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Abstrakt
Kinematický test robotizovanej univerzálnej stanice. Návrh komponentov meracieho systému a metodiky testovania. Apriórna
analýza časovej diferencii medzi meraním uhlov a dĺžok pri kinematickom meraní. Určenie priečnej a pozdĺžnej odchýlky pohybujúceho sa pozorovaného bodu od referenčnej dráhy v danom čase. Analýza výsledkov testovania.

Testing of Robotic Universal Measuring Stations in Laboratory Conditions
Summary
Kinematic test of the robotic universal station. Proposal of measuring system components and testing methodology. A priory
analysis of time difference between measuring of angles and lengths by the kinematic measuring. Assignment of lateral and
longitudal deviations of the monitored moving point from the reference trajectory in a given time. Analysis of testing results.

1. Úvod
V predkladanom príspevku prinášame postup, poznatky a výsledky z kinematického testovania robotizovanej univerzálnej meracej stanice (UMS) Leica, radu TCA 1101 v laboratórnych podmienkach. Testovanie bolo zamerané na určenie
priestorovej polohy pohybujúceho sa pozorovaného bodu
v čase na vopred definovanej referenčnej dráhe. Pohybujúci
sa pozorovaný bod v teste reprezentuje 360° odrazový hranol umiestnený na vozíku, ktorý sa pohybuje po známej priestorovej trajektórii [1]. Výsledky testovania UMS sme vzhľadom na rozsiahlosť problematiky rozdelili do dvoch častí,
z ktorých prvú časť – určenie polohy pozorovaného bodu na
priemete priestorovej trajektórie do vodorovnej roviny, prinášame v tomto príspevku.

Ostatné časti zariadenia tvorila trojica štandardných hranolov Leica, statívy, napájacie a prepojovacie káble k snímačom a počítaču, ako aj pomocné konštrukcie, oceľové
lanká a kladky na zabezpečenie pohybu meracieho vozíka.
Vozík s odrazovým hranolom (1) sa pohybuje prostredníctvom sústavy dvoch oceľových laniek, ktoré sú vedené
kladkami (2), po lisovacej stolici (3). Jedno lanko spája vertikálny lis (4) a vozík. Druhé lanko je napnuté cez pomocnú
konštrukciu (5) medzi vozíkom a závažím (6), ktoré zaisťovalo dostatočné napnutie lanka. Lanko je vedené aj cez

2. Komponenty meracieho zariadenia na kinematický
test UMS
Meracie zariadenie na kinematický test robotizovanej UMS
(obr. 1) pozostáva z:
• robotizovanej univerzálnej meracej stanice Leica TCRA
1101plus Power Search,
• programu DocWork na riadenie a registráciu meraných údajov z UMS,
• inkrementálneho snímača IRC 120,
• meracieho zosilňovača HBM Spider8,
• riadiaceho a registračného programu Conmes Spider pre
zosilňovač Spider8,
• vozíka s 360° odrazovým hranolom Leica GRZ4,
• prenosného počítača,
• oceľovej stolice s vodiacou drážkou a vertikálnym lisom.

Obr. 1 Schéma komponentov kinematického testu
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kladku, ktorá je súčasťou inkrementálneho snímača (7). Snímač je napojený na merací zosilňovač HBM Spider8 (8)
a prenosný počítač (10). Pohyb hranola je snímaný robotizovanou UMS (9), ktorá je prepojená s prenosným počítačom.
UMS Leica radu TC 1100 sú stanice vyššej presnosti,
vhodné na väčšinu prác v inžinierskej geodézii. Na testovanie bola použitá najpresnejšia a najlepšie vybavená verzia
z danej série s označením TCRA 1101plus Power Search.
Označenie TC (Theomat Coaxial) definuje elektronický teodolit s koaxiálne umiestneným diaľkomerom. Písmeno
R (Reflectorless) označuje schopnosť merania dĺžok bez použitia odrazového hranola. Písmenom A (Automated) sa označuje systém na automatizované cielenie a sledovanie pohybujúceho sa cieľa. Číslo 1100 je označenie triedy UMS
a jednotka na konci (1101) značí najvyššiu uhlovú presnosť
v rámci triedy. Power Search je názov systému na automatizované vyhľadanie cieľového bodu bez predchádzajúceho
približného manuálneho zacielenia.
Inkrementálny snímač IRC 120 určuje referenčnú polohu (staničenie) pozorovaného bodu v čase [2]. Snímač
transformuje relatívny pohyb vozíka na elektrické impulzy.
Na deliaci nóniový kotúč s otvormi, upevnený na centrickej oske, dopadá svetelný lúč. Otáčaním kotúča sa svetelný
lúč prerušuje a dopadá na fototranzistor, ktorý svetelný tok
transformuje na elektrický signál. Snímač indikuje na výstupe 1000 impulzov pri jednom otočení kotúča [3]. Prepojenie snímača, resp. otáčania jeho osky, s pohybom cieľového bodu sa realizovalo prostredníctvom lanka, ktoré
spájalo merací vozík s vertikálnym lisom (obr. 2). Na oske
snímača sa nachádzala kladka s priemerom 30 mm, cez
ktorú bolo vedené lanko priemeru 1 mm. Rozlišovacia
schopnosť snímača zodpovedá jednej tisícine obvodu
kladky. Pri polomere kladky 15,5 mm, ktorý vypočítame
ako súčet polomeru klady bez lanka a polovice priemeru
použitého lanka, je rozlišovacia schopnosť 0,097 mm/inkrement. Analógový výstupný signál inkrementálneho snímača vo forme impulzov bol káblom presmerovaný do meracieho zosilňovača HBM Spider8, ktorý vstupný signál
zosilnil, digitalizoval a odoslal do počítača.
Merací vozík tvorí oceľová nosná konštrukcia s dvoma
vodiacimi valcami v spodnej časti a štvorica koliesok s valivými ložiskami. Ku konštrukcii sú v prednej a zadnej časti
priskrutkované kladky na uchytenie oceľového lanka
a v strede je upevnený tŕň na osadenie odrazového 360° hranola Leica GRZ4. Smerové vedenie vozíka zabezpečuje dvojica valčekov zasunutá do drážky lisovacej stolice, ktorá reprezentuje referenčnú dráhu. Konštrukcia vozíka bola
navrhnutá tak, aby zabezpečila dostatočnú stabilitu nesenému hranolu (obr. 3).
Prepojenie medzi snímačom, UMS a počítačom bolo realizované káblom. Inkrementálny snímač bol napojený na
vstupný port meracieho zosilňovača HBM Spider8. Signál
zo zosilňovača bol presmerovaný do počítača cez paralelné
rozhranie (LPT). Ovládanie UMS a prenos údajov z UMS do
počítača bolo zabezpečené cez sieťový kábel s využitím rozhrania RS232.

3. Návrh postupu na testovanie UMS
Kinematický test robotizovanej UMS je založený na princípe
známej referenčnej dráhy, po ktorej sa pohybuje pozorovaný
bod. Testovanie prístroja na lineárnej referenčnej dráhe
umožňuje posúdenie priečnej (smerovej) ako aj pozdĺžnej
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Obr. 2 Inkrementálny snímač so systémom vodiacich
kladiek

(staničenie) odchýlky polohy bodu. Priečnu odchýlku
môžeme definovať ako kolmú odľahlosť polohy bodu od referenčnej priamky, ktorú tvorí začiatočný a koncový bod
dráhy. Na určenie pozdĺžnej odchýlky je nutné definovať polohu bodu v smere staničenia dráhy. Vieme, že pozorovaný
bod sa nachádza niekde na dráhe, ale nedokážeme posúdiť,
či jeho poloha v smere dráhy, určená UMS, je správna. Túto
neistotu dokážeme vyriešiť zavedením štvrtého rozmeru merania – času. Staničenie bodu vyjadríme ako funkciu času,
čím získame v konkrétnom okamihu polohu bodu na dráhe.
V prípade, že referenčná dráha nie je lineárna, je potrebné
vyjadriť aj priečnu odchýlku v závislosti na aktuálnej hodnote staničenia, teda ako funkciu času.
Testovanie UMS sme zamerali na určenie priestorovej trajektórie dráhy pozorovaného bodu pri rôznych vzdialenostiach prístroja a dráhy, ako aj vzájomnú polohu zámernej osi
prístroja a dráhy. Test robotizovanej UMS sa realizoval v priestoroch laboratória Katedry betónových konštrukcií v Bratislave. Merania boli vykonané v jeden deň pri ustálenej teplote vzduchu 20 °C a prirodzeného denného osvetlenia.
UMS bola upevnená na statíve. Test sa realizoval na šiestich stanoviskách prístroja (body S1 až S6), pričom sa určovala poloha hranola pri pohybe oboma smermi (TAM aj
SPAŤ). Aby mohol byť celý experiment vyhodnotený v jednom spoločnom súradnicovom systéme, zvolili sme sieť troch
pevných (vzťažných) bodov V1 až V3. Body boli dočasne stabilizované a signalizované štandardnými odrazovými hranolmi Leica, upevnenými na statívoch. Rozloženie stanovísk
a bodov siete je znázornené na obr. 4.
Stanoviská S1 a S2 sú umiestnené na predĺžení dráhy, po
ktorej sa pohyboval vozík. Priestorové podmienky v hale neumožnili zriadiť stanoviská presne v predĺžení referenčnej
dráhy, takže sú od smeru dráhy mierne vychýlené. Stanoviská
S3 a S4 sú voči dráhe vo všeobecnej polohe umiestnené tak,
aby ich vzdialenosti od dráhy približne zodpovedali stanoviskám S1 a S2. Stanoviská S5 a S6 sú umiestnené v kolmom
smere na dráhu. Stanovisko S5 sme umiestnili iba 2,5 m od
dráhy, aby pri meraní dochádzalo k čo najväčšej uhlovej
zmene. Stanovisko S6 je situované vo vzdialenosti 11,0 m.
Na stanovisku S6 nebolo možné určiť polohu hranola po celej dĺžke dráhy, pretože tomu zabraňovala prekážka, ktorá sa
nedala odstrániť. Zo stanoviska S6 sa tak merala len časť dráhy
s dĺžkou 2,3 m.
V tab. 1 sú uvedené základné charakteristiky kinematického merania. Hodnota definuje uhol medzi horizontálnym
smerom odmeraným na prvý a posledný bod dráhy vozíka.
Rozdiely medzi meraniami TAM a SPÄŤ sú spôsobené tým,
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Obr. 3 Merací vozík

že koncové polohy vozíka neboli pevne dané a vozík sme zastavovali v úrovni vyznačeného bodu 5, resp. 80. Premenné
si a sn definujú vodorovnú vzdialenosť stanoviska a prvého
(si), resp. posledného (sn) bodu dráhy. Posledné štyri stĺpce
obsahujú údaje o počte meraných údajov (n), čase merania
(t), frekvencie záznamu UMS (f) a priemernú rýchlosť pohybu vozíka (vpriemer).
Rýchlosť pohybu vozíka pri meraní SPÄŤ bola mierne vyššia ako pri meraní TAM. Tento rozdiel bol spôsobený rozdielnou rýchlosťou pohybu vertikálneho lisu. Zmenou polohy
ako aj vzdialenosti stanoviska a dráhy dochádza k zmene
frekvencie záznamu (f) UMS. Frekvencia záznamu z inkrementálneho snímača bola počas celého merania nastavená na
hodnotu 10 Hz a jej stabilitu zabezpečoval riadiaci program
Conmes Spider [4].
Celkový čas testovania UMS (bez počiatočných príprav)
bol šesť hodín. Za tento čas bolo odmeraných celkovo 13
300 polôh pozorovaného bodu a merací zosilňovač HBM
Spider8 zaregistroval približne 200 000 hodnôt počtu inkrementov.

4. Určenie referenčnej dráhy
Na vyhodnotenie celého experimentu je nutné poznať referenčnú dráhu, po ktorej sa cieľový bod pohybuje. Test je založený na porovnávaní meranej a referenčnej polohy odrazového hranola v danom časovom okamihu. Drážka v lisovacej
stolici bola spočiatku považovaná za priamku s konštantným
sklonom. Túto skutočnosť ale bolo nutné overiť.

