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VENCOVSKÝ, M.

rPHlIHAP,

K problematice

DTM a jeho grafického

Geodetický a kartografický
87-94, 8 obr., Ut. 13

obzor,

miizorněnf

34, 1988,

Č.

4, str.

Přehled vývoje postupu tvorby digitálního
terénnlho
modelu [DTM]. Další vývoj dlgltálnlho modelu v Ústavu geologie a geotechnlky
Ceskoslovenské
akademie
věd. Zpusoby grafického znázorněni DTM s ukázkamI.
Barevné znázorněni
modelu pomoci zařlzenl PERICOLOR.

,lJ,.

J1orH4ecKoe 060CHOBaHHe KapTorpaCllH4ecKoK
nHCH

HaA-

reoAe3H4ecKHK
H KapTOrpalPH4eCKHK o630p,
1988, CTp. 94-98, 2 pHC., nHT. 7

34,

AHanH3HpyIOTclI pa3nHllHble BnHlIHHlI, onpeAenlllOlllHe
cOAeplKaHHe H lPOpMY3neMeHToB
KapTOrpalPHlleCKHX HaAnHceK Ha3BaHHK H3 o6nacTei1: HAeonorH4ecKo-collHanbHoK, nHHrBHcTH4ecKoK, THnOrpalPH4ecKoi1
H KapTOrpalPH4ecKoK. Hx TlllaTenbHoe onpeAeneHHe
lIBnlleTClI OCHOBHblM HCXOAHblMMOMeHTOMAnll T04·
Horo H nocneAOBaTenbHoro onpeAeneHHlI KapTorpalPHlleCKOK HaAnHCH.

1: [528.9[048] :912.43]
HRNČIAR, D.
Fi1ozofia mapového

[528.235 + (528.087 +528.14)]:

popisu

Geodetický a kartografický
94-98, 2 obr., Ut. 7

[528.482.3:627.8]

KOWAP>K,R
obzor,

34, 1988, Č. 4, str.

Analyzujú sa rtlzne vplyvy determlnujúCe obsah a formu prvkov mapového popisu pochádzajúce
z oblasti:
Ideologlcko-sociálnej,
IIngvIstickej,
typograflckej
a
kartografickej.
Ich dllsledná definlcia je základným
východiskom k exaktnému a konzekventnému
definovanlu mapového popisu.

H3MepeHI111 H ypaBHHBaHHe reOAe3H4eCKHx ceTeK
Anll onpeAeneHHlI AeCllopMaqHK 301lbHblX HaCbmeK
reOAe3HlleCKHK

H

1988, CTp. 98-100,

KapTOrpalPHlleCKHK

o630p,

34,

1 pHC., nHT. 1

nOcpeAcTBoM H3MepeHHK AelPOpMa4HK 30nbHblX HaCblneK nonYllalOTclI Heo6xoAHMble AaHHble 06 HX
cTa6HnbHocTH. npHMep Bbl60pa ceTH Ha6nlOAaeMblx
nYHKTOB H nYHKTOB Ha6n10AeHHlI, cnoco6 ypaBHHBaHHlI H TOllHOCTb H3MepeHHK. npHBeAeHbI HeKOTOpble peKoMeHAa4HH H3 npaKTHKH.

[528.235+ [528.087+ 528.14]]: [528.482.3:627.8]
KOŠAŘ, ].
Měření a vyrovnání geodetických
mací popílkových hrázi
Geodetický a kartografický
98-100, 1 obr., lit. 1

síti pro určení defor-

528.932.5:681.3.05
VENCOVSKÝ, M.

obzor, 34, 1988, Č. 4, str.

Měřením deformaci popllkovýCh hrázi se zlskávajl nutné údaje o jejich stabmtě. Příklad volby sltě pozorovaných a pozorovacích bodu, postup vyrovnání a přesnost měření. Na základě zkušenosti jsou uvedena některá doporučeni.

Zur Problematik
Darstelluug

des

DGM und

Geodetický a kartografický
Selte 87-94, 8 Abb., Lit. 13

selner

obzor,

graphischen

34, 1988, Nr.

4,

Oberslcht der Entwlcklung von Verfahren der Gestaltung des Dlgltalen Geliindemodells
[DGM]. Weltere
Entwlcklung
des DGM lm Institut der Geologie und
Geotechnik der Tschechoslowaklschen
Akademie der
WIssenschaften.
Verfahren
der graphlschen
Darstellung des DGM mlt Mustern. Farblge Darstellung
des
Modells mit H1lfe der PERICOLOR Anlage.

528.932.5:681.3.05
BEHUOBCKH,

M.

K npo6neMaTHKe UMP H ee rpaCllH4ecKoro
lKeHHlI
reOAe3H4eCKHK H KapTorpaCllH4ecKHK
1988, CTp. 87-94, 8 pHC., nHT. 13

H306pa-

o630p,

1: [528.9(048) :912.43]
HRNČIAR, D.

34,

0630p pa3pa6oTKH TeXHonorHH C03AaHHlI lIHlPpOBOK
MOAenH penbelPa (UMP). ,lJ,anbHeKwall pa3pa6oTKa
lIHlPpOBOK MOAenH B HHcTHTYTe reonorHH
H reoTeXHHKH lIexocnoBallKo'l
aKaAeMI1H HaYK. Cnoco6bl
rpalPH4eCKOro H306pa>KeHHlI QMP, AononHeHHble HnnIOCTpal.lHlIMH~UBeTHOe H306pa>KeHl1e MOAenH C noMOlllblO YCTpoKcTBa "nEPY1K0J10P".

Die Philosophie

der Kartenbeschriftung

Geodetický a kartografický
Selte 94-98, 2 Abb., Lit. 7

obzor,

34, 1988, Nr.

