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KOTLjAKUV,

V. M. -

LjUTYJ,

A. A.

Kartografie
v epole vědeckotechnické
teorie, metody, praxe
Geodetický
a kartografický
273-279,
lit. 35

obzor,

4AAA,
revoluce

-

34, 1988, č. 11, str.

V kontextu
s pronikáním
vědeckotechnické
revoluce
do kartografíe
se analyzuji
základní
otázky
rozvoje
její teorie a metodologie,
hledání
nových typů kartografických
znázornění,
forem a metod spojení s vědou a praxí.
Zvláštní
pozornost
je věnována
sémío·
tlckým
aspektům
i'artografle,
kartografickému
mo·
delování,
automatizaci
kartografických
prací a rozvo·
ji geolnformačních
systémů

B. -

IlEXHEP.

111.

COBpeMeHHoe
COCTOllHlle npH6opHOií
TeXHHKH no
H3MepeHHIO reoMeTpllllecKHx
napaMeTpoB
nO,llKp'lHOBblX n\'Teií
reO,lle3H4eCKHH

KapTorpaq:JHllecKHH
0630p,
34,
3 pHC., 2 Ta6., nHT. 12

H

1988, N° 11, CTp. 280-285,

OnHcaHHe MeTO,llHKH H T04HOCTH H3MepeHHH reOMe·
TpH4ecKHx
napaMeTpoB
nO,llKpaHOBblx nYTdH, YCla·
HOBneHH~X Ha OCHOBaHHH npaKTHlleCKO~ npOBepKH.
Anll npOBepKH 6blnH Hcnonb30BaHbl:
KnaCCH4e~I<HH
MeTO,ll npH npHMeHeHHH KOMneKTa HaY4HO-Hccne~0BaTenbCKoro
HHCTHTYTa reO,lle3HH,
Tonorpaq:JHH
H
KapTorpaq:JHH, H3MepHTenbHall
TenelKKa
KOHCTPYK'
ljHH HVlVlrTHK
C ,llHCTaHljHOHHbIM ynpaBneHloie'~
H na3epHoe
YCTpoiíCTBO "HHBeMaT 2003 K".

528.5- [528.48:621.873)
ČADA,

V.

-

LECHNER,

J.

Souě~sný stav přlstrojové
techniky pro
metrIckých
parametrů
jeřábových
drah
Geodetický
a kartografický
280-285,
3 obr., 2 tab., lit.

obzor,
12

měřeni

geo-

34, 1988, č. 11. str.

Popis ~elO~!ky
~ přesnosti
měření geometrických
param~tru
Je~.~bovych drah, stanovené na :lákladě prak.
tlckeho
overení.
Pro ověření
byly
použity:
klasi<:ká
metoda
s využitím
soupravy
VÚGTK,
měřicí
vozík
konstrukce
VOGTK s dálkovým
ovládáním
a laserové
zařízen!
Nivemat
2003 K.

528.8"1978-1988"
HROUDA,

Deset

let

J. -

MUŘICK~,

Střediska

E. -

KRAUS, V. -

dálkového

Geodetický
a kartografický
286-289,
IH. 6

FUJAN, B.

prilzkumu

obZor,

Země

.

C 11. str.

34, 1988,

Dnem 1. 1. 1978 bylo
zřízeno
Středisko
dálkového
průzkumu
Země fSDPZJ
v
resortu
Českého uřadu
geodetického
a kartografického.
Článek
hodnotf
prá.
Ci SDPZ za uplYlluJ}'ch
10 let v oblasti
budování
kádrové
a materlálni,
teChnické
z"kladnv
a rozvoje
?o.SkY,tovanych siuzelJ, POpisuje se nápliJ " výstedky
reselll
vyzKumnych
úkolů
iJ
formy
mezÍ resortní
u
mezinárodní
spolupráce.
V závěru
jH l1t:u:ndi;nni.!
perspektivu
činnosti
SDPZ,

[377:52811729.1

)

F'ARKAS, M.

PORVAŽNÍK,

obzor,

kádrov

34, 1988.

Č,

11. str.

1

528.9
B.

M.

mOTbllll,

A. A.

KapTorpa<Pll>!
B 3noxy
HaY'4HO-TeXHllllecKoH
pebonlOlIl1l1 Teopll>!, MeTO,llbl. npaKTIlKa
reoAe31111ecKHH H KapTorpaq:JHlleCKHH
0630;),
34,

1988, \10 11, CTp. 273-279,

3. -

MYP>KVlllKVI,

KPAYC,

rO,llOBU4HHa OCHOBaHHll
30H,lIHpOBaHHll 3eMnll

reO,lle3H4eCKHH

H

KapTorpa<pH4ecKHH

B. -

lleH rpa

)lH-

0630P,

34,

1988, N° 11, CTp. 286-289,
nHT. 6
1. llHBapll 1978 r. 6bln OCHOBaH lleHTp

,llHCTartllHOHHoro 30H,llHpOBaHH~ 3eMnH
(UA33)
B Be,llOMCTBe
4eWCKoro
ynpaBneHHll
reOJle3HH
H KapTorpaq:J'IH.
B CTaTbe nO,llBO,llHTCll HTor pa60T UA33
3a AcreKlUHe 10 neT B 06nacTH C03J1aHHll KaJlPOBOH H MaTepHanbHo-TexHH4ecKoH
6a3bt,
a
TaKlKe
pd3BHTHll
npe,llOCTaBn~eMblx
ycnyr.
AaeTcll
onHcaHHe CO,lleplKaHHll H pe3ynbTaToB
peweHHll
HCCne,llOBaTenbcKHx
38,lla4, a TaKlKe q:JOpM MelKBe,llOMCTBeHHoro H MelK,'IYHapO,llHOrO COTpY,llHH4ecTBa. B 3aKnlO4eHHH HaMe'
<leHbl nepcneKTHBbl
,'IellTenbHocTH
UA33.

[377:5281 (729.1 g)
<PAPKAW,

M.

Pa3BHTHe
POB no

nOPBA>KHVlK,

BocnHTaHHII

reO,lle3HH

reO,'le3H4eCKHH

cpeAHblx

A.
TeXHHlleCKHX

H K8pTOrpa<pHH

KaA-

Ha Ky6e

KapTOrpaq:JH4eCKHH 0630P,
3~,
4 pHC., 2 Ta6., nHT. I

H

1988. N° 11, CTp. 290-292,

COTpY,llHH4eCTBo
llexocnOBaljKHX
3KcneproB
np~1
C03A3HHH H cOBepweHcTBoBaHHH
caMocrollTe.nbHDro
TexHHKYMa no reOAe3HH H KapTorpaq:JHH B I a63He.
KOHljenljHll
BocnHHIHHll
ne,llarOroB.
YllacTHe
4dXOcnOBaljKHX
3KcnepToB
B COCTaBneHHH YlleúHHlj
H
Y4e6Horo

nnaHa.

pre

Spolupráca
če,s,koslovens,ký,ch f čs.) expertov
pI'l uiadení ~ rozvoj! samostatnej
slrednejprlemyselnej
škol~ pl ~ geodezlu
a kar,tografiu
v Havane.
Koncep.
CIa vychovy
pedagogov.
Za po Jenie čs. expertov
do
tvorby
učebnic a do modernizáclp
učebného planu.

KOTM1KOB,

AecllTHneTHllll
CTaHIIHOHHoro

MO,'lepHH3aljHH

A.

RozvoÍ výchovy stredných
technických
geodéziu a kartografiu
na Rube
Geo<Jetický a kartografický
290--292, 4 obr., 2 tab .. lit.

528.8"1978-1988"
rpOYAA,
III. (j)Y51H, 6.

nHT. 35

B KOHTeKCTe C npoHHKHoBeHHeM
HaY4Ho'TeXHH-lCc,
KOIÍ peBOnlOljHH
B KapTorpaq:JHIO
aHanH3HpYiOrc~
OCHOBHble Bonpocbl
pa3BHTHll ee TeopHH !'! MelO'
AonorHH,
nOHCK HOBblX THnOB KapTorpa<PHlleCKoH
HHTepnpeTaljHH,
q:JOpM 11 MeTO,llOB CB1l3H C HaYKoii
H npaKTHKoH. Oc060e
BHHMaHHe Y,lleneHO ceMHO'
TH4eCKHM aCneKTaM KapTorpaq:JI1H, KapTorpaq:J",~ecKOMY MO,llenHpOBaHHIO, aBTOMaTH3aljHH KapTorpaq:JH'
lleCKHX pa60T H pa3BHTHIO reOHHq:JopMaljHOHHblX C\-1eTeM.

528.9
KDTLjAKOV.

V, M.

LJUTY!.

A. A.

Kartographie
in der Epoche der wissenschaftlic~technischen
Revolution - Theorie. Methoden, Praxls
Geodetický
a kartografický
obzor. 34. 1986. Nr
11.
Se'te 273-279.
Lit. 35
lm Zusammellhang
mit der Durchdringung
der wis·
senschaftiich-tecillJischen
Revolution
in dle Kartographl"
werden
Gl'ulluiragen
<Jel'Enlwicklung
threr Thenri8 und Methodotogie.
das Aufsuchen
vOf\ neuen Ty·
pen kartographiscller
Darstellungen.
der Formen und
Methoden
der \'cl'bindung
mil del' Wissenschaft
und
Praxis
anaiysien.
Besondere
Aufmerksamkett
wlrd
den semlotischen
Aspekten
tlel'
Kartographie.
der
kal'lographischell
Y!olieliIerung.
der Automatisterung
von kartop ,'phischen
Arbenen
un<J der ~:ntwlcklung
von GeoinflJrmationssystemen
gewldmet.
528.5: l528.48:62Ul73
ČADA,

V.-

j

LECH!'-'ER.

].

Gegenwartiger
messung von
bahnen

S'and der Geratetechnik
fUr die Vergeometrischen
Parametern
der Kran-

Geodetický
a
Seite 280-285,

kartografický
obzor, 34.
3 Abb .. 2 Tab .. Lit. 12

1988, Nr.

11.

Beschreibung
der Methodík
und der Gell<luigkeit
dt'"
Vermessung
von gcometrischen
Parametern
der Kranbahnen auf Grund der praktlschen
OberprOfung.
Fiir
die Oberpriifung
wurde
die klasslsche
Methode
mít

HlIle des VŮGTK-Gerlltesystems,
des VŮGTK-Messwagens mil Fernsteuerung
und der Laserelnrlchtung
NIvemat :W03K angewendet.
528.8"1978-1988"
HROUDA, J. - MulílCKÝ, 1::.- KRAUS, V. - FUJAN, B.
Zehn Jahre
des Zentrums
flir Fernerkundung
der
Erde
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 11,
Selle 286-289, Lit. 6
Am 1.' 1. 1978 wurde das Zentrum fUr Fernerkundung
der Erde [ZFEJ lm Bereľch des Tschechlschen
Amtes
Wr Geodllsle und Kartographle
gegrUndet. .lm Beltrag
wird dle Arbelt des ZFE wllhrend der vergangenen
10 )ahre aul dem Geblet der Kader, der materlelltechnlschen
IJasls und der Entwlcklung
der gelelsteten Dienste bewertet.
lnhalt und Ergebnlsse
der Lllsung von Forschungsaulgaben
und Formen der Zusammenarbell
mil anderen
Berelchen
und der Internatlonalen
Zusammenarbell
werden beschrleben.
Zum
Schluss werden Perspektlven
der Arbelt des ZFE angedeutet.
[377:528](729.1 J
FARKAS, M. - rORVAZNIK, A.
Entwlcklung
der AusbUdung
VOU
mlttleren
technlachen
Kadern
flir
Ceodilsle und Kartographle
ln
Knba
Geodetlcký
a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 11,
Selte 290-292, 4 Nbb., 2 '1'a'b., Lit. 1
Zusammenarbelt
der tschechoslowaklschen
Spezlallsten bel der GrUndung und Entwlcklung
der selbststllndlgen
mtttleren
technlschen
Schule fUr Geodllsle
und Kartographle
ln Bavana. Konzeptlon der Ausblldung von Lehrkrllften.
Tellnahme der tschechoslowaklschen
Spezlallsten
an der Zusammenstellung
von
LehrbOchern
und an der Vervollkommung
der Lehrplllne.
528.9
KOTL)AKOV, V. M. - LJUTYJ, A. A.
Cartography
ln an Epoch of Sclentlflc-Technlcal
volution - T,heory, Methods, Practice
Geodetický
a kartografický
pp. 273-279, 35 ret.

obzor,

Re-

34, 1988, No. 11,

Baslc questlons
01 the development
01 theory and
methodology
01 cartography,
se arch 01 new types of
cartographlc
representation,
forms and methods
01
connectlon
wlth sclence
and practlce
are anal ysed
ln a contlnulty
wlth the penetratlng
the sclent\flctechnlcal
revolutton
in cartography.
The speclal
attentlon
Is devoted
to semlotlc
aspects
01 carto·
,graphy, cartographlc
modelllng,
automatlon
01 cartographlc
works and development
ot geolnformatlon
systems.
528.5: (528.48:621.873 J
CADA, V. - LECHNER, J.
Present-Day
State of the Inatrumental
Technlcs for
Measurlng
Geometrie
Parameters
of the Crane Ralls
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 11,
p'p. 280-285, 3 !Lg., 2 tab., 12 ref.
Method and accuracy
01 measurlng
the geometrlc
parameters
of the crane ralls, flxed aIter the verltyIng ln practlce.
For thls verlfylng
there were used:
classlcal
method
(an assortment
of the Research
Instltute
of Geodesy,
Topography
and Cartography
(RIGTCJ was used], the meastirlng truck (constructlon
of RIGTCJ w1th
remote
control
and
the
laser
equlpmenl
Nlvemat 2003 K.
528.8"1978-1988"
HROUDA, ). - MUlílCKÝ, E. - KRAUS, V. - FUJAN, B.
Ten Years of the Earth'a
Remote Senalng Center
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 11,
pp. 286-289, 6 ret.
On lhe 1st of Jannar)'
ln the year 1978 there was
eslablished
lhe Earth's remote senslng center [ERSCJ
ln the branch 01 Czech olflce lor Geodesy and Carlography.
The paper evaluates
the actlvltles of ERSC
durlng the passed 10 years ln the sphere
of the
establlshmenl
of lhe
cadre and materlal-technlcal

base and development
of the provlded servlces. The
contents
and results 01 solvlng the research
tasks
and the lorms 01 Interbranch
and Internatlonal
cooperation.
Perspectlve
of the ERSC actlvltles.
[377:528](729.1J
FARKAS, M. - PORVAZNIK, A.
Development
of Tralnlng Technlcal
Cadres for Geodesy and Cartography
at Cuba
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 11,
PIP. 290-292, 4 Hg., 2 t,a,b., 1 ref.
Cooperatlon of Czechoslovak
experts at establlshment
and development
01 the Independent
secondary
technlcal college for geodesy and cartography
ln Havana.
Conceptlon 01 tralnlng the teachers. Share 01 Czechoslovak expert s ln complllng the text-books
and modernlzatlon
01 the school-schedule.
528.9
KOTL)AKOV, V. M., L)UTYJ, A. A.
La cartographle
1\ l'époqne
de la révolutlon
sclentiflco-technlque,
théorle, méthodes,
pratique
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 11,
pages 273-279, 35 blbllographles
Dans le contexte avec la pénétratlon
de la révolutlon
sclentlflco-technlque
dans branche de la cartographle,
on procěde 11 I'analyse de la questlon essentlelle
de
I'évaluatlon
de sa théorle et méthodologle,
11 la recherche de nouveaux types de représentatlons
cartographlques,
de lormes
et méthode
d'unlon
de la
sclence et de la vle pratlque.
Une attentlon
spéci ale
est portée aux aspects
sémlotlques
de la cartographle, au modelage
cartographlque,
11 I'automatlon
des travaux
cartographlques
et 11 I'évolutlon
des
systěmes
ďlnformatlons
géodéslques.
528.5: (528.48:621.873 J
CADA, V. - LECHNER, ).
Sltuatlon
actuelle
de la technlque
ďapparelUage
pour mesurages
des ,paramětires
géométrlquea
des
voles de grues
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 11,
pages 280-285, 3 lllU'stratlons,
2 Iplanches. 12 blbllogralphleis
Descrlptlon
de la méthodologle
et la préclslon
du
mesurage
de paramětres
géométrlques
des voles de
grues, détermlnées
11 la base d'attestatlon
pratlque.
Pour I'attestatlon
on a lalt usage de la méthode
classlque
avec
utlllsatton
de I'assortlssement
de
VŮGTK, du charlot de mesurage
télécommandé
constrult pal' VŮGTK et dlsposltlf laser Nlvemat 2003 K.
528.8"1978-1988"
HROUDA, J. -- MUŘICKÝ, E. - KRAUS, V. - FU)AN, B.
Db années
ďexlatence
du Centre de Télédétectlon
de la Terre
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 11,
page<s 286-289, 6 Iblbllograr,phles
Le leT jan1vler 1978 a été m:s en servlce Je Centre
de Télédétectlon
de la Terre (SDPZ J dans le ressort
du Bureau
Tchěque
de G~odésle et Cartographle.
L'urtlcle évalue le lravall du SDPZ pendant ces 10
dernlúres
années, surtout pour I'édlflci'ltlon de la base technlco-matérielte
et des cadres
el I'évolutlon
des servlces lournls.
Sont également
traltés le contenu et solutlon des tilches de recherches
alnsl que
les lormes de coopératlon
entre dlflérents
ressorts
et 11 base Inlernatlonale.
En conc!uslon, I'artlcle falt
entrevolr
la perspectlve
des actlvltés
du SDPZ.
[377:528 ](729.1 J
FARKAS, M. - PORVAZNIK, A.
Evolutlon
de la formatlon
de cadres
technlques
moyens pour la branche
de la géodésle
et cartol!.raphle de Cuba
Geodetický
a kartograllcký
obzor, 34, 1988, No. 11,
pages 290-292, 4 lllu5Ir·atlons, 2 :p1anc1hes, 1 bibllographle
Coopératlon
de spéciallstes
tchécoslovaques
11 la
créatlon et évolutlon de I'Ecole Industrlelle
de Géodésle et Cartographle
11 La Havane. Conceptlon
de
I'éducatlon
de pédagogues.
Coopératlon
des spéCi alIsts tchěcoslovaques
11 la mlse au polnt de manuels
et 1\ la modernlsatlon
du Plan ďEnselgnement.

Geodetický a kartografický obzor
roi!n(k 34/76, 1988, i!(slo 11 273

V. M. Kotljakov,
A. A. Ljutyj,
Moskva, SSSR

Kartografie V epoše vědeckotechnické
revoluce - teorie, metody, praxe
Věnováno Měsíci československo-sovětského přátel8tví

V letošním 5. čísle našeho časopisu jsme referovali o nedávné Všesvazové konferenci sovětských kartografů. Předkládané pojednání s názvem shodným s tématem této konference představuje jakési její programové prohlášení.
Odvážně likviduje pochybné stereotypy, které se za dlouhá léta zabydlely v teorii kartografie a snaží se identifikovat
potenciál pozitivních dopadů těchto koncepčních změn do kartografické praxe. Jde o myšlenkově 8věží práci a proto
se ji redakční rada a redakce rozhodla zpřístupnit i našemu čtenáři. Pojednání bylo původně uveřejněno v časopisu
lzvestija AN SSSR, serija geografičeskaja, 1987, č. 5 a jeho překlad uvádíme s laskavým souhlasem redakce sovětského časopisu Geodezija i kartografija.

60. až 80. léta našeho století vejdou do historie jako
období hromadného
všestranného
mapování
zemí,
velkých regionů a celé planety Země, jakož i kartografického studia jiných planet. V tomto období bylo
dosaženo značných úspěchů v odvětvové i komplexní
kartografické interpretaci přírodních podmínek a zdrojů, v mapování obyvatelstva
a hospodářství, nejrůznějších aspektů
vzájemného
působení
společnosti
a přírody. "Vizitkou" tohoto období se staly komplexní a odvětvové tematické atlasy a díla vytvářená
v mezinárodní součinnosti. Na stejné období připadá
i počátek aktivní implementace
výsledků vědeckotechnické
revoluce do kartografie,
která otevřela
prakticky neomezené možnosti rozvoje tvorby map
a to jak na úseku sběru rozsáhlé prvotní informace
opírajícího se o pozemské, námořní i aerokosmické
prostředky, tak v oblasti jejího zpracování s využitím
metod aplikované matematiky,
kybernetiky,
výpočetní techniky a zobrazovacích automatů. Tyto skutečnosti přispěly k dalšímu výraznějšímu
rozšiř'ení
sfér využití map, ke zvýšení náročnosti na jejich bázi
řešených vědeckých i praktických úkolů, k narůstání
úlohy map jako prostředku
přenosu společensky
a odborně relaventní informace, jako nástroje výchovy
a vzdělání apod.
Uvedené období se vyznačovalo novým chápáním
úlohy kartografie v informačním zabezpečení společnosti, při formování vědeckého obrazu světa, v přínosu kartografie pro obecnou vědeckou metodologii.
Současně s tím byly v samotné kartografii zaznamenány velké objevy, došlo k aktivnímu hledání cest její
teoretizace. k pokusům o formování pracovního mode·
lu vĚ,dy. vyhledávání nových forem kartografického
znázornĚ·ní. ke zrodu nového stylu vědeckého myšlení
opírajícího
se o "osvojení"
evolučně-historického
a relativistického
přístupu a rovněž systémové meto·
dologie.
Všechna tato fakta jsou dokladem nashromáždění
jistých pi'edpokladů
pro přechod kartografie
jako
sféry vědecké a praktické činnosti na intenzivní cestu
rozvoje, která ji vede ke kvalitativně
novému stavu
a odhaluje nové obzory jejího růstu. Za těchto podmínek nabývá na závažnosti stanovení perspektivních
směrů, do nichž je žádoucí napřít úsilí vědců i praktiků
- specialistů a odhalení "bílých míst", jejichž existence překáží pokroku. O hlubokou analýzu a široké po·
souzení si Hkají otázky rozvoje teorie a metodologie

kartografie, postupy rozvoje kartografického
znázorňování a zvýšení kvality map, principy a metody
kartografického
modelování opírající se o moderní
automatizační
prostředky a nové informační zdroje,
integrační tendence kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu, strategie zvyšování účinnosti kartografického zabezpečení vědy i praxe.