Obr. 4 Rozloženie stanovísk (S), vzťažných bodov siete (V)
a referenčnej dráhy

V prvom kroku sme dráhu (drážku stolice) rozmerali na pracovné úseky dĺžky 50 mm, ktoré sme vyznačili vedľa drážky
a očíslovali od 1 po 86. Na určenie referenčných smerových
parametrov (priečne odchýlky od priamky v danom staničení)
sme použili metódu zámernej priamky vo všeobecnej polohe
s použitím optického teodolitu Zeiss Theo 010B. Priečne odchýlky boli merané na kovovom meradle so stupnicou s milimetrovým delením, ktoré sme upevnili na vozík. Počas merania sa vozík postupne posúval po vyznačených pracovných
staničeniach v rozsahu bodov 4 až 81 smerom tam a späť. Na
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Tab. 1 Základné údaje kinematického merania
Charakteristiky stanoviska
Stan.
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Smer pohybu


(g)

si
(m)

sn
(m)

n

t

f

vpriemer

(s)

(Hz)

(mm/s)

TAM

0,6793

9,483

13,271

1075

723,6

1,486

5,23

SPÄŤ

0,6829

9,494

13,270

1062

713,2

1,489

5,30

TAM

0,2389

25,514

29,293

1069

721,4

1,482

5,24

SPÄŤ

0,2358

25,506

29,293

1065

717,2

1,485

5,28

TAM

7,5264

9,546

13,087

1118

721,9

1,549

5,23

SPÄŤ

7,4827

9,562

13,085

1102

712,0

1,548

5,29

TAM

2,8168

26,625

30,173

1086

717,4

1,514

5,24

SPÄŤ

2,8069

26,632

30,173

1075

710,7

1,513

5,29

TAM

99,5976

2,473

2,838

1550

717,0

2,162

5,22

SPÄŤ

99,6853

2,474

2,838

1566

711,7

2,200

5,28

TAM

13,3933

11,007

11,008

732

440,8

1,661

5,26

SPÄŤ

13,5938

11,008

11,008

782

445,5

1,755

5,27

Tab. 2 Rozdelenie dráhy na úseky a typ regresnej funkcie aproximujúci úsek dráhy
Úsek

Regresná funkcia
úseku dráhy (m)

Pozorované body

Pracovné staničenie

1

4 – 31

0,15 – 1,50

priamka

2

31 – 54

1,50 – 2,65

polynóm 6. stupňa

3

54 – 81

2,65 – 4,00

priamka

koncových častiach drážky (úseky medzi bodmi 1 až 3 a 82
až 86) boli upevnené vodiace kladky a inkrementálny snímač,
z toho dôvodu neboli na týchto úsekoch merané odchýlky. Celková dĺžka dráhy, po ktorej sa mohol pohybovať vozík s priečnym kovovým meradlom bola 3,85 m.
Pôvodný predpoklad počítal s tým, že dráha bude priamka,
ale kontrolné meranie pomocou zámernej priamky, ako aj statické meranie s UMS ukázalo, že je smerovo deformovaná
(obr. 5). Po vykreslení smerového priebehu sme sa rozhodli
dráhu rozdeliť na tri úseky a každý aproximovať samostatne
(tab. 2).
Rozdelením dráhy na tri úseky a následným odhadom parametrov regresnej funkcie sme dosiahli, že hodnoty reziduálnej zložky súradníc y sú z intervalu od -0,12 mm do +0,16 mm
[1]. Treba podotknúť, že kinematický test sme realizovali
na menšom úseku dráhy s pracovným staničením 0,20 m až
3,95 m, ktorú reprezentujú body 5 až 80 (obr. 5).
Referenčná súradnica y (priečna odchýlka referenčnej
dráhy od spojnice bodov 5 a 80) je funkciou staničenia konkrétneho pozorovaného bodu (bod 5 až 80). Staničenie sa pri
určovaní referenčného priebehu dráhy nastavovalo manuálne
pomocou oceľovej tyčky upevnenej na meracom vozíku na
príslušný dielik dráhy s presnosťou 1 mm. Referenčné staničenie, resp. súradnica x je len funkciou času.

5. Spracovanie meraných údajov
Postup spracovania meraných údajov pozostával z viacerých
krokov: prvotné spracovanie údajov, výpočet a vyrovnanie
siete stanovísk a vzťažných bodov, transformácia súradnicového systému, výpočet parametrov referenčnej dráhy a napokon výpočet odchýlok meraných bodov od im zodpovedajúcich referenčných bodov.
Výsledkom testu bolo šesť údajových súborov (zo stanovísk S1 až S6), ktoré obsahovali merané parametre na body
vzťažnej siete V1 až V3, ďalej šesť súborov s výsledkami
merania ako výstup z kinematického testu UMS (program
DocWork) a jeden súbor, v ktorom boli zaznamenané údaje z inkrementálného snímača (program Conmes Spider).
V prvej fáze spracovania sme rozdelili údaje na jednotlivé
série meraní (celkom 12 sérií), ktoré sme uložili do samostatných údajových súborov [1].
Odhad parametrov siete bol realizovaný v miestnom súradnicovom systéme s počiatkom v bode S1 a orientácie kladnej vetvy osi +x do bodu V1 (obr. 6). Približné súradnice
vzťažných bodov (V1 až V3) a stanovísk (S2 až S6) sme vypočítali polárnou metódou a metódou pretínania nazad. Pravouhlé súradnice x a y vzťažných bodov V1 až V3 a stanovísk S1 až S6, ako aj stredné chyby súradníc x a y boli
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Obr. 5 Smerový priebeh dráhy vozíka určený metódou zámernej priamky;
body 5 a 80 ohraničujú úsek dráhy, na ktorej bol vykonaný kinematický test

Obr. 6 Pôvodný (vľavo) a nový (vpravo) súradnicový systém

odhadnuté metódou najmenších štvorcov (MNŠ) s využitím
druhého lineárneho modelu merania (2. LMM) ako voľná sieť
(tab. 3).
Odhadnuté súradnice bodov sme následne transformovali
do nového súradnicového systému tak, aby bol v známom
priestorovom vzťahu k meranej dráhe. Začiatok nového
systému je v pozorovanom bode 5, os xT leží v osi dráhy,
ktorú tvoria body 5 a 80 a os yT vytvára ľavotočivý pravouhlý
systém (obr. 6). Poloha pozorovaných bodov 5 a 80 bola určená v rámci kontrolného merania dráhy. Pozorované body
sme použili ako identické body pre trojprvkovú zhodnostnú
transformáciu (translácie ⌬x, ⌬y a rotácia ). Súradnice identických bodov v novom systéme mali hodnoty: 5 (y = 100 m,
x = 100 m), 80 (y = 100 m, x = 100 m + s5-80).
Voľba uvedeného súradnicového systému má jednoduchý
dôvod. Pri vyhodnocovaní odchýlok merania UMS od referenčnej dráhy budú odchýlky definované priamo súradnicami
a nebudú sa musieť prepočítavať do smeru dráhy.
Poloha pozorovaného bodu (xmer, ymer) bola určená polárnou metódou z parametrov meraných UMS v danom čase.
Súradnice sme vypočítali s použitím všetkých troch orientácií na vzťažné body V1, V2 a V3, pričom do ďalšieho spracovania sme použili priemerné súradnice.
Cieľom ďalšej časti spracovania bolo určiť priečnu odchýlku, ako aj odchýlku v staničení pohybujúceho sa pozorovaného bodu od referenčnej dráhy v danom čase. Na výpočet referenčnej hodnoty yref (je funkciou súradnice x) sme
použili referenčné staničenie (xref), ktoré prislúcha časovému

Tab. 3 Odhadnuté súradnice stanovísk a vzťažných bodov
BOD

y
(m)

x
(m)

y
(mm)

x
(mm)

S1

99,998 6

100,000 1

0,08

0,07

S2

94,872 6

84,820 2

0,22

0,22

S3

103,591 1

99,518 0

0,11

0,13

S4

105,224 0

82,426 4

0,17

0,31

S5

103,280 7

109,936 2

0,03

0,21

S6

113,593 1

106,390 0

0,31

0,39

V1

99,999 5

106,247 5

0,05

0,13

V2

105,125 7

105,996 9

0,08

0,09

V3

101,185 7

114,950 7

0,07

0,22

okamihu záznamu meraných údajov UMS. Danému času
prislúchajú už vypočítané súradnice ymer.
Na začiatku merania sme precíznym nastavením vozíka na
vyznačený prvý pozorovaný bod určili jeho staničenie. Na
tomto bode sa začalo s prvým kinematickým meraním. Referenčné staničenie ostatných pozorovaných bodov sme určili z hodnoty počtu inkrementov pre daný časový okamih.
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Obr. 7 Situácia pri kinematickom meraní, robotizovaná UMS je umiestnená na predĺžení dráhy

Výpočet referenčného staničenia pre každú sériu meraní sa
realizoval v niekoľkých krokoch:
• najskôr sme súčtom relatívneho času záznamu (napr. 2,4 s)
a absolútneho času, v ktorom sme spustili meranie inkrementálného snímača (napr. 13:25:00,0 hod. = 48300,0 s),
vypočítali absolútny čas v sekundách každého záznamu
(48302,4 s),
• počet inkrementov sme zredukovali o počiatočnú hodnotu
na začiatku merania,
• na základe hodnoty dráhy dĺžky 0,097 mm, ktorá zodpovedá
jednému inkrementu, sme vypočítali hodnotu referenčného
staničenia pre každý časový okamih s krokom 0,1 s.
Keďže počet meraní (záznamov) z UMS bolo v jednej sérii merania približne 1000 až 1600 (frekvencia merania cca
1,5 Hz až 2,2 Hz) a počet záznamov z inkrementálneho snímača približne 7000 (frekvencia merania 10 Hz), vykonali
sme priradenie časovo odpovedajúcich si hodnôt z UMS
a snímača. Priradenie sme realizovali na základe podmienky,
že čas záznamu snímača sa musí rovnať času záznamu
z UMS. Všetky ostatné záznamy, ktoré nespĺňali uvedenú
podmienku, boli zo súboru inkrementálneho snímača odstránené. Filtrovanie záznamov sme vykonali v databázovom
programe pomocou príkazov SQL.
Výsledkom filtrácie sú súradnice získané z meraní UMS
a k nim prislúchajúce hodnoty referenčného staničenia. Na
základe referenčného staničenia (xref) sme vypočítali referenčné hodnoty súradníc yref. Porovnaním referenčných súradníc a súradníc určených z kinematického merania sme dostali jednotlivé odchýlky:
⌬y(t) = yref (xref (t)) – ymer (t),
⌬x(t) = xref (t) – xmer(t).
Získané odchýlky tvoria základ pre ďalšie spracovanie
a vyhodnotenie testovania UMS. Odchýlky poslúžia na charakterizovanie a analýzu kinematického merania UMS v závislosti na zmene vzájomnej polohy stanoviska prístroja
a dráhy pozorovaného bodu.

raním uhlov a dĺžok (ďalej len „časová diferencia“) pri kinematickom meraní robotizovanej UMS.
Predpokladajme konštantnú rýchlosť pohybu cieľového
bodu pozorovaného robotizovanou UMS, konštantnú časovú
diferenciu a konštantnú frekvenciu meraní. UMS meria polohu bodu kontinuálne. V rámci jedného merania sa udeje
nasledovné: UMS odmeria a zaregistruje vodorovný a zenitový uhol na cieľový bod v čase t, súčasne spustí meranie
dĺžky, ktoré však trvá rádovo dlhšie a preto dĺžkomerný lúč
sa od pohybujúceho sa cieľa odrazí v čase t + ⌬t. Odrazený
lúč dorazí do UMS, vyhodnotí sa a zaregistruje sa dĺžka. Táto
dĺžka sa priradí k času, kedy boli zaregistrované uhly. Problém spočíva v tom, že počas vyslania dĺžkomerného lúča cieľ
prešiel určitú dráhu, čiže zaregistrovaná dĺžka sa v skutočnosti neviaže k tomu istému bodu ako uhly. Spôsobená odchýlka záleží od rýchlosti pohybu cieľa – čím vyššia rýchlosť, tým väčšiu dráhu prejde cieľ za čas ⌬t a tým je dráha
určená s nižšou presnosťou.
UMS bola počas testovania umiestnená v predĺžení dráhy,
vo všeobecnej polohe a kolmo na dráhu.
6.1 Stanovisko UMS v predĺžení dráhy
Ak je UMS umiestnená v predĺžení dráhy pohybujúceho sa
cieľového bodu, uhlová zmena je minimálna (meraný horizontálny smer, resp. uhol je konštantný). Jej hodnota by mala
oscilovať okolo priemeru, pričom výchylky sú závislé na flexibilnosti systému automatizovaného cielenia. Presnosť určenia dráhy teda záleží najmä na dĺžkovej zložke polárnej
metódy. Parameter s označuje zmenu dĺžky dráhy, ktorú prejde cieľový bod za časovú diferenciu ⌬t. Z obr. 7 vyplýva,
že s reprezentuje zároveň posun meranej dráhy voči referenčnej, čiže odchýlku v staničení. Odchýlka by mala mať
približne konštantnú veľkosť. Ak je odchýlka definovaná ako
⌬x = xref – xmer pri meraní „TAM“ jej hodnota bude záporná
a pri meraní „SPÄŤ“ kladná.
Meraním UMS zo stanoviska umiestnenom v predĺžení
dráhy dosiahneme teoreticky správnu geometriu dráhy, no
dráha bude ako celok posunutá v smere, v ktorom sa pohybuje cieľový bod. Pri meraní „TAM“ bude posunutá od UMS
a pri meraní „SPÄŤ“ k UMS.