4,

Es werden verschledene
Elnfliisse analyslert,
dle den
Inhalt und dle Form der Elemente der Kartenbeschr1ftung besUmmen, und vom Ideologlsch-sozlalen,
Ungulstischen,
typographlschen
und kartographlschen
Berelch stammen. lhre folgerlchUge Defln1t1on blldet
den grundlegenden
Ausgangspunkt
zur exakten
und
konsequenten
Defin1t1on der Kartenbeschrmung.

[528.235+ (528.087 + 528.14J]: [528.482.3:627.8]
KOSAŘ, J.
Die Vermessung
und Ausgleichung
von geodiitischen
Netzen zur Bestimmung der Deformationen
von Flugaschendiimmen
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 4,
Selte 98-100, 1 Abb., Lit. 1
Durch dle Deformatlonsmessung
der Flilgaschendiimme
werden notwendlge
Angaben Uber Ihre Stabllltiit gewonnen. Eln Belsplel der Wahl des Netzes von beobachteten
Punkten
und Beobachtungspunkten.
Das
Ausglelchungsverfahren
und dle Messungsgenaulgkelt.
Auf Grund der Erfahrungen
werden elnlge Empfehlungen angegeben.

528.932.5:681.3.05
VENCOVSKÝ, M.
On the Problem of DTM and its Graphic Representation
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 4, pp.
87-94, 8 flg., 13 ref.
Revlew of development
of the processes
of creatlng
the dlgltal terraln model (DTMJ. Further development
of the dlgltal modeL ln, the lnstltute
of. Geology and
Geotechnlcs
ofCzechoslovak
Academy
of Sclences.
Methods of graphlc
representatlon
of DTM wlth
examples. Coloured representatlon
of the model by
means of the PERICOLOR equlpment.

528.932.5:681.3.05
VENCOVSKÝ, M.
La problématique
dn modele digital
et sa représentation
graphique
Geodetický
ges 87-94,

a kartografický
8 lllustraUons,

de terrain

(DTMJ

obzor, 34, 1988, No. 4, pa13 ,blbllographles

Apergu de I'évolution
des procédés d'élaboratlon
du
moděle dlgltal de terraln. E:volutlon ultérleure
du moděle
dlgltal
réallsé
par
l'lnstltut
de
Géologle
et
de Géotechnlque
de I'Académle
Tchécoslovaque
des Sclences.
Manleres
de représentatlon
graphlque
du DTM avec échantlllons.
Représentatlon
graphlque
du modele en couleurs
par le dlsposltlf
PERICOLOR.

1: [528.9(048J :912.43]
HRNČIAR, D.
PhiIosophie

de la description

GeodeUcký a kartografický
ges 94,-98, 2 IllustraUons,

cartographique

obzor, 34, 1988, No. 4, pa7 blbllographles

On élabore les analyses de dlfférentes
lnfluences
détermlnant
le contenu et la forme des éléments de la
descrlptlon
cartographlque
émanant
des domalnes
ldéologico-soclal,
llngulstlque,
typographlque
et cartographlque.
Leur déflnlUon systémaUque
est l'lssue
prlnclpale pour la déflnitlon exacte et conséquente
de
la descrlption
cartographlque.
1: [528.9(048 J:912.43]
HRNČIAR, D.
PhiIosophy of the Map Lettering
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 4, pp.
94-98, 2 flg., 7 ref.
Dlfferent effects determlnlng
the contents and form
of the map letterlng elements from soclal-Ideologlcal,
lIngulstic, typographlc,
and cartographlc
spheres are
analysed. Thelr conslstent deflnltlon forms a basls for
exact and consequent deflnltlon of the map letterlng.

[528.235+ (528.087 +528.14J]: [528.482.3:627.8]
KOSAŘ, J.
[528.235+ (528.087 + 528.14J 1: [528.482.3:627.8]
KOSAŘ, J.
Measurement
and Adjustment
of Geodetic Networks
for Determiniug the Deformation
of Ash Pil es
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 4, pp.
98-100, 1 flg., 1 ref.
By measurement
of ash plles deformatlons
the necessary data about thelr stablI!ty are galned. Example af
cholce of observed aud observatiou staUans, the procedure of adjustment,
and accuracy of, measurement.
Some recomme'ndaUons
are glven on the basls of experlence.

Mesurage et rectlfication
vue de la détermination
de fraisiI
Geodetický a kartografický
ges 98-100, 1 lllustratlon,

des réseaux géodésiqnes en
des déformations
de digues
obzor, 34, 1988, No. 4, pa1 blbllographle

Par mesurage des déformatlons
de dlgues de fralsll,
on obtient les dates nécessalres sUr la stablllté de celles-ci. Exemple de cholx du réseau des polnts observés et d'observaUon,
procédé de rectlf1catlon
et préclslon du mesurage.
Quelques conseUs publlés li la
base d'expérlences
acqulses.
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K problematice DTM a jeho
grafického znázornění

87

,
Ing. Miloš Vencovský, CSc.,
Ustav geologie a geotechniky ČSAV, Praha

Formulace digitálního terénního modelu (DTM) jakož
i způsoby jeho grafického znázornění se vyvíjejí v závislosti na zdokonalování prostředků výpočetní a zobrazovací techniky. V našich domácích podmínkách
směřoval a směřuje tento vývoj k vytváření realizovatelných forem DTM na středním počítači s následnou obvykle "off line" kresbou většinou izočarových
plánů pomocí automatických koordinátografů. I když
další vývoj automatizace této jedné ze základních úloh
topografie a kartografie se bude možná ubírat poněkud jiným směrem, budou DTM zmíněné koncepce
jakož i jejich grafická znázornění ve formě liniových
kreseb používány u nás ještě i v nejbližší budoucnosti
S ohledem na tento předpokládaný vývoj, je nutno
tedy chápat i dále uvedené způsoby řešení problematiky
DTM jakož i získané výsledky.