Klíčovým problémem moderní teorie kartografie je
problém fenoménu poznání. Tento problém nedochází
řešení ani v kontextu s výkonně-technickým
chápáním kartografie, ani při přesunu myšlenek od obsahu
map, kartografického znázornění či metod jejich vývoje
a využití [3], [9], [18], [28J.. Veškeré pokusy ho "vzít
útokem" ze strany samotné kartografie, s využitím
jejích vlastních prostředků,
se ukázaly jako marné.
Je nezbytné přejít na širokou interdisciplinární
zá·
klac.nu, za hranice vymezené těmito prostředky, tedy
do oblasti filosofie, teorie poznání, sémiotiky, logiky
a metodologie vědy a to tím spíše, že mapa. je jako
společenskokulturní
fenomén, jako společensky podmíněný a historicky relativní způsob odrazu skutečnosti spojena mnoha styčnými plochami s nejrůznějšími stránkami společenského života, s úrovní rozvoje.
a charakterem
společenské výroby, vědy apod. [21],
[25], [26].
Orientace kartografické
vědy na hledání a vývoj
nových, dokonalejších metod tvorby a využití map
činí z těchto metod předmět konkrétního praktického
zájmu i aktivit vědců. Zřejmě není náhodou, že kaJ.!·
tografie neoperuje kategoriemi "teoretické - empirické", doposud v ní nebyla kladena a neklade se
otázka základního a aplikovaného
výzkumu (metodická teorie si vystačí se zobecněním praktické zkušenosti).
Perspektivy
formování základní tem'ie kartografie
je účelné spojovat, s chápáním mapy a metod její
tvorby a využití jako zvláštních fenoménů kultury
lidstva a to nezávisle na konkrétních praktických ope·
racích s nimi [19], [21], [25], [26]. 8émiotická povaha
libovolného kulturního fenoménu předurčuje závažný
význam skutečnosti odhalení jazyka mapy jako objektivního výtvoru [18], [19]. Problematika studia jazyka
mapy zahrnuje široký okruh otázek, vztahujících se
k samotnému jazyku, k jeho uspořádání, funkcím,
rozvoji, "vnějším" a "vnitřním" podmínkám rozvoje,
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jakož i k mnohostranným vazbám a vztahům k jiným
znakovým sYfltémům a - což je ještě důležitější k objektivní realitě, oblastem lidské činnosti, společnosti, k vědomí a myšlení člověka. Je zřejmě, že bez
hlubokého studia všech těchto otázek, bez překonání
dosavadního pohledu na jazyk mapy jako na výplod
samot,né včdy nebo jako na předmětový jazyk mapy,
bude sotva možné počítat s překonáním překážek na
cestě k vývoji základní teorie vědy.
Naznačený postup formování základní teorie vytváří příznivé předpoklady pro zákonité objasněn:
podstaty a vlastností mapy jako znakového, komunikačně-informačního
a modelového výtvoru, ruší
omezení kladená na oblast předmětové realizace
tvorby map, na třídy pro mapování přístupných světů,
řeší paradoxy současné teorie týkající se místa a formy
shromažďování znalostí získávaných kartografU jako
vědou [18]. Zahajují se i vývojové práce na metodách
tvorby a využití map, které mají povahu aplikovaného kartografického výzkumu.
Principiálně závažným aspektem teorie je vývoj
teoretických modelu kartografické činnosti, které mají
úlohu svérázných pracovních nástrojů vědy .•Teznáma
I'ada těchto modelů, které jsou co do grafické formy
invariantní: modely kartografické komunikace, modely kartografické metody poznání a modely systému
"tvorba - využití map" [3], [4], [28]. Jsou založeny
na funkcionálním přístupu, nevyjadřují skutečnou
logiku vazeb a vztahú mezi komponentami modelů,
ignorují úlohu praxc a tudíž i zpětné vazby v modelovaném systému a také aktivní úlohu fluhjektu v poznání a v praktické činnosti. V dúsledku toho ne·
pI-edstavuje ani jeden z nich včdu a ('innost jako
fungující, rozvíjející sc a vyvíjející se systémový agre·
gát, který "žije", ,.pracuje" v rámci obcenějšího a složitějšího sociálního systému. Naznačené okolnosti jsou
dokladem toho, že se evolučně-historický přístup dosud
nestal skutečným majetkem kartografické včtly a že
v ní nerealizuje svůj potenciál tak, jak by si to současná et,apa vývoje kartografie zasluhovala.
Prosa,zení evolučního přístupu usměrní vědecké
kart,ografické myšlení na studium mechanismů a zákonitostí vývoje, jeho přírodně.hist.orických složek
a vytvoří nezbytné předpoklady pro překonání zjednodušených pj"edstav o kartografické činnosti (opa·
kování dnešních vzorů činnost,i v minulosti i v bu·
douenosti), pojistí ho před redukováním činnosti na
množinu cílevědomých aktú, pÍ'ed ztotožt'íováním po·
znání a proccdur řcšení úloh. osvobodí ho od některých
výchozích pl"edstav o objcktech zkoumání. Na druhé
st.rani>se pak otevírají možnosti širokýeh sómiotických
hádánÍ, jež doposud nebyla v l1f'zbytném rozsahu
rO;f,vinnta, Vni'>těchto hádání R lW'MivisJt'na nich ne·
rlokáž(' kartografie zformovat inteligentní toorii a zajiHtit, své vazby s jinými vědami a oblastmi praxe.

Evoluční přístup napomáhá odhalení zárodků nové·
ho a předvídat perspektivy jeho rozvoje. Přin,áší
poehopení relativity sociálně a historicky podmíněného způsobu členění a zobrazování svčta, jejž poskytují
mapy. V tomto pojetí se též zakládá relativistické myt.;lení či relativi.~tický přístup v kartografii, který poskytne metodologickou základnu pro nový pohled na
včci a zejména pro zavržení fetišizace jakýchkoliv
historicky přechodných a proto ve svých možnostech
omezených forem kartografického
znázornění. Ve
vědomí mnoha vědců splývá kartogra -]. znázornění
v tradiční formě s chápáním kartografického znázor·
nění vúbec. Nepochopení dialekúcké a historické
relativnosti forem znázornění informace a víra ve
všemohoucnost mapy v tradiční formě zpúsobily, že
se veškeré nové formy kartografické prezentace informace, jakákoliv nová r.názornění. hodnotila nikoliv
podle -jejich gnoseologického a praktického významu,
ale jako zjednodušené nebo deformované představy tradiční mapy [30], [31]. Vše, co nezapadalo či vystupovalo za rámec tradice, bylo pokládáno za zkreslený
popis reality.

V současné době se rýsují rcálné perspektivy překonání
těchto názorů a širokého osvojE'ní nov.lÍch. topologie.
kých forem kartografi.ckého znázornění, j"cšících úlohy
kartografického odrazu geografických i jiných vztahů
a to včetně vztahll časové povahy [30].
Na nové technické základně se rodí a rozmnožuje
své možnosti trojrozměrné kartogmfi.cké znázornění [29].
stimulované zaváděním počítačú a počítačové grafiky
do kartografic. Rozšíření zaznamenávají tyflomapy,
jež likvidují monopol vizuálního kanálu vnímání
mapové informace. Soustavně se zdokonalují fotomapy, syntetizující v rúznýeh podílech prvky dvou
typú obrazú a poskytující nový vzor rozvojc kartografieké kultury [7], [12].
Aktivně se do geografiekých výzkumú a praxe
prosazují nové formy kartografických modeM: číslicové.
normalizované, priorit, polí aj. Problematika analýzy
a hodnocení specifických vlastností těchto modelú
a jejich úlohy v komunikaci a poznání musí brát
v úvahu rúzné alternativy a neopírat se pouze o topo·
grafické představy [31]. Spolehlivé orientační body
tu poskytuje relativistický přístup a to zejména při
pochopení skutečnosti, že ph studiu libovoln,<'ch objek.
tú a popisu jejich vr.ájemných vztahů neexistují
žádné absolutní modely prostoru, žádné privilegované
systémy měj"ení, r.púsoby a formy znázornění. \' tomto
i'\myslu 7.ískávají např. ,.domovské právo" normalizované a rastrové mapy, jf'~ jsou přizpůsobE'ny pro č·tenÍ
a reprodukci prostřednictvím
automat u. Tradiť1ní
zpúsoby kartografického znázornční (zna<'-ky. karto·
gramy atd.) se formovaly v době do nástupu počítačú
8ém.iotický pří8tup umožní nojen studovat a vv- a jejich zpracování a reprodukee s vyu7.itím automasvětlit kartografieké znaky a zvláštnosti jejich upl;ttizačních proiltředků vyžaduje vytvořeni specializonění, ale rovnčž spceifikovat logiku a zákonitosti vývaných jazykových prostředkú popisu IIJ. [2]. [-lJ. [35].
Požadavek vnější podobnosti st.rojově čitelných map
voje kartografického znakového systému jako celku,
stejně jako koncepcí i jazyka kartografické vědy [18], s mapami tradičního vzhledu (na nčjž jsme si pi'ivy·
kli) nelze ve světle relativistického pHstllPU pokládat
[21]. Takový pi'ístup dovolí také identifikovat zaostá·
vání jazyka védy (pojmově-termillologiekého apará.
za absolutní.
Zvláštní význam má pro automatizaci
procesú
tu) za reálnými tempy osvojování výsledků vědeckotcehnické revoluce kartografií.
tvorby a vydání map vytvo'ření souborlÍ Č'í8licoIJýchdat
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a databank zahrnujících též tzv. číslicové mapy resp.
modely (reliéfu, situace atd.) [1] až [4], [6], [7], [16],
[24], [33]. [35]. Jde o formu interpretace a zápisu mapové informace v jiném jazyce, která vytváří bázi
pro technické přezbrojení kartografie, geografických
výzkumů i praktických aktivit teritoriálního
charakteru a jež napomáhá rozvoji nových principů kartografického modelování a technologií tvorby a využití
map. Tuto skutečnost je třeba zdůra7init a to proto,
že se prvopočáteční kroky automatizace v kartografii
ubíraly cestou napodobování
(kopírování)
"pohybu
ruky a mysli kartografa"
a nebyly schopny vést
k principiálně novým řešením a kvalitativním
změnám v kartografické práci.
Velice podstatný význam má z vědeckého i praktického hlediska řešení otázek zvýšení kvality map. Jde
o nanejvýše mnohostranný problém, který si vyžaduje
vtvoj ~eriózní~o vědeckého zabezpveče?Í.. Jednou, z~
zavaznych
slozck tohoto zabezpecem
Je vy tvorem
teoretické a praktl~cké gramatiky jazyka mapy [17], [21].
Taková gramatika
může být vyvinuta na základě
studia hlubokých vrstcv jazyka mapy, strukturních
vztahú mczi jeho prvky a vZkÍJjcmného působení těchto
prvkú v mapách. Smysl sledované gramatiky spočívá
v zajištění náležitého sjednocení plánů projevu a obsalm mapy, tzn. vyjádř'C'ní pi-cdst.av o vztazích prostorové určenosti a určenosti podstaty objektů a jcvú reprezentujících
předmět
kartografického
zná7.ornění
v kartografických
zobrazovacích
prostředcích
(znacích) a pi-itom takový odra7.. pH němž by se struktura
sle(lovaných vztahú pi-i použití mapy zjišťovala jedn07.načně a bezchybně ze vztahů me7.i znaky. Jakékoliv
odchylky od tohoto principu. který reprezentuje -v logi(,kém, sociokulturním. psychologickém a dalších
relevantních
směrech -- Iwjlepší zpúsob znakového
\cyjádř'ení prostorově a co do podRtaty určeného obsahu. lze kvalifikovat jako nedostatk~· resp. gramatické
kartografické
chyby 1171. Rozbor velkého množství
tuzemských i zahranii'-ních map a at,lasú, jakož i projektových
i plánových kartografických
dokumen;ú
ukázal. že takovéto chyby přcdf!tavnjí velmi rozšířený
jev. který často vede k citeln{'lllU poškození užitné
hoclnot~' mapy [17]. [23J.
Jiný dúležitý směl' vl,dcckého zajištění kvality map
spoÓívá. v propracování
otlÍZt'k hod 11 ocení pře8/1osti
map?!, pí'esnosti výzkumú realizovaných
na jejím 7.Akladě. jakož i vl'rohodnosti a spolehlivof!ti získáva·
nýeh vÝR\edků. Rmwoj antomM,iwvané- kartografie
\'~'\'o\a\ \'ývoj novýeh zajímav.\'eh myi\h'nek R pří.
stupů (gcner(wání úrlajú ps,·urlopozowníní.
lIměl~jch
krit{'rií hodnocení atd.) a ciklnř rozší!'i\ hranice prohlé-mil [:n [41. [iJ.[;3,'jJ. \'i\eohecn{'ho i'ešf'ní \'~Rk doposud
'1l'bylo dosaženo, Xeexist.ují uspokojivá kritéria kVll'
litati\'ního hodno{,cní správnosti znázornění povahy
W'u)!:t'áfi('kého rozdólcní
charakteristik
\' mapách.
a(kkvUtnosti
a úplnosti znázornř·ní. aktuálností
do
lila py promítnuté
informace atp.
\"liv ,'ědeckotcehnieké
revoluce li vnitřní logika
\ý\'ojc kRl'tografif' postavily
na pořad dne úkoly
.fnrmalizaN vědpck!ích výzkumii, vývoj fOl'málníeh systé·
lnu (jazykľl) zabezpečujících
"vlastní potřeby" v{,dy
a praktickou realizaci poznatkú ?:ískaných jejím pro·
stř"cdnÍetvím [11 až [4]. [7j. [9], [10), [12], [221, [28],
la:ll až !B51 Ruku v ruce s prohlubováním formalizace

se odkrývají perspektivy
přechodu na kvalitativně
nový stupeň teoretických
výzkumú. na zformování
a využívání formálních počtů v kartografii.
Možno
uvést nejméně čtyři směry, jejichž aktivní rozvoj na
bázi matematických
formálních prostředkú
je podmíněn ,,spotře bním košem": 1. formá Inčgeometrický
(vývoj matematických
základů kartografického
znázornění); 2. formálněgrafický
(popis konstrukcí a procesů tvorby a "čtení" znakú a map): 3. formálněgeo.
grafický (popis vztahú mezi znaky map za účelem prezentace vztahú mezi jimi znázorněnými
objekty):
4. formálněsémiotický
(popis vztahú mezi jednotkami
jazyka, vytvoření jeho formální gramatiky). Rozvoj
prvního směru je podmíněn úkoly zabezpečení nových
oblastí tematického a speciálního kartografického znázorňování Země a vesmírných těles, kosmické navigace, automatických
navigačních zařízení, fotomapování, vývoje nových forem kartografického
znázornění.
Rozvoj druhého směru je podmíněn úkoly automatizované reprodukce map a rozpoznávání jejich obrazových prvků, třetího úkoly zdokonalení metod studia
prostorových struktur, vzájemných vztahů a dynamiky jevů znázorněných na mapách a konečně čtvrtého
směru úkoly projektování map a znakových systémů.

t. Spojení s vědou a praxí
Kartografické
znaky reprezentují
dúlcžitou složku
znakových systémú moderního člověka. Spolu s "písmeny", "číslicemi", značkami t,echnických výkresů,
"pixely" a jinými sémiotickými výtvory slouží k uchovávání, shromažďování a pí'enosu společenské zkušenosti. modelování aktú vědomí a, myi\lcní člověka.
?:ískávání nových pozlmt,ků. usměriíování
aktivit
kolektivu lidí. V tom spoČ'ívají jejich základní funkce.
které si zasluhují hluhokťo. \-~est'ranné studium [2l].
[28]. K t.eoretick{'D1u po(,hopení funknc kartografických znaku mapy lll'postačí pouhé- {'mpirické zohecnění kal't.ogmfické pnIX{·. Zde phchá?:í kartografická
vóda se »vým konkl'd,ním materiálem do tčsného Rtyku
se základními filosofjc'kými (..ideální ._- materiální".
"bytí _. vědomí'.
"odraz - informace".
"bytí myšlení - jazyk") a obecněvědeekýmí
(,.znak - poznatek".
"obraz -- znak",
..infornhlce kód".
..jazyk - t()xt:· ... mno:í.ství informace - její hodno·
ta" aj.) ot.ázkami.
Ana\~'za s\f'{lovanéhn matpriúlu nkazujf' na potř'('\m
jeho seriózního opětn{'ho pí'ezkoumání ve svět.le zá·
kladní kze marxistick(' gnoR('ologic o utilitární prak.
tické činnosti jako genetieky i historicky výchozí
formě lidského vzti\hu k pÍ'Írodě [131. [25]. [2H]. Na
?:kí.kladi' takovébo ph'7,kolll11ání bnd(' možné získat
odpov{,di na z;Í.važm'· otá;r,ky Ť('ol'i(' kal'tugrafie a stanovit stmtegii
k'll'tografick{'lw
za !wzpečení vědy
a praxe,
V kartogratíi doposud chybí poti'f'bné pochoprní
vzájemných vztahú rlleú komunikačními a poznávacími
funkcerni mapy. Často jsou kladeny do pI'Otikladu.
jim odpovídající učení jsou považována za vzájemně
si odporující paradigmy.
přičemž se komunikační
paradigma pokládá za nesprávné [:n [5], [101, [2HI·
Omezenost takového nazírání je zřejmá. V informační.
komunikační
povaze každého mapového prvku je
zalo~en jeho základní význam. Přísně h·t·ello. mapy
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pnmo realitu neodrážejí, ale jsou zprávou o jejím
chápání z toho či onoho hlediska: pravdivou. jednostrannou nebo lživou. Existence nepravdivých. záměrně zkreslených a jednoduše řečeno vymyšlených
map (u nichž chybí jakákoliv vazba na realitu) to
potvrzuje s naprostou dostatečností. V mapě je tedy
důležité spatřovat výsledky realizace dvou různých
aktů lidského myšlení: 1. objektivního pochopení
reality (v tradiční kartografické terminologii: odrazu)
a 2. objasnění tohoto pochopení (té či oné zprávy
o něm). Tyto akty jsou při veškeré své odlišnosti
vzájemně neoddělitelné. Komunikace, modelování
a poznání reprezentují stránky projevu existence
mapy (jazyka mapy), praktické formy její realizace
[18], [19], [21]. Bude proto konstruktivnější hovořit
o "společné tvorbě" komunikačních a poznávacích
aktů, o známé korelativitě jejich úloh, o tom, že komunikační funkce naplňuje efektivně své poslání tehdy,
jestliže zajišťuje maximálně adekvátní
vyjádření
smyslu toho, co je sdělováno. Bez toho ztrácí poznávací akt svůj výraz a naplnění.
Studium komunikační funkce jazyka mapy slibuje
v praktickém plánu vývoj doporučení směřujících ke
zvýšení kvality map, optimalizaci procesů kódování
a dekódování informace, využití nových forem grafické prezentace informace, formování databank,
zrychlení procesu čtení a pochopení map, využití
modelů jejich vizuálního vnímání, zabezpečení "adaptace" map na ty či ony podmínky a potřeby [4], [21].
Specifické úlohy teoretické a aplikované povahy vyvstávají před vědou v souvislosti se vstupem počítačů
a automatizačních prostředků do "hájemství" kartografické komunikaci. Automatizované řízení navigace
a práce geotechnických systémú vyvolává potřebu
vývoje speciálních znaků a map, uzpůsobených pro
čtení a reprodukci prostřednictvím automatů a rovněž
vývoje systémů umělé inteligence, obsluhujících kartograficky orientovanou robototechniku [4], [21], [35].
Odtud vyplývá aktuálnost hledání konstruktivních
aplikací teorie informace v mapě. Jako jeden z prvních
kroků na této cestě je třeba překonat tendenci množících se "kartograficky s:amolibých" verzí informace,
osvobodit se od strategie hledání podstaty tzv. "kartografické informace", ve kterémžto samotném pojmu
je již založena možnost záměny otázky podstaty fenoménu informace otázkou formy její prezentace.
Formováním, modelováním, materiální fixací myšlenky, vyvoláváním aktů vědomí a myšlení obsluhuje
mapa vědecké a praktické aktivity, napomáhá hlubšímu poznání světa, úplnější transformaci a nashromáždění informace o jeho osvojení člověkem [3], [21],
[28]. Prezentace poznatků o mapě jako o vědeckém
modelu a o tvorbě map jako o speciální formě vědeckého modelování znamená, že se v kartografii a geografii
zformoval určitý systém způsobú práce s mapou a zpúsobů vědeckého výzkumu, zaměřených na úkol poznávat svět a rozmnožovat o něm poznatky. Tato
úloha není zformulována jednou provždy a nepředpokládá žádné předem stanovené způsoby řešení, což
je třeba mít ph propracovávání teoretických otázek
kartografického modelování na pa.měti. Dnešní aktivní
rozvoj matematicko-kartografického
modelování poskytuje příklad formování nových vzorů výzkumné

prál'P I:-; mflpou a progresivní modifikace odpovídající
funkce [1], [2], [6], [U], [33].
Klíčovou otázkou teorie kartografického modelování
je novost, přírůstek nových znalostí (informace) v procesu
tvorby a využití mapy. Existující názory na tuto problematiku ji nejen neřeší, ale odvádějí vědu od jejího
řešení (v procesu tvorby mapy se určité poznatky nebo
informace do ní sice "nezakládají".
ale potom se
v mapě jakýmsi způsobem objevují). Je nezbytná
hluboká logicko-metodologická analýza procesů tvorby
a využití map a v jednotlivých stadiích odhalení mechanismú realizace systémů deduktivního, abduktivního a induktivního charakteru při různých konceptuálních premisách. Zároveň je nutné vzít v úvahu onu
okolnost, že "model" vůbec a ,.model jako prostředek
vědeckého bádání" (vědecký model) nejsou věci totožné a že tudíž ani zdaleka ne v každém kontextu aktivit
bude třeba pokládat mapu za vědecký model.
Při realizaci vědeckých výzkumů vystupuje mapa
jako výkonný prostředek vědecké heuristiky, což zvýrazňuje její úlohu nástroje výzkumu v podmínkách
současného vědeckotechnického pokroku [20], [21].
Zajišťuje spojení myšlení s konkrétními situacemi,
podporuje rozvíjení asociací a tvůrčí intuice, integraci
symboliky mapy s dříve nabytými poznatky a představami subjektu, vystupuje jako "zprostředkovatel"
při vytváření vědeckých - zvláště pak geografických
- pojmů, syntézy smyslových a racionálních složek
poznání. Mapa napomáhá při studiu jevů, které jsou
přímému pozorování v současnosti nedostupné anebo
post,rádající vizuálně vnímatelnou formu existence.
Kartografické modely se úspěšně zařazují do komplexu různorodých prostředků a metod výzkumu,
které se dnes využívají v teoretických i aplikovaných
pracích zaměřených na problematiku geosystémů.
Zavcdení matematických metod a prostředků auto·
matizace v kombinaci se systémovou metodologií
odkrývá při práci s mapou cesty k propojení procedur
polního měření a numerickomatematického a myšlenkového experimentování, což ji přivádí až k samým
hranicím pravých systémových prostředků modelování
[20], [21]. Kartografické modely umožňují odrážet
a jejich prostřednictvím zkoumat systémy rozličné
geneze a kvality.
Mapy uspořádané do sérií vytvářejí na základě své
vzájemné doplňkovosti vícemodelové komplexy popisu geosystémů různého měřítka, složitosti a typu
a poskytují možnosti společné časoprostorové analýzy
a syntézy minulých, současných i budoucích rysů
geosystémů [3], [5], [6], [14], [15], [20], [23], [27], [32].
Důležitou úlohu hraje mapa při uskutečňování
myšlenkového
geografického experimentu
[21], [30].
V případech, kdy se předmět experimentování vyznačuje velkou rozprostraněností,
kdy nemúže být
z technických důvodů realizován anebo jestliže předmět cxperimentu v současné době již anebo ještě neexistuje, je mapa nezastupitelným
prostředkem.
Abstrakcí možno v mapě prezentovat objekty z té
či oné jejich stránky, myšlenkově je dovést do ideálního stavu a vytvářet konstrukce prognózního charakteru. Je důležité, že prostřednictvím map lze organizovat experimentální situaci takovým zpúsobem, že
se samotný experiment stává hditelným (laboratorním, aktivním). Propojením kartografického modelu
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s matematickým
získáváme kvalitativně nový nástroj
výzkumu, kterým je kartografické (resp. geografické)
imitační modelování [20), [211. Toto modelování,
vzniklé v podmínkách
vědeckotechnické
revoluce,
reprezentuje co do formy teoretickou metodu výzkumu - uskutečnění řízeného kartografického
(geografického) experimentu,
akcentujícího
prostorověstrukturní aspekt jevů a úlohy, :,ouviscjící pHmo nebo
zprosUedkovaně se studiem, hodnocením, konstruováním a prognózováním geografickýeh \'ýtvorů.
Lze očekávat, že se osvojením kartografického imitačního modelování podstatně rozšm rozsah a charakter řešených úloh, rozvinou nové principy jejich for·
mulace a realizace (úloh sJt,dujících ř·ízení. ehování,
konkurenci, prognostieké scénář'e včetně hledání ex·
trc\mů, optimálních stavů atp.) a eílcvt'domé vyhledá.
vání nových výsledků. S nimi HL'v gtogratii objcvují
kontrolovatelné experimenty analogieké s cxperimcnty
laboratorního typu v jinýeh přírodních vědách. otcvírají se možnosti vytváhmí
spL'('ializovanýeh tedlnologií formulace a \'erifika('c rozhodnutí 1\ odtud též
vypracování principu plánování a ť<,alizaec gcogralickokartogratiekých
('xperimentll
na I,{tzi model'ních
vědeckých konecpcí. Postai'j dodnt. žc již dncs experimenty na kartografických
morleleeh pokrývají výzkumy prostorových
aspektů širokého i->ortimcntu jevlt
od prognéJ7.ování prúběhu
atmoi->fériekýeh procesťl
a živelných přírodních jevů po projektování geot,echnických :,ystémú a oe! studia proee~ú akumulace srážek, prognózování šíření epidemií a inovací po vývoj
scénářú rozvoj!.' měst.
Na imitační kartografické modelování těsně navazují
metody vývoje odhadních a evalnačně-prognostických
map [111. 122] aj. V širokém smyslu přímo souvisejí
s úkoly kartografické podpory geografických prognóz
jako časoprostorových
výtvorú [(il. 181 [11]. [22],
[271. 1321. 1331 a vedou analytika k dialogovým procedurám práce s mapami, což lze zvláště efektivně
realizovat s využitím obrazovkových
videosystémů.
Dialogové proccdury si zasluhují i->peeiá.lnístudium,
neboť v návaznosti na ně mohou být raeionali:wvány
mnohé úlohy vědeeké a pmkt,ické analýzy map.
Komplexní teoretické zvládnutí si vyžadují operace
a procedury transformací kartografických znázornění,
jež mají důležité místo při Htudiu geosystémú. Teoretické myšlení se tu až do dnešních dní Hdilo empirickou
zkušeností a spatřovalo své poslání v sYRtematizaci
příslušných pm;tupú a procedur. V současných podmínkách (zejména při propojení mapy. matematiky
a počítače) se transformace
ukazují v novém světle
a to jako formy realizace operacionálních
vlastností
kartografických
znakú [21]. To se týká i tradičníeh
transformací
map z měřítka do měř'ítka, z jednoho
zobrazení do druhého a též nových topologICkých
tralU,formací
obrazú.
které napomáh,tjí
věrnému
zp],()i->tředkování rúzných vzta.hú, jež nemohou být
jin.ými zpúRoby adekvátně
vyjádřeny_ Týká se to
rovněž transformací
struktur
znakových
kompozic
v mapách, jež se realizují pomocí různých pomocných
gratických a matematických
pos-tupú. Poskytují možnOf;t konstruovat
v mapách a 7.avádět do vědeckého
i IlI'aktiekého oběhu nové proRtorově-strukturní
kompoziee a to včetně těch, jež nemi1jí v rcalitě koreláty
a lJ('nll,!tly hy být 7.afixovány lidskými smysly nebo