6. Analýza a interpretácia výsledkov
Hlavným cieľom je stanoviť vzťah medzi presnosťou určenia
dráhy pohybujúceho sa cieľa prostredníctvom robotizovanej
UMS a polohou stanoviska UMS voči tejto dráhe. Celá predkladaná analýza je založená na časovej diferencii medzi me-

6.2 Stanovisko UMS vo všeobecnej polohe voči
dráhe
Ak je stanovisko UMS vo všeobecnej polohe, tak sa hodnota meraného uhla i plynulo mení. Jeho hodnota a rých-
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Obr. 8 Situácia pri kinematickom meraní, robotizovaná UMS je umiestnená vo všeobecnom smere

Obr. 9 Situácia pri kinematickom meraní, robotizovaná UMS je umiestnená kolmo na dráhu

losť zmeny závisí od polohy stanoviska. Na obr. 8 je znázornený prípad, kedy sa jeho hodnota zväčšuje. V prípade,
že je UMS vo všeobecnej polohe, závisí presnosť od uhlovej aj dĺžkovej zložky polárnej metódy. Parameter ⌬ reprezentuje zmenu meraného vodorovného uhla za časovú
diferenciu ⌬t. Jedná sa o rozdiel medzi zaregistrovaným
smerom (i) a smerom, v ktorom sa odmeria a zaregistruje
dĺžka.
Hodnota odchýlky sa rozdelí na pozdĺžnu (v staničení)
a priečnu (smerovú) zložku. Pre situáciu na obrázku 8 pozdĺžna zložka plynulo rastie a priečna zložka naopak klesá.
Ak počítame priečnu odchýlku podľa vzťahu ⌬y = yref – ymer,
tak jej hodnota bude kladná. Pozdĺžna odchýlka bude mať
znamienko mínus.
6.3 Stanovisko UMS kolmo na dráhu
UMS je umiestnená vedľa dráhy, čiže i zaznamenáva najväčšie zmeny (obr. 9). Hodnota ⌬ sa plynulo zväčšuje, až
sa cieľový bod dostane do polohy, keď je najbližšie k UMS.
Keď zámera zviera s osou dráhy pravý uhol, je ⌬ najväčšie. Cieľový bod sa následne začne od UMS vzďaľovať
a ⌬ opäť klesá.

Hodnota priečnej odchýlky bude plynulo klesať až do nuly
(bod najbližšie k UMS) a potom začne stúpať. Jej znamienko
bude v prvej polovici dráhy záporné, v druhej kladné. Pozdĺžna odchýlka má rovnaký priebeh, čo sa týka veľkosti, ale
pre celú dráhu bude záporná. Pri meraní zo stanoviska kolmo
na dráhu by mal byť najpresnejšie určený bod najbližšie
k UMS. Jedine pri tomto bode je priečna aj pozdĺžna odchýlka nulová.
V tab. 4 je uvedený teoretický predpoklad vlastností priečnych (smerových) a pozdĺžnych (v staničení) odchýlok pre
jednotlivé merania. Hodnoty odchýlok uvedené v tabuľke sú
funkciou staničenia, nie času. Je to z toho dôvodu, že pri grafickom znázorňovaní odchýlok budú odchýlky funkciou staničenia. Tvary výsledných kriviek odchýlok sú na obr. 10.
Na základe uvedených poznatkov môžeme analyzovať
hodnoty priečnych (smerových) a pozdĺžnych (v staničení)
odchýlok získané realizáciou experimentu.
6.4 Smerové odchýlky
Podľa obrázka 10 by hodnoty priečnych odchýlok na stanovisku S1 a S2 pri meraní tam a späť mali oscilovať okolo nuly.
Stanoviská však neboli z dôvodu priestorových možností
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Tab. 4 Predpokladané vlastnosti priečnych a pozdĺžnych odchýlok
Stanovisko
S1 a S2
S3 a S4
S5 a S6

Smer

Priečne (smerové) odchýlky

Pozdĺžne odchýlky (v staničení)

hodnota

znamienko

hodnota

znamienko

TAM

oscilujúca okolo nuly

+/-

konštantná

-

SPÄŤ

oscilujúca okolo nuly

+/-

konštantná

+

TAM

klesajúca

+

stúpajúca

-

SPÄŤ

klesajúca

-

stúpajúca

+

TAM

klesajúca – nulová – stúpajúca

-/0/+

klesajúca – nulová – stúpajúca

-/0/-

SPÄŤ

klesajúca – nulová – stúpajúca

+/0/-

klesajúca – nulová – stúpajúca

+/0/+

v laboratóriu umiestnené presne na predĺžení dráhy. Hodnoty
smerových odchýlok sa pohybovali na stanovisku S1 pri
oboch smeroch pohybu hranola v rozmedzí 0 mm až +1 mm
(obr. 11 vľavo).
Smerové odchýlky na stanovisku S2 majú opäť konštantný
priebeh, čím spĺňajú teoretický predpoklad. Dosahujú hodnoty 0 mm až +2 mm, čiže vplyvom väčšej vzdialenosti UMS
od dráhy sa ich hodnoty zväčšili (obr. 11 vpravo).
Na stanovisku S3 je trend odchýlok pri oboch meraniach
klesajúci (obr. 12 vľavo). Na rozdiel od predpokladu (obr. 10)
pri meraní „TAM“ sú hodnoty záporné. Veľkosti odchýlok sa
pohybujú od 0 mm do -3 mm pri meraní „TAM“ a pri meraní „SPÄŤ“ až do -5 mm. V staničení 101,2 m a 102,3 m je
vidieť výrazné odchýlky dosahujúce až 10 mm, ktoré sú
spôsobené refrakciou zámerného lúča. Zámera prechádzala
blízko oceľovej konštrukcie. Odchýlky na stanovisku S4 by
mali mať teoreticky klesajúci priebeh, avšak je približne konštantný. Tento rozpor môžeme pripísať polohe stanoviska S4.
Zámera z dôvodu priestorových možností v laboratóriu zvierala s dráhou relatívne malý uhol. Tento prípad sa približuje
k situácii, kedy je stanovisko na predĺžení dráhy. Odchýlky
pri meraní „TAM“ dosahujú -2 mm až +4 mm, pri „SPÄŤ“
0 mm až -6 mm (obr. 12 vpravo).
Tvar grafického znázornenia smerových odchýlok na stanovisku S5 korešponduje s teoretickými predpokladmi. Tvar
krivky súhlasí, ale celá krivka odchýlok je posunutá približne
o 1 mm až 2 mm smerom dole, takže odchýlky nedosahujú
kladné hodnoty (obr. 13 vľavo). Odchýlky získané z merania
na stanovisku S6 vôbec nezodpovedajú teoretickým predpokladom. Pri porovnaní z obrázkom 10 je vidieť, že odchýlky
z merania „TAM“ majú opačný trend a všetky hodnoty sú záporné (obr. 13 vpravo). Zistenie, prečo sa odchýlky správajú
inak, ako bol teoretický predpoklad v úvode kapitoly, nevieme jednoznačne objasniť. Vyžadovalo by si to vykonať ďalšie testovacie merania v laboratóriu.
6.5 Pozdĺžne odchýlky
Predpokladaná podoba krivky odchýlok určená zo stanovísk
S1 a S2 je priamka s konštantnými zápornými, resp. kladnými hodnotami (obr. 10). Všetky série (obr. 14) vykazujú
klesajúci trend. Hodnoty odchýlok na stanovisku S1 dosahujú -2 mm až +2 mm pre oba smery pohybu. Na stanovisku
sú hodnoty pre jednotlivé smery odlišné: pre „TAM“ -3 mm
až +2 mm, pre „SPÄŤ“ 0 mm až +4 mm.

Obr. 10 Grafické znázornenie predpokladaných hodnôt
odchýlok ako funkcie staničenia

Klesajúci priebeh kriviek vo všetkých sériách je pravdepodobne spôsobený systematickým vplyvom inkrementálneho snímača, príp. chybou v určení priemeru kladky na snímači. Chyba 0,01 mm v určení priemeru spôsobí systematické
odchyľovanie referenčného staničenia od správnej hodnoty.
Táto odchýlka lineárne rastie s narastajúcim staničením a na
konci dráhy dosahuje hodnotu 1,5 mm. Jednoznačne určenie
referenčného staničenia by sa dalo dosiahnuť pomocou laserinterferometra.
Tvary kriviek odchýlok na stanovisku S3 a S4 súhlasia
s predpokladanými teoretickými odhadmi (obr. 10 a 15).
Odchýlky z merania „SPÄŤ“ na stanovisku S3 majú mierne
klesajúci trend, pričom podľa obrázka 10 by tomu malo byť
naopak. Pri meraniach „TAM“ by mali byť odchýlky záporné, pričom na stanovisku S3 sú kladné a na stanovisku
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Obr. 11 Grafické znázornenie smerových odchýlok na stanoviskách S1 a S2

Obr. 12 Grafické znázornenie smerových odchýlok na stanoviskách S3 a S4

Obr. 13 Grafické znázornenie smerových odchýlok na stanoviskách S5 a S6
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Obr. 14 Pozdĺžne odchýlky (v staničení) pri meraní na stanovisku S1 a S2

Obr. 15 Pozdĺžne odchýlky (v staničení) pri meraní na stanovisku S3 a S4

Obr. 16 Pozdĺžne odchýlky (v staničení) pri meraní na stanovisku S5 a S6
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Tab. 5 Prehľad priemerných hodnôt odchýlok a ich stredných chýb