V současné době je možnoDTM definovat jako :výpočetní proceduru, realizovanou pomocí samočinného počítače, která umožňuje vytvořit z daného souboru - DB
výškových bodů terénní plochy její matematický
model tak, aby tento model terénní plochu co nejvýstižněji aproximoval a zároveň umožňoval v libovolném bodě modelu provést základní morfometrická
šetření. S ohledem na tuto definici je matematická
formulace odpovídajícího DTM značně komplikovaný
problém, neboť terénní plocha není plochou analytickou a nemusí být ani plochou spojitou a hladkou.
Na této ploše se tedy mohou vyskytovat vedle regulárně hladce křivých a spojitých oblastí i oblasti zcela
rovinné nebo nespojité, které zde tvoří morfologické
singularity většinou technogenního původu (terénní
hrany, stupně, otvory atd.). Každé dnes známé řešení
vychází tudíž z jistého teoreti ckého zjednodušení tohoto problému, které obvykle vyplývá ze zamyšleného
použití DTM. Podle způsobu konstrukce lze tato řešení rozdělit rámcově do dvou základních skupin.
a) DTM hladce křivé terénní
plochy tedy bez
shora uvedených morfologických singularit, ve formě
souboru výškových bodů, odvozených jistou interpolační metodou z bodů DB v uzlových bodech pravidelné pravoúhelníkové, obvykle čtvercové tzv. rastrovací sítě, definované v horizontální souřadnicové
bázi DB. Interpolace výškové souřadnice v jistém bodě modelu tedy i v každém bodě rastru se děje z těch
bodů DB, které se podle zvoleného pravidla vyberou
v nejbližším okolí interpolovaného bodu. Způsob výběru těchto okolních bodů, jakož i způsob zmíněné
interpolace bývá různými autory různě volen. V zásadě
je však vždy definována v okolí interpolovaného
bodu xo,Yo,zo zvoleným způsobem interpolace dvourozměrná funkoe z = (x-xo, Y-Yo), která nabývá

t

obzor

pro body z tohoto okolí hodnot jejich výškových
souřadnic a pro x = Xo a y = Yo hledanou hodnotu zoo
I když je obecný analytický tvar této dvourozměrné
funkce (zvážené aritmetické průměry, prostorové
polynomy, multikvadriková interpolace apod.) při
interpolaci libovolného bodu zachován, mění se znění
této funkce v každém interpolovaném bodě s ohledem
na výběr bodů v jeho okolí. Z tohoto výběru se totiž
konkrétní znění interpolační funkce určuje [1], [2].
V důsledku těchto možných změn interpolačních funkcí nelze takto konstruovaný DTM považovat za hladce spojitý a exaktní morfometrická šetření v jeho
obecném bodě jsou teoreticky nemožná. Aby se pře~lenul tento nedostatek, provádí se obvykle nejdříve
mterpolace výškových souřadnic uzlových bodů
ne příliš husté rastrovací sítě a jednotlivými čtyřúhelníkovými elementy se proloží takové analytické funkce,
které splňují podmínky hladké spojitosti s podobnými funkcemi všech čtyř elementů sousedících, tedy
způsobem popsaným např. v [1] nebo [3]. V daném
případě je již DTM ve tvaru hladce spojité plochy,
sestávající z mozaiky čtyřúhelníkových plošných elementů, ovšem mnohdy se již velmi lišící od plochy
originální a teoreticky již neprocházející body DB.DTM
této koncepce je tudíž vhodný pro aproximace hladkých a ne příliš členitých ploch,kdy nezáleží na modelovém vystižení detailů v jejich morfologii. Autorovy
vlastní zkušenosti [2] s DTM této první skupiny jsou
velmi dobré. Jedna z posledních verzí tohoto DTM
vyvinutá
La~oratoři model?vání Ústavu geologie
a geotechmky eSA V Praha (DGG) koncem minulého
desetiletí a používající multikvadrikovou interpolaci,
je dodnes užívána jednak k automatizované tvorbě
plánů izokřivek spojitých deformací rovinných i prostorových horninových modelů, jednak k modelování
a izočarové analýze hladkých geologických ploch, definovaných údaji vrtných průniků geologickým tělesem.

v:

. b)DTM univerzálního
typu pro terénní plochy
Jak s oblastmi hladce spojitými, tak s oblastmi rovin.
nými či nespojitými, založený na vytvoření tzv. bázové trojúhelníkové sítě z horizontálních průmětů
bodů [4], [5]. DTM konstruovaný nad touto sítí může
totiž obsáhnout všechny známé údaje o terénní ploše,
tedy především o její terénní kostře. DTM této druhé
skupiny je možno si představit jako soubor prostorových plošných elementů trojúhelníkového tvaru v půdoryse, jejichž vrcholy jsou totožné s body DB a jejichž
plochy přecházejí do ploch sousedních elementů v závislosti na morfologii originální plochy. Tedy hladce
a spojitě v oblastech hladce křivé terénní plochy a hranatě či nespojitě v místech lineárních morfologických
singularit (terénní hrany, stupně, otvory a pod.). DTM
této koncepce může tudíž nabývat
- formy lineární, vystihující rovinné oblasti terénní
plochy,

