících
k zabezpečení prováděcích plánů 6. pětiletky.
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Růstu plánu výkonů
Růstu produktivity práce
vlastními pracovníky
Růstu mzdových nákladů
Splnění plánovaného ZVýšení
tvorby zisku

na

135

na 113

%
%

s tím, že v prvních letech pětiletky bude tvorba zisku progresívnější.
Stanovených výsledků
dosáhneme
bez nárůstu počtu pracovníků a
zvyšování koeficientu 'nákladů.
2. V řídící činnosti ibudou vytvářeny organizační,
plánovací a kádrové předpoklady pro realizaci zpracovaných
a schválených
koncepčnlch
záměrů vědeckotechnického
rozvoje podniku
s cílem dosáhnout vysoké technicko-ekonomické úrovně i kvality prací a výrobků. Půjde
především o efektivní využívání měřické, výpočetní, fotogrammetrické,
zobrazovací a reprodukční
techniky,
pokrokových
technologU,
rychlejší realizaci
nejnovějších
poznatkli vědy a techniky ve výrobě, modernizaci a zefektivnění dopravy apod.
3. Pro zkvalitnění
vnitropodnikového
řízení, zejména v předvýrobní
přípravě Výroby, budou
optimálně
využívány
normotvorné
podklady
k objektivizování
potřeby časů, materiálů
a
ostatních nákladů na jednotku výkonů.
4. Pro snížení celkových vlastních nákladů bude
již v přípravě plánu a předvýrobní
přípravě
snižován podíl surovin, materiálu a energie
k výkonům. Zvláštní zřetel bude věnován zhodnocování materiálů dovážených z kapitalistických států
(např. opakované využívání plastických fólií apod.).
5. Urychleně se přistoupí k zajišťování realizace
inovačních
záměrů resortu v oblasti tvorby
map, evidence nemovitostí a inovací k vytvoření podkladů pro plánování a řízení zemědělské velkovýroby.
6. V průJběhu celé 6.. pětiletky budeme účinně
zlepšovat kvalifikační
strukturu
pracovníků
podniku v souladu se zajištěním vzrůstajících
potřeb společnosti na geodetické a kartografické práce. Zvláštní pozornost bude současně
věnována objektivním požadavkům kvalifikačních změn v důsledku vnitřní i vnější realizace vědeckotechnického
rozvoj.e.
7. Na úseku péče o pracující k zabezpečování
pracovní motivace i sociální jistoty a utužení
dobrých
soudružských
vztahů,
vypracujeme
za účasti všech pracujíCích program sociálního rozvoje podniku a tento v průběhu pětiletky budeme důsledně realizovat.
8. V roce 1976 a dalších se rozšíří počet a zkvalitní činnost BSP, KSP. Současně se založí další KRB k řešení kvalitativně
nových potřeb
Výroby, organizace a řízení a navazujících informačních
soustav.
Budeme vytvářet
KRB
v nových, kvalitativně vyšších formách - za

úkolu roku 1976
a 6. pětiletky

Tyto rámcové cíle vycházejí ze závěrů červencového zasedání pléna Ov KSČ z letošního roku
a jsou dále rozpracovány
do konkrétních
technicko- a ekonomicko-organizačních
opatření v návaznosti na "Rozpracování závěrů a úkolů vyplývajicích z listopadového pléna ÚV KSČ" do podmínek Geodézie, n. p., Plzeň.
Závazek obsahoval též výzvu ostatním podnikům resortu k následování, což mělo odezvu především u Geodézie, n. p., Opava a Pardubice a
Geodetického ústavu Praha, které se k ní připojily.
Ve vlastním našem podniku se po sestavení a
schválení progresívního
plánu na rok 1976 a 6.
pětiletku rozvoj iniciativy projevil mimo j.iné také tím, že všechna podniková pracoviště uzavřela vlastní kolektivní i individuální závazky, které vytvořily základní podklad k doplnění a vyhlášeni zpřesněného
"Celopodnikového
socialistického závazku pro období do XV. sjezdu KSC
ft rok 1976".
Tento doplněný a zpřesněný
závazek, který
společně přijali vedení podniku a všechny podnikové organizace, byl vyhlášen v listopadu 1975
a předán nadřízenému resortnímu orgánu a současně stranickým a odborovým orgánům v kraji,
Závazek obsahuje v osmi tematických kapitolách 19 konkrétních
úkolů. Naše pozornost je
tímto závazkem orientována především na splnění všech hlavních úkolů hospodářského
plánu
roku 1976, na zvyšováni tvorby zdrojů, technickoekonomické úrovně a efektivnosti při vynakládání prostředků.
K plynulému plnění úkolů roku 1975 nám mimořádně
pomohlo rozpracování
závěrů listopadového pléna'ÚV KSČ do podmínek podniku. Byl
vypracován dokument, který se stal mimo jiné
základní politicko-organizační
směrnicí pro závěr
5. pětiletky. V účinné spolupráci byla tato směrnice a program
postupně
realizován a každé
čtvrtleti na všech podnikových pracovištích
veřejně prověřováno a hodnoceno jeho plnění.
Na základě velmi kladných zkušeností s uvedeným dokumentem v roce 1975 bylo po důkladném zvážení rozhodnuto zpracovat i pro plnění
náročných úkolů v roce 1976 podobný materiál
pod názvem
;,Politicko-hospodářsky
akční
n. p., Plzeň prorok 1976",

program

Geodézie,

který obsahuje 3 základní části:
- politickoorganizační
směrnici
- technickoekonomický
program
- plán jednotného postupu.
Tento dokument po předchozím
projednání a
schválení se stal nedílnou součástí podnikového
plánu.
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Tvoří základní bázi úkolii, cílii a jednotného
postupu pro činnost hospodářského vedení i všech
podnikových organizací k zajištění plnění všech
úkolii v roce 1976 a z části i v 6. pětiletce.
Vědomi si mimořádně velké závažnosti úkolii
v roce 1976 a 6. pětiletce, uspořádali jsme v listopadu 1975 na všech pracovištích podniku veřejné schiize s cílem dokonale seznámit a jednotně
informovat všechny pracující podniku o úkolech
plánii, o jejich politické, technické i ekonomické problematice
nabo významu. Zajistili jsme
maximální účast a kvalitní priiběh těchto schiizí.
Hlavní referáty přednesl podle předem stanoveného harmonogramu ředitel podniku nebo jeho
náměstek. Tímto zpiisobem se nám podařilo nejen skutečně dobře seznámit všechny naše pracovníky s uvedenou problematikou,
sOuvisející
s plánem, ale také vytvořit dobré podmínky pro
další rozvoj iniciativy a aktivity všech pracovišf
podniku.

Pro dokonalou přípravu k plnění úkolii roku
1976 a 6. pětiletky jsme zajistili ještě další akce,
jako Krajský aktiv hospodářských pracovníkii za
účasti zástupce Č'ÚGK a dále kraJských stranických, politických a odborových orgánii, několik
aktivii hospodářských
pracovníkii, porad širšího
vedení podniku apod.

iniciativou

k

pln~ní

.úkolů

roku

Všechny naše akce, iniciativa
obecný a rozhodující cíl:

i aktivita

sledují

Maximálně uspokojovat
všechny i kvalitativně
nové potřeby geodetických a kartografických praci v souvislosti s rychle se rozvijejícim národním
hospodářstvím a spolupodílet se na dynamickém
rozvoji naší socialistické společnosti.
Jsme přesvědčeni, že se nám při diisledném a
správném vedení pracovníkii podaří realizovat
všechny záměry k prospěchu naší společnosti
i nás samotných.

Z Kr,ajské
geodetické
·a kartografické
spr á v y pro J i h o č e sk Ý k r a j v Čes k Ý c h
děj o v i c 1 c h:
Mari,e Pod h o lov á - ekonomka,

Vyhodnoc-;ní nejlepších pracovníků
resortu ČUGK v roce 1975

V pondělí 24. listopadu 1975 se konala v Klubu školství a kultury v P.raze sl,avnostní konference u pi'1ležitosti předání
23 resortních
vyznamenání "Nejlepší
pl1acovník" resortu Č'es'kého i1řadu geodetického akartograNckého.
Předseda
ČeSlkého i1i'adu geodetického a kartografického soudruh ing. Koubek v i1vodnlm projevu bl,ahopřál jménem resortu -vyznamenaným
pracovníkům
a 'poděkoval za jejich příkladný postOj a přínos pří
zalVádění nových metod práce v oboru geodézie a 'kartografie. Zároveň je požádal, 'aby své dlouholeté zkušenosti předárvali svým spolupraoorvnikfim při plnění
náročných i1kolů 6. pětiletky a pro další rozvoj odvětví geodéme III kartograf1e.
Soudruh Josef Boháč, tajemník Odborového svazu
pracovní,ků státních orgánfi, peněžnictví a zahraniČJniho obchodu blahopřál vyznamenaným pracovníkům jménem odborového svazu a poděkoval za přjjkladnou práci a iniciativu na svých praoovištích, 'kterou je potřebí
dále rozvíjet ve všech formách, aby tak mohly být
splnrěny úkoly, před kterými stojíme v příštim obdobi.
Soudruth ing. Milouš Kotal za vyzn:amenané pI'lacovníky poděkov,al za vysoké uznáni jejich prác,e a jejich
jménem slíbil, že svéZlkušenostl a poznatky budou pře'dávat svým spolupracovníkfi'm, zejména mladým, aby
resort geodézie a kartografie dociloval dalšíCh úspěchů při plněni náročných úkolů 'pm další rozvoj naši
soci'alistické společnosti.
Vyznamenání
"NeŤlepší
pracovník"
v roce 1975 obdrželi tito pr,acovníci:

resortu

CÚGK

Z Čes k é h o úřa d u g ,eode t i c!k é h o a ka r t 0g r a f i c k é h o:
Rudolf M a s nic a - vedoucí odíborný referent - specialista,