Stanovisko
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Smer pohybu

ypriem

xpriem

y

x

p

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

TAM

0,82

-0,09

1,11

1,30

1,71

SPÄŤ

0,75

0,16

1,00

1,04

1,44

TAM

1,70

-0,16

1,92

1,15

2,24

SPÄŤ

0,63

2,07

1,13

2,31

2,57

TAM

-1,52

2,11

2,33

2,54

3,45

SPÄŤ

-1,20

1,79

2,08

2,01

2,89

TAM

-0,49

-0,01

1,98

1,30

2,37

SPÄŤ

-0,68

-0,18

2,10

1,08

2,36

TAM

-1,00

-4,45

1,26

4,58

4,75

SPÄŤ

-1,14

-0,05

1,30

1,26

1,81

TAM

-1,64

-3,55

1,81

4,02

4,41

SPÄŤ

-1,91

3,16

2,00

3,69

4,20

S4 dosahujú kladné aj záporné hodnoty. Vplyv vzdialenosti
UMS od dráhy je nepatrný, rozptyl kriviek zo stanoviska S4
je väčší ako zo stanoviska S3. Všeobecne dosahujú odchýlky hodnoty od -2 mm do +4 mm. Na obr. 15 je vidieť
vplyv refrakcie na merania v oblasti staničenia 101,2 m až
101,3 m.
Krivky odchýlok v staničení pre stanoviská S5 a S6 (UMS
kolmo na dráhu) svojim tvarom vôbec nezodpovedajú teoretickým predpokladom. Súhlasia však znamienka odchýlok:
pri meraniach „TAM“ sú záporné, pri meraniach „SPÄŤ“ väčšinou kladné. Zaujímavý je tvar krivky z merania „TAM“ na
stanovisku S5 (obr. 16). Vplyv vzdialenosti tu nie je jednoznačný, pretože odchýlky z oboch stanovísk dosahujú podobný relatívny rozptyl. Zo stanoviska S6 v mieste staničenia 101,8 m dosahujú hodnoty odchýlok až +10 mm. Je to
spôsobené pravdepodobne vplyvom refrakcie, pretože
v tomto mieste prechádzala zámera blízko kovovej konštrukcie.
Zhodnotenie kinematického testu je uvedené v tab. 5, kde
ypriem je stredná hodnota priečnych (smerových) odchýlok
pozorovaného bodu, xpriem je stredná hodnota pozdĺžnych odchýlok (v staničení) pozorovaného bodu, y a x sú stredné
chyby priemernej priečnej a pozdĺžnej odchýlky a p definuje strednú polohovú chybu určenia polohy pozorovaného
2x + 2y .
bodu vyjadrenú z vzťahu p = 冑苴苴

7. Záver
Z výsledkov kinematického testu UMS môžeme vyvodiť viacero záverov, ktoré nám pomôžu zhodnotiť test ako celok,
zhodnotiť testovaný prístroj a navrhnúť vylepšenia, pomocou
ktorých by sa test s lineárnou dráhou stal efektívnejším
a môže získať väčšiu výpovednú hodnotu. Z dosiahnutých
výsledkov je zrejmé, že teoretický rozbor kinematického pohybu cieľového bodu a jeho kontinuálneho sledovania nevystihuje presne reálny výsledok získaný z meraných uhlov
a dĺžok.

Dôvodom nesúladu teoretického predpokladu a výsledkov
testu môže byť malá rýchlosť pohybu vozíka (5 mm/s), ako
aj nelineárny tvar referenčnej dráhy, ktorý bolo potrebné rozdeliť na menšie úseky a aproximovať samostatne. Referenčná
dráha bola meraná zámernou priamkou len na pozorovaných
bodoch s intervalom staničenia medzi bodmi 50 mm. Priebeh dráhy medzi týmito diskrétnymi bodmi sme len odhadovali. Je možné vysloviť záver, že pochybenie spôsobené
aproximáciou referenčnej dráhy neovplyvní výsledky testu
tak, aby to znižovalo jeho dôveryhodnosť. Tento fakt vyplýva
z veľmi malých zmien smerového priebehu dráhy na úseku
50 mm.
Štúdium a realizácia experimentálneho kinematického merania s použitím robotizovanej UMS preukázalo, že sa jedná
o zložitý proces, na ktorý má vplyv mnoho činiteľov. Pri použitej UMS TCRA 1101plus Power Search sa dá povedať, že
najvýznamnejší činiteľ je časová diferencia medzi meraním
uhlov a dĺžok.
Príspevok je súčasťou riešenia projektu č. 1/3308/06, za podpory vedeckej grantovej agentúry VEGA.
LITERATÚRA:
[1] DOLEŽAL, M.: Testovanie robotizovaných univerzálnych meracích staníc v laboratórnych podmienkach. [Diplomová práca.]
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[2] NOVOTNÝ, J.-HNÍZDIL, J.: Rotační a lineární krokové motory.
Brno, VUT, 2005.
[3] KOPÁČIK, A.: Meracie systémy v inžinierskej geodézii. Bratislava, STU, 1998. 183 s.
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Abstrakt
Aplikace a výsledky metodiky kriteriálního hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti. Metodika
byla testována na současných českých turistických a cykloturistických mapách. Kromě kriteriálního hodnocení bylo využito
terénního šetření mezi uživateli, zohledněna byla i prodejnost jednotlivých titulů map.
Test and Verbal Evaluation of Tourist Maps from the Esthetical and Users Helpfulness Point of View
Summary
Application and results of the methodology of cartographic works test evaluation from the esthetical and users helpfulness
point of view. Methodology was tested on current Czech tourist and cycling maps. Except for test evaluation field examination
was used among users; the marketability of single map series was also taken into account.
1. Úvod
V letech 2005 a 2006 vznikl návrh postupu hodnocení
kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti. Vycházel z kriteriálního hodnocení F. Miklošíka [5]
a byl aplikován při hodnocení dvou školních atlasů
renomovaných kartografických nakladatelství u nás [1]. Ve
zkrácené podobě byl publikován v GaKO [2].
V roce 2007 byl uvedený postup aplikován při hodnocení
současných českých turistických a cykloturistických map
v rámci bakalářské práce L. Hrstkové [4]. Cílem bylo ověřit,
případně dále propracovat metodiku včetně aplikace na
dalším druhu kartografických děl, jehož předpokládané podmínky užití jsou zcela odlišné oproti původní aplikaci.
Příspěvek si kromě zveřejnění výsledků výše uvedeného
hodnocení klade za cíl poukázat na fakt, že hodnocení
produktů na jedné straně pomocí hodnoticích kritérií a na
straně druhé z terénního šetření mezi (potenciálními)
uživateli má poměrně velký význam a může tvůrcům
kartografických děl přinést nové podněty.
2. Metodika hodnocení
Úspěšné použití metodiky předpokládá správně stanovit
a modifikovat kritéria pro konkrétní kartografická díla.
Především kritéria jsou totiž významným prostředkem
objektivizace hodnocení. Váhy byly stanoveny s ohledem na
předpokládané podmínky užití, používané stupnice hodnocení byly převzaty díky své univerzálnosti z metodiky [2].
Samotné hodnocení turistických map z hlediska estetiky
a uživatelské vstřícnosti bylo provedeno podle navrženého
postupu [2], tj. spočívalo v postupném seznamování se
s dílem a jeho začleňováním do zkušenostních struktur hodnotitele. Nejprve je třeba poznat vstupní parametry a stanovit
váhy kritérií. Další fáze hodnocení jsou: první kontakt s dílem
(primární percepční přitažlivost), celkový pohled na dílo
(počáteční fáze estetické recepce), studium nekartografického obsahu díla a studium kartografického obsahu díla.
V neposlední řadě bylo zvoleno více zástupců turistických
map, což umožnilo využití metody komparace.
Kromě toho bylo provedeno i verbální hodnocení, které
osvětluje zásadní momenty v díle, které mají vliv při hod-

nocení v daném kritériu na konkrétní známku. Výsledky jsou
podloženy i průzkumem (terénní šetření) mezi (potenciálními) uživateli turistických a cykloturistických map.
3. Před hodnocením
3.1 Výběr hodnocených map a studium vstupních
parametrů
Již při volbě hodnocených kartografických děl hodnotitel
studuje vstupní parametry díla. Některé parametry díla
spojují – tj. stanou se kritérii jejich volby pro hodnocení, jiná
je naopak odlišují – tj. hrají svou roli při komparaci v rámci
hodnocení (které z hodnocených kartografických děl splňuje
více dané kritérium). Zcela jistě se nabízí otázka, jak se
vyvarovat špatnému zařazení parametrů do jedné z výše uvedených skupin. Toto rozdělení totiž může značně ovlivnit
výsledek hodnocení. V zásadě zde ovšem záleží na zadání
hodnocení, je obtížné zcela obecně stanovit, do jaké skupiny
parametr zařadit.
Prvním kritériem výběru při uvedené aplikaci byl účel
kartografického díla (tj. turistické a cykloturistické mapy se
všemi svými vlastnostmi – viz kap. 3.2). Z důvodu snazší
komparace byly zvoleny mapy pokrývající stejné území (tím
odpadá hodnoticí kritérium volby mapy podle území).
Vzhledem k turistické atraktivitě a pokrytí větším počtem
titulů, byly pro hodnocení vybrány mapy zobrazující území
Českého ráje, a to od společností Geodézie ČS, a. s. (mapa
č. 1), Geodézie On – Line, spol. s r. o. (mapa č. 2), Kartografie
Praha, a. s. (mapa č. 3), Klub českých turistů (mapa č. 4),
SHOCart, spol. s r. o. (mapa č. 5) a Žaket (mapa č. 6).
Autorství logicky patřilo mezi parametry hrající roli při hodnocení (který z uvedených tvůrců má „lepší“ mapy).
Dalším kritériem výběru byl rok a místo vydání – všechny
hodnocené mapy byly vydány v letech 2004 až 2006, jednalo
se o mapy české produkce. Při rozlišení na letní a zimní
turistické mapy byla vzhledem k množství titulů a častějšímu
používání dána přednost letním turistickým mapám. Cena,
počet položek v rejstříku a další parametry se staly podkladem pro hodnocení (tab. 1).
Studiem vstupních parametrů se myslí též konkretizace
vnějších podmínek (prostoru, doby vydání, doby hodnocení
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Tab. 1 Základní údaje o hodnocených mapách
Číslo mapy

1

2

3

4

Název mapy

Český ráj

CHKO
Český ráj

Český ráj,
Podkrkonoší

Specifikace

TM

TM

CTM

TM

TM

TM

Měřítko

1:50 000

1:25 000

1:70 000

1:50 000

1:50 000

1:75 000

Jazyk legendy

ČJ, AJ, NJ

ČJ, AJ, NJ, PL

ČJ, AJ, NJ

ČJ, AJ, NJ, PL

ČJ, AJ, NJ,
SK, PL, HU

ČJ, AJ, NJ

Číslo v edici

–

–

108

19

21

–

Český ráj

5

6

Český ráj,
Český ráj
Mladoboleslavsko

Vydání

2. vyd. 2004

2. vyd. 2006

1. vyd. 2005

4. vyd. 2006

2006

3. vyd. 2005

Vydavatel

Geodézie ČS

Nakl. ROSY +
Geodézie OnLine a Eurokart

Kartografie
Praha

KČT –
TRASA

SHOCart

Žaket

ISBN

80-7279-364-0

80-86170-33-0

80-7011-810-5

80-7324-055-6

80-7224-169-9

80-7233-200-7

Odpovědný
redaktor

neuvedeno

Jiří Rohlík

Luboš Matějů

Jiří Rohlík

neuvedeno

neuvedeno

Technický
redaktor

neuvedeno

Jan Tomiška

Jana Sládková

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Rozměr
(šířka × výška)

111 × 184 mm

129 × 193 mm

105 × 220 mm

128 × 195 mm

120 × 230 mm

115 × 223 mm

Rozměr po
rozložení

854 × 615 mm

976 × 674 mm

800 × 640 mm

957 × 582 mm

956 × 658 mm

628 × 448 mm

Cena

79,– Kč

79,– Kč

79,– Kč

89,– Kč

79,– Kč

75,– Kč

Počet map

2

6

2

6

3

4

Počet fotografií

8

48

3

61

8

24

Položky rejstříku 1039

123

120

226

116

177

Informační sešit ne

ne

ne

ano

ne

ano

Průhledný
plastový obal

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Použité zkratky: TM (turistická mapa), CTM (cykloturistická mapa), ČJ (čeština), AJ (angličtina), NJ (němčina), PL (polština),
SK (slovenština), HU (maďarština).
Zdroj: Webové stránky vydavatelů a tiráže hodnocených map.