technickými prost.ředky (potenciál pole rozptylu, pole
hustot diskrétních jevú, čáry geografických prúměrů.
trendy atp.).
Zvláštní skupinu představují transformace, související s kombinováním.
porovnáváním
a matematickou
syntézou map. Od nich se táhne nit k perspektivnímu
vytvoí'ení geoyrajizované matematiky, jejíž první prů'
kopníky spaHujcme v geoaritmeticc (sčítání, násobení,
dělení map), gcostatistice
(porovnávání map, určení
vzájemných vztahů, variací atp.), jMcOŽi prostorovětaxonomické analýze [21].
Aktivně se dnes rozpracovávají přístupy k prostoro·
vě-per8pektivnírn znázorněním, reprezentovaným
troj·
rozměrnými
mapami. anaglyfy. Btereomapami atp.
[3]. [:W1, [33], Zdokonalování metod automatizované·
ho zpracování informace w'dp k í'ešení úloh dynamické
prezentace trojrozmě.rných kartografických znázornění
na· ohrazovkách videoB,v"témů v reálném či kvazireálném čase. Pozorování posloupnosti změn prostorových
znázornění na obrazovce znásobuje možnosti výzkumu
časoprostorových
aspektů a sledování rychle probíhajících procesú.
Novým prvkem. podmíněným
teehnickým pokrokem, je kon8tTuování speciálních fpchnick/;ch zařízení
pro řešení typových úloh transformace map, jakými
jROUelektromechanická
analogová 7.aří7.ení pro prúmě.
rování povrchú. elektrické př'íi->troje a fotopřístroje
pro anamorfování, optoelektronické
a fotomcehanické
transformátory pro filtraci obrazo\'ých prvků, výpočty
hustot, gradientů atp. Rozvíjejí ,w metody prezentace
a transformaci' kartografických
obrazú na bázi holografie.
Víceúčelové využití map a výsledků kartografického
modelování Rouvisí Re řt'šením pl'Oblému interpretacp
mapovp l:nforrnace v .iiných jazycích 12 I I. Úspěchy v rozvoji kartografické
\rětve počítačové grafiky a "elektronické
kartometrie"
vytvořily
předpoklady
pro
likvidaci pracných procedur měhmí na mapách, grafických transformací obrazů apod. Matematickokartografieké modelování
a systémové propojení kartografických a matematických
modelú ve výzkumu
otevřelo možnosti aplikace formálních jazyků mnoha
částí moderní matematiky
(matematické
analýzy.
algebry, geometrie, teorie pra vdĚ)podobnosti a mate·
matické statistiky, teorie grafl1. topologie aj.) vana,
lýze a zpracování map. napomohlo vytvořeni větví
geografizované
matematiky.
rlalo podnět k vývoji
metodologie a jazykú proceBuální interpretace
zmapovaných prostorových
struktUJ' [!ll. llIj. [20], 1331.
Široké využití počítačů a automatických
zařízení
při tvorbě a aplikaci map a formování bází a bank
geodat si vynutilo vyvinutí speciálních jazykú pro
př'evoe! mapové informaee do jazyka počítačú a informa('oních masivu 121.141, 17J, (35). Dnes to jsou zejména
jazyky digitalizace kaI'tografických 7.llázornění, I'úzné
verze digitá.lních modelů (reliéfu, území. polohopisu
apod.) a také systémy rovnic. na jejichž záklaM lze
rekonstruovat
obrazy L2]. [41. Pí'eklad informace
z obrazového jazyka na text strojových
('oi jiných
znakú, analogický textům "nekartografických"
ja7.~·ků, je schopen zásadně zmčnit logiku práce s kaItogra,
fickými zná7.0rněnírni. Vytyčem1 byla již otázka vývoje logiky modelování, která - za podmínky adekvátnosti struktuře zmapovaného jevu - nezávisí IH\
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způsobu popisu a dovoluje snadný pí'echod z jedné
formy prezentace informace do druhé, tedy z karto·
grafické na digitální, lingvistickou atd a to v libovolné
posloupnosti [34].
Dnes rozpracovávané
jazyky komunikace s počí.
tačem zaměí'ené na kartografické a plikacc vykazují
zpravidla problémově orientovaný charakter a jsou
určeny k obsluze automatizovaných
kartografických
nebo geoinformačních systémů. Později bude třeba
očekánt rozvoj komunikačních jazyků na bázi umělé
inteligence a možná i phrozcného jazyka [2]. [4].
Zrození "nepapírové" (elektronické) kartografie mě·
ní principy organizace kartografických prací, Mohou
být realizovány na libovolný('h pracovištích vybave.
ných spojovými prostředky. virleophjímačcm a osob·
ními počítači využívajícím i magnet ické nosiče infor·
mace, Propojení mapy, poč~ítaěe a obrazovky video·
systému zabezpečí rychlé pronikání kartografických
znázornění do každodenní společenské praxe, do
každodenního života. Podobně jako ,;vého času tisk
map. televize a obrazovky, č'iní dnes zasc počítače
z mapy opět dostupnější prvek lidské kultury.
Podstatným
aspektem problematiky
interpretace
informace map je rozpoznávání obrazů (grafických
kompozic znaků) [3), [5), [2IJ. [331, [351, Do této
oblasti spadají úlohy komprimace a hospodárného
kódování rozsáhlých masivů prostorově diferencovaných dat, určení jejich vzájemných vztahú, odhalení
latentních struktur a konfigurací, tendencí vývoje je·
vů, cílené vyhledávání stanovených znaků, indikační
analýza a také automatizovaný
ph'vod údajů mapy
do jiných jazyků. Shodnost, mnoha pracovních postupů
na mapách a aerokosmických snímcích (fotografických,
skenerových apod.) vyvolala formulaci otázky vytvo·
ření obecné teorie analýzy obrazů (gcoobrazú) [3], [5J,
jejíž řešení bude mít značný aplikační význam.
Velký heuristický potcnciál je založen v myšlencp
tvorby map na počítači [21). Představuje významný
nástroj geografickokartografického
výzkumu, který
změní principy formulace a realizace úloh. Je př'íslibem
nových "technologií', verifikace a hodnocpní výsledků
výzkumu a to včetně těch, jež jsou realizovány prostředky matematickokartografického
modelovánÍ.
Prudký rozvoj zvláště kosmických prostředků dálkového průzkumu otcvř'el novou etapu informačního
zabezpečení základních i aplikovaných prací vc sféře
věd o Zemi [2), [8), [5), [9), [J21. [82j. Široká paleta
průzkumových přístrojů, nosičú pruzkumových aparatur, "vytěžování" dHve nepoužívaných hluboce založených vlastností a účinkú př'írorlníeh jcvú. nové druhy
materiálů v propojení s moderními teehnickými prostředky sběru, shromažďování
a zpl'aeování dat
umožňuje vytyčovat a řešit takové vědeeké i praktické
úkoly. o jakých se jcště v nedávné minulosti ani ne·
snilo. Aerokosmický prúzkum vytvořil faktologickou.
organizační a technickou základnu \'elkoplošné mnohoúčelové kartografické inventarizaec přírodních zdrojů
a obnovy obcenězeměpisných a tematických map celé
měřítkové řady. Vytvořil příznivé podmínky pro
přechod kartografie na práci v reálném čase. naznačil
perspektivy jejího podílu na globálním i jiném moni·
toringu prostí'edí a zdrojů a rozšíhl okruh mapovaných
objektů.
.

Technologická a "obsahová"kongruovatelnost
snímků a map, shodnost postupů a procedur jejich zpracování, konvergence technologií uchovávání a zpracování snímků a map vedených v číslicové formě
v bankách geodat usnadňuje tvorbu hybridních znázornění, napomáhá uplatnění acrokosmické informace
prostřednictvím map v nejrúznčjších odvětvích vědy
i praxe a formování jednotné kartograficko.aerokosmické metody výzkumu [3]. [5]. fl2].
Zvýšení úlohy kartografie v informačním zabezpečení souč'asné společnosti a nové požada vky, se kterými
se na ni obrací společenská praxI'. byly motivem toho.
že si osvojuje moderní informační tcchnologie a 'propojuj(' automatizované kartografické systémy s informačními systémy. Tato skutečnost j('ště prohloubila
vágnost rozhraní mczi vlastními kartografickými a jinými informačními systémy (geoinfol'mačními. prúzkumovými, ekonomickostatistickými
atd.) a otevřela
před kartogratií nové perspektivy [41. [51, [161, [24 J,
[351Řešení problému vývoje státní sítě geoinformačních
systémů a jejich kartografických složek si vyit.aduje
státní formulaci úkolu. mezircsortní koordinaci aktivit
včetně vytvoř-ení v{~dcckovýrobních mcziodvětvových
komplexů pro ověhmí těch či oněch í'ešcní v provozních podmínkách. ,J iž dnes je tř'eba mít jasnou pí'edsta vu o strategii \',ývoje geoinformačních systémů
a přistoupit k řešení otázek vědcckých. organizačních,
matcri<Unětechniekých. ekonomických, právních a kádI'Ovýeh aspektů jejich vývoje a realizace. Vyvstává
úkol vytvoh'ní státního systému informování o mapách a' jiných dokunll'ntp~~h li formování jednotného
státního katalogu kartografického fondu země.
Za václění výglcdků vědeckotechnické revoluce do
kartogl'afie nastoluje úkoly dalšího rozvoje prinápú
a 8trateyíe kartoyrafickéhu zabezpečení vědy a praxe.
Základní liniI' tohoto zabezpečení (komplexní a tematické mapování přírody. obyvatelstva a hospodářství)
se - podpořená systémovou metodologií musí
rozvíjet s respektováním nových okolností [1]. [8].
fl41, [221. [231. 1271. 132 J. Tak se v podmínkách reálně
zfol'movaných a pracujících systémů hospodářského
ř'ízení jazyk mapy může a musí stát - vedle jazyka
statistických tabulck. textu aj. - jedním z jazyku
Nzení. V tom spočívá záruka překonání bariér na
ccstě za organickým zapojením mapy do ..technolo·
gic" řídící prácc
Setrvalá tendence zvyi'ování úlohy videoinformac('
v životě a aktivitách sp~l('{nosti. vy~olaná hlubokými
sociálními procesy zprostř'('dkovanými
vědeckotech·
nickou revolucí. zesilujp VýJ':IlHIllkartografického znakového syst(mm jako jcdnoho ze základních jazykú
ělověka. To zavazuje k zaměř'ení zvláštní pozornosti
na otázky 8tudia uvedeného jazyku. Rozpracování si
v první řad8 zasluhují principy a způsoby tohoto
studia v jednotě Sl' studiem jiných prostředků rozvoje
schopností subjektu k cílově aktivnímu. názorně-situačnímu jakož i k abstraktnímu logickému a prostorovému myšlení: psaní. počítánÍ. kreslení, grafiky. výtvarného umění. počítačových jazyků aj. ,Jf' důležité.
aby subjekt v průběhu studia získával kromě konkrétních geografických a historických poznatků ("co!
kdpl" ... 001 kdc1 kdy I" atp.) též dovednost myšlpn-
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Současný stav přístrojové techniky
měření geometrických parametrů
jeřábových drah

pro

Ing. Václav Čada,
Geodézie, n. p., Plzeň,
Ing. Jifí Lechner,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

je oprava z rozdílu teplot při komparaci a při
měření,
va je oprava z protaženi pásma,
'Ut je oprava z průhybu pásma,

V2

Problematika měření prostorových vztahů jeřábových
drah, zejména z hlediska dosažení potřebné přesnosti
měř'enL zajištění bezpečnosti práce pracovníků, zvýšení produktivity práce a s tím spojeného využití
současné úrovně přístrojové techniky zůstává stále
otevřená.
V době od 22, do 23. dubna 1987 se uskutečnilo
v objektu Tranzitniho plynovodu, k. p. Praha,praktické předvedení laserového zařízení Nivemat 2003 K,
vyvinutého v Bauakademii NDR (Institut ftir Technologie und Mechanisiel!Ung, Berlin).
Pro účely ověření byla jeřábová dráha zaměřena:
-- klasickou metodou s využitím soupravy VÚGTK
(obr. I),
- pomocí měřicího vozíku s dálkovým ovládánim
konstrukce VÚGTK (obr. 2),
- pomocí laserového zařízení NIVEMAT 2003 K,
sestávajícího zejména ze zdroje laserového zářeni
a měřicího vozíku s vyhodnocovacím zařízením
(obr, 3),

S ohledem na požadovanou vysokou přesnost geomet.
rických parametrů jeřábových drah a ve shodě s [9],
je nejpoužívanější geodetickou metodou zjišťováni
stavu jeřábových drah metoda měření od záměrné
přímky nebo svislé roviny.
Záměrná rovina je vytvořena sklápěním dalekohledu
kolem točné osy, záměrná přímka p6mocí nivelačního
přístroje nebo laseru umístěného v počátečním vztažném bodě a pomocí cílové značky umístěné v konco·
vém v7Jtažném bodě,
Směrové poměry jeřábové dráhy jsou dány odměřením v2Jdáleností osy kolejnice od této vztažné přímky
(roviny).
Důležitým parametrem při určování prostorových
vztahů jeřábových drah je rozchod jeřábové dráhy.
Hodnota r02Jchodu se udává ve všech zvolených
příčných řezech a vyjadřuje vzájemnou prostorovou
polohu pravé a levé větve jeřábové dráhy,
Měření rozchodu provádíme ocelovýr 1 porovnaným
pásmem s milimetrovým dělením alespoň v úseku
100 mm, napínaným předepsanou konstant ni silou.
Při měřeni rozchodu je nutné použít siloměr pro
napínáni pásma a speciální příchytky pro snazší přiložení počátku pásma.
Při měření rozchodu ocelovým pásmem je nutné
naměřené hodnoty rozchodů lR opravit podle vztahu:

R = lR

±

VI

±

v2

+ va -

kde vl je oprava z komparace měřidla,

Vt,

Součástí určení prostorových vztahů jeřábových
drah je zaměření polohy čel narážek, Toto měření se
provádí odměřením vzdáleností narážek od kolmých
rovin k ose jeřábové dráhy. Při nepřístupných koncích
jeřábové dráhy (např, konec jeřábové dráhy na krakorcích) je možné tyto vzdálenosti určit trigonometricky ze známého rozchodu jeřábové dráhy a zaměřením úhlu na počátečních bodech vztažné přímky na
střed čela protilehlé narážky,
Pro měření vodorovných odchylek os jeřábových
kolejnic je důležitá volba vztažných bodů. Měří-li se
směrové poměry odděleně pro pravou a levou větev
jeřábové dráhy, je nutné provést měření vzájemné
polohy vztažných bodů pravé a levé větve dráhy,
Vz;tažné body jsou nejčastěji vytyčeny jako lichoběžník. V literatuře [8] se doporučuje volit vztažné body
jako obecný čtyřúhelník, měřit všechny vrcholové
úhly, dvě základny pro volbu měřítka sítě a provést
vyrovnánL
Volbou vztažených bodů je dána poloha vztažné
přímky (svislé roviny), která může být:
I. Totožná s osou kolejnice ve zvolených bodech,
2. Rovnoběžná se spojnicí os kolejnic ve zvolených
bodech.
3, V obecné poloze.
2.1 Měření

odchylek

Příčné a výškové odchylky kolejnice jeřábové dráhy,
odchylky rozchodu (viz. ČSN 735130) jeřábové dráhy
a odchylky výškových úrovní větví dráhy se musí
zjišťovat v místech všech podpor dráhy (kromě jeřábových drah na podloží) a na koncích prodloužených
polí s převislým nosníkem, jsou.li delší než 3 m.
Jsou-li pole dráhy delší než 18 m, provádí se informativní měření odchylek v mezilehlých místech, vzdálených nejvýše 12 m,
Mezi sousedními měřenými body se předpokládá
lineární průběh velikosti odchylek.
2.1.1 Souprava pro klasický způsob měření
Měření příčných odchylek kolejnic se nejčastěji provádí od záměrné svislé roviny proložené osou kolejnice
počátečniho a koncového bodu. Teodolit, popř. nive.
lační přístroj, vytvářející záměrnou přímku, se pomocí
podložky upevní centricky nad počátečním bodem,
Koncový bod vztažné přímky se signalizuje terčem,
Odečítání vodorovných odchylek se provádí na
vhodně upravené stupnici umisťované v jednotlivých
měřených bodech přímo v zorném poli přístroje.
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jenými přes ozubené s'Jgmenty - princip sbředicích
núžek.
PO!lOn je proveden stejnosměrným elektromotorem
12 V, 3,5 A kolektorového typu, Zdroj proudu pro
napájení motorku tvoí'í 9 článkú důlních akamulátmÍ1
NKDU 10. Tento zdroj je využíván k napájení phjímače dálkového ovládání a osvitu stupnic.
Součástí příslušenství vozíku je nabíječ 10.8 V s kontrolním měhdlem stavu baterií.

Obr. I

Foto: Věra Du.§ková, VÚGTK
Vodorovné odchylky je možné též odečítat v mě\-eném místě koleje na terči, jehož index je naváděn
do záměrné přímky. Tento druhý způsob je časově
náročnější, ale zabezpečuje při vhodně upravené cílové
značce odečítacího indexu zhruba stejnou přesnost
odečtení smčrových odchylek v celé délce jeřábové
dráhy.
Výškové odchylky se určují nejčastěji geometrickou
nivelací na nivelační lať, nebo se použije teodolitová
záměrná přímka ve vodorovné poloze.
2.].2 Dálkově ovládaná
\'ábových drah

souprava

Velmi dobré výsledky experimentálních měření k ověření pí'esnosti laserové záměrné pHmky dávají předpoklady využití laserového svazku pl-i určování prostorových vztahů jeřábových drah. Tuto možnost uvádí
i metodický návod [91.

pro zaměřování je-

Nebezpečné, časově náročné a namáha-:é přecházení
se smi\lOvým a výškovým měřítkem po jeřábové dráze
se l-ada autorú [l], [2], [6], [8] maží odstranit, nebo
alespoň snížit na minimum pomoci samohybných
vozíkú. které nesou směrové a výškové stupnice
a umisť,ují je na měřené body.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech v roce 1984 pracoval na řešení
úkolu 5-03-05, jehož cílem byl vývoj dálkově ovládaného vozíku pro směrové a výškové zaměření kolejnic
jeřábových drah,
Vozík je dálkově ovládán systémem MODELA
DlGI TX 1 s pÍ'Íjímačem RX L Při pohybu po kolejnici jeí'ábov2 dráhy se mechaníckým i\pusobem provádí rozměření podélné osy kolejnice a transport
~měrové a výškové stupnice.
Centrace směrové stupnice je prováděna stmnovp
~kl:lpn:Vjlli I'aI1lpnv ~ -,'odieími kolpi'-kv \ Zlí j(·lllllt· 'po-

Laserové záměrné pamky ph určování prostorových
vztahú jeřábových drah je využív'áno v měřicím
systému vyvinutém v NDR na Bauakad6mii v Berlíl1ě.
Toto zařhení se skládá z d6.lkově ovládanéhO vozíku.
jehož nejdůležitější částí je detekční zař'ízení na vyhodnocení polohy st!'edu laserovÉ' stopy jak ve vertikálním. tak v horizontálním Emčm. Dále toto zařízení
obsahuje laserový zaměř'O',aČ' LFI. radiové zař-ízení
k dálkovému ovládání a zaÍ'Ízl'ní k př'enosu a příjmu
naměřených hodnot.
K vytvoI'ení vztažné př'ímky je využíván směrový
lasPl'Ový zaméí'ovaČ' s výstupním výkon3m CJl 1.5 m\V.
který zajišťuje pracovní dosah 100 lll. Laser je možno
phl)ojit ph použití ,íťovl,ho ad.apt6r'u ni> 220 V 1 A.
neho bateriový zdroj 12 ·V/'2 A.
('tyři vodid kolečka jsou uložena samostatn(' a dvojiee kokč'ek v podélném sm81U vozíku je př'itlačována
ke kolejniei vlaE.tní pmžill.ou. Pohon vozíku je pmvt'den motorkem na stejnosmtTn.\- proud ph's p"evodovku a ti-ecí válečTk. ktcrý .i'-~k pojíždčmÉ'hlavě kolejnice
p"itlačován vlastní vahou vozíku. Ryehlost pohyhu
vozíku je volitelná v rozsahu od 0.:1 do G.5 ms1
Na vozíku je umísti'otl batcriov.ý Zc!IOj proudu
2 X li V/OA-I)Ah. dálkovČ' ovládaný p!'ijímač. vyhodnocovací zařízení namČ'hmýeh údajú s možností záznamu neho vyslání informace clo libovolného místa
na jeřábové drá.ze nebo mimo ni. V přední části vozíku
je umístěno det.ekční zařízení laserového svazku. Toto
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detekční zařízení je otočné o 90° tak, že slouží jak pro
vyhodnocení směrových odchylek, tak po sklopení
i pro vyhodnocení výškových rozdílů.
Vozík má zabudovánu elektronickou libelu pro
automatickou kompenzaci náklonu v př'íčném směru
do ± 5° při jízdě na nestejnoměrně sjeté kolejnici.
Rozsah elektronického detekčního zařízení pro vyhodnocení směrových odchylek a výškových rozdílů
je 100 mm při rychlosti nastavení stopy laseru 7 mm .
. S-I. Vysoká rozlišovací schopnost detektoru O,n5 mm
změny polohy zajišťuje měřickou přesnost O) mm
odečítaných odchylek a výškových rozdílů.
Rozměry měřicího vozíku jsou 65 X 29 X 29 cm
a pohotovostní hmotnost 16,2 kg.
Možnost využití měřicího vozíku je pro kolejnice
s šíř'kou hlavy od 45 do 100 mm.
Přesnost nastavení vozíku v podélném směru na
pí'edem vyznačený bod je charakterizována hodnotou
±5mm.