B u-

Z V Ý z k u m n é h o i1s t a v u g e ode t i ck é h o, t o po g r a f i c k éh o alk a r t o g r 'a f i c k é h o, P r a h'8. :
Ing. Miilouš K o t a 1 - samostatný
odborný pracovmk - specialista.
Z K 'a r t o g 'I' a f i e, n. p., P r a ha:
Miloslav Hej d uk - vedoucí provuzu
Marie S li b I' t o v á - dělnice.
Z G e ode ti c k é ho i1s t a v u, n. p. P r a ha:
Rudolf Ř e bo ř - ve(joucí oddělení
Vladislarv L h o t k a - referent kontroly.
Geodézie,
n.p., Praha:
Věra K 1í m ov á - technička
Ivanka P o sej p a lov á - technička
Jarmila Min č i č o v á - referentka kontroly.
Z Geodézie,
n.p., České
Budějovice:
Anna D o u chov á - technička
Karel Hra de c k Ý - zástupce vedoucího střediska.
l

Z G e o d é z ie, n. p., Plz e ň:
Václav S ten c - tec'lm;j,k
Milosl'ava H e 'b r o v á - referentka
útvaru obrany.
Z G ,e o d éz i e, n. p., Lib e rec:
Ing. Pavel Ne dvě d - vedoucí systémový inž.
Eva W e i g lov á - technička.
Z G e o d é z i e, n. p., P a rd u b i ce:
JaroslaiV St e f a n - ekonomický náměstek
Ing. Mnan T u I' Č e k - vedoucí střediska geodézie.
Z G e od é z i e, n. p., Brn o:
Ing. Miloslav M ii 11 e I' - vedoucí oddílu
Ing. Marie Mat z k e o:v á - zástupce vedoucího oddílu
Božena B 1a h y n k o v á - referentka PaM
Z GeodézJe,
n.rp., Opava:
Ing. F'rantišek
80 bot ,k a vedoucí
dézie
Jindřich Stě pán
- vedoucí skupiny

střediska

geo-

Všem vyznamenaným btahopřejeme k vysokému ocenění ,a uznání jejich práce, přejeme jim hodně i1spěchů v další činnosti, hodně zdraví a spokojenosti
v osolm1m životě.
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Celoslovenský seminár O skúsenostiach
Z automatizácie
geodetických
a kartografických prác

Mestská rada
Slovenskej
geodeticko-kartog~afickej
spoločnosti SVTS v Br:atislave spolu s Odbornou skupinou pre 8utomatizáciu Slovenskej geodeticko-kartograflck,ej spoločnosti SVTS a Pobočkou SVTS pri S'ÚGK
usporiadali v dňoch 11. a 12. nOV1embra1975 v Bratislave celoslovenský
seminár
na tému "S k ú s e TI o s t i
z a u tom a t i z á c i e g e ode 1:i c k Ý c h a k a r1: 0g r a f i c k Ý c h p r á c ". Cielom seminára 0010, popri
vzájomnom odoV2idani S'i najnovšídh skúseností z apUkácie automaUzácie v r6znych oblastiach geodetickej a
kartografickej
pl'axe, i obo2Jnámenie širokej geooetickej
a kart'ografickej verejnosti s dalším výhladom a perspektívami automatizácie v našom odw.tv1.
Celkove sa seminára
zúčastnilo
160 pracovníkov,
z ktorých v,ačšina hola z organizácii
mimo rezortu
SÚGK. Za rezort CÚGK sa zúčastnili 'SeIl1linára zástupcovia nár. podnik ov Geodézie v Brna a v Opave, dalej
zástupca C'OGK Hko i Společnosti geodézie a kartografia CVTS.
V úvodnej prednáške Ing. Daniel Len k o, námestník
predsedu
SÚGK, oboznámil
prítomných 50 súčasným
stavoma
výhladom automatizácie g.eodetických aka,rtografických prác v SSR. V prednáške sa dotkol viacerých činností, kde a v akom rozsahu sa uplatňuje
automatizácia
a obO'známil prítomných s dalším rozV'ojom automatizácie
geodetických
a kartografických
prác a budovanim aut,om'atizovianých informačných sústav v našom odvetvi.
Ing. Jozef Ma"rek z Geodetického ústavu, n. p., Bmtis1av,a 'prednie5Ol skúsenosti z automatizQlvanej tvorby
má'p velkých mierok z pohloadu ,re'zortnél1o výpočtového
strediska Geodetického ústavu, n. p., Bratislava.
Z pIledrnášky Ing. Helmutha F o 11 r i c h a z Dopravop'rojektu, Bratislava sa prítomni dozvedeli o aplikácii
automatizácie
na" geodetických
prácach v investičnej
výstavbe, menovite pri projektO'Varxi dopra'llných stavieb.
Ing. Eugen A dle r, CSc., a Ing. Milan F a b i á n
z Katedry geodézioe SvF SVŠT v B.ratislave zverejnili
svoje skúsenosti z využiti a digitálneho terénneho modelu pri projektovaní komunikácií.
Podrobnú informáeiu o možnosti ach využiUa stolných
elektronických
počítačo'll v geodetickej praxi všeobecne, dolo~enú aktuálnymi informáciami z oblasti Výroby
tohto druhu techniky podal doc. Ing. Juraj Š o 1c, CSc.,
z Katedry S'IlF SVŠT v Bratislave.
O 'konkrétnych skúsenosti'ach z vyu~itia stolných elektronických 'počítačav v re:wrte SÚGK predniesla ,referát Ing. Mária M a r ,k o v á, pDacovníčka výpočtového
strediska Geodetického ústavu, n. p., Bratislava.
Skúsenosti z a:utOlmaUzovaného spracov,ania obnovy
a údržby ·písomného operátu EN odovzdala prítomným
pracovníčka VÚGK v Bratislave, Ing. EIena Far ka š o v s k á. Vo svojom obsiahlom príspevku podrobne
informovala
najma mimor,olzortlllých účastník,ov seminára o predmetnej prdblematike, kde sa popri tvorhe
máp vel'kých mierok v súčasnosti v najvačšej miere
z r,ewrtných prác aplikuje automatizácia.
Ď'alš'í pracovník VOGK v BDatislave, Irng. Juraj K a d 1i c, prednieool referát o tvorbe informačného systému geodézie a kartografie v SSR pre potreby národného hospodArstva.
V posledne'j pr:ednáške doc. Ing. Irena M i t á š o v á ,
CSc., z Katedry geodetických ~ákladov SvF SVŠT v Bratislave oboz'llámila prítomných s modernizáciou výroby
a prípravou kádrov pre automaUzáciu geod'eUckých a
kartografických
prác.

Okrem spomínaných prednášok oboznámili účastníkov
seminára 50 svojimi skúsenosťami zástupcovta jednotlivých automatizačných
stI'edísk pri národrných podnikoch Geodézia rezoortu SúGK v ,koreferátoch, v ktorých
z,hrnuli pO'Znatky zo všetkých druhov prác vyskytujťicich sa na týchto pracoviskách.
V zá:verečno.m di'S~usnom príspevku Ing. Milan K 1i m e š z Geodézie, n. p., Brno 0.1. poda~{)val usporiadatelom v mene všetkých zúčastnených z'a zdarný priebeh
seminára, v ktorom sa pod'8'rilo pripraviť výmenu 'poznatkov v joednej z najaktuálnejších
tém 'llášho odvetvia.
Všetky prednáš.ky boli uvedené v zborniku, ktorý dostali účastníci priamo na seminári.

Ing. Ivan Ištvtinffy,
SOGK, Bratislava

Ryb á r s k y, 1.: Pozemkové úpravy - teoretické čast.
(Skriptum, SVŠT, Stavebná fakulta; Edičné stredlsko
SVŠT v Bratislave 1974)