díla – jaro až léto 2007), studium produkce jednotlivých
tvůrců, zařazení předpokládaného uživatele kartografického
díla a zařazení díla samotného.
U zařazení předpokládaného uživatele se pohlíží na jeho
zkušenosti, znalosti, věk a další jeho objektivní a subjektivní
vlastnosti. Při zařazení samotného díla se rozlišuje klasická
a digitální tvorba, rozsáhlá a méně rozsáhlá díla, roli hraje
i vlastní specifikace díla.
3.2 Obecná specifika turistických map
Předpokladem pro kvalitní hodnocení turistických map je
znalost jejich určitých specifik. Turistické mapy mají kromě
bohatého topografického obsahu (včetně uživateli stále
opomíjeného reliéfu) přidaný tematický obsah, který má uživateli poskytnout pokud možno snadno a rychle informace
o přírodních a kulturních zajímavostech (objektech i jevech)
v daném území. V těchto mapách se tedy spojují poznatky

Tab. 2 Váhy hodnotících kritérií
Kritérium

Hledisko
kartografa

Hledisko
uživatele

Počet Váha Počet Váha
voleb kritéria voleb kritéria
1

Názornost

5

8

4

7

2

Rozlišitelnost

1

4

1

4

3

Čitelnost

2

5

2

5

4

Vyváženost

3

6

1

4

5

Přehlednost

4

7

4

7

6

Celk. est. působení

0

3

3

6

Zdroj: [4], bližší informace o kritériích v [2].
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všech lidských činností (mj. etnografie, sport, náboženství,
společenské vědy či občanská vybavenost a služby – doprava,
ubytování). Neodmyslitelnou součástí je záznam tradičního
českého fenoménu – tj. turistických značených tras (TZT).
Dnes už jsou navíc nejen u cykloturistických map součástí
obsahu cyklostezky.
Vzhledem k tomu, že turistické mapy se řadí k „mapám
pro veřejnost“, měl by být jejich obsah přiměřeně názorný
a přehledný.
3.3 Stanovení vah hodnoticích kritérií
Ke stanovení vah základních kritérií bylo využito metody
párového porovnání [5], [1]. Váhy byly stanoveny ze dvou
hledisek: z hlediska kartografa (zdrojem zkušenosti a kartografická pravidla) a z hlediska uživatele (zdrojem terénní
šetření). Výsledky jsou uvedeny v tab. 2, počet voleb byl
kvůli zmírnění rozdílů významu kriterií zvětšen o konstantu
3 (získána odhadem z intervalu 1 až n, kde n je počet
kritérií), takže maximální hodnota váhy je rovna 8 a minimální rovna 3 (i kritérium bez volby tedy má určitý význam – ten ostatně vyplývá z potřeby zařadit toto kritérium
do hodnocení).
Pro transformaci výsledných hodnot hodnocení kartografického obsahu (kap. 4.4, tab. 6) bylo experimentálně
využito aritmetického průměru hodnot vzešlých ze dvou výše
uvedených hledisek, nebyl tedy aplikován vážený průměr,
který by zvýšil význam uživatelů či kartografů oproti druhé
skupině (kompenzace vyššího počtu uživatelů a menších
zkušeností s kartografickou tvorbou).
4. Další postup kriteriálního hodnocení ve spojení
s průzkumem mezi uživateli
4.1 První kontakt s mapami
Důležité bylo vybrat ty vlastnosti, které jsou podstatné při
prvním kontaktu uživatele s turistickou mapou. Především
je to provedení obálky (použité barvy, situační mapka, fotografie), cena mapy a možnost prohlédnutí. Dále jsou to
vlastnosti rozhodující při zacházení s dílem – např. typ
obalu, způsob skládání či použitý materiál. Důležitou roli
může hrát i způsob řešení přidaných turistických informací
(především dva základní způsoby: přímo na mapě informační sešit).
Výsledky aplikace:
Výsledky kriteriálního hodnocení jsou uvedeny v tab. 3.
Míra plnění kvantifikovaných kritérií je uvedena v procentech – vypočteno z nominální a ordinálních stupnic, sumarizace prováděna přes aritmetický průměr skupin dílčích
kritérií (tj. aritmetický průměr v tabulkách nepochází přímo
z hodnot dílčích kritérií) – viz [2]. V terénním šetření dala
na první pohled většina uživatelů přednost mapě č. 4. Jako
důvod uživatelé uváděli zelenou barvu obálky, která jim
spojuje turistickou mapu s přírodou, a dále výstižnou situační mapku. V těchto mapkách oslovení uživatelé hledali
odraz toho, co je „uvnitř“ – jakýsi zmenšený obraz hlavní
mapy. Toto hledisko uživatele odrazovalo od mapy č. 5 a 2,
která dle situační mapky zobrazuje „vykousnutý“ prostor.
Mapa č. 6 má situační mapku na zadní straně, stejně jako
mapa č. 1, mající na přední straně mapku jen s většími
městy. Řada uživatelů ovšem nevěnovala pozornost zadní
straně mapy.

Obálky většiny map mají zelenou barvu, která je, jak bylo
již výše uvedeno, pro uživatele nejpřívětivější. Proto
oranžová mapa č. 3 a modrá mapa č. 2 z tohoto hlediska
příliš nezaujaly. Fotografie na titulní stránce přivítala asi
polovina dotázaných, z toho nejvíce zaujala mapa č. 2, která
má tři malé fotografie i s popisem. V neposlední řadě je
také na obálce důležitá informace o tom, co všechno je
možné v mapě najít. Například z obálky mapy č. 5 se lze
dozvědět, že obsahuje turistické trasy, cyklotrasy, historické památky, informace o ubytování a stravování a navíc
ještě podporuje i GPS. Podobné informace například chybí
u map č. 1 a 2.
Všechny mapy jsou v průhledném plastovém obalu.
Uživatelům nejvíce vyhovuje obal s otvorem ze strany (mapy
č. 2, 3, 5 a 6), i když se tyto obaly více trhají než ty s otvorem
ze shora (mapy č. 1 a 4). Zajímavé provedení má obal mapy
č. 6. Je jako obal na sešit a mapa spolu s informačním sešitem
se do něj vkládá zevnitř. Tento vyhovoval uživatelům nejvíce.
Nevýhodou však je, že se v místech sváru velmi brzy začne
trhat obdobně jako obaly na školní sešity.

4.2 Celkový pohled na mapy
Celkový pohled na kartografické dílo hodnotí celkovou koncepci díla, jednotnost, ucelenost, provázanost díla, rušivé
prvky díla a u rozsáhlejších děl i jejich strukturu. U turistických map jde především o názornost a přehlednost, legenda by měla být snadno zapamatovatelná.
Výsledky aplikace:
Mapa č. 2 má poměrně špatně řešenou mapovou část. Hlavní
mapa se rozkládá na obou stranách a to tak, že obě části mapy
jsou vodorovně rozděleny a každá zobrazena na jiné straně
listu. Uživatel tedy při přechodu musí jednak list otočit a poté
i těkat očima z horní do spodní části. U většiny map je hlavní
mapa na jedné straně a na druhé se nachází rejstřík s informacemi o památkách apod. Mapa č. 4 má druhou stranu listu
prázdnou a informace obsahuje k mapě přiložený sešit.
Ovšem tento sešit je nadepsán též jako turistická mapa, což
řadu oslovených uživatelů mátlo.
Mapy č. 1 a 4 mají oddělený rejstřík od informací o vybraných objektech, ostatní mapy jej spojují dohromady.
Uživatelům více vyhovuje samostatný rejstřík, protože v něm
většinou najdou více pojmů než v informacích.
Rušivých prvků, jako jsou reklamy a prvky odvádějící pozornost, je v mapách kupodivu málo. Navíc v nich převažují
nabídky další produkce dané společnosti nebo různé pomůcky pro turistiku a cykloturistiku, což není na škodu.
Podle výsledků z kriteriálního hodnocení a z průzkumu
vyplývá, že při celkovém pohledu na dílo plní nejlépe svou
funkci mapy č. 3 a 4, poměrně vyrovnaně mapy č. 1, 5 a 6
a nejhůře mapa č. 2 (tab. 4).

4.3 Studium nekartografického obsahu map
Při hodnocení nekartografického obsahu kartografického díla
je nutné respektovat především jeho účel, jemuž by měl být
obsah podřízen (tab. 5). Studuje se zejména vhodnost výběru
a umístění fotografií, obrázků, grafů, textové složky a prvky
grafické úpravy. Zde je velmi důležité, aby byly hodnoceny
pouze informace v díle obsažené a ne to, co by v díle mělo
být a není tam. Právě u nekartografického obsahu totiž může
každého napadnout řada možností, jak obsah obohatit [1].

Bláha, J. D.–Hrstková, L.: Kriteriální a verbální hodnocení turistických map...

Tab. 3 První kontakt s mapami
Číslo mapy

1

Geodetický a kartografický obzor
ročník 54/96, 2008, číslo 5
95

Tab. 4 Celkový pohled na mapy
2

3

4

5

6

Míra zaujetí kvalitou

Číslo mapy

1

2

3

4

5

6

Celk. zhodnocení

75

25 100 100 75

75

Uspořádání díla

60

50

35

Řešení a koncepce díla

Osamocené dílo

N

Z

Z

Porovnání map

NZ PZ PZ

PP PP

Z

ZZ ZZ PZ

Základní provedení díla

75

90

75

Jednotnost, ucelenost

Vzhled a provedení

25

50

50

75

75

50

… celku

100 100 100 100 100 100

Další parametry

50

75

75

50

75

75

… grafické úpravy

100 100 100 100 100 100

… písma

100 100 100 100 100 100

Použité zkratky: N (nezaujalo), Z (zaujalo), PP (zaujalo
na první pohled), NZ (zaujalo méně), PZ (zaujalo
průměrně), ZZ (zaujalo více).
Zdroj: [4], bližší informace o kritériích v [4] a [1].

Výsledky aplikace:
Autoři map využili zpravidla velmi podobných fotografií, čemuž se, vzhledem k tomu, že zobrazují stejné území, nelze
divit. U mapy č. 3 byl ovšem výběr velmi strohý. Uživatelé
více než fotografie hradů a zámků uvítali fotografie přírodních objektů a krajiny. O ty se postarali autoři map č. 2, 4 a 6.
Je vhodné, když fotografie podporují svou přítomností text,
proto je dobré, když jsou umístěny v daném místě textu. Nejhůře umístěné, tedy mimo kontext, jsou fotografie v mapách
č. 1, 4 a 5. Většina fotografií je popsána přímo. Pouze v mapě
č. 1 jsou fotografie očíslovány a na jiném místě popsány.
Textová složka u map obsahuje informace o turisticky
zajímavých objektech. Jak již bylo zmíněno výše, má většina
map tyto informace na zadní straně listu, mapy č. 4 a 6 ve zvláštním sešitě. Tyto sešity spíše uživatelům vyhovují, neboť nemusejí mapu rozkládat a různě překládat. Uživatelé by uvítali
i více informací (např. o ubytování nebo možnostech přepravy).
Rejstřík mají pouze mapy č. 1 a 4. Pro lepší orientaci
v mapě je mapa rozdělena na několik polí, která bývají
označována vodorovně čísly a svisle písmeny. U jednotlivých
objektů v rejstříku je pak uvedena i souřadnice pole, v němž
se objekt v mapě nachází. Mapy, které rejstřík nemají,
zařazují souřadnice do textu s informacemi o jednotlivých
objektech. V textu jsou všechny objekty seřazeny podle
abecedy, pouze mapa č. 4 nabízí abecední řazení pro jednotlivá pole (např. A1, B1). Tím se uživatel může lépe
a souhrnně seznámit s texty o okolí svého stanoviště. Mapa
č. 1 v rejstříku používá i barevné odlišení, a to černou barvu
pro sídla, fialovou pro vodní toky a plochy, hnědou pro
geomorfologii, zelenou pro přírodní památky a červenou pro
turistické zajímavosti. Mapy č. 4 a 5 zvýrazňují přímo v mapě
objekty, o nichž se lze dočíst v textu.
Podle výsledků z kriteriálního hodnocení a z průzkumu
vyplývá, že při studiu nekartografického obsahu plní svou
funkci nejlépe mapa č. 5 (90 %) a mapa č. 6 (89 %). Hodnoty u ostatních map jsou téměř vyrovnané.