Ověřovací měření proběhlo na komprei>orové stanici
Tranzitního plynovodu v Kouřimi. Jeřábová dráha
v hale kompresorů je dlouhá 89 m s rozpětím II 400 mm
Dráha je osazena kolejnicemi JK 56. Upevnění k nosníkům typu T je provedeno šrouby přímo v patce
kolejnice.
3.1 Měření

soupravou

Měřením tam a zpět dostáváme dvojici nezávislého
určení směrové odchylky a můžeme vypočítat střední
hodnotu

*p4

,

4

= Pi

tam

+ pf
2

zpět

*p~'=
,

13
Pi

tam

+
2

13
Pf

zrět

se střední chybou m2 směrové odchylky měřené tam
a zpět,

pro kolej A i B, kde di = *P; -

Pi'

Dále určíme střední chybu prúměrnou

kde N je počet určovaných odchylek. Tato hodnota
nám charakteí'izuje' střední chybu metody pro určení
směrové odchylky. U klasické metody soupravou
VÚGTK vychází 'ma = 0,49 mm.
Výšky měřených bodů byly určeny dvakL'át ilezávisle technickou nivel&~í. Prúměrné čtení H na výškové
stupnici je uvedeno v tab. I. Z těchto průměrných
hodnot byly určeny Z-ové souřadnice a jsou uvedeny
v tab. 2. Dále byla vypočtena střední ch,vha určení
i-té výškové odchylky

VÚGTK

By 10 provedeno určení prostorových vztahů jeřábové
dráhy klasickou metodou soupravou VÚGTK s teodolitovou záměrnou přímkou nad osou kolejnice. Směrové odchylky byly odečítány na měřítku, s po&uvným
indexem, jehož cílová značka byla naváděna do záměrné přímky v měřeném bodě kolejnice, Navedení
indexu směrového měřítka a odečtení směrových odchylek bylo provedeno čtyřikrát při postupu tam
i zpět na milimetrové stupnici F odhadem 0,1 mm.
Z Mto čtveřice odečtených odchylek byla vypočtena
f Pil]
v,
. ,
střední hodnota *p;I ,= '4'" smerove odchylky v I-tem

Prúměrná střední chyba ur{~ení výškové odchylky
technickou nivel&cí je

bodě a střední chyba mj'.(mf) jednoho odcčtení při
měření tam a zpět na koleji A (resp. B) podle vztahu

jI' v,yjádJ-pnllv soul'ac1nicíchX,

'II

13
'Vi

Pil (pf)
n

lp{J]
n

= --

P"ostol'Ová poloha kolejnic měh~né jeřábové dráhy
Y. Z. Osa Y je zvolena
jako horizontální opojnice střednic kolejnice nad
podpoJ'Ou ('. :2 u J:~. ~ počátkem soui'adné soustavy
v bodě 2. Soul'udná soustavI1 je záporně orientována.
Pllllněl'né hodnoty určených souřadnic jsou uvedeny
v tab. 2.

-

Pi

11

3.2 Měření

...

naměřená směrová oclchylka v i-tém bodě
koleje A (B)
... počet odečtení směrové odchylky.

Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce I. Střední chyby
jednoho odečtení mli zahrnují chybu navedení posuvného indexu do záměrné přímky a chybu odečtení
směrové odchylky na stupnici měřítka.
Hodnoty středních chyb mji byly vyneseny do grafu
a prokázána funkční závislost mezi velikostí středních
ehyb a ,rzdálenOl"t,ímísta měl-ení směrové odchylky.

zařízením

NIVEMAT

2003K

Ověřovacího měření s prototypem NIVEMAT 2003K
se zúčastnili pracovníci Bauakad.emie DDR Berlin.
Po počátečních problémech s usazením vozíku na hlavu
koleje JK 56 (typy kolejnic JK se v NDR nepoužívají),
bylo provedeno srovnávací měření. Laser byl umístěn
nad koncovým bodem měřeného úseku. Předsazená
optická soustava, jejíž součástí je i I:ltavitelná válcová
čočka, provedla transformaci laserového svazku do
svislé (resp. vodorovné roviny) podle toho, zda bylo
provád.ěno určování směrových nebo výškových odchylek. De"tekční zařízení separátně vyhodnocuje" vo-
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0,0
2,10
-0,22
0,30
1,08
-0,75
0,65
0,82
-1,22
0,38
-0,22
0,0

0,12
0,38
0,39
0,65
0,66
1,72
0,86
0,70
0,68
0,68
-

0,0
2,70
0,48
0,00
0,78
-1,15
0,88
-0,42
-1,90
-0,60
-0,95
0,0

ml

I

p

I

m.

·ht&m

I

ml

I .hZJ>ět !

0,12
0,47
0,76
0,51
0,60
0,64
0,87
0,42
1,02
0,82

-

-

0,0
2,40
0,13
0,15
0,93
-0,95
0,76
0,20
-1,56
-0,11
-0,53
0,0

0,30
0,35
0,15
0,15
0,20
0,12
0,62
0,34
0,49
0,36
-

0,0
0,32
0,25
0,45
-1,73
-1,18
1,42
-1,10
-1,35
0,45
-1,85
0,0

0,69
0,21
0,32
0,46
0,74
0,59
0,48
0,53
1,11
0,79

-

0,0
0,65
0,88
0,68
-1,20
-0,58
-1,02
-0,20
-0,58
-0,20
-0,58
0,0

ml

I

H

I

·ht&m

m.

I

ml

I ·hOpět I

0,19
0,30
0,08
0,71
1,08
1,29
1,22
0,87
1,61
0,74
-

I
0,0
0,48
0,56
0,26
-1,49
-0,88
-1,22
-0,65
-0,96
0,12
-1,22
0,0

I 0,16
0,32
0,18
0,29
0,30
0,20
0,45
0,38
0,32
0,64
-

-

3,0
3,0
5,0
5,0
6,0
5,0
7,0
3,0
3,0
6,0
3,0
2,0

-

3,0
3,0
5,0
5,0
6,0
5,0
6,0
3,0
3,0
6,0
4,0
2,0

ml

I

H

-

-

-

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0

3,0
3,0
5,0
5,0
6,0
5,0
6,5
3,0
3,0
6,0
3,5
2,0

= 0,49 mm

2,0
4,0
5,0
7,0
7,0
6,0
6,0
4,0
5,0
7,0
5,0
4,0

-

3,0
4,0
4,0
8,0
7,0
7,0
6,0
5,0
4,0
8,0
5,0

-

-

-

4:,5

-

-

2,5
4,0
4,5
7,5
7,11
6,5
6,0
4,5
4,5
7,5
5,0
4,25

I

46,82
44,90
45,75
46,10
43,95
45,75
43,15
44,45
44,75
43,80
43,50
44,00

I

0,53
0,26
0,15
0,30
0,25
0,05
0,15
0,15
0,15
0,10
0,10
0,00

46,50
45,28
45,85
46,60
44,30
46,25
43,85
44,45
44,85
44,05
43,60
43,70

0,26
0,61
0,15
0,10
0,40
0,15
0,05
0,05
0,05
0,05
0,00
0,00

0,0
7,5
15,0
22,5
30,0
37,5
45,0
52,5
60,0
67,5
75,0
81,3

0,00
0,50
-1,00
-2,00
-0,50
-2,00
0,00
-0,50
-1,00
-0,50
0,00
0,00

I

I

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

-

0,00
0,50
-0,50
-1,00
+0,50
-2,00
1,00
0,50
0,00
0,50
1,00
0,00

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

-

0,18
0,19
0,05
0,25,
0,19
0,25
0,35
0,00
0,05

46,68
45,09
45,80
46,35
44,12
46,00
43,50
44,45
44,80

"." I

43,55
43,85

=

0,00
0,50
-0,75
-1,50
0,00
-2,00
+0,50
0,00
-0,50
0,00
0,50
0,00
ml

=

O."
0,05
0,15

I

m.

0,5
0,0
0,5
0,5
0,0
0,5
0,0
0,5
0,5
0,5
0,0
0,25

,

= 0,33 mm

m.

;

I

0,0
7,5
15,0
22,5
30,0
37,5
45,0
52,5
60,0
67,5
75,0
81,3

I

mm

mm

mm

ml

~
...

.pt&m 1

ml

mm

ml

I
I

I

p

Kolej B

Kolej A

Kolej B

Kolej A

m

0,0
7,5
15,0
22,5
30,0
37,5
45,0
52,5
60,0
67,5
75,0
81,3

Výěkové odchylky

Směrové odchylky

I

37,30
39,30
39,70
39,55
37,80
39,25
38,55
38,55
38,20
00.00
38,10
39,00

0,24
0,20
0,00
0,05
0,10
0,05
0,05
0,05
0,10
0,00
0,00
0,00

36,75
39,65
39,80
40,10
38,25
38,95
38,65
38,65
38,60
40,05
38,10
39,00

37,02
39,48
39,75
39,82
38,02
39,10
38,60
38,60
38,40
39,98
38,10
39,00

0,05
0,25
0,20
0,10
0,05
0,05
0,05
0,05
0,00
0,05
0,00
0,00

0,28
0,18
0,05
0,28
0,22
0,15
0,05
0,05
0,20
0,03
0,00
0,00

0,25
0,10
0,15
0,20
0,20
0,10
0,30
0,25
0,10
0,05
0,10
0,50

49,95
49,10
50,65
49,40
50,30
49,30
50,70
48,45
49,30
49,75
48,70
49,20

49,00
39,30
50,80
49,30
50,50
49,35
50,65
48,40
49,20
49,85
48,55
49,60

I

0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
0,05
0,15
0,00
0,00
0,05
0,05
0,50

49,48
49,20
50,72
49,35
50,40
49,32
50,68
48,42
49,25
49,80
48,62
49,40

0,82 mm

=

ml

0,17 mm
0,00
3,00
0,25
2,50
0,50
0,50
2,70
0,00
1,00
0,50
2,80
0,50 . 1,50
0,50
0,80
0,50 -0,50
0,50 -3,20
0,00
0,50
0,00
-

0,48
0,10
0,08
0,05
0,10
0,02
0,02
0,02
0,05
0,05
0,08
0,20

O
O

0,5
O
O
O
O

0,5
O

0,5
-

I

0,00
3,00
2,50
2,00
1,50
0,00
0,50
1,50
1,50
2,00
0,00
0,00

IO
O
O

0,5
O

0,5
0,5
0,5
O
O

-
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0,00
3,00
2,50
2,35
1,25
1,40
1,00
0,35
0,50
-0,60
0,00
0,00

O
O

0,35
0,25
1,40
0,50
1,15
1,00
2,60
O

-

I

52,5
55,0
53,0
64,0
53,0
54,5
52,0
52,0
53,0
52,0
-

48,60
49,35
49,10
50,65
49,75
49,25
48,40
47,50
48,45
49,15
47,75
48,40

0,10
0,75
0,10
0,05
0,02
0,02
0,00
0,00
0,02
0,15
0,02
0,10

49,35
49,20
49,90
51,10
50,40
49,45
48,60
48,20
48,30
49,30
48,15
48,45

=

48,98
49,28
49,50
50,88
50,08
49,35
48,50
47,85
48,38
49,22
47,95
48,42

0,38
0,08
0,40
0,22
0,32
0,10
0,10
0,35
0,08
0,08
0,20
0,02

0,20 mni

0,31
0,12
0,58
0,26
0,04
0,14
0,66
0,02
0,28
0,41

m.•

0,35
0,20
0,20
0,10
0,10
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,05

I
0,50 mm

-

-

52,19
51,88
53,58
51,76
50,96
52,14
50,34
51,02
53,22
51,41

O
O
O

-

0,5
O

1,5
1,0
O

0,5
O

-
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dorovné, resp. po otočení detekčního zařízení o 90°,
výškové odchylky koleje.
Směrové i výškové odchyíky měřené zařízením
NI VEMAT 2003K byly odečítány pou:le dvakrát
při postupu tam i zpět. Proto střední hodnoty směrových a výškových odJhylek a střední chyba jednoho
odečtení jsou počítány z dvojice měření a jsou uvedeny
v tab. 1. Byla pl'okázána lineární závislost mezi střední
chybou dvojího odeč~ení mi:, mf; směrové odchylky
a vzdáleností. Další zpracování proběhlo obdobně jako
li klasické metody soupravou
VÚGTK. Bylo dosaženo
střední chyby metody určení směrové odchylky
m3 = 0,17 mm. Tato střední chyba zahrnuje nejen
přesnost detekčního zařízení, ale i fllukt;uwi laserového
svazku.
Pro střední chyby ml jednoho odečtení výškové odchylky zařízením Nivemat 2003K byla prokázáaa
obdobná závislost se vzdáleností mezi laserem a místem měření. Z tohoto můžeme usuzovat, že to je chyba
použitého detekčního zařízení. Průměrná střední chyba
určení výškové odchylky počítaná podle vz'tahu (4)
pro zaříl1ení Nivemat 2003K vychází 0,20 mm.
Protože vztažné laserové roviny' na koleji A i B
byly voleny obecně vzhledem k ose kolejnice, bylo
nutné provést transformaci odečtených hodnot do
zvolené soustavy X YZ. Tyto výsledky dosažené zařízením NIVEMAT 2003K jsou uvedeny v tab. 2.
3.3 Měření dálkově
ovládaným
vozíkem
VÚGTK
Měření pomocí dálkově ovládaného vozíku bylo provedeno ke stejným vztažným bodům jako p1'i klasické
metodě. K vytvoření záměrné přímky byl použit
teodolit Theo OIOA umístěný nad počáteční podporou
proměřovaného úseku jeřábové dráhy. Směrové odchylky se odečítaly na osvětelné vodorovné stupnici
nad temenem kolejnice dvakrát při jízdě vozíku vpřed
i zpět. S011časně bylo prováděno odečítání svislé stupnice vozíku při horizontálně urovnané záměrné přímce.

Průměrné hodnoty směrových od0hylek a st;'ední
chyby jednoho odečtení vypočítané z dvojice měření
jsou uvedc0ny v tab. 1. Nebyla prokázána závislost
střední chyby jednoho odečtení směrové ani výškov-é
odchylky a vzdálenosti. Střední chyba určení směrové
odchyíky vozíkem VÚGTK tam a zpět vypočítaná
podle vztap.u (3) vychází m3 = 0,82 mm, střední ch';hl1
výškové odchylky podle vztahu (4) vych6,zí m3 =
= 0,50 mm. Vyšší střední chyba určení odchyiek hyla
způsobena nevhodně osvětl€IJOu a nevýrazně graficky
upravenou stupnicí.
Protože záměrná přímk80 koleje A nebyla vzájemnf:
výškově spojena se záměrnou pi'ímkou na koleji B,
bylo potřeba provést transformaci záměrných přímek
do zvolené soustavy X YZ. Tyto výSledky jsou uvedeny
v tab. 2.
Protože klaslCkou metodou' nebylo dosaženo řádově
přesnějších výsledků než metodami ověřovanými, byly
vypočítány průměrné souřadnice * X, * Y, *Z prostorové
polohy aritmetickým průměrem a jsou uvedeny v tab.
2.

Od těchto průměrných souřadnic byly určeny opravy jednoWvých souřadnic
vxi=*X-Xi

určených klasickou metodou, Nivematem a vozíkem
VÚGTK. Z oprav byla vypočtena střední chyba ma'
určené směrové a rl/,z výškové odchylky podle vzorcú

kde N je počet určovaných směrových (výškových)
odchylek. Tyto střední chyby nám dávají přesnostní
charakteristiky
jednotlivých metod. Jak je patrn{>
z tab. 2, nejlepších výsledků (m", = 0,34 mm, mz =
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= 0,49 mm) bylo dosaženo zanzením NIVEMAT
2003K a plně byla prokázána vysoká přesnost určení
odchylek uváděná v technické dokumentaci.
Na vozíku VÚGTK nebyla provedt"na, grafická
úprava stupnice pro odečítání odchylek, phzpůl'obení
vhodného osvětlení a další návrhy úprav zvyšující
přesnost měření, navrhované již v [III. To se projevilo
v nižší přesnosti určení odchylek.
4. Závěr
Z výše uvedených přesnostních charakteristik vyplývá, že testované zařízení Nivemat 2003K splňujf'
požadavky normy ČSN 735130 pro měření odchylek
prostorové polohy jeřábových drah. Použité detekční
zařízení laserového s\razku umožňuje několikanásobně
přesnější odečtení odchylek, snižuje pohyb měřičů pro
jeřá.bové dráze, a tím zvýšení bezpečnosti pracovníků.
Při volbě vztažných bodů podle [8] (viz. kap. 2.1)
tento pohyb měřičů podél kolejnice úplně odpadá.
Použitý typ baterií pro napájení vozíku však způsobuje, že toto zařízení je poměrně rozměrné a těžké.
Z těchto důvodů uvedené zařízení vyžaduje další
zdokonalení a úpravy vlastní konstrukce.
Vozík VÚGTK představuje pouze první stupeň
racionalizace prací na jeřábových dl'ahách. Společným
nedostatkem obou zařízení je způsob určení osy kolejnic. S ohledem na vzdálenost vodících koleček.
které provádí vystředění kolejnice. není možné přesně
stanovit polohu vozíku nad podporou. a bychom vyhodnocova~i osu kolejnice právě nad podporou, Bylo
prokázáno, že při nastavení středu vozíku nad podporu a při nastavení vlastního detektoru llad podporu
(tzn. posun vozíku o polovinu délky) dojde ke změně
měřených odchylek až o 2 mm. To je způsobováno
lokálními deformacemi kolejnic sjetím J1PboVpspojích
kolejnic.
Zásadně se však prokázalo, že využití laseru a pohyblivého nosiče detekčního zařízení laserového záření
je myšlenka šťastná, přinášející zvýšení bezpečnoRti
pracovníků na jeřábové dráze při měření a zvýšení
efektivnosti těchto prací. V současné době zařízení
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Nivemat 2003K představuje nejvyšší stupeň vývoje
techniky pro vysoké požada vky p['esnosti merenÍ
prostorových \'Zitahli jPI'ábových dm h. LT organizací
v NDR ale i v mpzinárodním I1lPř'ítkuje nyní prováděn
prtlzkum poUeb," zai'ÍzPIlí. ktt'l'ý múž(' mít také vliv
na případný další "ývoj tohoto za1'ízení.