Uvedený učebni text je určen pro posluchiače geodézie a kartografie
stavební fakulty SVŠT v Bratislavě,
i 'když mnohé k1alpitoly přinesou ta1ké praoovnílidl.m
pra~e nové pohledy na další uplatnění a rozvoj pozemkových 'Úprav. Látka se zabývá teoretickými otázkami
a netýk'á se vlastniho projektování a realizace pozemkových úpr,av, oož 'oode ,předmětem dalších učebních
textů. Autor rozdělil přednášenou
látku účelně do 13
kapitol.
V úv,odní 1. Ikapitole se zabývá významem pOllemkových úprav a jejich ekonomickÝ'm přínosem při zaváděni zemědělské velkovýroby.
2. k'apitola vymezuje umfutění pozemkových 1ÍIPrav
v sousta'vě ekonomických a techniC'kých věd, jejich
vztah k pi'íbuzným oborCIm a poukazuje na odlišn05t
pozemkovýClh 'Úprav v podmínkách kapitalismu
a socialismu.
Základními pojmy, jejich přesnÝ'm vymezením a výkLadem se zabývá kapitola 3.
4. kapitola
je věnorvána vývoji pozemkových úprav
na Slovensku a v Ceských zemích, jejich jednotlivým
etapám, dále pozemkovým reforrnáma
zpr,acování přídělových Iplánů. Kap'ltolu uzavírá výčet znaků la závad
neupravené pozemkové dr~by.
V 5. kapitole pojednává autor o půdním
fondu
v CSSR, jeho vývoji a využívání. Odajeo půdě z různých hledise'k členění jsou sestaveny v přenledných
tabulkách, grafech a mapách.
6. kapitola se 'zabývá p07Jemkovými úpravami období
soci.alistické .výstavby, je'jidh obsahem a úkoly jednotlivých období (7Jakládání družstev, slučování a konool1dacezemědělských
,pOdniků, období specializace a koncentrace zemědělské výrOby]. Závěr kapitoly pojednárvá
o vztahu pozemkových úprav k plánováni a řízení zemědělské veIkorvýroby.
Důležitým a wlmiruktuálním
Ipmblémll.m dnešk'a je
určenJa 7.kll'pitola,
která se týká padNu pozemkových
úpoov na tvorbě a ochraně životního prosti'edí. Postupně jsou uvedeny všechny zásahy a všechna opatřeni,
lNerými pozemkové tlpravy vytvářejí vhodné krajinné,
pracovní a do určité míry i obytné pmsti'edí vénkoVla.
S tímto problémem úzce souvisí vztah pozemkových
úprav k územnímu plánováni a melioracím.
8. kapitola je věn0i\7ána jednak výlkladu právních norem a předipisll., které se přímo týkají 'pozemlmrvých
úprav, jednak právrním 'a technickým předpisům souvi,
sejícím s pozemkovými úpDavami, s jejich projektováním a realizací.
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V 9. ~apitole se autor rámcově zabývá technologickým postupem přI zpracování souhrnných projektfi pozemkových úprav, rozebírá jednotlivé etapy projekce,
jejichž př,ehlednost a návaznost je uvedena ve vhodně
sestavených schématech. Kapitolu uzavírá zdfivodněnou
potřebou
technického
a ekonomického
vy,hodnocení
proje'ktfi.
10. kapitola je vyhrazena geodetickým pracirm prováděným při poz,emkových úpravách. Jedná se zvláště
o využití mapového fondu s ohledem na rfizná měfitka
map a jejich přesnost, dále o využití podkladfi z evidence nemovitostí, o zalIIlěfování :mněn a jejich zakreslování do map, o projektováni honfi a dělení ploch,
o výpočty výměr a sestavován[ bilancí, o výpočty kubatur a vytyoovací metody.
Novou problematil!iou se zabývá kapitola 11., týkající se uplatňování výpočtové techni'ky a automatizace
v pozemkových úpravách. Konkrétně řeší některé úlohy
aplikace
metod lineárního programování při projektování úprav.
12. kapitola je určena dalšímu výhledu pozemkových
úprav v ČSSR. Vytyčuje 'vývojové a výzkumné úko'ly
tohoto oboru v nastávajícím období ,a zabývá se pfisobnosU státních orgánfi při zabezpečování pozemkových
úprav.
J.>oslední 13. kapitola rozebírá souč'lI'sný stav pozemkových úprav mimo území našeho státu. Jednak v SSSR
a da'lš[ch státech lidových demokracií, jednak v některých stAtech kapitalistických.
Výklad je dokumentovAn vihodnými obrázky.
8ikTiptum "J.>ozemkové úpravy - teoretická časť" je
dosud první prací, která se u nás zabývá teoretickým.! otiízkami pozemkových úprav a tvoří tak úvodni
část tohoto oboru v tomto rozSiél!hudosud nezpracova-
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Ve výŠkových úpravác.h je ,autor velmi zkušeným odborní'kem a lze z jeho studií mnoho využit i pro naši
výuku a praxi. Problematika výškových úpral\/' je v knize podána večerpávajícím zpfisobem. Výklad je doprovázen množstvím obrazll., grafll.u příkladd.
Kníha je obsahověčasová,
obsahuje i řešení mimoúrovňových 'kř,ižovatek dálnič,ního typu.
Autor publikace, profesor geodetické fakulty v Sofii, není našim posIuchačíim neznámý. V době své studijní cesty na ČVUT přednesl přednášku z příbuZlné
temattky, která byla z větší části publikována v č. 8/
/1961 GaKO, s. 146 až 152. Jeho učebnice J.>rojektování
a úprava sídlišt byla zde recenzována v č. 5/1962 na
s. 97.
Další významou práci z oboru plánování 'a urbanismu
předložil ja'ko osobní referát (J.>ers. J.>ap.) v 8. komisi
na XIII. kOiI1gresuFIG ve Wiesbaidenu v r. 1971 (26 s.)
pod názvem: Stand unO. Richtungen der J.>lannung und
Urbanisierung der Ortschaften in der Volksrepublik Bulgarien. J.>ublikace je I\/' knihovně VÚGTK.
RecenzovanO'll práci
vřele
doporučuji
zájemcll.m
k prostudování ,a využití pl'o naše podmínky. Citovanou
učebnici lze si vypll.jčit na katedi'e speciální geodézie
ČVUT v J.>raze.

ném.
Doc.

Ing.

T. N~meček,
CVUT Praha

J o n č e v,

V.: Regulacii i vertikalno planirane na naselenUe mesta (Regulace a výškové úpravy sídlišť). Stát.
vyd. Technika, Sofie 1974, stran 392, obr. 268, tab. 16,
formo B5, váz., cena 1,75 Leva.

Učebnice pro studenty geodetické fakulty v SOfii, je
rozdělena na 2 části (regulace, výškové úpl~avy sídlišť)
a 14 hl'av. J.>ocLrobnýobsah podle jednotlivých hlav:
1.1. Úvod do plánování vfstavby sídlišt (10 s.).
1.2. J.>ravidla a normy, určující hmotné a technické
vybavení a účeloost regulačních plánu k uspokojování veřejných potileb (110 s.).
1.3. Pravidla a normy obsahu a zákonná opatřeni, určující velikost stavebních pozemkll. (13 s.).
1.4. Schvalovám a změny územních plánfi (8 s.).
1.5. Zpfisoby navrhování regulačních plánll. (25 s.).
1.6. Použití zásad, předvídaných v územním plánování
(10 s.).

11.1. Úvod do výš'kových úprav terénu (5 s.).
11.2. Geodetická pří.prav'a, prll.zkum, analýza a metody
k přetváření t,erénu stavebních pozemkfi, předmět
výšk'ových úprav (22 s.).
11.3. Výškové úp'l)avy uliční sitě (92 s.).
11.4. Výškové úprav)" pomocí rovin a návrhových vrstevnic (32 s.).
11.5. Výškové úIJ['avy náměstí (18 s.).
11.6. Výškové úpravy okrsku (15 s.).
11.7. Hodnocení efektivnosti jednotlivých variant výškových úprav (15 s.).
11.8. Využití plánll. vý!ikových 'Úprav (8 s.).
Literatura (31 pol.) a obsah (3 s.).
HlaVlJ1.Í
váha učebnice je v části II. Část 1. obsahuje
problematiku, která je u nás podálVána jen v zá,kladech
územního :plánování, ne,bot je předmětem výuky na směru urbanismu. V BLR je v tom směru jiná siltuace.

Dynamický rozvoj národnéh.o hospodárstva vo !Výrobnom procese si vyžaduje využívanJie najnolVších techník a technológií, ako i stroj ov a p,rístrojov. Rovnako
výrobné a prevádzkové priestory, ako i organtzáciJa
výrobného procesu, sa postupom času mení, pl"Ípadne
doplňuje ako dOsledok aplikácie vzrastajúceho
významu vedec,kotechnickej l'evolúoie. Vo výrobnom a orgianizačnom procese odvetvia geodézie a kartograf1e, sme
v súčasfiiosti svedkami stáleho rozširovanla a s.kIValitňovania materiálnej a strojovej základne, a,ko i realizov,ania stavebnej investičnej činnosti.
Tak IV okresnom meste pod Duklianskýllll priesmykom vo Vý'chodoslovenskom kraji 1.'0 S v i dní k u bo10 dň'a 26. 9. 1975 slavnostné odovzdanie nových prevá'dzkových prIestorov, do ktorých sa nasťah'Ovali geodetioké zložky okresu, a to meI1ačský oddiel n. p. Geodézia J.>rešov a pracovisko KSGK - Stredisko geodézie. V sedempochodovej budove sa tieto zložky umiestnili v pri'estorných miestnostiaoh n'a III. poschodí.
Na tomto slávnostnom odovZldaní nových prevádzkových priestorov do užívanla sa zúčastnili:
S. Ing. Ondrej Mi c h a I k o, predseda
SÚGK,
S. Ing. Daniel Len k o, námestník
predsedu SÚGK,
S. I'ng. Ján
B a I á ž, pracovní,k o.radu vlády SSR,
dalej riaditelia orgánov ,a orglanizácU rezortu SÚGK
apracovníCll,
ktorí na týchto pracovlskách budú
pOsoblt.
J.>redseda SÚGK Ing. M i c h 'a 1k o hodootil úsHie
našich 'precujúcich v rezorte SÚGK 2)a splnenie 5. paťročného plánu, a'ko i príp,ravu na úspešný štart do 6.
paťročnice. S. ling. J 'a n č o k, vedúci prevádzky EN,
pTipomenul prítomným spoločné hrdinské boje sovietskych a českosloverrskýCh vojakov pri dUJkHanslrej operácH pred 31 rokmi, pri oslobodzov8'ní našej vlasti. Na
slávnostnom
odovzdávaní
dalej
prehovorlli
s. Ing.
Krá 1 za Stredlsko geodézie vo Svidníku a S. J.>a I š a
za meračský oddiel.
Na záver slávnostného
započatia činnosti geodetov
vnovýchpriestoroch
vo Svidniku p,rečítal s. F ar s k Ý
soc~alistický závlizok, spolu s prihláškou kolektivu do
súťažeo
titul "Bl1igáda socialistickej práce".
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Výstava "Kubánská kartQgrafie"
v Praze