4.4 Studium kartografického obsahu map
Jelikož jsou turistické mapy málo rozsáhlá díla, může se hodnotit celá mapa a není třeba vybírat zástupce, jako je tomu
u děl rozsáhlejších. Existuje celá řada vlastností, které mají
vliv na uživatelskou vstřícnost a estetické působení mapy.
Pro danou aplikaci bylo využito jako základu šesti kritérií

Provázanost díla a návaznost
Celk. zhodnocení

50

75 100 85

Text (mapy)

75 100 100 88 100 100

Obraz. materiál (mapy)

50

Rejstřík – názvy

100 75

75 100 75

85 100
75

88

75 100 75

75

Rušivé prvky v díle
Množství

100 100 95

90

85 100

Plnění vlastností celk.
pohledu na mapy

84

93

86

80

94

87

Zdroj: [4], bližší informace o kritériích v [4] a [1].

Tab. 5 Studium nekartografického obsahu map
Číslo mapy

1

2

3

4

5

6

Fotografie, obrázky, grafy, tabulky
Vhodnost výběru

75 100 50 100 100 100

Vhodnost umístění

35

75 100 50

35 100

Vlastnosti

75 100 60 100 90 100

Označení fotografií

100 100 100 100 100 100

Celk. zhodnocení

50

.

Vhodnost obsahu

85

85

85 100 100 100

Vhodnost umístění

85

75

85 100 85 100

Vlastnosti

80

80

80 100 90

80

Celk. zhodnocení

85

75

75

75

85

85

– existence

100

0

0

100

0

0

– vlastnosti

90

.

.

50

.

.

– využití barev

100

.

.

0

.

.

Celk. zhodnocení

85

75

75

75 100 75

Plnění vlastností
nekart. obsahu

81

82

78

79

75

85

75 100

Textová složka díla

Prvky grafické úpravy

90

Zdroj: [4], bližší informace o kritériích v [4] a [1].
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Tab. 6 Studium kartografického obsahu map
Číslo mapy

1

2

3

Tab. 7 Shrnutí výsledků získaných z položených otázek
4

5

6

Celkové plnění kritérií

Číslo mapy

1

2

3

4

5

6

Otázka

Názornost

79

85

87

89

92

85

Atraktivita, první dojem

0

0

2

22

3

15

Rozlišitelnost

75

85

80

83

91

82

Rozměr, skládání

10

0

0

3

0

28

Čitelnost

77

60

87

93

87

60

Obal

2

6

6

2

6

19

Vyváženost

83

71

87

90

89

84

Text, fotografie

3

2

0

10

1

23

Přehlednost

79

83

86

93

93

88

Polohopis, výškopis

0

2

21

10

8

1

Celk. est. působení

82

75

82

91

83

70

Estetické preference

1

3

4

15

4

15

Koupě mapy

0

1

3

22

5

11

Celkem základní kritéria 79,2 76,5 84,8 89,8 89,2 78,2
(bez vah)
Celkem základní kritéria 79,2 77,3 85,3 90,2 89,7 79,3
(zohledněné váhy)
Atraktivnost

72

28

87

75

97

68

Asociativnost

70

71

94

90

94

88

Jednota

82

87

91

92

94

75

Celkem doplňková
kritéria

77,7 62,0 90,7 85,7 95,0 77,0

CELKEM

78,7 72,2 87,1 88,7 91,5 78,5

Poznámka: Vzhledem k rozsahu příspěvku jsou uvedeny
pouze celkové hodnoty pro hlavní kritéria (nikoliv dílčí
výsledky), celkové plnění bylo získáno váženým průměrem
plnění základních kritérií (se zohledněnými vahami) a plnění
doplňkových kritérií, přičemž základní kritéria mají dvojnásobný význam.
Zdroj: [4], bližší informace o kritériích v [4] a [1].
podle [5], tj. názornost kartografického vyjádření objektů
a jevů, snadná rozlišitelnost použitých znaků, dobrá celková
čitelnost mapy, vyváženost grafického zatížení, přehlednost mapy s významovým rozlišením (zdůrazněním) prvků
a jevů z hlediska potřeb uživatelů a celkové estetické
působení mapy. Váhy základních kritérií byly stanoveny již
před hodnocením (viz výše), neboť by se v ideálním případě
měly promítat do všech částí hodnocení. Dále bylo využito
doplňkových kritérií – asociativnost, atraktivnost a jednota.
Výsledky aplikace:
Při verbálním shrnutí analýzy kartografického obsahu se
zpravidla začíná hodnocením podkladu, který hraje klíčovou
roli při celkovém působení mapy. Jelikož se na turistických
mapách barevně nezvýrazňuje hypsometrie, byly předmětem
hodnocení kromě základní podkladové barvy především lesy
a vinice. Mapy č. 4 a 5 používají jako podkladovou bílou
barvu. U mapy č. 5 je výškopis znázorněn stínováním, proto
se někde místo bílé objevují odstíny šedé. Zmíněné stínování,
které má zvýšit názornost, způsobuje místy nečitelnost
popisu. Mapy č. 1, 2 a 3 mají v podkladu slabě okrovou barvu,
což je zejména za slunečného počasí příjemnější pro zrak
(nižší odraz světla).
Mapa č. 5 používá pro lesy příliš temný a chladný odstín
zelené. U mapy č. 4 vzhledem k čistě bílému podkladu
mohla být použita méně sytá zelená barva (velký kontrast).
Na mapách č. 1 a 3 je využito podobně temné zelené barvy
jako u mapy č. 5, ovšem s okrovým podkladem a bez

V tabulce uveden počet jednoznačných voleb oslovených uživatelů [4].

stínování nepůsobí tak kontrastně. Kladnou vlastností map
č. 1 a 2 jsou dva velmi odlišné odstíny zelené pro lesy
a zahrady, čímž se zvyšuje možnost jejich rozlišení; není
však provedeno rozlišení barvy zahrad od barvy ploch sídel.
Mapa č. 6 se od ostatních map barevně velmi liší. Slabě
žlutý podklad s velkým množstvím zelené barvy působí
zmateně.
Při rozlišování popisu se využívá různých písem, různé
barvy, proporce a velikosti. Všechny mapy používají bezserifové písmo, což zlepšuje jejich čitelnost. Všechny mapy
(kromě map č. 1 a 6) mají barevně odlišené popisy geomorfologických celků a popisy přírodních památek. Mapa č. 1
tyto popisy barevně odlišuje v rejstříku, v mapě je tomu
ovšem jinak. Všechny mapy (kromě mapy č. 1) mají barevně
odlišeny nebo alespoň zvýrazněny prvky, o nichž je zmínka
v informacích, což také přispívá k urychlení hledání. Nedostatkem mapy č. 6 je tmavě zelený popis přírodních
památek na tmavě zelených plochách lesního porostu
(nečitelnost z důvodu nízkého kontrastu).
Kartografický obsah map lze porovnat na obr. 1 (viz
samostatná příloha), který zobrazuje území složené z výřezů
všech map. Vzhledem k různým měřítkům je výřez mapy č.
2 zmenšen (50 %), výřezy map č. 3 (140 %) a 6 (150 %) jsou
zvětšeny.
Na základě kriteriálního hodnocení kartografického obsahu map dosáhla nejvyšších hodnot plnění kritérií mapa č. 5,
další pořadí map je následující: mapa č. 4, 3, 6, 1, 2 (tab. 6).
Úspěch mapy č. 5 je zřejmě způsoben její vysokou atraktivností, přehledností a rozlišitelností.
4.5 Průzkum mezi uživateli map
Jak se ukázalo, vzhledem k charakteru hodnocení (tj. uživatelská vstřícnost a estetické působení), je téměř nutností
oslovit uživatele příslušných kartografických děl. Pro terénní
šetření je třeba zvolit správnou formu (rozhovor, dotazník,
anketa…). To má vliv na počet oslovených uživatelů ale i na
množství informací, které se získají. V neposlední řadě je
třeba správně definovat a vybrat otázky [3]. Výhodou jsou
základní znalosti sociologického výzkumu.
Parametry terénního šetření:
Zvolená forma – řízený rozhovor, limit počtu účastníků
– maximálně 50 (ve skutečnosti 42, z toho 20 žen a 22 mužů),
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Tab. 8 Pozitivní a negativní důvody preference map
Číslo +
mapy

5. Závěr

–

1

Dostatečně čitelné
popisy

Souřadnice GPS
v rejstříku

2

Fotografie

Rozdělení mapy
(dvě strany)

3

Podélné profily tras

Příliš výrazné značení
cyklotras

4

Tradice

Velký rozměr

5

Stínování

Příliš mnoho reklamy

6

Malý rozměr

Velké grafické zatížení

Zdroj: [4].

Tab. 9 Množství prodaných kusů hodnocených map
Číslo mapy
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1

2

3

4

5

6

od 1. 1. 2007
do 4. 4. 20071)

1

19

7

17

7

0

od 1. 1. 2007
do 8. 8. 20072)

7

663) 20 864) 17

3

Počet prodaných kusů

Poznámky: 1) stav mimo sezónu, 2) stav včetně sezóny,
3) velký rozdíl je způsoben akcí prodejny na jednom veletrhu,
4) počet by byl ještě vyšší (mapa měsíc na prodejně chyběla) [4].

výběr uživatelů – základní zkušenosti s mapou, bez věkového
omezení (výjimkou děti), celkem 10 otázek. Odpovědi na
otázky jsou ve zkrácené formě v tab. 7. O některých výsledcích hodnocení mezi uživateli byla již zmínka v rámci
jednotlivých fází kriteriálního hodnocení, pozitivní a negativní preference u map jsou uvedeny v tab. 8.
Z průzkumu vyplývá, že mapě č. 6 dává většina lidí přednost téměř ve všech otázkách. Mapa je esteticky velmi
působivá, někteří postrádají situační mapku na přední straně.
Autoři správně zvolili malý rozměr, ovšem menší měřítko při
zachování podobného počtu zobrazených objektů a jevů vede
k celkové nepřehlednosti a vyššímu grafickému zaplnění.
Pokud by nezáleželo na kartografickém obsahu, určitě by
si ji koupilo hodně lidí. Jelikož je však kvalitní kartografický
obsah předpokladem pro plnění účelu mapy, nepřekvapí
výsledek kriteriálního hodnocení.
Mapa č. 4 má mezi turisty tradici a mnoho lidí po ní sahá
už jenom kvůli tvůrci. Kromě toho uživatele zaujme na první
pohled příjemný odstín zelené barvy obálky a situační mapka,
která v nich vyvolává pocit bohatosti obsahu. Ostatní mapy
dopadly v průzkumu s poměrně vyrovnanými výsledky.
Pro doplnění hodnocení byla provedena analýza množství
prodaných kusů hodnocených map v jedné pražské prodejně
s tradicí prodeje kartografických produktů (tab. 9). Oproti
výsledkům z terénního šetření je patrný významný rozdíl
v preferencích u mapy č. 6, mapa č. 4 naopak výsledky terénního šetření potvrdila.