1988/87
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- formy nelineární, aproximující hladce křivé oblasti
terénní plochy
- formy, kdy lineární forma přechází v nelineární a naopak, tedy umožňující modelování styků rovinných
oblastí s oblastmi hladce křivými ..
Lineární forma považovaná v uvedené koncepci
hladce křivého DTM za formu singulární, je složena
z rovinných trojúhelníkových elementů, vytvářejících otevřený polyedr směrem k půdorysně. Každý
tento element je typu SSS, tj. jeho třemi singulárními
vrcholy typu S nelze proložit křivou plochu a nelze
tudíž ani v jednom z nich určit tečnou rovinu k této
ploše. DTM pouhé lineární formy je znám a používán
k různým pracím stereometrickým, projekčním, ale
i topograficko-kartografickým více již než dvě desetiletí.
Modelování hladkých terénních ploch lineárním DTM
je ovšem oprá"rěné jen při náležitě hustotě bodů DS
tedy, když lze předpokládat, že tento "hranatý" DTM
dostatečně přecuě aproximuje křivou terénní plochu s ohledem na následné využití. Ze zkušeností
vyplývá, že jej nelze doporučit pro základní způsob zobrazení DTM, tj. k tvorbě izočarových plánů. V daném
případě je původně každá izočára určena jako otevřený či uzavřený tzv. vy tvářecí polygon. Má-li být těmito izočarami vystižena hladká plocha, nahrazují se
tyto polygony různými hladkými křivkami (postupné
polynomy, spliny, kruhové oblouky apod.), které se
P10kládají vrcholy těchto polygonů. Takto vzniklý
h adký izočarový popis hranatého DTM nevede mnohdy k přijatelným výsledkům, neboť v důsledku vzdalování hladkých křivek od průvodních polygonových
stran může dojít k sražení či protětí těchto křivek [5].
Nelineární formu DTM tvoří, jak bylo již řečeno,
systém křivých, k sobě přilehlých plošných elementů,
zkonstruovaných nad jednotlivými trojúhelníky bázové sítě tak, aby jednak dobře aproximovaly originální
terénní plochu a zároveň vytvořily spojitou a hladkou
plochu. V současné době není známo mnoho těchto
řešení [4], [6]. Autorovo řešení uvedené v [5], se za-

kládá na konstrukci tzv. vrcholové plochy v každém
bodě DS, který leží na hladce křivé terénní ploše a je
tudíž typu R (regulární). Tato plocha je definována
jistou analytickou dvourozměrnou funkc;í v(x,y), která prochází jak bodem, ve kterém je konstruována, tak
všemi tzv. okolními body DS, tj vrcholy trojúhelníkových elementů, které se v tomto boděstýkají.Výsledná plocha f(x, y) je v každém elementu typu RRR odvozena jako zvážený aritmetický průměr tří vrcholových ploch, příslušných vrcholům elementu. Volbou
vhodné vahové funkce p( x,y) lze docílit hladké spojitosti výsledné plochy f(x,y) s přilehlými plochami elementů sousedících
a
~ v;(x, y) . Pi(X, y)
i=l

a
~p;(x,y)
;=1

Vrcholovou plochu v(x,y) je možno konstruovat
různým způsobem [5]. Za nejvhodnější a co se týče
numerického řešení nejrychlejší, lze označit způsob
který vychází z předchozí konstrukce tečné roviny
v každém bodětypuR[4]. Vrcholová plocha jev jistém
bodě R definována jako soustava rovinných křivek,
určených v nespočetném svazku svislých řezů, s osou
procházející daným bodem R. Křivku (obr. 1a), vytvářející vrcholovou plochu elementu Rt R2 Ra v bodě
Rt, je možno v jisté rovině řezu definovat vztahem

ve kterém konstanty a, b, c se určí ze známých poloho.
vých vztahů mezi bodem Rt> tečnou Ul tj. průsečnicí daného řezu se zmíněnou tečnou rovinou, a průsečíkem Qt
tohoto řezu s křivkou, která je sestrojena ve svislé
rovině, procházející protilehlou stranou elementu,
z křivek (2) v bodech R2 a Ra jako jejich zvážený aritmetický průměr při užití váhové funkce ze vztahu (1).
Tato váhová funkce je v daném řezu uvažována ve
tvaru
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Hladká spojitost ploch elementů obou těchto typů
není na stranách RS zcela přesně splněna, je ovšem
přijatelná pro praktické využití této třetí formy DTM.

plány jsou nejužívanějšími způsoby grafického znázornění DTM, neboť poskytují úplné in.
formace o morfologii DTM jak po stránce kvalitativní
tak kvantitativní. Vytvoření vhodného softwaru pro
automatizovanou tvorbu izočarových plánů není ovšem
úkolem jednoduchým. Obtížnost řešení tohoto úkolu
vzrůstá s ohledem na stupeň vývoje užitého DTM.
Jestliže lze toto řešení např. pro lineármí formu DTM
2. skupiny považovat za středně. obtížné a časově již
dosti náročné, vzrůstá obtížnost téhož řešení pro tento
DTM s uvážením všech jeho tří morfologických forem
nebývalouměrou
a vede možná k několikaletému
vývoji příslušných softwarových prostředků. Podobně
je tomu i v případě automatizace izočarového popisu
DTM 1. skupiny, tj. rastrového typu. Podle dosud
zveřejněných zpráv, jsou proto v našich domácích
podmínkách vyvíjeny izočarové programy jen na několika málo odborných pracovištích, a to převážně jen
pro DTM 1. skupiny [9].
lzočarové

4
~ai_I.i-1.xi-l.yi-l,
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v obou bodech typu R.Bod P výsledné plochy je tedy
určen jako zvážený aritmetický průměr poloh bodů
P1,P2, ležících na křivkách (2), určených v bodech
Rl a R2 (obr. lb).