[1] APEL, P.: AlltOlllfltisdlPS Kl'flnbahnschienen-Messyste~, ()ZfVul' 71. I!lX:i. ('. :i.
[21 BUBAK. L: NěktPI'ě llo\'illky ph mM'ení jei'áoo.
~ých drah. GaKO. I!lS4.,('. I :1, str. 265---259.
[3] CADA, V.: Tram,form,wl' la,.",ro\·l,ho svazku optic.
kou soustavou. Illiploll1yní prác'"I Praha. Katedra
speciální gpodpzi" F~v ('\·CT. I H8].
[4] ČADA, V.: Api i k,j('" las•.ru při IIH"ření jeřábových
drah. JPráee
k odborně zkou"ee asp. minima.!
KSG CVUT I9Xo.
[5] ČADA, V.: Využití laseru ph ur('~ování prostorových vztahll jehíbov~'ch drah .. )MO 1987. č. 4.
str. 111--- I I4.
[()] LECHNEH, .J.: MM'Plli geometrických parametrú
jeřábových drah ph použit í měřicího vozíku s dál·
kovým ovládáním. Ga!\.(). I !lH5.(',_5. st!. lIJ
122.
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RB~BIK. V.:
Uplatnění nových eIpktl'oniek)'ch prTkú při měření
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a kartografii, Most, 19S;í. s. 115 121.
[8] GAN'ŠIN, V. N.
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L9)Metodický návod pro 1Il'č-ouíníprostorových vztahú
jeřábových drah. (TG K I !l78,
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mie DDR, Berlin I !lH3.
III] STHÁN8K\', ,J.
('ADA. V.
GOTTHART, M.:
Zpráva o měření jehUlO\'é dráhy mě"icím vozíkem
s dálkovým ovládánÍ!lI. Geodězil'. n. p., Plzeň,
1985.
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Ing. Jiří Hrouda,
RNDr. Eduard Mui'ic!<ý,
Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
Ing. Břetislav Fujan,
Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p.,
Sti'edisko dálkového průzkumu Země

Deset let Střediska dálkového průzkumu
Země

l. Il'dna 1988 uplynulo deset let od zřízení Středi~ka
cJ;llkm'ého průzkumu
Zemi'> (8DPZ). které jl' dUls
sanwstatným útvan'm Geodetického a kartografického
podniku v Praze. V prúběhu tohoto obclobí SI' vytvořil
kolektiv specialistú. kteh své pracovní úsilí věnují
rozvoji nově vzniklého ohoru dálkového průzkumu
Země v ohlasti výzkumu. \'ývoje i praktickýeh
provozních aplikací. V Geodetickém a kartografickém
podniku v Praze (GKP) patH SDPZ mezi p]·cd.ní provoznÍútvar:v.
:!. Zr'ízl'ní SDPZ a jeho hlavní úkoly
Fedprální vlllda ČSSR rozhodla svým USlleSI'n.Ím('.249
z 8. zMí lIl77 o vytvo]'ení orgánu pro koordinaci požadavkú nál'Odního hm'podMství na materiály a teeh·
niek(' prostředky
dálko\"(',\w průzk um u Zem!'. ?\a
podklaci(, toboto usnesení "ylo od I. i. W78 úízl'UO
Střl'disko dálkového pruzknmu Zl'mp. a to v ránwi
resortu Českého úřadu gl'odet i('kt'ho II 1\lIrtogra fic,kóho
(Č~Ú(jK). Ch'ganizaóně "ylo zpoČ'útku za('leněn" do
V~'zk U 11l1lého ústa v u g('odet idd,ho. topogra fiek('ho
a kartografického (VCGTK). V I'OCI'1981 bylo ph'v!'deno do Geodetickóho ústavu n. p. P"a\Hl a násll'dnp
v rocl' 198:1 do nov!' vzniklého Gl'odrtickóho a kartogra fickóho podniku v Prazl'. kde jl' dosud.
Organiza("ně je SDPZ rozděleno na dv!' Msti -~
výzkumnou a, výrohní. Ve \~ýzkumné části pral'ujl'
zhruba 1;:1 celkovóho stavu pracovníkú. kteří v sou·
('asnp dohě h~ší úkol státního pilinu tl'chnick(·ho 1'07,·
vojl' (SPTR). Ostatní pracovníci jsou zař'azeni do (-ústi
I·ýro\mí. kt!'rn S(' sklndá z pracoviHf analogovýeh
mdod. digitálníeh metod a fotolahoratoj·['. SOU!-;lstí
Sl) I'Z j!' l'['nt rá.lní evidence a dokUlnl~ntac(' l(Osmiek.Ýl'h i ldl'c'kých pl'tlzkuTllových snímku s ce!ostútnÍ
pusohností.

ním vzděláním.
Dnes jsou zastoupeui
\' ohol'(wh
geodézie. fotogrammetrie,
kartografie. chplnie, polygrafie. (·Iektronika. kyhernl'tika.
matematika
v('dni'
programování.
fyzika a g(·ografie. Charaktn
pn\ce
vyžadoval. aby se zaóali specializovat na u~.Híokruh
problematiky. např. v geod{>zii I);. tmnsfúl'maci zohra·
zení. ve {vzice na spektroml'tl'ii.
VI' fotogl :lInnletrii
na t.vol'bu speciálních barevných syntéz apod.
Někteří již dosáhli vědeckou hodnost a další jsou
zařazeni do aspirantur. Charakter pníee vyžaduj!' n('llstálé prohlubování vědomostí a ř'erpánÍ z cizí literat.ury. Podnik jim vychnzí vsthe a umožňuj!' návHthu
jazykových kursů. Pracovníci s de!Hí praxí ,.;p podílejí
na ]'ešení úkolů SPTR. S jejich '-ýs!edky Sl' můž,enH'
setkat na stránkách éasopil'ú Ilebo ve s!.Jol'níekh z odborných akcí. Někteří byli povoláni jako externí U!'itdé na st.avební fakultn ('Vt'T \' Praz('. Praeovníei
udržují ('etllé mezinámdní styky v rámci RVH Pa vytvMejí tak významnou
skupinu odhorníkú.
která
ph:spíV;l k rozvoji poznntku v!' sledované oblasti

8th'diRko bylo postupnt' vybavováno a kompletovlíno
zaŤ'Ízením jak pro zpracování snímku klasickým nnalogov,ým zpi'lsobem. tak i pro apli kaci d igit álního zpraeování obrazu. Zpo('átku bylo uplatňováno
hledisko
\('lkého vstupu digitálních metod do zpl'aeovatl'lského
PIJKtUplI. \'ozději byl pilUJi'r mezi analogov.ými a, digi.
tálními nH'todnmi přehodno(;en. Dospělo se k vyrovnanosti úrovnI' analog(w(' a digitální techniky. [Jodíkjící
"I' na zpra('ovatP!ském
P0l'tupu od snímku k finálnímu
výrobku.
Pro op~'lativní snímkovúní 'l. vrtulníku Iwho \l'Ťadla.
ktné provúdějí pracovníei fo.; DPZ. je k dispozici pi,t
fotografických kamer Ha~~P!hlad i)OO ~L/l\1. Ke zprn('ování nasnímkovaného
materiálu npbo k v,vhoto\"('ní
kopií byl~' po~tupn!' opal i'eny poloautlJllllltické v~'v(llávací P!'ÍstToje. Na VYl "Iávállí i-ernobílýeh 11 ban'v
n.ýeh mntniálú
byl zakoupeJ] př'ístroj ~ rotujíl'ÍlIl
nUcem COI['llta liO HS\' Inl\ Agfa. pozdi>ji Iwhrazen.\'
Nová disciplína. ktl'rA Sl' v!'<ldila do ohoru g!'odézie
a kartografie.
vyžadovala
hlH'd 0(1 pO('átku i<iJ'ok.ý p]'í~trojell1 ~ j·ízf·n.Ým pn)('('~t'm Coknta liO AT. Pro
vyvolávání
pj'ímopozitinJÍch
han·vII,<·ch matNilUú
a hluhok.ý okruh odhoJ'llých znalostí. Vyvstaly probléCibachronH' fm.\' llťord b~'1 zakoupen tÍ'ž rot1l<-tJÍv.v·
llIY s novým fotografickým
mat!'ri,ílem. ph'vodpm
volávaeí přístroj .JOBO CPA :! tmy Lahortl'dlllik.
obrazoví'ho zúznam u do digitú Iní formy. ř'pš['nÍm ruz:\SR. Púvodní př'ístroj s ml'ním dá'ikovállím
1;'IZllí
ných \'ariant digitálního \''yjádh'ní s p]'ihlédnutím k rozbyl později nahrazen p]'Í~troiem s automatick,<'m ř'ízl'lišovúní jf'dllotlivých jl'Vú a jejieh hantifikací.
V neponím sledu operací a dávkováním lázní .JOBO .\TL I.
slední ]'adi> hylo th'ba ohrazový záznam interpretovat
Xedílnou souěástí hyl nákup kontaktní
kopírky
v různých kchnických
Iwho vpdníeh ohol'(·ch.
Comhi('op II I ťmy VEB Repl'oŤl'chnik Leipzig. Ph
Během deseti Id se vytváhd a stulPloval dnešní
rozšii'ování výrobní ka pacity byla opa lŤ'etla,dalHí Iwtřicetičlcnný kolektiv technikú a peacovníkú s vysokopífka Spektra-Pl'Oof Darkroom fln.v T1H'iTllf'l'. NSR.
školským vzděláním. Fotografové se museli seznámit
vyba ve[Já mechanickým
pi·ítlakem.
Pro pril btožnč
s novými př·ístroji. lIIatniá ly a pJ'ocesy. Postupně
kopírování z filmového pásu Híh' 70 mlll h~'1zakoupen
hyli získáni pnlf'ovníl'i s iuž.('n~'J'ským Iwho lIniversit-
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pi'í:<troj PKA B tmy Zei,;,; Jena ,; mOž,llostí ovliviíování
,;enzitometrických
vh,;tno,;tí kopií.
Finálním produktem
prvotního zpracovatebkého
proce,;u jsou černobílé nebo ban'vné zvptšeniny. Za
tím úbdt'm byla laboratui' vybavena zvětŘuva.cími
pi'í,;troji ('';. vÝroby. později b.~l zakoupen zvětŘovací
pi'í,;tmj Dur,;t 1.aburator 1200 ,;tejnojmenné
tirmy
pru formát 90 X 120 mm. opath~ný harvovou hlavou
a barevným analyzátorem.
Pro zvětŘování velkofor.
mátových předloh byla zí,;kána ver,;c Dur,;t La.horator
IH40 pro formát 25 X 25 cm.
Řnrlu speciálních optických pří,;trojú zahájil multi.
,;pektrální projekto]' MRP 4B tmy Zei,;,; .lena. umož.
i1ující Imrpvnou ,;kladhu až, ze čtyř dílčích ČPrJ10hílých
,;nímkťl při jejich pl,tiná,;obllém zvětŘcní. Nemožnost
va ,'ia hilního zvětŘpní ,;yntéz ,;e podařilo
pi'ekonat
zakoupením překrc,;lovačc Rcctimat C ťmy Zei,;,; .lena.
Kromě známé re",titucp a dík,v tomu, žp j{" opatřen
tiltlačním kolem. je možno zhotovovat
harpvné ,;ynté.
zy aditivním zpúsobem v rozdílných poměrech zvět·
šen í.

Fotografická
laboratoř
hyla postupně
vybavpna
mě!'ícími přístroji. a to registra,čním mikrodenzitomet·
!'l'm MD 100 fmy Zei,;,; .Jenll a běžnými dt'nzitomptry.
Nedílnou ,;oučáRtí SDPZ bylo od počátku zařízení
JHO digitální
zpmcování obrazu. Skener P!wtomation
P·1700 Rpolu ,; po{~ítačem 1.81 ~- 2/20 od fmy Opt,ro.
nics. Int. umožňují počítačovou analýzu leteckých 8ním
kit nebo družicových digitálních záznamú a zobrazení
výsl(\dků ve formě černobílých neho harevných obra·
zÚ. K těmto účelům je počítačový ,;ystém vybaven
{'adou periférních zaří/pní
- magnp(i('kými diRky.
magnetickou páskou. terminály, ti;;kárnou a nejdúle.
žitč'jším z nich je barevný obrazový termináL umaž·
úující prúhpž,nou kon~rolu pORtupn zpl'lleování dnt.
SoučaRně byla ve SDPZ vybudována elekt.ronická
dílna, pl'O údržbu minipoč:íta{,(' a o;;tH,t-níeh plí8trojŮ.
Dílnlt ,ie vy bavena měřící t.echnikou firem Tekt.l'Onie
a SchlumhergN.
St.)'pdisko vlastní řadu fotogrammetrických
přístro.
jů. a to jednuduchý pi'í8tl'Oj pro pNpravu fotogram.
nwtrického vyhodnocpní a intt'rpl'etaei Intf>rpl'Ptuskop
fmy Zeis,.; .fena. ph';;ný ;;tereokol1lparátor ;; automatic·
kou I'('gi;;traeí Steeometer + ('oorel inwtpr' [my Zeiss
,)t'na. analogový pNRtroj v R('stav;' 'í'opoeart a Ol'tbophol, rm.,' Zei;;8 ,Jena a htdu dalších in!Prprt'tačních
pomúepk.
:-.;přihlt'dnutím k pož,adav1dllll ,:ákazníků bylo 8DPZ
vyhan'no i měHeími př'ístlOji pro podpůrný pritzkum.
a to zej rnéna knni,; t orovým doty kov,ým teploměrem,
'1IH'.1ll01l'H'tn'm, vlasovým hygrollle1.l'em, harografem.
termohygl'ografelll,
polním spektl'Ometrem
vyrobe.
ným \'P VÚGTK. wupravou pro měi-ení pi'rdní vlhkosti
a hm otnost i a dalšími. V ncpo81cdní {'adě RP poda{'ilo
zí8kat phmo8ný ,;pt'ktl'Oradiometr LI.IHOO ťmy Licor
pro polní i laboratorní mM'cní RpPKtrlLlních charakteristik objektú v rozsahu 300 až IlOO nm.

SUcdi8ko shromaždujP a koordinuje požadavky růz.
Il~'dl odvt~tví národního
hospodáh4ví v ČSSR na lc·
~('l'kS' a kosmický prú~.kulll úz,'mí státu, V rámci pří-

prnvy plánu Il'!p(·kt'ho lllultisfH'ktrálního :mímkování
i It'tpekélw prÍlzklllllu z vrt uhlíku pORkytuje kunsultace
a ROIIl,a';IH\záj<'nH'(' inforIl1uje ° zpu,;obu poi-izovánÍ.
zpracovúní a lAí kladnídt RII1('rcch vvužívání materiálů
DI'Z \' ČRSR. Služ,hl u v}'J'Obní ói~lIlost »c týkají ze·
jnd'na
.- dodávek ';OVMRk\'eh lw,;nlíckých Rnímkú z území
ČRSR.
'
-- l<'teckt'ho mu It i''1H'ktrá Iního <inímkování a opel'ativního I'nímkování 'IP viditelné i infračervené oblal'.
ti zái'ení.
- poz<'mníllO pudpúrného
mČŤ'pní. např. zjišť,ování
obj(,lIJové \-Ihkosti a hlllotno,;ti púd. hodnot ORVět·
lení a rúznýeh charakt<'ri;;t ik zái'ení.
- zpracování mímkú analogovS'mi a digitálními me·
todami.
- analogového vyhor!nocení snímkú 8tpreofotogram.
met.l'iekými metodami.
- organizačního zabpzpečení a praktického provedení
prúzkumoyého
snímání nefotografiekými
metodami -- barevné vid('o snímání. termovizní snímání.
radnrové snímání.
Finálními výrobky pl'O zákazník~' jl'ou zpravidla
čCl'l1obílé nebo barpvné ,;nímky na papíru nebo
filllJu. a to bud' jako kontaktní kopie npbo zvMŘe·
l1iny v pož,adovaných lI1ČÍ'ítkách nebo transformo\'ané do kartografických
podkladú.
- c.cl'l1obílé nebo barevné fotollHJ"aiky.
-- harevné syntézy v přirozenýeh nebo IlPpravých
barvách na fotografickém pa píru nebo filmu.
-

,Jiným drullPm dodávky múž,c být
digitalizace snímkú Re zázn.amem na dodané mag·
nctieké pásky.
- vyhotovení histogramu čet-nosti optickS'ch hU8tot
;;nímkú,
- výběr a přepis p{'eno8ov.ých charakteristik
pro počítačové zpracování obrazovýeh dat,
- geometricky transformovuný
Rllímek atd.
-

V uplynulé pětiletcp byl ř'eŘen úkol RPTR pod názvem
..Aerokol'mický prúzkum úzpmí "tátu". V tomto úkolu
vY8tupoval GKP - RDPZ jako koordinační pracoviŘté
pro řadu organisací. Realizac<' úkolu jako celku "mě·
Ť'<)Valapřeváž,ně do obla8tÍ tvorby a ochrany životního
proRtř<~dí.
Postup výzkumných
prací ';(' jednou ,;\rOU čá»tí
soustřed'oval na technické a metodie-ké za f1Pzpečení
8běru, zpracování a interpretaci
prllzkul1luvých dat..
Rou běžné probíhala rlruhá čáRt, která Sl' orientovala
na aplikaei dálkového prúzkumu v oblasti informační·
ho za hl'zp(·čcuí v~'braných prohlémú tvorby a ochrany
životního prosti,t'dí. OdpovědnuRt za {'ešení první čú;;ti
8počívala převá,ž,llp na pracovnících 8DI'Z. K řeŘení
úkolu druhé ..realizalmí'· ('áRti byly přizvány organi.
~ce z oboru g(·ologie. le»ního a vodního Iw,.;podái'Rtl'Í
a další vč~ptnp VÚGK v Bratisla\'('.
Ve> SDPZ se výzkumné a vývojové práce uRkut,eČ'nily
přP>devším na úl'ek u It,tcckého pl'lizkumu při použit i
letadla nebo vrtulníku. Byla. ~,vládnuta řada teehno.
logií jednosnímkové
a mulh»pektrální
fotogratil' na
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{'ernobílý a barevlI}' fotografický
materiú I vóetně
spektrozonálního
a infračerveného.
zhotovování
barev ných R~'ntéz pomocí multi~.pektnílního
projektoru
apod.
I'<>zornost RP vČ'no'i<\la zpracování nasnímkovaného
Illatel'iálu vč:l'tn{' standardního zpracování a dodržení
poti\'bných sellzitonH'trických parametrú. Vypovídací
h<>dnota obrazoY('ho muter'úí.lu se zvy,;ovala uplatněním digitáLlíeh ml'tod. V t{>to oblasti byl vytvořen
<>bsáhlý souhor programů digitúlního zpraeování obraI.Ových dat. Dal,;í úsilí smPr'ovalo do oblasti podpúrn('ho měh'ní. Do výzkumných
praeí ,;p promítaly
I jiné lmímaeí techniky. a to termovizllÍ a radarové
i uplatnění letadlových modelú.

zemědělství, lesnictví, geologie. hydrologie a živnt,ního
prostředí.
V oblasti mezinárodní vědeekotechnické 8polupráce
se činnost SDPZ opírala o spolupráci s SSSR. při níž
šlo o zajištění čs. podílu na plnění mezivládní dohody
o ~polupráci ČSSR a SSSR v oblasti pj"edávání a VYllž,ívání materiálů DPZ z kosmu z roku 1978, Ph'dmMf'1ll
této spolupráce hyl vývoj t('chnických
pro~th'dktl
pro DPZ a výzkum metod zpra-eování a illteq)J'l'tace
jeho dat. Vedle toho se SDPZ účastnilo mnohostranné
spolupráce GSSS na tématu ó. 6 na základ?' llsne'.ení
Xl. konference GSSS a \' poHebném rozsahu spolupracovalo též dvoustranné s příslušnými organisacemi
geodetických služeh NDR a Pt,R. .Jedním z vÝsledkú
spolupráce nap!'. hylo vyhotovení velkého alb~ {TInoRealizařní {;ást se u hírala více směry. První směřoval
bílýeh a barevných snímkil D PZ a způsobťi j('.iich
do ohlaRti lesního hORpodMství. Ve spolupráci s Lesinterpretace.
K albu dodala sovětská strana část
projekt~'m se na vybranýeh
územních eelcích při
poti'ebných podkladú,
aplikaci digitálních metod zobrazovaly dú:.;lpdk,v imisSoučasně byly uzavírány se zahraničními partnery
nílw po,;kození lesních porostú. Jiným ;':mČ're!llse ubí"mlouvy na plnění rúznýeh výrobních úko!ú pvo (,8.
ralo prognózování odtoku vody zpu:.;ofwnélw táním
organisace. V uplynulých deset,i It,tech proh?,hly násněhu. ovM-ování oehrany hydrogcologiekýeh
:.;tmksledující akce:
t ur ph'd kontaminr.eí. zjišťování zne{-i;:;t{'ní vodních
Rok 1981, V loeo 1981 bylo na území Č'SSR uskute{'tokú. nádrží. zemědělských púd (e!H'miekým o,;eti"oněno
experimentální
tfl'moviz,ní snímková.ní na pěti
vúním. havariemi). znečišťování ovzdu,;í ;:;kodlivinami.
vy
braných
lokalitách
za účastí pracovníku z pobké
:.;padem. Rt'aliza{'ní výstup Sl' zóásti promít I do oblasti
kar!ografi(' jako pl'ác(' na ekologiek{'m gen('ITIII Č'SI->R, OIganisace OPO LiS, Telll10vizním snímkovánÍJI1 ~e
sledovalll, možnost interpreta co v.ýslodkú v al eheologii.
hydrogeologii. le:.;nictví a zeměděl:.;t,ví.
~a období 198()-1990 jI' GKP -- SDPZ lwon!ina{'Rok IU82. V roce l!.l82 se nll území ČSI->Rusklltp{'ni!
ním pl'HeO',i;:;U'm úkolu I-'I'TR ..Anoko"lllick."
prúzl;ull1 životního pm:.;th'dí (~I->SR". :\,áplnÍ úkolu jP první společný experiment
na základ{> llH'zivhídní
dohody mezi ČSSR a SSSR. Do ('SSR phkt{>la Idad\',vvoj nll'tod a po:.;!uPU zí:.;kávání infOJIll'\.('Í o ÚW!lJníph fnktOl{'(,h ž,ivotního pru:.;th'dí ČSI-'R na bázi I(,te('- Imá labol'Htol' AN-:'W AeroAotu. Objektem
mllltik."('h n k"~!llických ~nímku Díl{'í úkoly j:.;ou ZHllI{'i'('I1~' :.;pektrálního snimkování byly phwáž,ně vybrané krajinné celky na úzcnlÍ SSR, Snímkování
sledovalo
nn \'~'voj n.(,tod použití a('roko:.;mických nmlpriúlú
plO zí:.;kání ní zdokonalených a objektivních inťorma<:Í gpologický a geoJl1orfologický průzkum.
prognózu
odtoku vod po tání ~něhové pokrývky, prúzkum zao vybran}'('h územních faktoreeh životního prosth'dí.
nwki'ení púdy. možnost taxace lesních porostu. ana to zl'jména na
t
ropogenní vlivy na životní pl'Osth,dí atd.
- tvurbu díl~ích mapO".ých podkladú pro zdokonakní
ekologického gpn('rP1u ČSS R.
\' témže roce pi'iletMa letndlová laboratoi' AN"-:30
ještě jednou. Garant('m pobytu byl Gt,(,grafieký ústav
- t{'matick{' mapování
vybmn.ýeh :.;lož,ek ,'kologie
('SAV v Brně. Praeovníei BDPZ zde pfl:.;obili jako
hlavního ml'sta Pmhy.
poradci,
- tématickú mapovúní \'ybraných úzt'mnÍeh filktorů
rozvoje Sevpl'o{'C'"ld'lw hn{'douhelného nwíl'u,
Rok /!J8.'3. Další Idl'ck{' mu1tispekt,nilní snímkování
-- tvorbu mnpov}'eh podkladu vhod.nýeh pm ze-bralet adlovou la boratoi'í A:\' -:3() proběhlo v roe(' HJ83.
z('ní zjišti"llýeh pn'ku životního prosHedí.
~a akei ~e podílela ('ada č:.;. podniku a organisací. pl'O
něž bylo :.;nímkováno na 17 lokalitáeh v ČSR a SSR.
7. Jlpzil't'sol'tllí a IJll'zillárndllí spoluprácI' II slllžhy
Rok lUKl, \' roce IH84 S(' uskut('{'lIil U Ht.'· pobyt
sov{'bd,é letadlové laboratoh'
.-\N,3(), Celkt'llJ bylo
Zálda(lPm nJ('zin'"ol'tnÍ :.;poluprae(' ('('GK v obla:.;ti
l'nímkov'áno na 12 loka litách. ph{·pmž na d \'(HI lokaDPZ jsou mimo pi-í:.;ltl';n1Ívládní u:.;nC',enídvoustranné
litách byla ('xperimentáln{' ovHena aplik.lcl' v'j(kodohody o ,polupníei ~ Č'SA\'. Fl\fV. !\lZVž, Č'SR a čm:'í' , :.;ystému. Hlavním M·dem celé akc(' b.\'lo ovi'ření
Fonliou spolupr,í('(' jI' též účast .!-l'llcO"níkú SDPZ
a využití matniálú
DI'Z oh zjišťování poškození I('R\' pracovníe!J 0l'l.!únc'eh J\.oordinat-ní íady pro DPZ
níeh poro:.;tú. Akce byla v núvazlwsti na i'6ení :.;tcjnoa út-ast v kompl('xlJÍ<'h raeionaliza{'nÍé'h brigádúch
jnH'nllé (lroblpmat ik,\' úkolC"l ~I'TR.
vdšin,\' uv('den}'ch rewrtú. Od roku 1!lSti S(' rozvíjí tÍ'ž
Rnk I!JNfi. Od pol.Mku i'íjna až do konep roku I!l8ti
,poiupr1Í('e s novĚ' zi"íz('IJ,ým I->Io\'('n~k,vm ,th'di:.;kc'llJ
bylo provedcno radiolokaČ'1Jí :.;nímúní edóho území
dúlkm{'I1<J pruzkutl1u Zem(' ph \·.Ý7,kumnélll ú:.;tavu
C~~8R Rov?·t:.;kou Il'tadlovou la borntoi'í A);' -24\' K 111'W'o!l('zi(' a kart(\,~rafi(' v Brati:.;la\'l'.
zbytným fotografiekým a fotogramnwtrickýlll
zplaVý~ledkú DPZ \'yuživají ph,devším mimoll':.;ot'tní
covúním na:.;nÍJl)aných nmteriálú, Výhodou radal'Ového
praeovlště. Ph'vážně út-dovou interpretací (!:It zí:.;ka- l'nÍmállí je. že lz(' získú vat obrazové inforlllac(' o území
ných DPZ :.;('v sOll{'a~né době zabývá 18 r1lzných odnezávisle na atmo:::{'('f'ickýeh a ,vPtelných podmínkáeh,
v'ětvovýeh praeovišť. SDPZ po:.;kytuje těmto pracotj. za deště, mlh,\' a tmy, Ph ;;níllHlní území byl použit
radar ~ bo{:ním ol,zol'em. Zl' :.;nímkú byly provedeny
vištím ('t'lou i'adu "lužeb a dodávú podklady pro
inkrpretnci
prúzkllmov.Ú·h dat. Zejména ,(' to t,.ýká montáže fotomap v měřítku I : HlO 000 a I : 3000Un
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Radarové snímání v takovém rozsahu bylo v ČSSR
uskutečněno v rámci SDPZ poprvé a přineslo řadu
cenných poznatků.
Rok 1987. V roce 1987 byl uskutečněn ANtropogenní
EXperiment ANEX 87, jehož cílem bylo zjištění přenosu škodlivých látek v atmosféře. Experiment se
uskutečnil v rámci řešení problému "Rozpracování
metod výzkumu antropogenních změn přírodního
prostředí metodami DPZ". Objednatelem prací byl
Ústav životního prostředí, přičemž se na pracích podílela řada čs. organisací.
V rámci programu ANEX 87 se získávaly informace
o fyzikálním a chemickém složení atmosféry nad vybranými městy, sledoval se pohyb škodlivých látek
v atmosféře nad ČSSR i únik za hranice. Byl také realizován přelet trasy Praha-Košice.
V témže roce l>euskutečnilo v rámci řešení úkolu
'SPTR ve spolupráci s polskou organisací OPOLiS
termovizní snímání vybraných lokalit ČSR. Cílem
bylo získání podkladů o tepelných poměrech na různých lokalitách.