V Domě kubánské kultury v Praze otevř,el. dne 20.
listopadu 1975 velvyslanec Kubánské republiky v Praze Jorge Bolafios Suarez výstavu "Kubánská kartografie" za účasti předsta'v:iteltl 'kubánského velvyslanectVl a dalších hosttl. Výsta~
byla jednou z akcí
pořádaných na počest I. sjezdu Komunistícké st!l'any
Kuby. Výstava dokumentov;ala rozvoj kubánské lkiartografie od prvních map Kuby zpočátktl
XVI. stoleotf až
po současnost.
Prvmí kartografieoké zmázornění Kuby představovaly
historické mapy ostrova z koloniálni éry. Vznik vlastní kubáns'ké kartografie souvisí se vznikemkubáns'kého NárodnJiho kartografického
ústavu v roce 1948, pozdějipřejmenovaného
na Kubánský ústav geodézie a
kartografie
(Instituto Cubano de Geodesia y Ca!l'IDgrafia - ICGC). Ke skutečnému rozvoji geodéz1e a kartografie na Kubě však došlo teprve po vítězství revoluce v roce 1959, kdy byly vytvořeny postupně 'podmínky 'pro zdámý
a plynulý rozvoj tohoto odvětví.
K úspěšnému rozvoji ,kubánské kartografie
přispívají
též svým podílem sociaHstidké země, ~ejména Sovětský svaz a Ces'koslovenslw.
Ceskoslovens,ko-kuibánslwu spolupráci na úseku kartografie symbolizovala vystavená Fyzická mapa Kuby
v měřítku 1:600000, vytíštěná na celasUku a vyhotovená v malém nákladu i jako plastická mapa. Zpracovali ji ve spolupráci s č'eskosl·ovenskými kartografy
kubánští kartografové-stážisté,
'ktei'í byli v CSSR na
ročním studijním pobytu. V současné době tato mapa
jiŽ nejen pomáhá kubánským dětem a studentíim lépe poznávat svoji vlast, ale zdobí též stěny praooven
kubánských
stranických
a státních
představiteltl.
Sovětsko-kubánskou. spolupráci reprezentoval
Národní atlas Kuby, který na výstavě budil zaslouženou pozornost návštěWlíkíi.
Vystav;ené ukázky map umožnily seznámit se alespoň s hlavními
druhy současné kubánské .kartografické produkce pro školy a veřejnost.
ledním z významných
edičních úkolíi Kubánského
ústavu geodézíe a kartografie je tvorba map pro potřeby kubánských š'kol. Kromě zmíněné Fyzieoké mapy
Kuby byly na Kubě !postupně již vydány nástěnné fyzické mapy všech světa díl íi, z nichž byly na výstavu
zařazeny mapy Asie a Evropy. Kromě maip světadíltl
bylo též realli~ováno zpracováni a vydání série školních map všech kubánských provincií. Kromě vyjádření základní geografické
ch:a'rffkt!ertstíky obsahují tyto
mapy i vybrané údaje o zemědělské a prtlmyslové výrobě a upO'Zorňují též na místa zajímavá z historického či turistického hlediska. Formáty i měřítka map
jednotlivých provincií (od 1:.).00000 do 1:350000) hyly
přizpíisobeny rozloze každé pmvlincie.
Pro školní účely vydává Kubánský ústav geodézie a
kartograflie série ,plastícký{~h m.ap srvětadUtl, Kuby a
jednotlivých 'kubánských prorvincií. Současná kubánská
produkoo ,plastlckýc.h map se kromě tvorby školních
plastíckých map orientuje i na Z'praCO'Vánireliéfních
turistických
pohleďnlic. Ukázky jednrotUvých druM a
typtl těchto plastiokých
map tvořily rovněž součást
Ivtýstavy.
Součástí kubánské
školní 'kartografieoké tvorby je
i sé!l'ie 22 již vydaných !hIlstorlckých map, znázorňující jednoduchou formou historii země od počátkO indiánského
osídleni: přes obdolbí koloniální a období
bojů za nezávislost, až po vHězství revoluce. Na 'Výstavě bylo možno zhlédnout dvě z těchto historickýc,h
!ma'p.

, Z oblasti map pro veřejnost bylo možno se na výstavě seznámit s ukázkami některých kubánských tematických map (např.: pOdní, meteorologioké,
dopravní
mapy), jimiž Kubánský ústav geodézie a kartografie
přispívá k rozvoji kubáJnskéllo národního hospodál'ství,
a s ukázkami různých druhtl turistických map 1 propagačních
kartografických
prospekttl,
které 'kubánským i zahraničním turistíim názornou fonnrou i odlišným grafiokým pojetím umožňují bližší poznání navštív,ených oblastí.
I když výstav,a obsahov:ala jen výběr z dosa1nadní
produkce Kubánského ústavu geodézie a kartografie,
přesto umožnHa vytvořit si 'plledstavu o minulé i současné kubánské kartogr,af1cké tvorbě, jejíž úroveň byla pro řadu návštěvníktl příjemným /překvapením. Kubánští kartografové
mohou být spokojetll 5 úspěchy,
jichž dosáhli za krátkou dobu existenoo svého ·tístavu.
Kubánským organizátoríim výstavy patří dík rza uspořádání této sympatické výstavy, která naší široké veřejnosti ještě víc'e přiblížila tuto spřátelenou
zemi a
její Hd, budující socialismus.
Výstava skončila 15. ledna 1976. Je pravděpodobné, že
v prťtběhu I. čtvrtletí t. r. bude přemístěna do Bratislavy.
Ing. ,. Karnold,
Dr. O. Roubfk

'úlohou časopisu Geodetický a kartografický
obzor
(GaKO J je prel10všetkým informovať čitatelov o súčasnom stave čs. geodézie a kartografie, o nových poznatkoch V;) svete, o pokroku v týchto vedných disciplínách
z hladiska vedechého, technického a technologického.
PrináSa tiež informácie o skúsenostiach z praxe, spoločenskéllo života.osobné správy a pod.
Súčasný rozsah časopisu predstavuje približne 80 až
textu písaného na stroji na formát A 4. Snahou
rel1akt.:ie je dať čitatelom na tomto obmedzenom priestUl'B nlé1ximum informácií o na}aktuálnejších poznatkoch.
Vzhladom na rozsah časopisu a úlohu, ktorú chce plniť,
redakcia odoorúča autorom príspevkov riadiť sa nasledovn}mi pokynmi.
90 strán

Hlavné články, ktoré obsahujú nové a originálne vedecké a technické poznatky, nemajú presiahnuť 12 strán
textu, včítane obrázkov, tabuliek a citovanej literatúry.
Plocha 1 cbrázl,a v časopise sa v priemere rovná 0,5
str. teXitu. Clánky sa uvádzajú 3-5 riadkovou anotáciou
-. výstižným obsahom.
TýnJto obmedzeuím rozsahu príspevkov chce redakcia
dosiahnuf pohotové publikovanie čo najvačšieho počtu
i:lánkov s rozličnou tematikou. V príp,ade prekročenia
tohto rozsahu sa jeho vydanie zdrží úpravami na skráte·
nie. RedakcIa len v ojedinelých
prípadoch prevezme
článl,y vnčšieho rczsahu.

J9 len sarnozrejmé, že autori sledujú odbornú literatúru a v uvádzanHj problematike nadvazujú aj na články
uverejnené v GaKO. Príspevky už uverejnené v zborníkoch z konferencií do redakcie neposielajte; výnimočne
v skrátenom zuení, ked ide o príspevok, ktorý si žiada
širšiu public:itu.
Príspevky do odl:orných rubrik (hliadok) vzhladom
na svoj charal,ter nemajú presiahnuť 3-4 strany. Týka
sa to aj odborných podujatí VTS a podobných udi:llostí
celoštátneho významu, prípadne krajského významu so
širším dosahom ako pre daný kraj.
Osobné správy sa odporúča písať v rozsahu jednej, maximálne dvoch strán strojopisu. Redakčná rada má rozpracované proporcie týchto príspevkov.
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Úprava príspellku
Do redakcie zasielajte príspevky vo d v o c h vyhotoveniacll, písaných na jednej strane listu formátu A 4,
so sprievodným li!'tom, na ktorom je uvedená presná
adresa autora pre korešpondenciu,
psC, prípadne telefonné čislo.
Na úpravu pl'íspevkov platí norma CSN 880220 "Úprava rul<opi~ů.". Znej vychádzajú i nasledovné poznámky. Stroj opis nesmie byt písaný husto. Medzera
medzi riadkami umožňuje dobrú čitatelnost a vpísanie
redakčných úprava zmien (rladkovač 1,5 alebo 2). Riadok má mat maximálne 60-70 úderov, vrátane medziecr.
Obvyklý počet ria.dkov na 1 liste je 30. Text začína asi
4 cm od lava. Tento okraj slúži na redakčné poznámky.
Názov článlm sa uvádza len na prvej strane. V hlavných článkoch sa pod názvom uvedie meno a priezvisko
autora s titulmi, pracovisko, prípadne bydllsko. V príspevkoch do rubrík, recenzií a pod. sa meno a priezvisko uvádza na konci textu. Názov článku má byt krátky
a výstižný. Odborné články pre lepšiu prehladnost členíme na viacej častí, oddelených nadpismi. Každý príspevok musf mať úvodnú, hlavnú a záverečnú čast. Nadpisy podkapitol nepodčiarkujeme, ale oddelujeme od textu šlršou meclzerou. Redakota, vzhladom na možnosti
tlačiarne, žiada autorov, aby ne v y z nač o val i typy
písma a spósob sadzby do rukopisu okrem o s o b i tn Ý c h typov.