)

přičemž T je horizontální vzdálenost krajních bodů
křivky. Bod P výsledné plochy f (x,y) je tedy při uvedené konstrukci vrcholových ploch určen jako zvážený aritmetický průměr poloh třech bodů P1, P2, Pa,
které leží na jim příslušných křivkách, zkonstruovaných v bodech Rlt R2, Ra (obr. 1 a).
I když uvedená konstrukce nelineárního DTM není
teoreticky extaktní, poskytuje, jak vyplývá z praktických aplikací (viz obrazové přílohy), přijatelné výsledky.
Plochu f(x,y) je ovšem možno konstruovat i jinými
zcela extaktními způsoby. Jedním z nich je její formulace bikubickým polynomem
f(x,y)=

obzor

(4)

j~li~l

ve kterém je uvažován 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10.
a 13. člen.Konkrétní znění tohoto polynomu, tj .konstanty aoo, alO, a20, aao, aOl> a1lt a2lt a02' a12, se v daném elementu odvodí z IOti podmínek z nichž 9 lze sestavit
ze známých prostorových souřadnic vrcholů elementu
a známých 1. parciálních derivací v těchto vrcholech
získaných opět ze zde konstruovaných tečných rovin
[4]. Podmínka 10. může být různě zvolena. Její volba
je do jisté míry problematická a ovlivňuje výsledný
tvar plochy f(x,y). Autor ji definoval tak, že,určil pro
zo,Yo souřadnice těžiště odpovídajícího bázového trojúhelníka hodnotu f(xo,yo), a to způsobem uvedeným
shora, tj. podle vztahu (1); tedy určil 4. známý bod hledaného polynomu.
Formulace plochy f(x,y) výrazem (4) nevede ovšem
k exaktnímu splnění hladké spojitosti této plochy
s podobnými plochami v přilehlých elementech. I když
rozdíly ve stycích těchto ploch jsou velmi malé v důsledku společných 1. parciálních derivací v koncových
bodech styků, zůstává spojité shlazení ploch na těchto
stycích dosud otevřeným problémem.
V třetí formě DTM, kdy lineární forma přechází do
nelineární a naopak, mohou vznikat podle shora za·
vedené typizace bodů DS trojúhelníkové elementy
typu buď RRS nebo RRS. Při analytické formulaci
plochy f(x,y) v elementu RSS je nutno postihnout její
spojité shlazení od bodu typu R, ve kterém má tato
plocha ještě křivý průběh, směrem k oběma bodům
typu S v přímku. Podobně v elementu typu RRS musí
být plocha f(x,y) shlazena od obou bodů typu R směrem k bodu typu S tak, aby byl zachován spojitý styk
této plochy s plochami v elementech, přilehlých podél
stran RS. Jde o dosti komplikovaný problém, jehož
řešení provedl autor ne zcela exaktním, ale po praktické stránce přijatelným způsobem, při využití formulace ploch f(z,y) výrazem (1) a formulace vrcholových ploch způsobem, vycházejícím z výrazu (2).
V elementu typu RSS je plocha f(x,y) přímo vrcholovou plochou, zkonstruovanou v bodě R tak, že každá
křivka (2) prochází bodem Q, ležícím na přímé spojnici obou bodů typu S. Bod P (obr. lb) plochy f(x,y)
je tedy přímo bodem křivky (2) zkonstruované v bodě
R. V elementu typu RRS se pak na vytvoření plochy
f(x,y) podílejí vrcholové plochy a vahové funkce pouze

o

Vývojem izočarových programů pro DTM obou skupin se v minulých letech zabýval i autor, a to v souvislosti s automatizací grafického znázornění výsledků
měření deformací rovinných a prostorových horninových modelů, o čemž je již učiněna zmínka v 2. odstavci. vývoj vedl od verzí úzce spocializovaných k verzím
zcela obecně použitelným. Dnes tyto programy tvoří první - základní větev systému GRDT M, který
je v Laboratoři modelování DGG vyvíjen k automatizovanému znázorňování DTM různými, dnes možnými způsoby. V této první větvi systému jsou tedy
soustředěny programy jak pro kresbu izočarových
plánů DTM 1. skupiny, tak programy, umožňující
tvorbu DTM skupiny 2. ve všech třech shora uvedených formách s následnou izočarovou analýzou a "off
line" kresbu izočarových plánů na grafickém zařízení
typu CORAGRAPH, DIGIGRAPH 3. 5G nebo CALCOMP 960/918. Programy jsou realizovatelné na středním počítači a jsou stavebnicového charakteru. Umožňují vytvořit vhodnou konfiguraci pro izočarový popis ploch z .oblasti geologie, topografie, strojírenství
projektování stavebních děl apod. Některé konfigurace těchto programů jsou dnes rutinně využívány též
několika mimorezortními
pracovišti. Ukázky izočarových plánů uvedených v příloze, jsou výsledky
realizace základní konfigurace. Detailní informace
o těchto programech jsou obsaženy v [10] a [11].
Třírozměrné pohledy jsou dnes čím dále tím žádaněj.
šími dokumenty, které ozřejmují velmi sugestivním
způsobem morfologii DTM. Jejich současný rozvoj
vyplývá ze stále vzrůstající výkonnosti výpočetní
techniky a počítačové grafiky. V zásadě vznikajJ
tyto pohledy kresbou průmětů křivek svislých řezů,
vedených DTM a zorganizovaných do jistého vhod.
ného systému. Kresba těchto průmětů je pak obvykle
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obrysem stínu všech již promítnutých kulis tohoto
2. systému (obr. 2). Jelikož však většina třírozměrných pohledů bývá provedena z nadhledu, stačí obvykle vytvořit jen jejich horní části, neboť jejich
spodní části jsou prázdné. Všechny průměty křivek
2. systému kulis jsou tedy zcela zakryty první kulisou tohoto systému. Uvedené desktiptiyní schéma
vytvoření tohoto typu pohledu je pouze rámcové.
Detailní propracování algoritmu podle tohoto schéma
vede k formulaci a analytickému řešení řady dílčích
úloh, souvisejících např. s řešením zákrytů na okrajích DTM a v místech, kde se horní část pohledu stýká
s jeho dolní částí nebo s uspořádáním centrálního pohledu, když je centrum promítání umístěno v prostoru
DTM apod.
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vyřešena s ohledem na jejich tzv. zákryty, podmíněné
geometrickými parametry užitého rovnoběžného či
centrálního promítání. Tyto pohledy lze ovšem považovat vždy jen za dokumenty kvalitativního charakteru. Nemohou být tudíž užity k topometrickým
či kartometrickým účelům jako izočarové plány,
zvláště je-li užito centrálního promítání. Nicméně
jejich užití netkví jen v jejich dokumentační funkci.
Mimo jiné mohou účinně sloužit např. při projektování stavebních a urbanistických děl.
V dostupné literatuře nejsou dosud dostatečně utříděny ani popsány typy těchto pohledů, jakož i způsoby jejich konstrukce. Většinou se však užívají typy
dva [12], o nichž si autor vytvořil své následující deskriptivní představy. Každá tato představa, tvořící
základ algoritmizace konstrukce odpovídajícího pohledu, se ovšem pravděpodobně příliš neodlišuje od
podobných představ jiných autorů, neboť vede téměř
k shodnému -vzhledu grafických výsledků.
Třírozměrný pohled prvního typu je založen na
protnutí DTM jednou osnovou svislých, ekvidistantních rovin, vhodně zvolené hustoty. Každá rovina řezu
protne DTM v křivce, která vykrojí z této roviny spolu se svislými přímkami v koncových bodech této
křivky dvě, k sobě přilehlé, svislé a neprůhledné kulisy. První z nich, náležející Lsystému kulis, je neomezena zdola a omezena shora křivkou řezu. Druhá, náležející 2. systému kulis, je neomezena shora a omezena křivkou řezu zdola. První - horní část pohledu
vzniká postupnou kresbou průmětů kulis 1. systému
v promítací rovině, počínaje kulisou, která je promítacími paprsky zasažena jako první.
Průmět jisté kulisy pozůstává pak v kresbě průmětů
jen z těch částí křivky řezu, kterými procházejí promítací paprsky, které tedy neleží v zákrytu - ve stínu
všech již promítnutých kulis. Vykresleny jsou tedy
jen vi'ditelné části průmětu křivky, tj. části, ležící
nad obrysem tohoto stínu. Podobně se vytvoří i druhá - spodní část pohledu, a to postupným promítáním kulis 2. systému. Rozdíl je jen v řešení zákrytů:
zobrazují se jen ty části křivky .řezu, které leží pod