Rozvojové záměry v oblasti dálkového průzkumu
Země se v následném období soustředí na další rozvinutí jeho technické a technologické základny a tím
na rozšíření jeho působnosti i do náročnějších a ekonomicky přínosnějších aplikačních obla.stí.
Dálkový průzkum Země prodělává neustále bouřlivý
rozvoj ve výzkumné a výrobní sféře. S ohledem na to
bude i do budoucna snaha zachovat v SDPZ skupinu
zkušených pracovníků, kteří se budou zabývat výzkumem a vývojem metod DPZ. Hlavní základnou
výzkumu bude třeba učinit řešení dalších úkolů
SPTR. Po roce 1995 by měl být výzkum zaměřen na
zpřesnění geometrických vlastností získaných výsledků analogovými i digitálními metodami DPZ
s využitím analytického fotogrammetrického a kartografického systému.
Ve výrobní oblasti bude rozvoj DPZ nadále orientován na zdokonalování metod zpracování a odvětvové
interpretace průzkumových dat analogovými metodami. V průběhu 90. let se předpokládá zvýšení zájmu
o digitální metody zpracování dat DPZ. K tomu bude
přizpůsoben vývoj provozních technologií i nároky
na přístrojové a kádrové vybavení SDPZ.
V přístrojové vybavenosti očekáváme, že SDPZ
bude v nejbližší době vlastnit termovizní systém
s potřehným vybavením pm pozemní podpůrný
průzkum.
S rozvojem výroby a výzkumu by měl v příštích
letech vzrůstat i počet pracovníků. Celkový stav
pracovníků a jeho skladba by měla být v přímé závis-

losti na dodávkách nové techniky, skladbě a rozsahu
zakázek. V průběhu 90. let by se měl stav pracovníků
SDPZ zvýšit na 50 osob v poměru 1 : 3 ve prospěch
výroby. S rozšířením počtu pracovníků, nárůstem
materiálně technické základny a s uplatněním nových
technologií souvisí i otázky dislokace. Bylo by žádoucí,
aby SDPZ mělo pro svou činnost odpovídající a vhodně centralizované prostory.
Na poli mezinárodní spolupráce SDPZ bude naplňována jednak čs.-sovětská mezivládní dohoda
z roku 1978, konkretizovaná novými pracovními plány, jednak Program vědeckotechnické spolupráce
GSSS na tématu č. 6 na léta 1986 až 1990 přijatý
XII. konferencí. Očekáváme oboustranné prohloubení
spolupráce se Sovětským svazem, a to jak v oblasti
fotografického, tak i operativního kosmického prů.
zkumu včetně zpracování jeho výsledků, a přitom
docílení zvýšené frekvence dodávek materiálů do
ČSSR.
Mnohostranná spolupráce GSSS bude orientována
na plnění dlouhodobých cílových programů do roku
2000, přijatých na 10. pracovní poradě 6. komise
GSSS v říjnu 1988 v Havaně.
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[5] NEUMANN, J.: Současný stav techniky a technologie dálkového průzkumu Země v Československu.
Geodetický a kartografický obzor, 33 (75), 1987,
č. 5, s. 127-131.
[6] SÍMA, J.: První společný československo-sovětský
experiment s letadlo vou laboratoří AN·30. Geodetický a kartografický obzor, 28 (70), 1982, č. 4, s.
96-97.
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Rozvoj
kádrov
Kube

výchovy stredných
technických
pre geodéziu a kartografiu
na

vývoj stredného odborného škulstva pre geodéziu
a kartografiu na Kube, aku aj československu-kub,ín.
ska spolupráca pri jeho budovaní boli podrobne popí.
sané v [1]. Zhrnime jeho závery:
- zriadiť samost,atnú strednú priemyselnú školu pre
geodéziu a kartografiu, pomáhať jej pri skvalitňovaní úrovne pedagógov a pri vylepšení materiálnej
základne,
- zabezpečiť tvorbu učebníc a metodických príručiek
z odborných predmetov,
- organizovať ďalšie študijné pobyty kubánskych
geodetov a kartografov v ČSSR.
Článok popisuje ako boli uvedené závery splnené
a aké výsledky sa dosiahli v tejto oblasti od roku 1982.
V závere článku sa uvádzajú odporúčania na ďalšie
budovanie stredného odborného školstva pre geudéziu
a kartografiu na Kube.
2. Zriadenie samostatnej
strednej
pre geodéziu a kartograflu

priemyselnej

školy

V [1] sme uviedli, že štvorročné stredoškolské štúdium
geodézie a kartografie bolo zriadené ako špecializovaný
odbor pri piatich st,redných priemyselných školách
roznych odborov (dve školy v Havane, po jednej škole
v Matanzase, Camagi.iey a Santiago de Cuba). Najma
však ich odfahlosť od Havany sa ukázala ako zna(~ná
nevýhoda a bránila účinne uplatniť pomoc najma
zo st,rany kubánskeho rezortu geodézie a kartografie
(Instituto Cuhano dc Geodesia y Cartografía -ICGC).
Na základe spoločného návrhu českoslovem-kých
(čs.) poradcova
ICGC Ministerstvo školstva zriadilo
v Cotorre (časť Havany, asi 30 km od centra mestlt)
od školského roku 1983-1984 samostatnú priemyselnú
školu pre geodéziu a kartografiu a súčasne zrušilo
štúdium odboru na uvedených piatich školách. Jednot·
livé ročníky sa postupne otvárali a koncom školského
roku 1986-1987 vychádzali prví maturanti.
Do školy sa prijímajú absolventi základných škol
z celej Kuby ako aj z rozvojových krajín (p0:7;riobr. 2).
Kritériá sú pomerne nál'Očné: vefI1li dobrý priemel'
známo k zo všetkých predmetov (aspoň 92 bodov zo
100 možných), politická vyspelosť, dobrý zdravotnS'
stav atd. Škola mala v školskom roku 1986-1987
442 žiakov, ktorých rozdelenie podfa ročníkov je
v tabufke 1. Všetci žiaci bývajú v internáte, ktorý je
súčasťou školy. Škola tu zabezpečuje dozor a konzul·
tácie pre individuálne štúdium žiakov.
Areál školy sa rozkladá. približne na 14 hektároch,
('O umožňuje vykonávať vačšinu praktických
cvičení
priamo v areáli školy (obr. 1 a 2) bez nárokov na do·
pravu a príjemné prostredie areálu vytvára bohatá
tropická zeleň.

Ing. MikulU Farkal, CSc.,
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava,
Ing. Alfonz Porvažník,
Havana, Kuba

Vedenie školy spolu s ICGC (obr. 3) sa aktívne stará
o rozvoj školy, čoho dokazom je okrem iného aj roz·
siahla investičná výstavba a rekonštrukcia existujúcich objektov. Požiadavky na nové budovy vypracoval ICGC v spolupráci s čs. poradcami a ostatnými
zainteresovanými zložkami. Ich projekty sa skončili
v !'Oku 1987 a v tom istom roku sa začala aj výstavba
budov. V hla vnej štvorpodlažnej budove sa majú
umie"tniť katedry (predmetové kabinety), zbierky
prístrojov, laboratóriá, riaditefstvo školy, kancelária
atd.
3. Skvalitňovanie úrovne pedagógov a materiálnej
kladlll' vyučovania

zá·

Na zabezpečenie kvalitnej výchovy pedagógov odborných predmetov organizoval ICGC v spolupráci
s Vysokou školou pedagogickou, ako aj s čs. expertami
zvláštne postgraduálne štúdium geodézie a kartografie
pre absolventov príbuzných odborov vysokých škol
(stavebníctvo, pofnohospodárstvo ap.).
V prvých dvoch školských rokoch bolo to štúdium
intenzívne a v rámci denného štúdia sa prehrala látka
r-ákladnej skupiny predmetov (geodézia, geodetické
poMárstvo atd.) a dalšie dva roky štúdium ostatI1ýeh
predmetov pokračovalo formou diafkového štúdia.
pričom pedagógovia r-ačali pracovať na škole v COtOflP.
Pedagógovia si majú takto získané teoretické vedomosti postupne dopfňať praktickými skúscnosťami
získanými v rámci stáži v podnikoch a realizujú sa aj
konzultáeie s čs. poradcami ICGC (obr. 4). Predpokladá
sa otvorenie dalších cyklov tohto štúdia a plánuje sa aj
zriadenie t,rvalého štúdia odboru geodézia a kartografia na Vysokej škole pedagogickej v Havane.
Treba dodať, že na Kube budúci pedagógovia stredných priemyselných škól št,udujú svoj odbor na Vysokoj škole pedagogickej viičšinol1 4 roky, kým budúci
inžinieri toho istého odboru študujú na Vysokej škole
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Obr. 1Cviéenie z geodézie v areáli školy
Snímka: Ing. M. Farkaš, CSC.
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Na doplnenie existujúcich pristrojov sa zakúpili asi
za jeden milión rubfov ďalšie prístroje zo ZSSR.
Časť prístrojov už bola dodaná a škola má dneE.34 teodolitov, 60 nivelačných prístrojov, 13 meračských
stolov atď. V rámci ďalších dodávok sa očakáva ešte
okrem iného 10 80vietských fotogrametrických vyhodnocovacích prístrojov SPR 3.
Na základe projektu tvorby učebných pomůcok,
vypracovaného čs. poradcami, sa realizovali aj niektoré
grafické učebné pomůcky. Zlepšilo sa vybavenie školy
kresliacimi pomůckami a kalkulačkami.

Obr. 2 Žiaó

z rozvojových krajín pn: cvičení v areáli
školy
SnímkY1: Ing. M. Farkuš. CSC.

Základnou pomůckou vyučovacieho procesu sú učebnice. Kým na všeobecnovzdelávacie predmety sa využívajú na škole jednotné celoštátne učebnice, na
geodetické a kartografické pred.mety sa museli vy.
tvárať učebnice pod.fa dostupných prameňov. Stav
ich vydávania je zrejmý z tabufky 2.

ročník

I

1.

!
I
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počet tried

5

I

i
I
I
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---------1---------13.

-

Obr. .3 Vedenie

školy

s predstavitelom ICaC a čs.
poradcom
(prvý zlava riaditel školy)
Snímka: Ing. M. Farka,~. CSC.
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'fab. 2 Stav vydávania učebníc odborných predmetov
pre Strednú priemyselnú školu geodézie a kartografie
v Havane

I

Názov predmetu

Počet

I

Izva~kov

!

I

Geodetické
počtárstvo

--

----

2

---_

-

Mapovanie

..-

------

-

Všetky zvazky sú vy.
dané

3
---

Územné plánovanie I
!

------------

---

I

1

!

---I

-- ---

Fotogrametria

1

-------

ako

kov sú vo vydavatel'stve učebníc

--I

--------.----

Kartografia

Učebnica vydaná
skriptá

I Rukopisy oboch zvaz-

2

I
--~-_._-

Stav práe

Rukopisy všetkých
zvazkov sú vo vydaI vatel'stve učebníc
1------- ~-----I Obidva zvazky sú vy·
dané

4

l-

--~-

I

..---

i
I

Učebnic a vydaná
Rukopis 2. vydania je
v schval'ovacom pokračovaní

Zememeračské
kreslenie

2

Základy stavitel'stva

1

Rukopis sa pripravuje

Ekonómia, organizácia a plánovanie
produkcie v geodézii
a kartografii

I

Prípravné práce na zostavenie rukopisu

Inžinierska

1

Rukopis je vo vydavatel'stve učebníc

_.

-

---technickej pať rokov. Rozdiel medzi osnovami oboch
typov štúdia tVOl."iau pedagogického smeru hlavne
sem zal~adené pedagogické predmety a o niečo menší
počet hodín najma teoretických predmetov.
V uplynulom období sa dosiahli dobré výsledky aj pri
budovaní materiálnej základne vyučovacieho procesu.

98
--------~

I

I

porada zastUpCU n:aditela školy
a čs. poradcu
Snímka: Ing. M. Farkaš, CSC.

135

I

2

Geodézia

Obr. J. Konzultačná

131

I

--------------_.

I

2

počet žiakov
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Autormi učebníc prvých štyroch predmetov uvedených v tabulke, ako aj učebnice predmetu "Základy
stavitefstva" sú čs. poradcovia ICGC. Oba zviizky
"Fotogl'ametria"
a rukopis učebnice "lnžinierska
geodézia" zostavila dvojica odborníkov z Kuby
a ZSSR. Autormi učebníc "Kartografia" a "Zememeračské kreslenie" sú Kubánci.
Okrem uvedených učebníc sa pripravuje v čs.-kubánskej spolupráci zbierka príkladov pre predmet
"Geodetické počtárstvo", ktorá zároveň má byť metodickou príručkou. Ďalšie metodické príručky sa majú
zostaviť až po vydaní učebníc a na základe nového
učebného plánu.

V [1] sme uviedli, že učebný plán stredoškolského štúdia geodézie a kartografie bol zostavený v rokoch 1976
až 1978. Technický rozvoj prístrojov používaných
v geodézii a kartografii a s tým súvisiace zmeny technológií, ako aj iné faktory vyžadovali jeho revíziu
a aktualizáciu, ktorú vykonali čs. poradcovia v spolupráci s príslušnými zložkami ICGC. Tu sa zohladnili
okrem iného aj doterajšie skúsenosti získané s plánom
štúdia, vylúčili sa niektoré duplicitné časti učiva atď.
Nový plán štúdia, ktorý bol už schválený kubánskym Ministerstvom školstva zachováva v zásade
doterajšie rozdelenie predmetov uvedené v [1]. Boli
však zrušené predmety "Technické kreslenie" a ,.Územné plánovanie", z ktorých potrebné state sa vyučujú v iných predmetoch. Napr. technika kreslenia
sa vyučuje v predmete "Zememeraěské kreslenie",
časť deskriptívnej geometrie (premietanie) v rámci
predmetu .,Mapovanie" atď. Na druhej strane sa
zaviedli nové predmety "Aplikovaná matematika"
(vybrané state z matematiky a geometrie používané
v geodézii) na posilnenie matematiekej prípravy
žiakov a "Základné poznatky o počítačoeh".
Ďalšou zmenou je rozšírenie základného vyučovaeieho procesu z doterajšíeh 6 semestrov na 7. Štúdium
špeeializácií (ktorýeh počet sa zvýšil z doterajších 5 na
7) je až v 8. semestri (polroku) po dobe II týždňov,
ako príprava na diplomovú práeu (maturitná písomkal. V ďalších 5 týždňoch sa koná preddiplomová prax
v závodoch a vlastná diplomová práce sa má vyhotoviť
v priebehu 3 týždňov.
Zaviedli sa aj 3 fakultatívne predmety: odborná terminológia z ruštiny, základy angličtiny spolu s odbor-

Geodézia és Kartográfia,

č. 4/87

Deme, Gy. -- Szentesi, A.: Místa a úloha geodetického
identifikátoru v informační službě, s. 233-239.
Somagyi, J. - Závoti, J.: Různé metody vyrovnání
pro zjištění hrubých měřických chyb, S. 240-244.
Adam, J.: Výzkum původu rozmístění a orientace státní
trigonometrické sítě vyššího rádu, s. 244-248.
Frencz Arkos, 1. - Ferencz, Gs. - Hamar, D. - Lich·
tenberger, J. - Tarcsai, Gy.: Modely rostlinného krytu

nou terminológiou a vybrané state z kartografie
a polygrafie. Z nich každý žiak si má vybrať jeden
predmet.
Okrem dennej formy stredoškolského štúdia geodézie a kartografie treba uviesť aj večerné štúdium
a krátkodobé kurzy, ktoré sa uskutočnili v popísanom
období a slúži1i na zvýšenie odbornosti pracovníkovo
Aj tu, najmii pre oblasť tvorby katastra, spoluposobili
čs. poradeovia.
Vefmi vhodnou metódou nazískanie
odborných
skúsenosti boli odborné stáže v ČSSR. V popísanom
období sa pokračovalo vo vysielaní 5-7 stážistov
ročne, najmii do národných podnikov rezortov Českého
úřadu geodetického a kar-tografického a Slovenského
úradu geodézie a kartografie.
6. Úlohy v ďalšom rozvoji výchovy stredných technických kádrov pre geodéziu a kartografiu na Kube
Ďalšie zlepšenie výehovno-vyučovacieho procesu vyžaduje pokračovať v úsilí zabezpečovania skvalitnenia
výchovy vyučujúcich na úrovni vysokej školy. Preto
je potrebné uvedený systém výchovy pedagógov
stabilizovať a zabezpečiť kvalitnýeh prednášatefov.
Musí sa venovať pozornosť pedagógom v škole zo
strany lCGC a ostatných odborných inštitúcií.
Je potrebné dokončiť tvorbu učebníc a pripraviť sa
na postupné zavádzanie uvedeného nového učebného
plánu. V rámci neho sa musia vypracovať podrobné
osnovy na jednotlivé predmety v spolupráci čs. poradcov a pedagógov, a na základe definitívnych osnov
pripraviť metodické príručky na jednotlivé predmety.
Rovnako aj vyhotovenie učebných pomocok roznych druhov vyžaduje spoluprácu čs. poradcov a kubánskych zložiek. Predpokladá sa pomoc čs. poradcov
aj pri zavádzaní objednaných prístrojov do vyučovacieho procesu.
LITERATÚRA:
[1] :FARKAŠ, M. - PORVAŽNÍK, A.: Československá
pomoc pri výchove kubánskych technických kádrov
pre geodéziu a kartografiu. Geodetický a kartografický obzor 29 (71), 1983, č. 9 S. 233-235.
Do redakcie došlo: 1. 2. 1988
Lektoroval:
Ing. Jaroslav Kouba, CSc.,
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248-254.
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měřítka, s. 254-260.
Virágh, D.: Vykopávky starobylých hrobů v oblasti
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snímků, s. 261-262.
Katona, S.: O centrální evidenci cestní sítě v Budapešti, s. 263-268.
Bánhegyi, 1. - Dede, K.: Geodetická kontrola sil na obilí
s kruhovým průřezem, s. 268-275.
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základně v Nummela, s. 275-279.
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ROZVOJ PRACOVNEJ
A SOCIALISTICKÉHO

INICIATIVY
SÚtAŽENIA

Čestné uznanie predsedu SÚGK
a Predsedníctva SVOZ KSGK v Košiciach

Dňa 28. apríla 1988 sa uskutočnil 'e Košiciach slávnostný
aktív pri príležitosti
odovzdania
Čestného uznania
pre,dsedu Slovenského úradu geodézie a, kartografie
(SUGK) a Predsedníct,va slovenského výboru Odborového zvazu (SVOZ) pracovníkov
štátnych
orgánov,
peňažníctva a zahraničného obchodu Krajskej správe
geodézie a kartografie (KSGK) v Košiciach za jej prvenstvo v socialistickej súťa~i rozpočtových a príspev.
kovej organizácie rezortu SUGK za rok 1987.
V slávnostnom prejave predseda SÚGK Ing. Ondrej
Michalko
(obr. 1) zhodnotil
výsledky dosiahnuté
rezortnými organizáciami v druhom roku 8. paťročnice
a zdóraznil, že socialistické súťaženie v rezorte má už
dlhoročnú tradíciu a výrazne prispieva k plneniu rezort·
ných úloh. Ďalej pripomenul. že pracovníci rezortu
doposial' úspešne plnili náročné úlohy a vyslovil presvedčenie, že úlohy podmienené dalším rozvojom národného
hospodárstva a našej socialistickej spoločnosti zvládne·
me v požadovaných
objemoch a v dobrej kvalite aj
v období po prestavbe hospodárskeho
mechanizmu.
Čelný predstavitel' nášho rezortu vo svojom vystúpení
uviedol, že vedenie rezortu v súčasnosti s vel'kou zodpovednosťou posúdilo optimálne organizačné usporiadanie
s prihliadnutím
na využitie skúseností z doterajšieho
dv.ojstupňového riadenia. V závere prejavu predseda
SUGK zhodnotil podiel KSGK v Košiciach na výsled·
koch rezortu v socialistickom súťažení a pri plnení
úloh šMtnf'ho plánu.

V mene zástupcov rezortných organizácií, zúčastnených na slávnostnom aktive, vystúpil riadit,el' Geodézie.
n. p., Prešov Ing. Michal Badida, CSc., ktorý blahoželal
pracovníkom KSGK v Košiciach k udeleniu čestného
uznania. Ing. Alexej La,zúr. riaditeI Strednej premyselnej
školy stavebnej v Košiciach. ktorá vychováva stredoškolské technické kádre pre náš rezort, sa pripojil k radu
gratulantova
okrem blahoželania k úspechom dosiahnutým KSGK v Košiciach vyslovil želanie dobrej spolupráce školy s našim rezortom v budúcom období.
RiaditeI ocenenej organizácie Ing. Milan Paulík
podakoval v mene celého pracovného kolektívu za ocenenie výsledkov práce a za udelenie čestného uznania
a zdóraznil, že na týchto výsledkoch sa najvýraznejšou
mierou podiel'ali kolektívy BSP. Vyslovil presvedčenie.
že okrem oblastí, v ktorých sa práca organizáoii darí.
kolektív pracujúcich KSGK v Košiciach bude dóraznej.
šie orientovať svoju iniciatívu a úsilie na ďalšie skvalit·
ňovanie služieb pre obyvate;l'stvo a socialistické organizácie. Ubezpečil vedenie SUGK, stranícke a odborové
orgány v kraji, že pracovníci organizácie vynaložia
maximálne úsilie na splnenie úloh plánovaných uielen
na rok 1988. ale aj na celú 8. paťročnicu. k čomu ich
zavazuje udeleuie čestného uznania.
Ing. Milan Paulík.
riaditel KSGK. l' Košiciach

Edičný plán Slovenskej
na rok 1988

kartografie

Slovenská kartografia, n. p., Bratislava (SK) pripravuje na vydanie tituly. ktoré by mali uspokojiť rózne
záujmy širokej verejnosti. Časť pripravovaných titulov
na vydanie je určená školskej výučbe.