v texte neodvolúli. Prameň obsahuje priezvisko a skratku mena, (verzálkami), názov článku alebo knihy. Z dalších bibliografických
údaj ov sú to: časopis, vydavatel,
IJliBStOa rok vydania, ročník, číslo a strany, na ktorých
je článok llveuEmý.
Prepis citovanej literatúry, napr. z azbuky, musí zedpovedat pravidlúm prepisu do češtiny alebo slovenčiny.
O d P o l' Ú Č a 11 e autorom, aby si niektoré uvedené
poznámky ozr6 Jmili prezretím niektorého čísla nášho
časovisu.
Dodaním rukopisu spolupráoa autora s redakciou začína a končí pri a u t o l' S k Ý c h k o rek t ti l' ach. Na
vyznačanie lmrektúr nesprávne vysádzaného textu platí
osobitná norma (ČSN 880410 - "Korektúrní znaménka
a jejich používaní"). V skratke ich obsahujú vydania
niektorýcb vreckových kalendárov. V prípade, že ich
neovládame, označíme na slpcovom obtahu ceruzkou
llliesto, kde je chyba, a na okraji správne znenie. Na základe t}"Chto poznámok redakcia zariadi opravu textu.
Pri korektúrach opravujeme i e n nesprávne vysádzaný
text, alebu písmená. Iba v mimoriadnych prípadoch a vo
velmi malom rozsahu možno pozmenit pélvodný text.
Dodl'žiavanie uvp-dených pokynov a citovaných čs. no·
riem ulahčí a urýchl1 redakčnú prácu, prispeje k estetickej úprave časopisu, ale najmli, umožní poskytnúť
čitatelom ČI' najviac aktuálnych informácií.
Redakčn(í

rada

GaKO

Odstavec začíname odrážkou s piatimi volnými údermi. Ked odstavce číslujeme, za číslo príde bodka. Zátvorku píšeme vtedy, ked odstavce označujeme písmenom latinky, ale bez bodky.
Text článku sa píše pcr1ebežne, bez vynechávania miesta na obrúzk{, tabulky a pod. Miesto, kde by mali byt
zaradené, autor vyznačí na lavom okraji tužkou, skratkou obr., tab. a ich poradovým číslom. Tabulky, pretože
sa v tlačiarni sádžu osobitne, sa odporúča písat na osobitný list a zariadiť ich za poslednú stranu textu.
O \) l' čÍ Z o k musí mat primeranú velkost a čitatelnos!, s vružitím plochy tak, aby sa neplýtvalo miestom.
Autor obrázku má vychádzat zo šírky stlpca (8 cm),
alebo tírky strany časopisu (16,5 cm) a podla toho volit velkost originálu; maximálne v 2,5-násobnom zv!!.čšení -oproti jeh,J velkosti v časopise. Pri zvil.čšení treba
zváž1f velkost písma a hrúbky čiar. Redakcia si vyhradzuje právo dat prerobit obrázky, ,ktoré nezodpovedajú
norme, na I1kor autorského honorára.
Pop:s v obrázkoch sa robí šabl6nkou, alebo propisotom a strojom, teda nie od ruky. Velkost písmen po reprodukcii by nemala byt vil.čšia ako 2,5 mm.
Na zadnej strane: každého obrázku musia byt I1daje:
autor a číslo obrázku, prípadne aj jeho názov, napísaný
zfahka ceruzkou. Odporúča sa tiež vyznačit spélsob
umiestnenia (postavenia) obrázku do textu, najm!!. u takých, kde to nle je zrejmé, pretože neobsahujú orientačný popis.
Fo to g l' a f i e (polt6nové obrázky) sa vyhotovujl1
na biely, lesklý papier, približne v d voj nás o b ne j
velkostl. Musia IIiat dostatočnýkontrast.
Na zadnej strane ich označíme tak, ako obrázky s čiarovou kresbou.
Rovnice u vzorce možno písat priamo do textu strojom, vthodnejšte však je uvádzat ich rukou čiernym tužom, aJebo atramentom. Pozornost venujme indexom a
exponentom, a to ich umiestneniu, zníženlu alebo zvýšeniu oproti základnej úrovni a verkosti, aby nedošlo
k zámene medzi malou a velkou písmen ou. Zretelne
treba písat písmeno I (1) aJ tj], číslice 1 a O, ktoré sa
lahko zamieflajú za I a o. Gréck,e písmená uvádzané po
prvý raz označíme na okraji vysvetlivkou (napr. malé
ff a pod.). Rovnice priebežne číslujeme na pravom okraji textu v oluúhlych zátvorkách.
Osobitný typ písma, napr. pre vektory, matice a pod.,
taktiež na okraji vyznačíme vysvetlivkou.
Prehfau literatúry cit o van e j v texte sa uvádza na
osobitnom list" v abecednom poradí autorov, s označením irh čísla poradia v hranatých
zátvorkách
(CSN
016<)04). Ne u 11 á d z 11 m e pramene, na ktoré sme sa

Dne 18. ledna 1976 os1aví své šedesáté narozeniny
Ing. Karel Príl.cha, ředHel Koojské geodetické a kartografické správy pl'O Zá'padooeský kraj v Plzn1.
Narodil se v roce 1916 v rodině železničáře ve Dvorci u Nepomuka. Po studiíc:h na II. státní reálce v Plzni absolvoval vysOlké učení techlllické 'V Praze - odbor zemědělskélw
in?íenýrství a svá vysolroškolská
studia ZlakoDčll v r. 1937.
Po skoncení
~ojenské
prezenční
služby nastoupil
2Jaměstnání v r. 1939 v Plzni, kde získával své první
praktické zkušeI1JOsti měřické praxe. Po uplynutí jednoho roku p'řešel do služby býv. Zemského tli'adu
v Praze a v rODe 1941 na ministerstvo
ZlemědělstvI,
~de píl.sobil nepřetržitě až do r. 1957. Zde pracoml
při vedení evidence pozemkíl. a v posledních letech
jako vedoucí oddělelIl!Í speciálníchúkolíl..
Od 1. 'května
Mstoupil do zaměstnání k tehdejšímu Ústavu geodézie
a kar1l0goofle v PI2JIli. Teprv,e v Plzni dochází k plnému využití všech jeho odborných
a organiZlačních
sChopoostí na všech místech, které zastával at již ja'ko vedoucí pracovník 11IaSG v Plmi-městě, anebo ve
funkci Inedoucího technicko-ekonomické
přípravy výTohy.
Od 1. ledna 1965 byl pověřen vedením 2. provozu
Ústavu g,eodetlc-kého 'a kartografického
a ř1dil v Západočeském kraji úspěšně činnost 10 okresních středise,k geodézie a kartografie.
Po reor~nizaci
zeměměřické služby, -k níž došlo 1. ledllla 1966, byl jmeoován
hlavním gJeodetem pro kraj Západočeský a ,potom
dnem 1. dubna 1971 náměstkem
ředitele Oblastního
ústavu geodézie v Praze. Po orgaTIlimčních změnách
uvnitř resortu vykonává od 1. ledna 1972 až dosud
funkci
ředitele
Krajs'ké geodetioké 'a kartografické
správy pro Západočeský kraj v Plzni.
Ve všech hospodářských
cna zastával, projevovala
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ganizátorská
činnost a politická vyspělost, neboť ve
své řídící práci uplatňuje a prosazuje polHickou Hnii
Komunistické strany Československa.
Pro své myšlenky dovedl získat i vychovat kádry
na všech úsecích činnosti a dovedl si pro realizaci
sám vhodné spolupI1aoovn:íky 1 vybírat.
Při všech
SJVýchrozhodnutích se vždy a 7)a všech okolností opíral o stranické, odborářské a spoleoell1iSké organizace.
Ve vážných situacích dokázal se vždy Slprávně orie11ltovat, a proto také vkrioových
letech 1968-69 zachoval si správný třídní postoj k souč,asným jevům a
svoji osobností
a politický1m rozhledem přispěl význačnou měrou k likvidaci nesprávnýc'h názoru mezi
pracomtíky resortu a tím i 'k úspě§né ruormalizaci poměrů. DLky jeho rozhodnutí nedošlo v těchto letech
k žádným politickým zvratům ani v útvaru hl1alVn:ího
geodeta, ,ani na žádném středisku g,eodézie a kartografie v lá'padočeském kraji.
Neméně záslu~ná je i jeho činnost politická. Členem
KSČ je od r. 1948 a během uplynulých 27 letzastáva~
celou řadu stranických
funkcí. Svoje politické vmělání zakončil v r. 1975 absolvováním večern:í univerzity
marxismu-lenlniSJIIlu. Od rOku 1961 je úspěšnýmaktivtstou městského výboru KSČ 'V Plzn!. Vý,razná je jeho další společenská činnost v ČVTS, neboť od roku
1968 je předsedou krajského výboru ČVTS pro geodézii akartogI1am
a v současné době je i čl,enem pléna
ÚV ČVTS pro geodézl1 a kartografU.
Dlouholetá a č1norodá práce s. Ing. PrůC'hy na různých úsecích lidské činnosti byla oceněna kromě jiného:
"Čestným uznáním býv. ÚSGK a ÚV odb. svazu pracovnfků stát. orgánů v r. 1968 za dLouholetou a obětavou práci v geodézii a kartograf11";
"Pamětní
medaili"
MZVž a českého výboru odb.
svazu pracovníků v zemědělství u příležitosti 25. výročí budování sociallistického zeměděl'ství z·a významný podíl na mzvoji socialistické zemědělské 'V~:kovýroby;
"Pamětn:i medailí" k 30. výročí osvobození Ceskoslovenska Sovětslmu armádou;
"Cestným uznáním KR CVTS";
"Cestným
uZJIláním
nejle'pší poocovník resortu
CÚGK".
Všichni členové KGKS pro Zá.padočeskýkraj
v Plzni blahopřejí s. Ing. Průchovi k j,eho významnému jubileu a přejí mu, aby i nadále vykonálVal svo11 záslužnou 'prácI při plné fyZiCké i duševllli svěžesti ve
prospěch resortu geodézie a kart·ografie.
Ing.