Aplikace metodiky hodnocení kartografických děl
z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti poukázala na
některé dosud nedořešené problémy kriteriálního hodnocení. Během postupu nastává řada okamžiků (volba vah
kritérií, členění na dílčí kritéria, transformace výsledků pomocí vah apod.), které mohou mít vliv na finální výsledky.
V takovém případě se jeví jako vhodné využít i dílčích
výsledků, neboť jedno číslo ani nemůže postihnout všechny
kvality díla. Z toho důvodu je třeba i do budoucna počítat
s pomocí verbálního hodnocení. Autoři jsou přesvědčeni, že
kriteriální hodnocení v kombinaci s verbálním hodnocením
je jednou z možností, jak najít kompromis mezi subjektivním
= přirozeným a objektivním = umělým (formalizovaným)
hodnocením kartografických děl. Vyšší korektnost by toto
hodnocení získalo využitím více nezávislých odborníků,
použitím expertních analýz. K tomu ale nebylo z časových
důvodů přistoupeno.
Jinou nevýhodou této metody je značná časová náročnost,
týká se to zejména průzkumu mezi uživateli a jeho zpracování. Ukázalo se ovšem, že právě tento průzkum je velmi
účelný. Zvolená forma (rozhovor) umožnila zachytit projevy
uživatele, které jsou při estetické recepci díla klíčové. Zařazení
méně zkušených uživatelů do výběru dotázaných se projevilo
ve zvýšeném zájmu o esteticky působivá, ale kartograficky ne
příliš kvalitní díla. Z těchto výsledků je zřejmý význam tohoto druhu hodnocení, které by mělo být podnětem tvůrcům
– cílem je vhodně spojit účel a kartografické kvality s estetickým působením. Již neplnění jednoho z těchto hledisek se
zpravidla projeví v celkovém hodnocení (viz mapa č. 6).
Užití této metody může být přínosem pro hodnocení i ostatních kartografických děl, neboť vlastnosti, které byly v této
metodě využity a které podporují emotivní stránku rychlého
a spolehlivého vnímání obsahu mapy, ovlivňují výběr kartografických děl uživateli. Na podzim roku 2007 proto proběhlo
další hodnocení, jehož předmětem se staly autoatlasy.
Naučit se posuzovat produkty i z hlediska uživatelské
vstřícnosti a estetiky je však pouze prvním krokem.
Důležité je, aby tyto poznatky přejali tvůrci kartografických produktů.
Příspěvek vznikl v rámci řešení grantového projektu GA UK
č. 249/2006/B-GEO/PrF „Uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie“. Z tohoto grantu bylo podpořeno i řešení bakalářské práce Lucie Hrstkové.
LITERATURA:
[1] Bláha, J. D.: Hodnocení české kartografické tvorby pro školy
z hlediska estetiky. [Diplomová práce.] Praha, UK v Praze. Přírodovědecká fakulta 2005. 135 s.
[2] Bláha, J. D.: Návrh postupu hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti. Geodetický a kartografický obzor, 52(94), 2006, č. 5, s. 92–97.
[3] Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum 2007. 374 s.
[4] Hrstková, L.: Hodnocení turistických map na českém trhu z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti. [Bakalářská práce.]
Praha, UK v Praze. Přírodovědecká fakulta 2007. 63 s.
[5] Miklošík, F.: Teorie řízení v kartografii a geoinformatice. Praha,
Karolinum 2005. 264 s.

Do redakce došlo 2. 2. 2008
Lektoroval:
doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
Praha
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MAPY A ATLASY
Trojrozměrné mapy na CD
371.67

Novým produktem na kartografickém trhu je interaktivní CD s 3D
modely nejvýznamnějších horských oblastí České republiky a Slovenska, které vytvořily ve spolupráci firmy Kartografie HP s. r. o.,
ATLAS s. r. o. a SHOCart s. r. o.
Dvanáct modelů prezentuje krajinu formou mapy s vyznačením
turistických tras – Moravskoslezské Beskydy (obr. 1), Malá a Velká
Fatra, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Krušné hory, Nízké Tatry,
Orlické hory, České Středohoří, Šumava, Východní Tatry a Západní
Tatry. Další dva modely prezentují krajinu formou leteckého snímku
– Rokytnice nad Jizerou a Velké Karlovice. Kromě 3D scén jsou na
CD obsaženy i animace (oblety) uvedených pohoří.
Prohlížení modelů se realizuje pomocí počítačového programu Atlas Free3D, který umožňuje prohlížení trojrozměrných modelů území pomocí jednoduchého a přirozeného rozhraní. Model
krajiny je možné pozorovat libovolně z různé vzdálenosti i úhlu
pohledu (obr. 2, 3). Prostřednictvím ovládacích prvků v grafickém uživatelském rozhraní nebo pomocí myši se lze v modelu krajiny volně pohybovat, obdobně jako například v počítačových
hrách.
Prostorové prohlížení krajiny pomocí programu Atlas Free3D
usnadňuje orientaci v často členitém terénu a tak jej lze využít v mnoha
sférách. Například ve školství při výuce kartografie a geografie, ve
státní správě při územním plánování a regionálním rozvoji a v nepo-

slední řadě v informačních centrech jako netradiční prezentace regionu a vyhledávání vhodných výletních tras pro turisty s ohledem na
jejich převýšení. Dále lze program využít při plánování výstavby nových silnic, cyklostezek, vedení značených turistických tras, plánování odlesnění, budování sjezdovek a v mnoha dalších případech, kdy
je potřeba brát ohled na výškovou členitost a sklon terénu, případně
začlenění staveb do okolní krajiny.
Program Atlas Free3D (freeware) je prohlížeč souborů *.f3d a tento formát je vnitřním formátem, do něhož není možné uživatelsky
zasahovat. Je odvozen od programu ATLAS DMT pro zpracování
výškopisných dat. Od plnohodnotné verze je omezen v možnostech
vyhlazování modelu terénu, nastavení převýšení, osvětlení a průhlednosti textur, dále v práci s objekty, tvorbě animací a v použití některých dalších funkcí.
Instalace programu se provádí pomocí pokynů průvodce instalací.
Doporučení minimálních požadavků na provozování aplikace jsou:
Windows 2000/XP, Pentium III 450 MHz, 256 MB RAM a 3D grafická karta.
Prohlížeč disponuje několika nástroji pro ovládání trojrozměrné
scény. Panel nástrojů se nalézá v horní liště prohlížeče. Ovládání
a navigace trojrozměrné scény se provádí především pomocí tzv.
Řídícího panelu (obr. 1). Navigovat se lze i pomocí myši, kdy stisk
levého tlačítka umožňuje pohyb kamery vpřed, vzad, vpravo
a vlevo a stiskem pravého tlačítka lze ovládat vzdálenost kamery
od cíle pozorování. Pojmem kamera se označují geodetické souřadnice x, y, z bodu, ze kterého směřuje paprsek pohledu a cíl (přibližný střed zobrazované oblasti) jsou geodetické souřadnice x, y,
z bodu, do kterého směřuje paprsek pohledu (souřadný systém dat
na CD je S-42).

Obr. 1 Ukázka modelu Moravskoslezských Beskyd a řídícího panelu
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ZPRÁVY ZE ŠKOL
10. odborná konference doktorského
studia – JUNIORSTAV 2008
378:528

Na půdě Vysokého učení technického v Brně se 23. 1. 2008 setkali
studenti domácích i zahraničních doktorských studijních programů,
aby se vzájemně podělili o výsledky svých vědeckých činností. Hlavními organizátory jubilejního ročníku odborné konference se letos
stali doktorandi Ústavu geodézie. V rámci našeho oboru byly otevřeny dvě sekce.
Teoretické aspekty geodézie a kartografie
V teoretické sekci se objevila témata z oblasti GPS, oblasti modelování a tvorby kvazigeoidu, z oblasti využívání interferometrických
měření pro tvorbu digitálních modelů terénu a další. Odborná komise sekce ocenila příspěvky přednesené M.Sc. Katarzynou Galant,
Ing. Milošem Vaľkom a Ing. Michalom Šprlákom.

Obr. 2 Ukázka modelu části Krkonoš se Špindlerovým
Mlýnem

BARTOŠ, J. (ČVUT v Praze): Užití open-source software pro potřeby vyrovnání sítě S-JTSK/95.
BARTOŠOVÁ, P. (ČVUT v Praze): Určování polohy objektu na předem definované dráze pomocí GPS.
GALANT, K. (Wroclaw University of Environmental and Life
Sciences): Image Analysis as a Tool for Spatial Layout Recognition of Environmental Phenomena Exemplified by Soils.
KADLEC, M. (Západočeská univerzita v Plzni): Numerické modelování úloh fyzikální geodézie s využitím superpočítačů.
KLIMENT, T. (STU Bratislava): Katalógové služby v doméne metadát pre geodáta.
KNECHTLOVÁ, B. (ČVUT v Praze): DMT z interferometrického
vyhodnocení.
KUČEROVÁ, E. (VUT v Brně): Určení pohybu skalních bloku
v Nové Rasovně.
LIPTÁK, M. (STU Bratislava): Eliminácia vplyvu prostredia na určované prevýšenie regresným modelom.
POKORNÝ, J.-KURUC, M. (VUT v Brně): Rozšíření lokálního kvazigeoidu GPS.
ŠPRLÁK, M. (STU Bratislava): Modifikácie Stokesovej funckie
v tvare zvyšku Taylorovho polynómu.
VAĽKO, M. (STU Bratislava): Vplyv existencie bodového tepelného
zdroja na merané geodetické veličiny.
Praktické aspekty geodézie a kartografie
V praktické sekci byly předneseny příspěvky z oblasti monitoringu
horizontálních posunů, 3D skenovacích technik, zaměření jeskynních prostor a další. Odborná komise sekce ocenila příspěvky, které
přednesl i M.Sc. Grzegorz Jóźków, Ing. Rudolf Urban a Ing. Jan
Zít.

Obr. 3 Ukázka jiného úhlu pohledu na Špindlerův Mlýn

Základní texturu (rastr) je možné změnit jinou, za podmínky, že
tato textura je ve stejném adresáři jako textura základní a je stejného
typu souboru (většinou jpg). Je tedy možné kupříkladu použít texturu z CD, dokreslit do ní v libovolném programu pro práci s rastry
vlastní linie či plochy (např. linie trasy výletu nebo plochu pro výstavbu apod.) a po uložení pod novým názvem tak získat jinou použitelnou texturu. Podmínkou pro správnou funkci je zachování velikosti textury v obrazovkových bodech.
Obrazovou dokumentaci a konzultaci při tvorbě příspěvku poskytla Kartografie HP s. r. o. (www.kartografiehp.cz).
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

HIPMANOVÁ, L. (STU Bratislava): Geokinematika strednej Európy
na báze intergrácie epochových a permanentných sietí.
HRNČÁROVÁ, P. (STU Bratislava): Využitie DMR pri projekte poľnej cesty v pozemkových úpravách.
JÓŹKÓW, G. (Wroclaw University of Environmental and Life
Sciences): Moving Polynomial in Filtering of Airborne Laserscanning Data – Correctness Evaluation of the Method.
KREJČÍ, J. (ČVUT v Praze): Müller’s Map of Bohemia.
KUBA, B. (ČVUT v Praze): Monitorování horizontálních posunů
říční zdi během přílivu a odlivu.
KURUC, M.-HAŠOVÁ, A.-POKORNÝ, J. (VUT v Brně): Testování
totální stanice Topcon GPT-9001A.
MACHALÍNEK, M. (VŠB - TU Ostrava): Základní mapa lomu a výpočet kubatur vytěženého nerostu pískovny v Hovoranech.
POSPÍŠIL, J.-CIHLAŘOVÁ, D. (VŠB - TU Ostrava): Určení poklesů
silnice č. III-47215 a silnice č. III-47214 vlivem poddolování.
PUCHRÍK, L. (VUT v Brně): Testování bezhranolového dálkoměru.
STAVAŘOVÁ, L. (VŠB - TU Ostrava): Vytvoření interaktivní 3D
vizualizace města Hradec nad Moravicí.
TYMKÓW, P. (Wroclaw University of Environmental and Life
Sciences): Land Cover Classification of River Valley for a Need
of Hydrodynamic Modelling of Flood based on Aerial Photographs and Lidar Data.
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URBAN, R. (ČVUT v Praze): 3D skenovací systém s virtuálními binárními značkami.
VALENTOVÁ, K. (VŠB – TU Ostrava): Zaměření přemostění Gallašova dómu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí
digitálních technologií.
VLČKOVÁ, L. (VŠB – TU Ostrava): Optimalizace přirozeného horizontu v lokalitě Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě.
ZÍT, J. (ČVUT v Praze): Webová služba pro automatizované zpracování GPS dat a digitálních fotografií s využitím mapových sekcí
webových portálů a Google Earth.
Bližší informace o konferenci jsou přístupné na:
http://juniorstav2008.fce.vutbr.cz/.
Plné verze článku jsou k nahlédnutí ve formátu PDF na:
http://www.fce.vutbr.cz/veda/dk-2008.asp.
V tištěné podobě byl vydán sborník abstraktů: JUNIORSTAV 2008 –
10. Odborná konference doktorského studia. Brno. VUT v Brně 2008,
478 stran, ISBN: 978-80-86433-45-5.
Ing. Ladislav Bárta, Ing. Anna Hašová,
Ing. Jakub Pokorný, Ing. Markéta Michalusová,
Ústav geodézie FAST VUT v Brně