Edicla máp na turistiku a šport

Ob,.. 1
Pred8eda SÚGK Ing. O. Michalko pri prejave
Člen Predsedníctvl1
SVOZ pracovníkov
štátnych
orgánov, peňažníotva
a zahraničného
obchodu Ing.
Július Géezi v príhovore ocenil výsledky práce KSGK
v Košiciach a blahoželal jej k udeleniu čestného uzna.
nia. Ing. Bedřich Šebek. pracovník Východoslovenského
krajského výboru KSS v Košiciach, tlmočil podakovanie
straníckych orgánov za dobré pracovné výsledky a oce,
nil podiel geodetov pri ochrane pódneho fondu a pri
geodetických prácach pre melioračné úpravy vo Východoslovenskom kraji.
Do dalšieho obdobia zaželal ko·
lektivu pracovníkov ocenenej organizácie nové pracovné
výsledky a úspechy v rozvoji socialistického súťaženia.

Kartografické
diela tejto edície sú určené širokému
okruhu záujemcov o letnú a zimnú turistiku a šport.
Základný topografický obsah je doplnený tematickým
obsahom rozličného zamerania, podra ciera, ktorému
je kartografické dielo určené.
a) Mapy určené na letnú. pešiu turistiku sú obsahove
i usporiadaním spracované jednotne. SÚ koncipované
tak, že predná strana zobrazuje príslušné územie
s vysvetlivkami
a zadná strana obsahuje stručné
texty. farebné fotografie, preWadnú mapu geomorfologického členenia SSR, taburku ubytovacích zaria·
dení, nepravú obálku, mapu SSR s kladom a zozna·
mom turistických máp.
Turistické mapy obsahujú; tematický obsah turistický -- značkované chodníky a turistické objekty, ako
aj kultúrnovlastivedný
obsah. Vysvetlivky sú zásadne
viacjazyčné.
Malá Fatra
~- Vrátna,
mierka 1: 50000 -- I.
vydanie
Formát 440 x 735 mm, po zložení 105 x 220 mm. Náklad 50000 výtlačkov. Cena Kčs 8,(predbežná).
Zobrazuje podrobne územie Vrátnej a časti Kysuckej
vrchoviny,
Oravskej
Magury,
Oravskej
vrchoviny
a Vefkej Fatry.
Bukovské
vrchy,
Laborecká,
ka 1 : 100000 -- 1. vydanie
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Formát 440 x 735 mm, po zložení 105 x 220 mm.
Náklad 20000 výtlačkov. Cena Kčs 8,- (predbežná).
Zobrazuje najvýchodnejšie
územie ČSSR. Celé Bukovské vrchy, časť Laboreckej vrchoviny a Vihorlatu s východiskami Humenným a Sninou.
Slovenský
kras - Domica,
mierka 1 : 100000 -I. vydanie
Formát 440 x 630 mm, po zložení 105 x 220 mm. Ná·
klad 20 000 výtlačkov.
Cena Kčs 7,(predbežná).
Zobrazuje celé územie Slovenského krasu, Rožňavskej
kotliny, ďalej časti Volovských vrchov, Revúckej vrchoviny, Rimavskej kotliny a Bodvianskej pahorkatiny.
Na juhovýchode je jaskyňa Domica (Aggtelek).
Orava -- vodná
nádrž
Orava,
mierka
1 : 100000 - 1. vvdanie
Formát 440 x 630 mm, po zložení 105 x 220 mm.
Náklad 40 000 výtlačkov. Cena Kčs 8,- (predbežná).
Zobrazuje časti Oravských Beskýd, Oravskej Magury,
Oravskej vrchoviny, Podbeskydskej
brázdy, Oravskej
kotliny, Skorušinských vrchov, Podtatranskej
brázdy
a Západných
Tatier, Žilinskej kotliny, Malej Fatry
a okrajove i Chočské vrchy, Podtatranskú
brázdu,
Kysuckú vrchovinu a Vefkú Fatru.
Chočské
vrchy,
mierka 1: 50000 1. vydanie
Formát 440 x 840 mm, po zložení 105 x 220 mm.
Náklad 30 000 výtlačkov. Cena Kčs 7,- (predbežná).
Zobrazuje celé pohorie Chočských vrchov a časti
Malej Fatry,
Vefkej Fatry,
Podtatr&nskej
brázdy,
Oravskej vrchoviny, Západných Tatier, Nízkych Tatier
a Podtatranskej
kotliny.
Vysoké
Tatry,
mierka 1 : 50000 - 5. vydanie
Formát 550 x 730 mm, po zložení 105 x 275 mm.
Náklad 100000 výtlačkov. Cena Kčs 8,--.
Zobrazuje celé územie Východných Tatier -- Vysoké
a Belianske Tatry a časť Západných Tatier. Spišskej
Magury a Podtatranskej
kotliny s východiskom Poprad.
Nízke
Tatry,
mierka 1 : 100000 - 3. vydanie.
Dvojdielna mapa, každý diel má rozmer 440 x ·020 mm,
po zložení 105 x 220 mm. Náklad 80000 výtlačkov.
Cena Kčs 11,-Zobrazuje celý masív Nízkych Tatier, ktorý na severe
spadá do Podtatranskej
kotliny a na juhu do Horehronského podolia. Zobrazuje i časti priIahlých geomorfo.
logických celkov: Vefkej Fatry,
Spišsko-gemerského
krasu, Veporských
vrchov a Starohorských
vrchov
z východiskami: Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Pop'rad na severe; Banská Bystrica,
Brezno na juhu.
Uzemie Jasná.Trangoška
je zpracované
vo vačšej
mierke.
Považský
lnovec.
miej'ka 1 : 100000 - 2. vydanie
Formát 440 x 520 mm, po zložení 105 x 220 mm.
Náklad 30000 výtlačkov. Cena Kčs 6,-.
Zobrazený' je celý masív Považského Inovca s východiska.m.i: Piešťany. Nové Mesto nad Váhom, Trenčín,
Bánovce, Topofčany, Hlohovec. Zobrazuje tiež čas ti
pohorí Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Tríbeč.
Slovenský
raj. mierka 1 : 50000 -- 3. vydanie
Formát 440 x 720 mm. po zložení 105 x 220 mm. Náklad 00 000 výtlačkov. Cena Kčs 7,-.
Okrem Slovenského raja mapa zobrazuje i časti Spišsko.
.gemerského krasll, a ďalej časti Nízkych Tatier, Volovských vrchov li východíská: Spišská Nová Ves. Levoča,
Dobšiná, Švermovo a Nálepkovo.
Halaton.
micrka 1 : 80000 -- I. vydanie
Formát 1125 '( :3\10 mm, po zlože~í 125 x 100 mm.
X~iklad 50 000 v~·tlačkov. ('ena Kčs 10.50.
:\lapa nezapadá do jednotnej edície turistických
máp.
!'rednli stt'ana znbrazuje ja:wro Balaton II nejbližšie
okoli •.. OkrPlH ('haraktpristiekého
obsahu turistických
lIuíp o!JsHhuje i illformáeie o vodnej turistike.
kúpaní
li \'odn~'('h "'poTto,·h.
~H
zadnpj stran" sIÍ rlptaily sírlipl; Hévíz. Fonyórl.
Keszt hely. Hala toni riired. 8iófok. Tapolca, Bogl~irlelle.
Bula t onSZCIl\l'S. Blllat nnfbldv,ír. BaJatunalrnárli a dp·

taily územia Tihany a Badacsony.
ďarsko-slovensko-český
umožňuje
uvedené v mape.

Malý slovníček ma·
pou:Hvať. skratky

b) Mapy určené na zimnú turistiku a Iyžovanie majú
tematický obsah zameraný tomuto poslaniu. Obsa·
hujú zimné značenie ciest, lyžiarske lúky, zjazdovky,
cvičné terény, vleky a pod. Koncipované sú tak,
že predná strana zobrazuje horstvo a na zadněj
strane sú detaily exponovaných území, texty, tabufky
ubytovacích a dopravných zariadení ako i fotografie
s nepravou obálkou.
Vysoké
Tatry,
mierka 1 : 50000 - 5. vydanie
Formát 440 x 735 mm. po zložení 105 x 220 mm.
Náklad 30 000 výtlačkov. Cena Kčs 9,-.
Mapa zobrazuje celé územie Východných Tatier - Vysoké a Belianske Tatry a časť Západných Tatier a Spiš.
skej Magury. Na juhu siaha po Tatranské podhorie
s východiskami:
Štrbské
Pleso, Starý
Smokovec,
Tatranská Lomnica.
Edícia orientačných

máp miest

Orientačné mapy miest dávajú potrebné informá.cie
o zobrazovanom meste a sú určené Wavne na rýchlú
orientáciu. Základný obsah, mestská zástavba a uličná
sieť, je doplnený tematickým obsahom z oblasti politic.
kej, administratívnej,
kultúrno.vlast.ivednej,
zdravot·
níckej, spoločenskej, športovej a dopravnej.
Predná
strana mapy zobrazuje územie mesta. Koncepčne je
spracovaná
podfa jednotných
zásad a značkového
kfúča. Vysvetlivky sú viacjazyčné. Zadná strana obsahuje stručné texty, register ulic, farebné fotografie.
detaily mestsk,)'ch častí, prípadne
prehfadnú mapu
situačnej lokalizácie mesta v širších geografických sú·
vislostiach a ncpravú obá.lku.
Bratislavatj. vvdanie
Formát 945 x 685 'mm, po zložení 105 x 220 mm.
Náklad 90000 výtlačkov. Cena Kčs 12,-.
Trnava
- 1. vydanie
Formát 630 x 660 mm, po zložení 105 ,< 220 mm.
Náklad 10000 výtlačkov. Cena Kčs 7, -- (predbežná).
Bardejov,
Bardejovská
kúpele
1. vydanie.
Formát 525 x 480 mm, po zložení 105 x 220 mm.
Náklad 15000 výtlačkov. Cena Kčs 6,- (predbežná).
Košice - stred
mesta - 1. vydanie
Formát mapy 500 x 420 mm, po zložení 105 x 220
mm. Náklad 30000 výtlačkov. Cena Kčs 7,- (predbež.
ná).
Poskladaná, mapa je vlepená do zadnej strany pravej
obálky, ~o ktorej je všitá podrobnejšia textová časť
viažúca sa na stred mcsta.
Žilina -- 4. vydanie
Formát 525 x 660 mm, po zložení 105 x 220 mm.
Náklad 20000 výt1ačkov. Cena Kčs 6,50.
Michalovce,
Zemplínska
šírava
3. vydanie
Formát 630 x 440 mm. po zložení 105 x 220 mm.
Náklad 30000 výtlačkov. Cena Kčs 6,-.
Na zadnej strane je detail Zemplinskej šíravy s pod.
nikovými chatami. verejnost.i prístupnými UbytOVHl'Í.
mi lI:aríadeniami a poskytovanými službami .
ŠtÚI'OVO __ 1. vvdanie
Fornuí.t. 630 x 440 mm, po zložení 105
Náklad 10000 v,),tlačkov. Cena Kčs 6,-o

x 220 [nm.
(predbežná).

Wien (Viedeľ1) .- I. vydanie
Formát 6:{0 .' 880 mm. po zložení 105 /' 220 mm.
Na,klad 20 000 výtlačkov. Cena Kčs 12,-Koodícia s vydavatefstvom
FI"'ytag-Berndt.
\vi('n.
Edícia automáp
Automapy a autoat~lasy zohrazujú \' rozličIl,)'eh miel'kach územÍ<' ISHI{, CSISH. jf'dnotliv,)'ch cllrópskych ;;tá·
tov ako i celej l:':ul'ópy. Nie SIJ koncept-Il!o spraeovall",
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rovnako, ale všetky obsahujú v roznej podrobnosti
základný motoristický obsah: kategorizácia ciest, kilometráž, benzínové čerpacie stanice, autoservisy,
oběerstvenie, ubytovanie a potom i doplnkový kultúrnopoznávací obsah. Obsahujú i schémy miest a ich prejazdy,
textové
informácie,
taburky
kilometrových
vzdialeností, register a pod.
Maďarsko
- 2. vydanie
Formát 680 x 675 mm, po zložení 140 x 225 mm. Náklad 50000 výtlačkov. Cena Kčs 13,50.
Koedícia s Kartográfiai Vállalat, Budapest.
Francúzsko
- 1. vydanie
Formát 480 x 695 mm, po zložení 140 x 240 mm.
Náklad 10000 výtlačkov. Cena Kčs 6,- (predbežná).
Belgicko,
Holandsko,
Luxembursko
1.
vvdanie
F'ormát 240 x 420 mm, po zložení 140 x 240 mm.
Náklad 10000 výtlačkov. Cena Kčs 4,-- (predbežná).
Autoatlas
ČSSR - 15. vydanie
Vazba šitá v tvrdých doskách, rozmer 140 x 245 mm.
~áklad 100000 výtlačkov. Cena Kčs 29,-.
Uzemie ČSSR v mierke 1 ; 400 000 je zobrazené na 57
stranách. Mapová časť je doplnená o prejazdné plány
(9 strán) a prvou pomocou (9 strán). Na úvodných stranách je taburka cestných vzdialeností, medzinárodné
poznávacie značky (PZ), československé PZ, viacjazyčné
vysvetlivky a vyradenie stránok.
Textová časť obsahuje; opravovne motorových \'ozidiel, predajne Mototechny, predajne Barmu a Baruma.
benzinové čerpacie stanice, nemocnice, hotely, kultúrne
a turistické zaujímavosti, hraničné prechody a register
sídiel.
Z územia ČSSR sú vydávané podrobné automapy
v mierke 1 : 200 000, ako celoštátne jednotne spracovaný súbor po stránke koncepčnej i usporiadania. Jednot·
livé mapy zobrazujú všetky sídla, podrobnú cestnú
sieť s ich číslami, kilometrážou a vybran\'mi zariadeniami pre motoristov.
•.
Zadná strana obsahuje prehfadnú mapu ČSí3R s \-yradením jednotlivých máp a prejazdné plAny vačších
miest. Mapy sú poskladané a vlepené rlo pravej obálky
formátu 110 x 237,5 mm. Do nej je všitá, tpxtová časf
obsahujúca podrobnejšie údaje o vybran~'eh službáeh
a zariadeniach
pre motoristov.
Mapové \'ysvctlivky
a záhlavia textovej časti sú viaejazyčné.
Východné
Slovensko-1. vydanie
Formát mapy pred zložellím 770 x 600 mm. Náklad
30 000 výtlačkov.
Cena Kčs 14,-- (predbežná).
Mapa zobrazuje územie vymedzené na severe, východe
a juhu štátnou hranieou a na západe sídlami Starou
I:ubovňou a Turnianskym Porlhradím. Zobrazuje eelé
územie okresov: Humenné, Miehalo\·ee. Trebišo\'. Bardejov, Prešov, Košiee-mesto, Košice-vidiek.
Svidník
a časti okresov: Spišská Nová Ves, Božúava, Stará
Lubovňa.
Slo\'enský
kras - 1. vydanie
Formát, mapy pred zložením 475 x (j60 mm. Náklad
40 000 výtlačkov.
Cena Kč~ 13,- (predbežná,).
Mapa zobrazuje územie vymedzené sídla mi na severe:
Liptovskou Tepličkou a Prt'šovom, na východe: Košicami, na zá,pade: Firakovom a Polomkou a na juhu
štátnou hranicou s MeR. Zobrazuje celé územit' okresov; Rimavská Sobota a Rožňava, a časti okresov:
Spišská Nová Ves, Prešov, Košice, Košiee·vidiek a Liptovský Mikuláš.
Považie
- 1. vydanie
Formát mapy pred zložením 475 x 660 mm. Náklad
40000 výtlačkov.
Cena Kčs 13,-- (predbežná).
Mapa zobrazuje územie vymedzené sídlami na severe:
Valašským Meziříčím, Čadcou, na východe: Ružomberkom 'a Banskou Bystricou, na juhu: Partizánskym
a Sliačom a na západe Luhačovicami a Novým Mestom

nad Váhom. Zobrazuje celé územie okresov: Žilina,
Povážská Bystrica, Martin a časti okreso~ Vsetín,
Čadca, Liptovský Mikuláš. Banská Bystrica, ~rievidza
a Topolčany.
Reliéfne

mapy

SÚ špecializovanou výrobou SK. lch tlač sa vykonáva
na termoplastickú
f6liu, ktorá dostáva tred rozmer
termovákuovým tvarovaním, súčasne i s vy tvarovaným
rámom. SÚ názorné a posobivé.
ČSSR
1 ; 1 500 000 --- 2. vvdanie
Formát mapy 405 )( 590 mm. Cena Kčs 88,-_0, Náklad
3000 výliskov, Obsah mapy je všeobecnozemepisn~-.
Prevýšenie --- vertikálna mierka variabilná (4 až 8-násobná).
ČSSR
1 ; 500 000 -- 12. vydanie
Formát mapy 1000 >( 1850 mm. Cena Kčs 335,
Náklad 1000 výliskov. VeIkoformátová mapa obsahu
všeobecnozemepisného. Pre jej dekoratívnu hodnotu je
vhodná do škol, úradov a verejných miestností.
SSR 1 : 750 000 0- 4. vydanie
Formát mapy 450 .x 675 mm. Cena Kčs 95,---. Ná,klad
1500 výliskov. Mapa zobrazuje územie Slovenska vše·
obecnozl'mepisného obsahu. Má t\'arovan)' samonosn~'
rám.
Tatrv
I : 200 0002. vvdanie
Formá.t m.apy 205
340 mm'. Cena Kčs 15, - . Náklad
10000 \·ýliskO\-. Mapa zobrazuje celý masív Tatier aj.,
charaktl.'ru všeolwcnozemepisného. Formátom a cenou
je prístupná, všetkým, a preto má aj charakter suveníru.
Kultúrno-poznáYacie

mapy a publikácle

Súbežnc s podrobnými automapami z územia ČSSH.sú
\'ydlívané i Ylastin,dné mapy súboru "Pozná\'ameCe·
skoslovt'nsko v mierke 1 : 200 000" v jednotnej koncepeii prl' celé územie ČSSB. Rozsah máp je zhodn~'
s rozsahom automá.p. Topografický podklad je obohate·
ný tmuatikami kultúrnych. historiek}'eh a architektu
nických pamiatok a prírodných pozoruhodností.
.
Zadná strana obsahuje> plány pamiatkových rezerváclí.
Mapy sú poskladané a depem' do pravej obálky formá·
tu 110 )( 237,5 mm. Do nej je všitá textová časf popisu·
júca podrobne>jšie turisticky pozoruhodné mestá. Ma·
pové vysvetlivky a \-ybrané t,exty sú viacjazyčné.
V"chorlné
Slovensko
.... I. vvdanie
F(;rmát mapy prt'd zlužením 77i) x 600 mm. Náklarl
80 000 výtlačkov.
Cena Kčs 21
(prl'rlbežná).
Bozsah ako u automapy.
í3lovenský
kra s
1. vydanie
Formát ml~py pred zložen{m 475 x 660
30 000 výtlačkov .
Cena KČs 21.-· (predbežná).
Rozsah ako u automapy.

mm.

Náklad

Tatry
0.- 1. vydanit'
Formát mapy'47;,) , (l60 mm. Náklad 50000 výtlačkov.
Cena Kčs Hl,-- (prNlbežná).
Mapa zobrazuj.- úzenút' vymedzcné na SRvere štátnoll
hl'anicou a vorlnou nádržoll Orava, na východt' sírllami
Lpvoča a l{ožÚa\'a. lIa juhu Zvolenom. Hnúšf,ou. na
západe Banskou Bystricou a Oravskou Lesnoll. Zobra:
zujt' celé územie okrt'slI Liptovský Mikuláš a 6astt
okresov Dolný Kubín, Poprad, Spišská Nová Ves,
Rožúava, Zvolen, Banská Bystrica.
SSR 1:500 000
I. \'ydanit'
Formát 440 >( 848 mm. po zložení 110 x 220 mm. Náklad 20 000 \'ýt lačku\', Cena Kčs 10.- (prRd!wžná).
Mapa zobrazí cPlé územie SlovRnskej sucialistickej rppubliky a podá "úhl'llné informáeie jeho fyzickogeogra,
fických a polit,ickoadministratívnyeh
pomeroch v nad·
viiZEosti na geografické okolie. Na, zadnt'j strant' mapy
bude všC'obecllozemcpisml, mapa
ČSRR v mit'rke
1 : 1 000 000 a prehIa,dná mapa chrAnených území
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ČSSR v mierke 1 : 2 500 000. Textová časť bude samostatne vložená do poskladanej publikácie.
"!ó

Atlas
sveta
pre každého
- 1. vydanie
Formát zviazaného atlasu 210 x 297 mm. Náklad
50000 výtlačkov. Cena Kčs 92,- (predbežná).
Atlas svojou modernou koncepci ou je určený širokej
verejnosti. Na 104 stranách je zobrazený celý svet
mapami všeobecnogeografickými.
Obsahuje i ekonomické mapy, plány niektorých
miest a podmorský
reliéf svetových oceánov a morí. Textová časť podáva
informácie o vývoji vesmíru, zeme, jej obyvateIstve
a obsahuje aj register sídel. Atlas spestrujú farebné
fotografie (80 kusov) z celého sveta a vlajky všetkých
samostatných
krajín sveta so štatistickými
údaj mi.
Zaujímavé je zobrazenie slnečnej sústavy, no najma
informácie o dobývaní vesmíru v grafickej podobe kresby kozmických lodí a tabuIka časovej postupnosti
vypúšťania kozmických lodí.
Stará
mapa
Brati,;l,,\·y
z roku
1827 - 1. vy·
danie
I<'ormát 650 x 980 mm, po zložení 210 x 297 mm.
Náklad 3000 výtlačkov. Cena Kčs 17,-.
Faksimile starej mapy Bratislavy z roku 1820 od Neyde.
ra je vložená do pravej kart6novej obálky na kto~ej
je farebná rytina Bratislavy
z rovnakého obdobia.
Osobitný zošit tvorí textová časť, ktorá je viacjazyčná,
doplnená registrom ulíc a ich dnešným pomenovaním.
Stará
mapa
Bratislavy
z roku
17651. vy·
danie
Formát 650 x 960 mm, po zložení 210 x 297 mm. Náklad 3000 výtlačkov.
Cena Kčs 17,(predbežná).
Faksimile starej mapy Bratislavy z roku 1765 je vložená
do pravej kartónovej obálky, na ktorej je farebná ry·
tina Bratislavy z rovnakého obdobia. Osobitnú časť
tv ••ria viacjazyčné texty.
Fyzický
glóbus
1:50 000 - 2. vydanie
Priemer 255 mm. Cena Kčs 270,-. Fyzický glóbus podá.
va ucelený a názorný pohfad na našu zemeguIu. Spracovanie reliéfu hypsometriou
a tieňovaním posobí trojrozmerne aj u dna svetových oceánov. Glóbus je vyho.
tovený modernou technológiou zo samonosnej termoplastickej fólie. Segment a pólový prstenec je vyhoto.
vený lisostrikom striebornej
alebo bronzovej farby,
zasadený do dreveného stojanu. Predávaný je v obale
z vlnitej lepenky.
Zimné
štadióny
ČSSR --- 1. vydanie
Formát 350 x 600 mm, po z.ožení 120 x 175 mm.
Náklad 20000 výtlačkov. Cena Kčs 7,- (predbežná).
Mapa sa pripravuje z príležitosti 70. výročia založenia
organizovaného Iadového hokeja. Prednú stranu tvorí
mapa ČSSR v mierke 1 : 1 000 000, do ktorej je zapra·
covaný tematický obsah. Zadná strana obsahuje tabuI·
ky, farebné fotografie a nepravú obálku.
Zvazové

republiky

Sovietskeho

zvazu-

1. vvdanie

grafických názvov z okresu Poprad v rozsahu Základnej
mapy CSSR 1 : 10000. V prvej časti obsahuje názvy
geografických objektov: pohoria, vrchy, doliny, vodné
toky a plochy, pomiestne názvy a pod., ktoré sú abe·
cedne usporiadané podfa obcí. Každý názov má druhové
označenie. Druhú časť publikácie tvorí abecedný register názvov. Každý názov je označený číslom obce a príslušnosťou do katastrálneho
územia podIa Jednotného
číselníka priestorových
jednotiek ČSSR. Prílohou je
prehfadná mapa okresu v mierke 1 : 200 000.