Třírozměrný pohled druhého
typu vzniká, je-li
DTM protnut dvěma osnovami svislých ekvidistantních řezů, jejichž směry jsou k sobě kolmé. Konstrukce pohledu tohoto typu je založena na podobné úvaze
uvedené pro tvorbu prvního typu pohledu. V daném případě je však každá křivka řezu nahrazena polygonem,
jehož vrcholy leží v místech průsečnic roviny tohoto
řezu s kolmými rovinami druhé osnovy. Konstrukci
ať horní či dolní části pohledu tohoto typu nelze pak
provést zcela nezávisle pro každou osnovu řezů. Již
vyřešené zákryty jisté křivky řezu např. 1. osnovy,
mohou být znovu zakryty řezy z osnovy druhé. Proto
je vhodné provést řešení zákrytů v každé části pohledu
tak, že se l. osnova řezů volí jako základní a zákryty
se zde vyšetřují způsobem, uvedeným pro první typ
pohledů. Po jejich určení se v jisté rovině řezů vyšetřuje případný zákryt každé viditelné strany shora
zmíněného polygonu s kulisami druhé osnovy, přesněji řečeno jen s těmi částmi těchto kulis, které odřízne
právě promítaná rovina 1. osnovy a rovina této osnovy bezprostředně předcházející, jak je zřejmé z obr. 3.
Tento způsob řešení zákrytů v druhém typu pohledů
není při hlubší analýze zcela obecný a omezuje volbu
geometrických parametrů užitého promítání. Je-li
zvoleno promítání rovnoběžné, nesmí být úhel, který
svírá vodorovný směr promítacích paprsků a kolmice
ke směru rovin řezů 1. osnovy, větší nebo roven 45°.
V případě, že je zvoleno promítání centrální, musí
být promítací rovina svislál a rovnoběžná s vodorovným směrem řezů 1. osnoVy.
Pochopitelně i v tomto případě je uvedený popis
\{onstrukce pohledu tohoto typu pouze rámcový. Detailní sestavení algoritmu pro tvorbu tohoto pohledu
je úkol značně rozsáhlý a komplikovaný, předpokládající analytické řešení celé řady dílčích geometric-
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Obr. 4 V rstevnicový plán nelineárního DT M alternativy terénní plochy s projektovaným dálničním
tvářejícím lineární morfologické singularity (vrstevnice v kroku 1 m)

kých úloh. Též i vývoj příslušných programů představuje velmi náročný úkol. V Laboratoři modelování
ÚGG byly tyto programy vyvíjeny téměř dva roky
a tvoří dnes druhou větev již zmíněného systému
GRDTM. Umožňují tvorbu obou uvedených typů pohledů užitím jak rovnoběžného, tak centrálního promítání při značně rozsáhlých možnostech v utváření
konečné scény. Je možné zobrazit jak celý pohled na
DTM, tak jeho zvolenou výseč. Je-li užito centrálního
promítání, je možné zvolit centrum promítání vně
i uvnitř prostoru DTM. Pohledy prvního typu je pak
možno ještě modifikovat tak, aby obsáhly i úplný izočarový popis s ohledem na zvolený izočarový interval.
Realizace těchto programů vyžaduje opět střední počítač a realizace kreseb automatický kordinátograf
typu DIGIGRAF 3. 5G nebo CALCOMP960!918.Ukázky uvedené v příloze ilustrují mnohotvárné použití
programů zmíněné druhé větve systému GRDTM,
Plány barevných vrstev vznikají v klasickém kartografickém pojetí barvením tzv. mezivrstevnicových
ploch [13], tedy ploch, které jsou vymezeny výškově
sousedícími vrstevnicemi. Přednost těchto plánů je
v tom, že únosně zjednodušují někdy značně složitou
náplň odpovídajících vrstevnicových plánů, zvláště
při značně výškově členité terénní ploše a přispívají
tak k přehlednějšímu zobrazení této plochy. Proto jsou
dodnes užívány hlavně při tvorbě výškopisu účelových
map malých měřítek.