OZNÁMENÍ

Obr. 1 V. Slaboch přebírá diplom čestného člena CLGE
z rukou prezidenta CLGE Henninga Elmstroema z Dánska
(foto P. Skála)

Václav Slaboch se stal v historii organizace prvním, kterému se
dostalo tohoto čestného titulu: Ing. Václav Slaboch, CSc., Honorary Member of CLGE. Srdečně blahopřejeme.
Ing. Václav Nejedlý,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby

Ing. Václav Slaboch, CSc.,
jmenován čestným členem CLGE
92.Slaboch:528

Na zasedání Valného shromáždění Rady evropských zeměměřičů
(CLGE – Comité de Liaison des Géometres Européens) ve dnech
29. 2. a 1. 3. 2008 v Praze navrhl výkonný výbor Valného shromáždění podle článku 4.4 stanov, aby Ing. Václav Slaboch, CSc. byl jmenován čestným členem CLGE.
Ing. Václav Slaboch se narodil v Praze 5. 7. 1939. Studium geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze dokončil v roce
1962. V roce 1964 nastoupil do Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického (VÚGTK). Kandidátskou disertační práci Místní sítě měřené trilaterací obhájil v roce 1976. Absolvoval dále postgraduální studium ČVUT na téma Počítačové programování a matematické metody řízení a vykonal státní zkoušky
z několika jazyků.
V letech 1968 a 1969 pracoval jako zeměměřič na velkých stavbách ve Velké Británii. Od roku 1978 až do roku 1981 byl odborným konzultantem a koordinátorem projektu OSN v oboru kartografie pro vládu Guinea/Conakry v Africe. Jeho zahraniční působení
pokračovalo i později. V letech 1990 až 1995 byl vyslán na ostrov
Malta jako zeměměřický konzultant vlády Republiky Malta.
Po návratu ze zahraničí a po několikaletém působení na Českém
úřadu zeměměřickém a katastrálním (ČÚZK), byl v letech 1998 až
2006 ředitelem VÚGTK.
Je stále předsedou Terminologické komise ČÚZK, členem Výkonného výboru České asociace pro geografické informace, členem
poradní Rady pro metrologii a členem vysokoškolských zkušebních
komisí. Od roku 1995 přednášel na Stavební fakultě ČVUT inženýrskou geodézii v angličtině a katastrální měření ve francouzštině.
Je zakládajícím členem Federace frankofonních geometrů.
Po celou dobu svého odborného působení je aktivním členem Českého svazu geodetů a kartografů, jehož byl řadu let místopředsedou.
Měl na starosti mezinárodní styky. Je národním delegátem za ČR
v komisi 5 FIG. Byl členem Evropské expertní skupiny pro kvalitu,
čestným členem The Malta Institute of Surveyors a členem Řádu
maltézských rytířů.
V Radě evropských zeměměřičů pracoval v letech 2003 až 2007
jako místopředseda pro profesní vzdělávání. Za dlouholeté působení
ve vrcholných národních a mezinárodních zeměměřických organizacích, které vždy a v každém směru naplňovalo vizi a poslání CLGE
doporučila Rada na svém zasedání dne 1. 3. 2008 v Praze Václava
Slabocha ke jmenování svým čestným členem. Valné shromáždění
tento návrh schválilo (obr. 1).

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Konference a výstava
NAV07 – The Navigation Conference
and Exhibition
005:528:629

Ve dnech 30. 10. až 1. 11. 2007 se v Londýně konala konference
spojená s výstavou NAV07 – The Navigation Conference and Exhibition. Konferenci uspořádal Royal Institute of Navigation (RIN) ve
spolupráci s dalšími pěti organizacemi. Podtitul této konference byl
“Are We There Now?”. Konference se zúčastnilo více než 200 delegátů z 22 zemí. Spektrum delegátů bylo opravdu pestré, zasahovalo
celou škálu od výzkumu a vývoje přes dodavatele nebo specialisty
na infrastrukturu až po uživatele.
Na výstavě, která byla součástí konference, mělo svůj stánek 12
firem. Jednalo se o producenty technologií pro navigaci, poskytovatele navigačních služeb, ale i konzultantské firmy a oborové organizace.
Předseda RIN D. Last ve svém úvodním vystoupení zdůraznil
hlavní myšlenky projektu Galileo. Tvrzení, že Galileo bude relativně imunní proti rušení a spoofingu, označil za mýtus, protože
Galileo bude sdílet obdobné frekvence jako „zranitelné“ GPS. Se
zprávou o stavu projektu Galileo vystoupil místopředseda
UKSpace R. Peckham. Ve svém vystoupení účastníky seznámil
s faktem, že je třeba 3,4 miliardy EUR, z čehož je potřeba více než
2/3 ještě sehnat. Pokud by chybějící částka byla vzata např. z rozpočtu na zemědělství, mohlo by 30 satelitů fungovat v polovině
roku 2013 – o pět let později než se původně předpokládalo. Infrastruktura Galilea by měla být vybudována do roku 2010. Na mezinárodní úrovni se zajišťuje interoperabilita s GPS a kontaktují
ruskou stranu pro možnost propojení se systémem GLONASS
v souvislosti s uvolňováním tajného režimu systému GLONASS.
Galileo spolu s GPS by měl být světovým standardem pro civilní
GNSS. Posledním příspěvkem plenární sekce byla zpráva o stavu
eLoran přednesená výkonným ředitelem eLoran J. Dohertym.
Další prezentace konference byly v roce 2007 poprvé v její historii rozděleny do sekcí, protože se sešlo velké množství prezentací,
kterých nakonec zaznělo téměř 80 a dalších 11 bylo vedeno jako rezervní.
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Sekce v průběhu konference byly zaměřeny:
1. Infrastruktura GNSS
2. Námořnictvo - e-navigation
3. Integrovaná navigace
4. Navigace pomocí radiofrekvence
5. Osobní navigace
6. Námořní automatické identifikační systémy
7. Železniční a silniční aplikace
8. Námořnictvo - praxe v navigaci
9. Určování polohy jinými systémy než GNSS
10. Námořnictvo - předcházení problémům
11. Letectví
12. Vláda a bezpečnostní systémy
13. Vysoce výkonné GNSS
14. Inerciální navigace a testování systémů
B. Wadsworth ve vyzvané přednášce promluvil o významu
e-Navigace, sofistikované navigaci s výměnou aktuálních dat. Vyzdvihl její přednosti – efektivitu, zvýšení bezpečnosti a ochranu životního prostředí. Tyto myšlenky byly v navazující prezentaci N.
Warda ještě dále rozvinuty.
G. Giovanni ve svém příspěvku věnovaném algoritmům pro ověření přesnosti výškové složky pomocí dat GNSS a inerciálního navigačního systému představil vývoj zlepšeného Kalmanova filtru pro
náhradu GPS při výpadku signálu. Bylo zjištěno, že informace
o rychlosti přesnost výsledku příliš neovlivňuje, hlavní vliv má magnetická odchylka, jejíž vliv je třeba dále redukovat.
V sekci personální navigace byly zajímavé příspěvky věnované
vlivu orientace antény na příjem signálu GPS v místnosti – aplikace
pro identifikaci volajících z mobilu s integrovaným GPS na linky záchranného systému a příspěvek o integrovaném personálním navigačním systému využívajícím GNSS, mikroelektronické mechanické senzory, magnetometr a barometrický výškoměr. V rámci
projektu byl vytvořen prototyp integrující čtyři způsoby zjišťování
polohy chodce.
P. Vaniš prezentoval příspěvek věnovaný metodice zjišťování horizontální přesnosti GPS přístrojů na základě nízkého počtu kampaní. P. Harris účastníky seznámil s projektem pro vývoj tenkého
klienta pro výběr mýtného na evropských silnicích. Jedná se o komplexní řešení problematiky výběru mýtného, kde jednotlivé státy mají
různé způsoby a systémy pro výběr. Do modelového řešení byly zahrnuty Rakousko, Německo, Itálie, Švýcarsko, Španělsko a Francie.
Systém se kromě existujících zařízení pro vlastní výběr skládá z palubní jednotky a centrálního sběrného serveru, který zpracovává informace o pohybu vozidel a na jejich základě předává výběrčím mýtného z jednotlivých zemí informace o průjezdech a částkách
k proplacení. Palubní jednotka obsahuje přijímač GPS, odometr, gyroskop, digitální kompas a akcelerometr, na jejichž základě vyhodnocuje polohu, případně průjezd mýtnou branou. Celé řešení je založeno na „událostech“ jako je průjezd kolem mýtné brány nebo
jiného předdefinovaného bodu jako je hranice zón nebo států. Výhodou pro uživatele je, že pro výběr mýtného potřebuje pouze jeden
přístroj.
Z České republiky se zúčastnili prof. F. Vejražka a P. Kovář z Fakulty elektrotechniky (FEL) ČVUT, kteří prezentovali možnosti využití signálu DVB-T pro navigaci, dále J. Roháč taktéž z FEL ČVUT,
který vystoupil s příspěvkem věnovaným měření v městských kaňonech pomocí upravené levné měřící jednotky. Z Univerzity Pardubice se zúčastnil J. Konečný.
Konferenci zakončil předseda organizačního výboru konference
a technického výboru Royal Instute of Navigation prof. Norris shrnutím hlavních příspěvků, zvláště pak příspěvků týkajících se projektu Galileo a diskuzí o dalším vývoji Galilea v souvislosti s RIN.
Na závěr všechny pozval na další ročník konference.

Obr. 1 Výtyčka v ruce Ing. J. Ratiborského

Obr. 2 Výherce předplatného časopisu GaKO
Ing. J. Walenka

RNDr. Pavel Vaniš,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby
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Dne 18. 3. 2008 se v klubu Roxy v pražské Dlouhé ulici konalo další
kultovní setkání studentů, pedagogů a přátel oboru Geodézie a kartografie ČVUT v Praze. Hudební produkce, soutěže, tradiční křest
studentů prvního ročníku, který výtyčkou vykonal Ing. Jan Ratiborský, CSc. (obr. 1) a příjemná uvolněná zábava, tak to vše bylo náplní tohoto setkání. V průběhu večera byly k zakoupení i lístky do

tomboly, ve které se nacházely rozmanité ceny od pochutin, přes
hodnotné publikace, předplatné odborných časopisů až po počítačové příslušenství či programy.
Sponzorem akce byl i časopis Geodetický a kartografický obzor
(GaKO), jehož redakce do tomboly věnovala dva kompletní ročníky
časopisu 2007 a dvě předplatné na rok 2008.
Jedním z výherců cen GaKO se stal Ing. Jiří Walenka (obr. 2) s jehož jménem se čtenáři již mohli setkat, neboť byl spoluautorem
článku v časopise (viz GaKO 2005/4).
Všem studentům hodně úspěchů při získávání odborných vědomostí a jejich pozdější úspěšné uplatnění v praxi.
Petr Mach,
technický redaktor GaKO
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Stejně jako v loňském roce, tak i letos byl Geodetický a kartografický obzor (GaKO) mediálním partnerem veletrhu GEOS, který se
konal ve dnech 28. 2. až 1. 3. 2008 na výstavišti v Praze-Letňanech.
Byl to v pořadí 3. mezinárodní odborný veletrh geodézie, kartografie, navigace a geoinformatiky a společně s ním probíhaly i veletrhy
Aquaset, Moderní vytápění, Nový byt a dům a Dřevostavby.

Panelová expozice (obr. 1), kterou se časopis na veletrhu
prezentoval, oslovila nejen odborníky z oboru, kteří časopis znají,
ale i laickou veřejnost. Ta se v prezentaci seznámila s historií
i současností časopisu a volně k dispozici byla ukázková čísla
a kalendář. Vystavovatelé pak obdrželi nejnovější číslo časopisu.
Součástí veletrhu byla i konference, která se konala 27. a 28. 2.
2008 v konferenčním sále na Novotného lávce.

Obr. 1 Panelová expozice časopisu GaKO

Petr Mach,
technický redaktor GaKO