Cen~k

KoUtil,

KGKS

Plzeň

Z geodetického kalendáře
(leden, únor, březen)
6. ledna 1921 - před 55 lety se narodil v Radvanicích,
akr. Přerov, Ing. Dr. Ludvík Hradilek, DrSc., profesor
přírodovědecké fakulty University Karlovy, p["Vní dokto,r
věd oboru geodézie a ka'rtografie FS CVUT. Po vystudO'vání fakulty matematicko-fyzikální,
studO'val ještě zeměměřidké inženýrství na ČVUT v Praze. Řadu let pracoval jako asistent u akademika J. Ryšavého, profesora
geodézie nižší a vyšší na CVUT. Z techniky přešel na
universitu, kde se jeho pedagogické nadánf Ir odborný
zájem plně uplatnily. V oboru určování tížnicových odchylek z trigO'nometricky měřených výškových sHí je
odborníkem uznávaným v celém světě.
16. ledna 1906 - před 70 lety se v P~zni narodil Ing. Dr.
Adolf Fiker, profesor fotogrammetrie na VAAZ v Brně.
Jako vynikající žák prof. Petříka stal se jeho asistentem,
později pracoval v měřické službě CSO a od r. 1945 se
opět věnoval pedagogické dlráze, ke které měl velké
předpoklady. Byl jedním z přednfch učitelů fotogram-

metríe u nás. Z jeho bohaté literární činnosti připomeňme práci redaktora
"Kalendáře československých
zeměměřičů", příručky, která dlouhá léta sloužila zeměměi'ické praxi. [Zemřel 8. dubna 1959 v Brně.)
18. ledna 1906 - před 70 lety zemřel v Praze prof. Karel František Kořistka, první rektor polytechnického
ústavu v Praze, řádný profesor pll"aktické geometrie
a elementární matematiky na tomto ústavu. V minulém
roce jsme vzpomfnali výročí 150 let jeho narození, kterému' byl věnován jednodenní seminář. [Narodil se 7.
února 1825 v Březové nad Svita vou. )
21. ledna 1971 - před 5 lety zemřel Ing. Jaroslav Při·
kryl, dlouho'letý vedoucí ústřední geodetické dokumentace. Po sedmileté praxi v civilní službě nastoupil v r.
1946 do resortu, kde zprvu pl'acoval v nive~ačním oddělení. Byl zkušeným svědomitým O'dborníkem, Ikterý
se nevyhýba'l ani práci veřejné, pracoval zejména v odborech a byl několik roků předsedou ZR GÚ. [Narodil
se 3. prosince 1913 v Litovli).
24. ledna 1941 - před 35 lety zemřel v Oráždanech
Dr. Ing. Reinhardt Hugershoff, profesor geodézie a 1'0togrammetrie
vysoké školy technické
v Orážda'Ilech.
Kromě své bohaté literárn:í činnosti, z n:íž připomeňme
svého času nejlepší učebnici fotogrammetrie
"Photogrammetrie und Luftbildwesen". byl velmi významným
konstruktérem
fotogrammetrických
přfstrojů. [Narodil
se 5. října 1882 v Leubnitz).
28. října 1836 - před 140 lety se narodil v Blížkovicích
u Mor. BudějoVic Karel Příhoda, bývalý vrchní inspektor
triangulační
a početní kanceláře, jeden z pnsledních
českých zeměměřičů, kteří měli podíl na budO'vánf starého ka:tastru. Pracoval řadu let jako evidenční geometr
v Novém Městě na Moravě, u delimitační služby a nakonec pro své velké zkušennsti a odborné zna'losti byl
povolán dO' vfdeňské triangulační
kanceláře.
[Zemřel
22. března 1918 ve Vídni).
5. února 1906 - před 70 lety se v Praze narodil Ing.
František Hercík, bývalý přední pracovník geodetického
oddělení Reditelství vodohospodářského rozvoje v Praze.
Po, skončení vojenSlké služby a kratší praxi v civil'lÍ
službě přichází koncem r. 1930 k býv. Zemskému úřadu.
Celou svoji bohatou a svědomitou
praktickou
činnost věnoval otázkám geodetickým v obo'ru vodních toků. Širší geodetické veřejnosti
je znám ja.ko jeden
z prvních tajemníků Ceské vědeckotechnické
společnosti pro geodézii a kartografii v letech 1969-72.
5. února 1916 - před 60 lety se ve Ckyni na Šumavě
narodil Ing. Dr. František Brož, CSc., první ředitel vý.zkumného ústavu geO'detického, topografického a kartografického v Praze. význačný pracovník v oboru vyšší
geodézie, člen řady vědeckých organizací CSSR.
5. února 1916 - před 60 lety se narodil ve Volynl
Ing. Dr. Ladislav Lukeš, bývalý vedoucí geodeticko-astronomiclkého odd. GTÚ v Praze. Má velkou zásluhu o rozvoj geodetické astronomie u nás. Bohatá byla jeho činnost literárnf, z níž uvádíme knihu "Zákla'dy geodetické astronomie". Zasloužil se o založení a vybudování
geodeticko-astronomické
observatoře na Pecném u Ondřejova. [Zemřel 15. listopadu 1957 v Praze.)
13. 2. 1976
dožíva sa 60 rokov Ladislav Ehn,
dlhnročný pracovník v rezorte geodézie a kartografie.
Bol aktívnym úČ8stníkom Slovenského národného povstania. V súčasnosti
pracuje v ekonomickej oblasti
na Slovenskom úrade geodézie a kartografie.
12. února 1956 - před 30 lety zemřel v Paříži gen.
Georges Perrier, významný francouzský geodet a fotogrammetr, velitel geodetické sekce zeměměřické služby
vojenské. V r. 1901-1906 se zúčastnil obloukového mě·
ření, v r. 1926 jmenován členem akaůemie věd. Po odchO'du z vojenské služby přednášel řadu let geodézii
a astronomii na l'Ecole Polytechnique. [Narodil se 28.
října 1872 v MO'ntpellier).
23. února 1756 - před 220 lety se narodil v Chomutově
Frantiliek Josef Gerstner, první ředitel a profesor České
stavQlvské polytechnické školy v Praze, byl žákem prof.
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Hergeta, členem Královské české společnosti nauk.
Přednášel vyšší matematiku, astronomii, 1I'le i praktickou geometrii; zavedl přednášky z mechaniky a hydrauliky. Svými teoretickými znalostmi, jalkož i smyslem pro
jejich praktické provádění, ovlivnil ve své době všechny
velké inžený!rské práce. (Zemřel 25. července 1832
v Mladějově u Jičína).
24. února 1926 - před 50 lety se narodil v Praze Ing.
Jaroslav Kouba, náměstek předsedy Českého úřadu geodetického él' kartografiokého.
13. března 1906 - před 70 lety se narodil v Srbech
u Slaného Ing. Dr. Václav Elznic, znamenitý geodetický
praktik ft význačný geodetický publicista. Je autorem
velkého počtu goniometrických
tabulek všeho druhu,
jeho tabulky "Goniometrie Tables" byly v šestijazyčném
vydání vydány ČSAV. Zmínku zasluhuje i jeho "Geo-Bibliografie" vydaná ve válečných letech, shrnující
geodetickou literatUJr'U knihoven vysokých škol v Čechách a na Moravě. Podobné publikace seznamující
a propagující geodetickou literaturu jsol\1vždy potřebné.
17. března 1846 před 130 lety zemřel v Královci
Friedrich Wilhelm Bessel, známý německý astronom
a geodet, který na základě nových stupňových měření,
které provedl ve Vých. Prusku a v Rusku, vypočetl v r.
1841 rozměry elipsoidu, 'který se na dlouhou dobu stal
referenční plochou užívanou ve střední Evropě a evropské části Ruska. (Narodil se 22. července 1784 v Mindenu ve Westfálsku).
22. března 1866 - před 110 lety se narodil Ing. Dr. h. c.
Josef Peti'fk, rektor ČVUT a profesor praktické geometIr1e. Byl budovatelem a organizátorem zeměměřického studia vyšší úrovně a: znamenitým vysokoškolským pedagogem. Jako aktivní člen mnoha našich i zahraničních vědec!kých organizací, zasloužil se o rozvoj
mezinárodních
styku československých
geodetů. (Zemřel 16. května 1944 v Praze.)
26. března 1836 - před 140 lety se narodil v Křížové
Frantilek Zrzavý, význačný pracovník vídeňské triangulační kanceláře, který s Fr. Horským a J. Markem
tvořil trojici, která proslavila jméno českých geodetu
ve službách rakousko-uherslkého katastru. (Zemřel 20.
října 1889 ve Vídni).
Ing.