Kartografické dlela pre školy
V tejto edícii sa vydávajú školské atlasy, ktoré distri·
buje Slovenská kniha, n. p. a nástenné mapy, ktorých
distribúciu zabezpečujú Učebné pomocky, n. p., Banská Bystrica.
Školské atlasy a mapy sú spracované na základe
požiadaviek Ministerstva školstva (MŠ) ČSR a MŠ SSR
v "Jednotnej sústave školských učebných pomocok" pre
celú ČSSR.
Dejepisný
atlas
pre 7. ročník
3. vydanie
Formát konečnej úpravy 205 x 295 mm. Náklad
30000 výtlačkov. Cena Kčs 12,Atlas na 24 stranách podáva politický, ekonomický a sociálny vývoj sveta, Európy a Československa od feuda·
lizmu cez kapitalzmus a.ž po druhú svetovú vojnu.
vývoj sveta je zobrazený na 7 stranách, Európy na 7
a Československa tiež na 7 stranách. Prvé strany sú
vyhradené registru a návodu ako s atlasom pracovať.
Atlas má kartónové dosky, vazbu drátovú na striešku.
Dejepisný
atlas
pre 8. ročník
3. vydanie
Formát konečnej úpravy 205 x 295 mm. Náklad 30 000
výtlačkov. Cena Kčs 12,--.
Atlas na 24 stranách podáva politický a sociálny vývoj
sveta, jednotlivých
svetadielov a Československa od
kapitalizmu až k socializmu, po rok 1980. Svet je zobrazený na 6 stranách,
kontinenty
na 4 stranách
a Československo na 11 stranách. Prvé strany sú vyhradené pokynom ako s atlasom pracovať a registru.
Vazba je šitá drotom na strieškll, do kartónových
dosiek.
Školský
atlas
svetových
dejín17. vydanie
Formát 215 x 297 mm. Náklad 30000 výtlačkov.
Cena Kčs 34,--.
Atlas je koncipovaný do troch častí. Mapová - ktorá
je najrozsiahlejšia; textová obsahuje stručné komentáre
k jednotlivým problematikám a záver tvorí abecedný
register názvov.
Mapová časf má 52 strán, na ktorých je zobrazený
vývoj zeme od najstarších kultúrnych oblastí, cez starovek, stredovek, až po modernú dobu končiacu obdobím 1945-1965. Obsiahla tematika je spracovaná tak,
že nekladie doraz na územný vývoj v určitých časových
epochách na základe štatistiky,
ale sleduje vývoj
a zmeny z hfadiska marxizmu.leninizmu
na základe
príčin a ich dosledkov. Pritom hlavný doraz sa nekladie
len na územný vývoj, ale predovšetkým na politické,
hospodárske a sociálne dianie. Hlavním zmyslom je
ukázať, ako v priebehu dejín Iud bojoval za svoje práva
s d()razom na najvýznamnejšie
obdobia revolučných
zvratov. Vazba je šitá v tvrdých doskách.

For~át
175 x 250 mm. Cena Kčs 15,- (predbežná).
K áklad 10 000 výtlačkov.
Publikácia je koncipovaná tak, že do pravej kartónovej
obálky, ktorá na vnútornej strane má vytlačené znaky
všetkých zvazových republík, je vlp7.ených 16 máp,
separátov. Z nich je jedna mapa administratívneho
členenia ZSSR a 15 všeobecnozemepisných máp jednot.
liv)'ch zvazových republík aj s vlajkou. Zadná strana
obsahuje stručné štatistické údaje o kaž dej republike
v jednotnej úpravf'. Súbor máp republík ZSSR obsahom
a sp6sobom spracovania
jf' vhodný ako doplňujúca
literatúra určená študujúcej mládeži, ale rovnako dobre
m6že poslúžif i širokej verejnosti.

Súbor obsahuje prehfadnú mapu Európy a vlastivedné
mapy ČSSR, SSR, ČSR, Prahy a Bratislavy. Separáty
sú poskladané do jednotného formátu a vložené do trojdielnej kartónovej obálky.

(;eografieké
názvy
okresu
Poprad
I. vydanie
Formát plIblikáeif' 180 x 250 mm. Cena Kčs 7,--(pn'dhežlllí).
Patrí d1t edície Geografické názvoslovné
zoznamy
OHN- - CSSR. Obsahuje štandardizované
podoby geo·

ČSSR
Hustota
ohyvatefstva
1. vydanie
Nástenná mapa v mierke ] : 500000. Formát, 1740 krát
1143 mm. Náklad 1600 výtlačkov. Cena Kčs 315. .
"Mapa zobrazuje počet obyvaterov na 1 km2, prírodzenS'
úbytok, národnostné zloženie a kategóriu sídiel pndra
veIkostných skupín.

Súbor
vlastivedných
máp pre 4. ročník
8. vydanie
Formát konečnej úpravy 175 x 250 mm. Náklad 40000
výtlačkov. Cena Kčs 18,-.
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ČSSR - Prírodné
zdroje - 1. vydanie
Nástenná mapa v mierke 1 : 500000. Formát 1740 krát
1140 mm. Náklad 1600 výtlačkov.
Cena Kčs 240,-.
Mapa zobrazůje lokality nerastných
surovín, diferen·
cované na palivá, rudy a nerudy.
ČSSR - Dopravná
sieť - 1. vydanie
Nástenná mapa v mierke 1 : 500000. Formát 1740 krát
1180 mm. Náklad 1600 výtlačkov.
Cena Kčs 250,-.
Mapa zobrazuje
komplexnú
dopravnú
sieť, cesty,
železnice, vodnú a leteckú dopravu.
ČSSR - Pofnohospodárstvo
- 3. vydanie
Nástenná mapa v mierke 1 : 500000. Formát 1715 krát
1195 mm. Náklad 1000 výtlačkov.
Cena Kčs 160,-.
Mapa zobrazuje pestovanie jednotlivých plodín v pofnohospodárskych
oblastiach nížin, pahorkatín,
vrchovín
a hornatín. Vyjadruje intenzitu pofnohospodárskej
výroby na 1 ha pódy.
Zemské
pologule,
fyzické
- 4. vydanie
Nástenná mapa v mierke 1: 25000000. Formát
1840 x 1390 mm. Náklad 1000 výtlačkov.
Cena Kčs
175,-.
Svet
Pofnohospodárstvo,
lesné
hospodárstvo
a rybolov
- 1. vydanie
Nástenná
mapa
v mierke
1: 20000000.
Formát
1660 x 1125 mm. Náklad 1000 výtlačkov.
Cena Kčs
200,-.
Afrika
Všeo becnozemepisná.
4. vydanie
Nástenná
mapa v mierke 1; 8 000 000. Formát
1810 x 1110 mm. Náklad 1000 výtlačkov.
Cena Kčs
150,-.
Svet Ťažba
a doprava
palív
1. vydanie
Nástenná tabuIa. Rozmer 976 x 670 mm. Náklad 400
výtlačkov.
Cena Kčs 49,-.
Mapa zobrazuje najvačšie lokality nálezísk palív a hlavné smery ich prepravy.
Svet - Ťažba
a doprava
rúd - 1. vydanie
Nástenná tabuIa. Rozmer 976 x 670 mm. Náklad 400
výtlačkov. Cena Kčs 51,-.
Mapa zobrazuje najviičšie ložiská rúd a smery dopravy
po ťažbe.
Svet - Produkcia
obilia - 1. vydanie
Nástenná
tabuIa. Rozmer 975 x 670 mm. Náklad
500 výtlačkov. Cena Kčs 47,-.
TabuIa znázorňuje hlavné produkčné obilninárske oblasti. Hlavné smery dovozu a vývozu pšenice, rýže a kukurice. Objem zberu obilovín 14 hospodársko-politic.
kých cel kov sveta.
Svet - Ži vočišná
výroba
- 1. vydanie
Nástenná tabuIa. Rozmer 975 x 670 mm. Náklad 500
výtlačkov. Cena Kčs 51,-.
TabuIa znázorňuje chov dobytka, svíň, oviec, oblasti
intenzívneho rybolovu, hlavné smery dovozu a vývozu
masa a rýb. Uvádza tiež pre 14 hospodársko-politických celkov sveta objem produkcie masa a rybolovu.
Ing. Zdenka Matula,
Slovenská kartografia, n. p.,
Bratislava

dézie v Chrudimi z hlediska realizace potřeb občani't
a národních výborů. Kromě členů rady a vedoucích odborů výstavby a územního plánu, finančního a vodniho
a lesního hospodářství a zemědělství se jednání zúčastnili í zástupci n. p. Geodézíe Pardublce: ředitel podniku
Ing. Jan Bumba, výrobní náměstek ředitele Ing. Dtto
Joska a vedoucí Střediska geodézle v Chrudimi Ing.
František Donát.
Předložená důvodová zpráva v rozsahu
pěti stran
Informovala podrobně a zasvěceně o postavení a činnosti střediska v okrese. Zdůrazňovala čtyři podstatné
momenty: práci střediska v evidenci nemovitostí, postup
prací základního mapování velkého měřítka, situaci ve
vyhotovování geometrických plánů, informací o evidenci nemovitostí a vyhotovování mapových podkladů pro
potřeby Investiční a bytové výstavby a rovněž I pracovní
podmínky střediska z hlediska nedostatečných a nevhodných prostor.
Po důvodové zprávě následovala zhruba dvouhodinová diskuse, ve které postupně vystoupili téměř všichni
členové rady ONV. V závěru diskuse byli vyzváni k zaujetí stanoviska I všichni tři zástupci n. p. Geodézle
Pardublce.
Překvapivě obsáhlá diskuse se týkala prakticky celé
šíře problematiky střediska. Pozornost si zaslouží především tyto diskusní příspěvky:

-

možnosti střediska ve zvyšování technické úrovně,
vybavení elektronickými
dálkoměry, stolními počítači a zařlzením pro automatizované pořizování písemných a grafických In(ormací z EN [zaujalo především to, že námět vznesl člen rady ONV, nikoli
zástupce Geodézle),
náměty ke zvýšení úrovně spolupráce střediska a národních výborů z hlediska zkvalitnění služeb poskytovaných občanům,
potřeba zvýšení kapacitních možností střediska k rozšíření geodetických a kartografických
činností pro
potřeby okresu,
postavení místních znalců pří místním šetření základního mapování velkého měřítka,
dodací lhůty geodetických a kartografických výkonťt
pro veřejnost,
potřeba hledání projektových a stavebních možností
pro rekonstrukci budovy, ve které středisko působí.

V závěru jednání bylo přijato
čásU jsou tato společná opatření:

usnesení,

jehož sou-

1. Určit

pracovníka na MNV, který bude trvale pověřen vedením a údržbou písemných a mapových operátů a stykem s Geodézlí [odpovídají rady národních
výborů ).
2. Zabezpečit dovybavení střediskových obcí čtecím zařízením, mikrofišem, písemnými a mapovými operáty,
s potřebným doškolením [odpovídají vedoucí odborů ONV a vedoucí SG).
3. Proškolit jmenované pracovníky
národních
výborů
pověřené vedením a údržbou písemných a mapových
operátů [odpovídají vedoucí organizačního
odboru
ONV·a vedoucí SG).
4. Zkracovat podle možností stanovené termíny vyřizováni potřebných podkladů pro stavebníky rodinných
domků (odpovídají vedoucí odborů ONV a vedoucí
SG).

ZPRÁVY

Z KRAJŮ

Činnost střediska

Celkově pozitivní atmosféra celého jednání a zřetelný
respekt, jaký má středisko geodézle v okrese, vedou
k úvaze o možnostech podobných akcí v dalších okresech, případně I na úrovni krajského národního výboru.
Rozhodně podobná jednání přispívají ke zkvalitnění činnosti střediska pro veřejnost, k růstu úrovně spolupráce mezi střediskem a národními výbory a ke zvyšování prestiže resortu geodézle a kartografle.

geodézie z pohledu

ONV

Dne 28. dubna 1988 se uskutečnila v zasedací místnosti
Okresního národního výboru Chrudim svým způsobem
ojedinělá akce. Rada ONV Chrudim na svém řádném zasedání projednávala
Výsledky činnosti Střediska geo-
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Ing. lan
ředitel
náměstek

ředitele

Geodézie,
Geodézie,

Bumba,

n. p., Pardubice,
Ing. Dtto loska,
n. p., Pardubice
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Šedesát let
prof. Ing. Lubomira

Lauermanna,

CSc.

Dne 25. října
1988 oslavil
životní
jubileum
významný
představitel
československé
kartografie
prof.
Ing. Lubomír
Lauermann,
CSc. Narodil
se ve Studené
(okres
Jindřichův
Hradec l. absolvoval
reálné
gymnázium
v Telči a v létech 1948-1952
vystudoval
s vyznamenáním
obor
zeměměřického
inženýrství
na VUT v Brně. Již v průběhu
studií pracoval
jako pomocná
vědecká
síla a později
jako asistent
na katedře
nižší geodézie.
V této funkci byl
v září 1951 také převeden
na nově zřízenou
Vojenskou
technickou
akademii
v Brně, kde dodnes
působí jako občanský
učitel. V roce 1953 byl ustanoven
odborným
asistentem
a specializoval
se na obor kartografie.
V roce
1961 obhájil
kandidátskou
disertační
práci, docentem
se
stal v roce 1974 a profesorem
byl jmenován
v roce 1983.
Na Vojenské
akademii
A. Zápotockého
vždy patřil
k nejlepším
pedagogickým
pracovníkům.
Vyučuje
předměty kartografie
a vojenská
geografie
a má výraznou
zásluhu
na současné
koncepci,
úrovni i přitažlivosti
celého oboru kartografie
v rámci topografické
služby ČSLA.
Je místopředsedou
komise
pro obhajoby
kandidátských
disertačních
prací v oboru
kartografie
na VAAZ a byl
školitelem
mnoha
vědeckých
aspirantů.
Řadu let také
pi'lsobí Jako externí
učitel
na oboru geografie
přírodovědecké
fakulty
UJEP v Brně.

čestného,
morálně
pevného
a nesmírně
obětavého
člověka,
skutečného
představitele
socialistického
vědce
i pedagoga.
Jménem všech jeho přátel mu srdečně
blahopřejeme
k významnému
životnímu
jubileu
a přejeme
mnoho
dalších
úspěchů
v práci, radosti
v osobním
životě a hlavně pevné zdraví.

Geodézia ésKartográfia.
Taylor,

_ K celkovému
~rofilu
prof. Lauermanna
nedílně
patří
Jeho dlouholeta
a mimořádně
angažovaná
stranická
odborářská
činnost.
Jako člen KSČ od roku 1948 měl
m.noho. významných
stranických
funkcí. Byl členem hlavllIho vyboru KSC na VAAZ, fakultního
výboru KSČ, 11 let
plnil funkci předsedy
ZO KSČ na katedře
geodézie
a kartografie.
V ROH pracoval
jako předseda
ZV ROH VAAZ
a v současné
době je místopředsedou
,ohoto výboru.
I

~a S.VDU pedagogickou,
vědeckou
a politickou
práci obdrzel cetna vyznamenání
a uznání. Jeho aktivní
vědeckoped<.:gogickou
činnost
ocenil náčeiník
topografické
služby CSLA udělením
stříbrné
medaile
"Za zásluhy
o rozvOJ vojenské
geodézie
a kartografie".
V roce 1986 mu
bY,I, vlád~~ ČSSR propůjčen
čestný
titul "Zasloužilý
učitel.
Je .tez "Vzornxm
pr.acovnikem
MNO", "Zasloužilým
pracovnlkem
MNO . nosItelem
vOjenského
vyznamenání
"Za službu vlasti",
držitelem
pamětních
medailí
ÚV KSČ
k 50. výročí KSČ a k 30. i 40. výročí osvobození
Československa.
Všichni.
kteří měli možnost
s prof. Lauermannem
lupracovat,
včetně
několika
generací
absolventů
geodézie
a karrografie
na VAAZ, je) znají
Jako

spooboru
velmi

D. 1l. F.: Potřeby

,.nové kartografie"
ve spevzdělání,
s. 313-325.
Vincze, V,: Tíhové
vlivy
při určování
plánovaného
umístění
bodu na základě
axriorních
chyb. s. 325 až
334.
Bolcsvolyi, F. ~- lVIajsai. E.: '(Tkoly Institutu
geodézie,
kartografie
a dálkového
průzkumu
v souvislosti
s nově plánovanou
celostátní
sítí IV. řádu,
s. 334 až
339.
ciálním

Ferenczne Arkos, f. --- Ferencz, Os. ---- Hamar, D. -Lichtenberger, J. -- Tarcsai, Gy.: Zkušenosti
získané
na
modelech
339--345.

vytvořených

dálkovým

průzkumem,

s.

Ozompa, J.: Kalmanúv

filtr a jeho využití
v inerciální
s. 345-350.
D,: Měření změn tvaru trupu letadel geodeticelektronick:<'m
přístrojem,
s, 350---354.
JI.: Tvorba
map oceánů
sc :>:áznamem
tekto ..
ker, s. 354 -- 362.
L-né.: Otázk:-:
rozpracování
mezd
za prácf'
veřejného
seznamu
gpodetů,
s, 363-366,

geodézii,

Szekely,
kým

Jfarton,
Rozsáhlé
jsou i výsledky
vědecké
a odborné
činnosti
prof. Lauermanna,
orientované
převážně
ve prospěch
voJe.nsk~ k.arto,grafi~
a ge~grafie;
V~ svém souboru
představuJl_ pres sedesat
lltulu atlasu, ucebnic,
skript a publik.ova?ych _odbornÝCh. článků.
Zvlášť závažný
byl jeho vý~azny PO.?II_na tvorbe Českos}ovenského
vojenského
atlasu. ~cene~eho
v roce 1966 "Rádem práce",
a Vojenského
zemeplsneho
atlasu,
vydaného
v roce 1975. Zúčastnil
se
I praci
na 9alších
atlasových
dílech
vydaných
v ČSSR.
Jeh~ ?voudllná
skripta
Technická
kartografle
dosáhla
zn~:neho_ o~lasu a v současné
době pracuje
na učebnici,
JeJlz vydam
se připravuje
v resortu
MNO. Byl řešitelem
n~b~ spoluř~šitelem
~ady výzkumných
úkolů topografick:~!uzby
Č~LA a vYladruje
se prakticky
ke všem závažneJslm praclm
v oborech
vojenské
kartografie
a geografl:. Ja~o oponent,
recenzent
či konzultant.
Aktivně
SE
zucastn.uje
celostátních
i mezinárodních
seminářů
a je
~3. let. clene~
odborné
skupiny
1702 kartografie
při
CSVTS. Zastaval
nebo stále ještě zastává
i další odborné
funkce.

č. 5/87

nikv

Devald,
podle

Prze'gll!d geodezyjny, č. 10/87
Gralak,

A.: Předvedení

minipočítače

Kurczynski,
Z. Preuss, R.:
a nefotografických
systémů
metrické
zpracování,
s. 3-7.
Czember, P.
elektrárny

AMSTRAD,

Vhodnost
záznamu

Rus, R.: Geodézie
Žarnowiec,
s. 7-11.

pří

s. 2.

fotografických
pro fotogramvýstavbě

Jaderné

Bogomolov,
A. F. Tju/Zin,
fu. 5.: Rádiové
mapováoní
a tvorba rádiových
profilů
povrchu
Venuše z UDZ Veněra-15 a Veněra-16,
s. 11-14.
Dawidziuk,

5.: Cena pozemků

Borkowski,

A. -

Ciesla,

'.:

v zemědělství,
Kartometr

Z práce
sekce
Inženýrské
geodézie.
Seminář
deformací
(Warszawa
1986], s. 19-23
Wereszczynski,
PC, S, 24-25.
Konieczynska,

L.: Využití
H.: Báze

dat

s. 14-17.

KAR-A2, s. 18-19.

převodu

dat

Metra,

s. 25.

pro

o měření
počítač

IBM

Pro příští GaKO připravujeme:
BROŽ ,v. - KURZ, A.: Použití interakčních grafických systémů pro tvorbu a údržbu map velkých
měřítek
FUJAN, B. - PAŘÍK, M.: Letecké snímkování území
ČSSR radiolokačními prostředky
VOSIKA, O. - ŠVEC, M.: Účast geodetů v československé egyptologlCké expedici v Abusíru
ŠTĚPÁN, P. -- HRUBÝ, V.: Výročí G. M. Vischera
a jeho mapy pardubického panství

1988/298

Cirkumzenitál

VÚGTK

50/500

Jedná se o menší, snadno přenosný
přÍstroj
pro současné
měření zeměpisné
délky i šířky metodou stejných
výšek.
Ve srovnání
s obdobným přístrojem
100/1000, který je na pilíři,
má len 60 % váhy a mmlmální
spotřebu elektrické
energie [stačí kapesní
baterie na několik
nocí}.
Text:

Ing. Jan Přibyl, CSc.
Foto: Věra Dušková,
VÚGTK

VODA A SPOLEČNOST
Pojednává o vodě jako o nenahraditelné,
vyčerpatelné
Q poškoditelné složce biosféry a o jejím významu pro lidskou společnost.
340 stran, 124 obrázků, 58 tabulek, váz. 47 Kčs

VYUžiTI KALŮ Z ODPADNíCH VOD
(Knižnice

Ochrana životního prostředf)
Pojednává o získávání látek z kalů odpadních vod využitelných na různé výrobky (hnojiva, bflkovinovitamínová
krmiva apod.).
94 stran, 17 obrázků, 33 tabulek, váz. 13 Kčs. Překlad z ruštiny.

PRŮMYSLOvA VÝROBA STAVEB
Budoucnost

stavebnictví

a archtitektury

Věnuje se historii
voj.

stavebnictví
.

a z ní vyvozuje další vý-

152 stran, 77 obrázků, váz. '40 Kčs

SANACE ZAVLHLÉHO ZDIVA BUDOV
Shrnuje současné znalosti v oblasti sanace zavlhlého zdi·
va, a to jak z výzkumu, tak i z praxe.
232 stran, 164 obrázků, 21 tabulek, brož. 26 Kčs
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