tělesem, vy-

DTM umožňuje realizovat dnes též jejich počítačovou podobu. S využitím moderních grafických zařízení
vybavených obrazovýnipamětmi,
je možno DTM
znázornit ve formě barevného hypsografického plánu
buď na obrazovce zmíněných zařízení nebo pomocí
barevné tiskárny. Typickým představitelem těchto
.zařízení jePERICOLOR
2 OOOEpoužívaný dnes již
i u nás většinou k barevné analýze informací, obsažených v leteckých a kosmických snímcích, ovšem
využitelný i k shora zmíněným účelům. Vzhledem
k softwarovým próstředkům, jimiž je toto zařízení
vybaveno, je možno tento plán interaktivně modifikovat s okamžitou odezvou do rozsáWého množství barevných alternativ a nalézt tak optimální
barevnou reprezentaci zobrazeného DTM. Uložení
DTM do obrazové paměti umožňuje další velmi cenné operace, vyžadující ovšem !někdy již vývoj specia.
lizovaných programů, realizovaných "on line" na
počítači, který tvoří .součást tohoto grafického zařízení. Tak je možno vytvářet odvozené plochy k da.
nému DTM jako např. plochy derivační, gradientové,
insolační apod. Znázornění DTM ve formě plánů barevných vrstev má širokou použitelnost. Jde o ob·
razovou informaci kvalitativního i kvantitativního
charakteru, již lze velmi rychle získat v přehledné
a ucelené formě. Tohoto způsobu znázornění DTM
může být tudíž užito mimo jiné všude tam. kde je
vý rozdíl, což znamená, že základní barevné znázor.
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Obr. 5 Celkový perspektivní pohled 1. typu na DT M
z obr. 4 (měřítko výšek 4:1)
nutno sledovat a okamžitě zobrazovat diskrétně určené jevy charakteru spojité dvourozměrné funkce.
V Laboratoři modelování ÚGG bylo zatím jen experi.
mentálně užito tohoto zobrazení ke sledování napěťových stavů fyzikálních horninových modelů, odvoze·
ných z údajů tenzometrických snímačů, umístěných
uvnitř těchto modelů.
DTM pro uvedné účely barevné reprezentace musí
mít formu DTM 1. skupiny, tedy formu souboru výš.
kových souřadnic uzlových bodů čtvercové rastrovací
sítě, neboť při ukládání DTM do obrazové paměti jsou

elementy sítě považovány přímo za elementy paměti.
Vzhledem k maximální kapacitě obrazové paměti,
která činí např. pro PERICOLOR 2000 E 512 X 512
bodů, je možno daný DTM zpracovávat buď najednou
nebo dělit na části podle požadované přesnosti zobrazení. Výškové souřadnice DTM je ovšem nutno předem
číselně vyjádřit s ohledem na osmibitový rozsah kaž.
dého obrazového elementu, tj. v rozpětí čísel 0-255.
Toto vyjádření většinou lineární formy může být voleno různým způsobem. Nejvýhodněji tak, aby úpl.
nému barevnému rozsahu odpovídal maximální výško.

Obr. 6 Axonometrický pohled na DT M provedený z nadhledu směrem od jihozápadu a modifikovaný pro zobrazení
wstevnicových ploch se zdurazněnými vrstevnicemi celých desítek metru (měřítko výšek 4 : 1, vrstevnicové plochy
v kroku 2,5 m)
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Obr. 7 Perspektivní

pohled na DTM

nachází-li se střed promítání ve výšce 40 m, tj cca 5 m nad terénem (mě. řítko výšek 4 : 1)

vý lozdíl, což znamená, že základní barevné znázornění DTM bude obsahovat všech 256 barevných odstínů. Jakákoliv další barevná modifikace tohoto
znázornění je pak okamžitě možná volbou jiné barevné tabulky či jiné tzv. převodní funkce.
Programy ,umožňující převedení DTM do obrazové
paměti nejsou složité. V případě DTM 1. skupiny obsahujI jen zápis "barevných" hodnot uzlových doůů
DTM na zvolené paměťové medium, a to způsobem,
kterým jsou tyto hodnoty správp.ě načteny do obrazové paměti (po řádcích od shora dolů). V případě DTM
2. skupiny je možno tyto programy vytvořit z programů pro tvorbu třírozměrných pohledů druhého
typu. DTM je postupně od svého okraje řezán svislou rovinou zvoleného směru, a to v kroku, který vyplývá ze zvoleného počtu obrazových elementů v rozsahu maximální délky řezu. V každé rovině řezu je na
příslušné křivce řezu určena sekvence bodů v intervalu
rovnému zvoleném kroku řezů. Tato sekvence z souřadnic bodů křivky řezu je pak po vyjádření v barevných
hodnotách zapsána jako jeden řádek obrazové paměti
na zvolené paměťové medium.
Zobrazení DTM ať 1. či 2. skupiny ve formě plánů
barevných vrstev zabezpečují pro účely Laboratoře
modelování ÚGG programy soustředěné ve třetí větvi
systému GRDTM. Jejich realizace umožňuje barevné
znázornění DTM prostřednictvím
PERICOLORU
2000E. Výsledky lze dokumentovat ve formě barev·
ných diapozitivů obrazovky nebo černobílého či barevného záznamu na tiskárně. Výsledek uvedený v přílo.
ze, je ovšem pouze šedobílýmzáznamempůvodní barevné předlohy, kterou s ohledem na reprodukční mož.
nosti časopisu nelze otisknout.