Ond1'ej TeFabek, CSc.,

CVUT

vzdělání směru geodézie a kartografie, nejméně
12 let praxe v oboru,zkušenosN
v pedagogické čtnnosti vítány, alespoň pasívní znalost dvou světových j1azyku.
3. Samostatný odborný, popř. odbornýpraoovník
pro
činnost v Odvětvovém informačním středisku s těmito
kvall:fikačlIliími rpředpoklady:
vysokoškolské
vzdělání směru geodézie a ·'lmrtogl1afie, nejméně
8 let, ,poplř. 4 roky praxe v oboru, alespoň pasivní
znalost dvou světOVýCh jazykfi, zájem o studijní
a l'ozborovou č,innost a o 'automatizaci zpracování
informací vítána.
Platové podminky upravuje Pl'atový řádp-ro pracovníky centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny vy1dl8ný ministerstvem výsilavby a techniky ČSR v roce 1969. Uchazeči předloží své konkursní přihlášky se stručným životopisem zaměřeným ,na
!)Jolitickoodbornou Člinnost a se seznamem svých publikací nebo praci na I1se!ku technického rozvoje v termínu do 31. března 1976. Termín nástupu bude stanoven podle dohody. Konkursní 'přihlášky se podávají
na adresu: V-ÚGTK, osobní oddělení,
Nádražní 31,
15079 Praha 5-Smíchov. t·alefon: 5383 53-7,
lin:ka 06.
Ing.

Bořivoi

Ředitel:
Delong,

CSc., v.
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Konkursní vyhláika
528.91.063.9:912(084.3):656.1
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze (VúGTK) vyhlašuje podle výnosu !bývalé Státní komise pro technfkru ze dne 10. 2. 1968 čj.
400/11-25/1968 'O obsazení některých funkcí v centrálně řízených
or~nimcích
výzkumné a vývo1ové zákUl8dny

na tato funkční

místa:
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FRANKE, U.
A Method lor CartogrsphicaJ SeJection According to
Quslitative Aspects. (Metoda kartografického
výběru
podle kvalitativních
hledisek.)
Ve: Automation the New Trend in Cartography,
pest 1974, s. 165-176,4
obr., lit. 8.

Buda·

Je popisován způsob řešení kvalitativních
Wedisek
problému výběru mapových prvků na příkladu silniční
sítě. Jsou uvedeny matematické základy řešení kartografických objektů na základě teorie množin.

1. Samostatný odborný pracovník, popř. samostatný
odborný
pracovmk-speoialista
pro výzkum el!:0IWmlky odvětví ge'odézie 'a !kiartografie s těmito kva528.914:338.23 = 20
VÚGTK 37 865
l1fi1<iačními 'předpoklady:
vysokoškol~ké
vzdělání
HÁJEK,
M.
MITÁSOVÁ,
1.
SIPOS,
J.
směru geodézie akartografie
nebo v oboru ekonomie, nejméně 8 let, popř. 12 let praxe v odvětví
The Problem 01 Anslyticsl Cartographic Generslization.
geodézie a kartografie,z
toho minimálně polovinu
(Problém analytické kartografické generalizace.)
stanovené doby v e.konomických agendách, 'alespoň
Ve: Automation the New Trend in Cartography, Buda·
pasívní znalost ruštiny a němčtny.
pest 1974, s. 177-186,
6 obr., lit. 5.
2. Vedoucí Oborového střediska vzdělávání praoujícíCh
Pojetí kartografické generalizace jako systému. Sestaves těmito kvaUfikačními předpoklady: vysokoškolské

1976/29

Geodetický a kartografický obzor
ročník 22/64, číslo 1/1976
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ní modelu analytické kartografické generalizace a priklad analytické generalizace topografických prvků map
velkého měřítka.

528.914.063.9
BORODIN,

=

LITERATURY

ročn1k 26, číslo 1/1976

20

A. V.

map v měř. 1 : 10000 na universálních stereofotogram.
metrických přístrojích se získáním konceptů v tužce
a následující přípravu mapy k vydání rytím. Přitom se
díky vypuštění řady pracovních procesů při vytvoření
jednoho originálu mapy dosahuje úspory 12-15 %
z výrobních nákladů kancelářských prací a zkracuje se
výrobní cyklus na získání originálu mapy o 25-40 %.
vI

Quantitatlve Crlteria lor Generalisatlon 01 Contents 01
Geographlcal Maps on an Electronic Computer.
(Kvantitativní kritéria pro generalizaci obsahu zeměpisných
map na samočinném počítači.)

TÓPFER,

Ve: Automation The New Trend in Cartography,
pest 1974, s. 154-164, 7 tab.

Grundlagen und Methoden der Hohenliniengeneralislerung. (Základy a metody generalizace vrstevnic.)

Buda-

Jsou popisovány speciální algoritmy, určené k sestavení
programů výběru prvků a generalizace obsahu zeměpis.
ných map pomocí samočinného počítače.

528.914.063.9 = 20
SRNKA, E.
Mathematlco-Logical Models in Cartographlc Generalization. (Použití matematickologických
modelů v karto·
grafické generalizaci.)
Ve: Automation the New Trend in Cartography, Buda·
pest 1974, s. 45-52, lit. 6.
Článek se zabývá určitou formou analytické generalizace
v kartografii. Jsou popisovány modely generalizace
plošných a čárových prvků polohopisné mapy. Autor
zkoumá možnosti použití matematickologických modelů
generalizace k automatickému kreslení odvozené mapy
a uvádí praktické příklady postupu.
Št
528.914.063.9 = 20
STEGENA,

VÚGTK 37 865

L.

Tools lor Automation
01 Map Generalizatlon:
The
Filter Theory and the Codlng Theory. (Použití teorie
filtrů a teorie kódování k automatické generalizaci map.)
Ve: Automation the New Trend in Cartography,
pest 1974. s. 66-95, 16 obr.

528.932.3:528.914 = 30

VÚGTK 20384

F.

Ve: Arb. Vermess. Kartenwes. der DDR,
s. 5-62, 34 obr., 2 tab., lit. 16.

V práci jsou předloženy hlavní výsledky výzkumu gene·
ralizace vrstevnic, který byl proveden na TU Dresden
v letech 1939-1969. Výchozím kritériem výzkumu bylo
optimální zpětné zobrazení terénních tvarů. V práci jsou
uvedeny základy a zásady generalizace, platné nejen
pro kartografické, ale i pro topografické účely. Dále se
uvádějí poznámky ke zlepšení ručního postupu a k vý.
voji odpovídajícího automatického postupu pro gene·
ralizaci vrstevnic.

528.933 = 84

VÚGTK 8 055

CYTOWSKI, H. W.
Czy kolorystyka
opakovatelný? )

jest

powtarzalnaT

(Je

Przegl. Geod., 46, 1974, č. 4, s. 175-176.
Autor v článku rozebírá problémy barev, harmonie
a kontrastnosti barev v současné kartografické tvorbA.
Velkou pozornost věnuje opakovatelnosti barev vůbec,
zejména pak ve fotoreprodukčních procesech, tedy i při
tisku map a atlasů.

528.933:159.937.51 = 30
MORGENSTERN,

VÚGTK 13 141

D.

Zur optimalen Auswahl elner physiologisch gleichabstiindigen Tonwertskala liir. dle Kartographie. (Výběr opti.
mální fyziologicky ekvidistantní tónové stupnice v kar·
tografii.)
Kartogr. Nachr., 24, 1974, č. 2, s. 45-53,
lit. 16.

=

20

VÚGTK 37865

CSÁTI, E.
The Automatlc Preparation 01 Scribed Falrdrawlngs.
(Automatická příprava rytých originálů.)
Ve: Automation the New Trend in Cartography,
pest 1974, s. 303-310, 3 obr., 2 tab.

+ 528.924/(084.3MI0):528.722.6
O. v. - KUDERSKIJ,

=

82

PORTNOVÁ,

I. G.
VÚGTK 15937
Sozdanlje izdatelsklch originalov kart na stereolotogrammetriěeskich
priborach
metodom gravirovanija.
(Vytvoření originálů map rytím na stereofotogrammetrických přístrojích.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 00, 1974, č. 8, s. 48-51,
1 obr., 1 tab., lit. 3.
Autoři zkoumají

technologii

vytváření

7 obr., 1 tab.,

Význam odstupňované tónové stupnice. Zákony fyzio.
logického vnímání tónových hodnot. Způsoby sestavení
ekvidistantních
tónových stupnic. Princip výběru op·
timální kartografické tónové stupnice.

Buda·

Maďarský projekt vyhotovení rytých originálů map
středního měřítka; cílem projektu je příprava části
vícebarevné mapy v měřítku 1 : 100000 z mapy většího
měřítka.
li
Št
/528.93

kolorismus

Buda·

Článek se zabývá způsobem aplikace dvou proměnných
lineárních filtrů při generalizaci map. Jsou uvedeny
digitální filtrové matice pro počítač a princip konstrukce
analogového zařízení pro generalizaci na základě teorie
filtrů. V závěru jsou uvedeny praktické příklady použití
pro obecné a tematické mapy.

528.924.063.9(439)

1972, č. 27,

/528.932.3:65.011.56/:528.721.28
BOČAROV, A. Je. V. A.

= 82

KRYLOV, O. D. -

MYŠILAJEV

VúGTK

15 937

Avtomatiěeskoje
poluěenlje gorizontalej
v processe
protllirovanija
stereomodeli mestnostl. (Automatické
získávání vrstevnic profilováním stereomodelu terénu.)
Geod. Kartogr. (Moskva), 50, 1974, č. 8, s. 44-47,
2 obr., lit. 5.
Autoři zkoumají otázky spojené se získáváním originálu
reliéfu reprezentovaného
vrstevnicemi při profilování
stereomodelu
vytvořeného
podle leteckých snímků.
Podrobují analýze nedostatky způsobu založeného na
využití ortoprojektoru
GZ-l,
ukazují cesty k jejich
odstranění. Popisují zařízení (a metodiku) k registraci
vrstevnic
profilováním
modelu terénu vytvořeného
stereofotogrammetrickými
přístroji analytického typu.

topografických

1976/30

vI

528.94.063.9:51 = 20
RASPOLOŽENSKIJ,
TIKUNOV, V. B.

VÚGTK 37 865
N. A. -

SVENTEK,

1. V. -

Automation 01 Compilstion Process 01 Anamorphotic
lmages. (Automatizace
procesu vyhotovení
anamor·
fických obrazů.)
Ve: Automation the New Trend in Cartography,
pest 1974, s. 208-213,
6 obr., lit. 3.

Buda·

Je navržena metoda vyhotovení matematického modelu,
která umožňuje jednoznačné řešení reverzibi1ity karto·
grafického obrazu ekonomických map a patří v současné
době k nejobjektivnějším metodám, používaným v geografii.

629.783:528.74:528.94

= 30

VÚGTK 13 141

GlERLOFF - EMDEN, H. G.
Anwendung von Multispektrslsulnahmen
des ERTS·
SsteUiten zur kleinmasstiibigen
Kartierung der Stock·
werke smphibischer
H;iistenriiume sm Beispiel der
Kliste von El Salvsdor. (Použití
multispektrálních
snímků družice ERTS k mapování amfibické pobřežní
oblasti v malém měřítku na příkladu mapování pobřeží
v EI Salvadoru.)
Kartogr.
čet. lit.

Nachr.,

24, 1974, č. 2, s. 54-76,

13 obr.,

Jsou hodnoceny zkušenosti s použitím snímků multispektrálního snímače v družici ERTS jako podkladu pro
vyhotovení tematické mapy (1 : 300000) území o rozměru 15 X 15 km.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Geodézia és kartográfia,

ě. 411975

H a I mos, F.: Analýza kosmicko-geodetlckých
kombinovaných metod pozorování, s. 233-239.
S o m o g y i, J.: Prostorová bloková triangulace s nezávislými modely, s. 239-241.
S z a b 6, S.: Mezilidské vztahy, organizace práce a organizace závodfi, s. 241-244.
S z a b 6, B.: Některé zvláštU08ti organizace geodetických prací, s. 244-249.
C s o r tán,
A.: Organizace geodetických a kartografických prací pomocI síťového plánovánI, s. 250-253.
A n n a u, E.: Podniková organizace a plánování moderního zeměměřlctví, s. 253-258.
B a log h, Gy. - N é m e t h, Gy.: Výuka odborných zeměměřických Inženýrfi, s. 259-260.
Ní k I a s z, L.: Přehled programování automatických koordlnátografů, s. 261-266.
Pap p - V á r y, A.: Syntetické mapy, s. 267-272.
V e r t é s s y, Gy.: Význam starých map a rytin při
zkoumání historických oblastí, s. 273-287.
Dekány,
S. Gerencsér,
M.: Vliv vývoje holografie na perspektivní
vývoj fotogrammetrlckého
vyhodnocování a na vývoj databanky, s. 288-287.
Geodezija i kartografija,

C hej f e c, M. E.: Některé
otázky studia časových
změn gravitačního pole Země, s. 9-15.
A I e k s a š i na, G. A.: Gravimetrické vazby základních
astronomických bodfi některých měst, s. 15-19.
Bor i s o v, L. A.: Volba vah při vywvnání nivelačních
sití, s. 19-24.
M o v s e s j a n, R. A. - Bab a j a n, G. A.: Hydrodynamická nlvelace při sledování staveb, s. 24-28.
KI s I uch I n, V. V. Š a š k o v, V. A.: Zkušenosti
s polní komparací světelného
dálkoměru SM-3, s.
28-30.
T r e v o g o. I. S. - Šev č u k, P. M.; Zkoumáni přes·
nosti měřeni světelným dálkoměrem EOK 2000 ve
městech, s. 30-33.
G a v r II e n k o, A. G.: Jedna zvláštnost použití protínání zpět, s. 34-37.
P u t I č e v, Ju. V.: Uchránění pevnosti geodetického
signálu při jeho vztyčování, s. 37-40.
K n o roz ev, S. V. - L a vrov,
V. N.: Fotogrammetrlcká a diferenciální chromatická distorse, s. 40 až 45.
T j u f II n, Ju. C.: Zkoumání přesnosti sestrojení směrových sití prostorovou analytickou
fotoriangulací,
s. 45-49.
A n u f r i jev, O. I. Ž I v i čin,
A. N.: Výběr měřltka leteckých snímků pro topografické dešifrováni,
s. 50-52.
Z o t o v, G. A. - F I I i m o n o v, A. V.: úloha člselných
komponent v konstrukci fotogrammetrických přístrojíi,
s. 53-56.
Aleksandrov,
P. S. Moroz,
V. A. Otázky
ortogonální fotogrammetrlcké transformace na sympoziu s. 56-58.
Bar a n dej e v, A. V.: Názvy objektů na měslčním povrchu, s. 59-63.
Š I r j aj e v, Je. Je.: Zpfisoby vytvoření normalizovaných
map a jejich převedeni na číslicový model pomocí snímacích zařízení univerzálního typu a SaPo, s. 64-70.
Bob k o v, A. G. - Baj r a m o v, S. B.: Petr Karlovlč
Zálesský - ke 125. výročí narození, s. 70-72.
Na kolégiu Hlavní správy geodézle a kartografie při
Radě ministrů SSSR
N e š č a d i m o v, L. S.: Vědeckotechnická
konference
s.74.
K u d r j 8 V C e v, M. K.: Jak by měla vypadat přehledná
mapa nečernozemní oblasti RSFSR, s. 75-76.

ě. 7/75

G u r e jev, A. 1.: Na účet desáté pětiletky, s. 5-7.
V j a z o v s k i j, V. V.: Vytvoření Informačního fondu
podniku, s. 7-9.

Vermessungstechnik,

ě. 9/75

H e n n ing,
H: 30 let demokratické pozemkové reformy, s. 321-324.
K I u g e, W.: Vědecké základy a problémy přetvoření
geodetických sítí, s. 325-331.
K a u t z I e b e n, H.: Užití geodetických výsledkfi a metod ve výzkumu Země a vesmíru, s. 332-336.
Fr i d r i c h s, K.: Problém "Mapy ve velkých měřítkách z hlediska odborníka pro stavbu měst, s. 337
až 338.
G a e b I e r, V.: Problémy generalizace grafické formy
kartografic'kých
značek a značkových systémo., s.
338-343.
B e h r e n s, J.: Generalizace admlnistratlvnlch
hranic
pro automaticky zpracovávané kartogramy, ,s. 343 až
346.
P á pa y, G.: Objektivita a subjektivita při kartografické
generalizaCI, s. 346-348.
Wo I f, W.: Zkušenosti z pořizování map evidence nemovitostí využitím městského mapového díla a technologie Dlglcart v okrese Halle, s. 349-350.
Pes c h e I, H.: Profesor Vasil Peevski - 70 let, s. 352.
B u s c h m a n n, E.: Prof. Dr. P. Melchlor 50 let,
s. 352-353.
D e u m li c h, F.: Prot Dr. J. D. Boulanger čestným
doktorem Technické univerzity v Dráždanech, s. 353.
O. Schmausová

Novinka

SNTL

novinka

pro vás

STAVEBNí
ROČENKA
1976

Ročenka podává ve 12 tematických částech aktuální a odborně zajimavou látku, zčásti rozptýlenou v různých publikacích a dokumentech nebo nesnadno dostupnou. Obsahuje sta ti
o měrových jednotkách ve vztahu k nově zaváděné soustavě SI, o montovaných konstrukcích různých systémů v občanské a průmyslové výstavbě, o pružném uložení strojů, o různé
úpravě podlah v průmyslových halách, o speciálním hliníkovém střešním plášti pro průmyslové stavby, o novém stavebnicovém systému zdravotních instalací pro nebytové stavby,
o úpravě stěn tapetami, o zřizování hřišť a
o úpravách prostorů pro lehkou atletiku. Užitečným doplňkem jsou stati obsahující přehled
platných vyhlášek o projektové činnosti, normativní údaje pro sociální a hygienické zařízení a soubor předpisů pro oceňování nemovitostí.
Ročenka je určena nejen pro všechny stavební
techniky, ale také pro investory, projektanty,
hygieniky, pracovníky
národních
výborů a
sportovní funkcionáře.

Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu SNTL - Nakladatelství technické
11302 Prah& 1, Spálená 51

literatury,

odbytové odd.,