Možnosti programového vybavení zmíněného systému
GRDTM jsou ilustrovány na obrázcích 4 až 8. K obrázkům zbývá dodat, že znázorňují terénní plochu
v rozsahu lj4listu mapy 1 : 5000, která je definována
cca 200 body a která je modifikována do dvou alternativ. V první alternativě (obr. 6,7,8) je tato plocha
považována za zcela hladce spojitou. V druhé alternativě (obr. 4,5) bylo do této plochy projektováno sil-

Obr.8 Šedobílé zobrazení barevného hypsografického záznamu DT M se zdůrazněnými vrstevnicemi, pořízené
pomocí PERICOLORU2000E
(vrstevnů:e v kroku5m)
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niční těleso dálničního typu, vytvářející zde lineární
morfologické singularity.
Tyto výsledky lze ovšem považovat zvláště v našich
domácích podmínkách za stále jen první kroky ve vy.
užití výpočetní a zobrazovací techniky v oblasti tradičních i netradičních kartografických prací. Je nepochybné, že budoucí vývoj této široké a zajímavé problematiky i u nás přinese výsledky kvalitnější, mnohotvárnější a snadněji dosažitelné v závislosti na používání vyspělých grafickovýpočetních systémů.
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Definícia: mapový popis (synonymum: popis mapy,
popis kartografického diela) je súborom toponým,
iných vlastných) roien (proprií) ako aj všeobených (apelatívnych pomenovaní, označení a údajov o objektoch a
javoch zobrazených v mape. Uvádza sa v poli mapy
a v mapovom ráme formou alfabetických alebo numerických znakov príp. ich kombinácií.

História vzniku mapového popisu siaha do samotných
počiatkov schopnosti človeka graficky zobrazovať prírodu, pomenúvať a písmovými znakmi označovať existujúce a zobrazované javy. Už aj primitívne prejavy
grafického zobrazenia prírody boli doplnené piktogramami, ktoré je možné považovať za etapu vývoja ideografického pojmového písma. Najstarší nápis
hieratickým písmom, používaným v praktickom živote
a vo vedeckých a literárnych prácach je známy· asi
z roku 3 000 pred naším letopočtom. Aj keď hlinená
doštička "mapa" doliny rieky Eufrat z rokov
2400 - 2345 pred n. 1. neobsahuje "popis", na babylonskej mape Mezopotámie (7. - 6. storočie pred
n. 1.) je užsúčasťou mapového obrazu aj "text".
Procesy pomenúvania a najma podmienky uvádzania názvov v mapách zrejme nenútili tvorcov máp
k hlbšiemu, extaktnejšiemu skúmaniu poslania a osobitých funkcií mapového popisu. Tento sa dlho považoval (a nezriedka je tomu tak ešte i dnes) len za akýsi

doplnok obsahu mapy, nesvojbytnú kategóriu jej obsahu. Prisudzovala sa mu "iba" funkcia identifikačná
a prípadne estetická. Jeho svojbytnosť sa potláčala
zrejme zjednodušene chápanou tézou, že "popis len
bližšie objasňuje zobrazovanú realitu". Je historickou
skutočnosťou, že vačší význam prikladali lingvisti - toponomastici mapám, ako kartografi napr. vlast·
ným zemepisným menám, hoci tieto tvoria kvantitatívne i významovo podstatnú zložku mapového popisu
i obsahu máp. (Podra posledných zistení popis v mapách striedných mierok topografického charakteru
predstavuje asi 15 - 35% mapového obsahu v porovnání s ostatnými mapovými značkami [3].)
Nastupujúce procesy automatizácie aj tejto zložky
mapového obsahu, a nevyhnutne tomu predchádzajúce analýzy, však signalizujú nielen zložitosť, ale i nehomogénnosť tohoto - historickým vývojom sformulovaného sa systému, roznorodosť jeho funkcií ako
celku i jednotlivých jeho prvkov a výrazne subjektivistické prístupy pri jeho kartografickom stvárňovaní.

Tvorbu mapového popisu determinujú vplyvy roznych oblastí posobiace v čase vzniku a jeho uvádza·
nia v mapovom diele; sú to najma:
-ideologicko-sociálne podmienky,
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kazom do budúcnosti, potenciálnym zdrojom poznávania histárie.
Súbor toponymického (geografického) názvoslovia
je predmetom záujmu nielen kartografickej tvorby.
avšak je využívaný v najraznejších poznávacích a ko·
munikačných procesoch spoločnosti. Má preto širší,
ako len odvetvový, dopad a význam.
2.2 Lingvistické

Obr. 1Schéma hlavných vplyvov na masový popis
D - denotát; Sc - kartografický znak; Oc - kartografický koncept; Sl - lingvistický znak; Oz - ligvistický
koncept

- lingvistika,
- typografia,
_ kartografia (zákonitosti kartografického vyjadrovania a stvárňovania mapového obsahu - obr. 1).
Aj keď uvedené oblasti nie sú vzájomne ekvivalentné
a ani oddelené pevnými hranicami, predsa len sú príznačné vlastnými, špecifickými vplyvmi a požiadavkami. Pre komplexné extaktné riešenie tvorby mapového popisu je potrebné s týmito uvažovať, zohladňovať a i rešpektovať ich.
2.1 Ideologicko-sociálne
mienky

(spoločenské)

pod-

Základnou požiadavkou úspešnosti pomenovania je
zabezpečenie rozlišovaciej, identifikačnej
funkcie
pomenovaného prvku (objektu, javu) - jeho individuálnosti v spoločenskom prostredí. V gnozeologickom
zmysle však individuálnosť sama osebe ešte nespl'ňa
podmienku pre vznik napr. vlastného mena. Musí existovať spoločenská
potreba
označovať isté predmety ako osobitné a vzájomne odlišné individuá (pri
každej identifikácii musí byť prítomný moment di·
ferenciácie [1]).
Výber, vol'ba pomenúvacích
jednotiek (názvov,
mien) ako odraz spoločenskej potreby je tiež nevyhnut.
ne motivovaná ideologickými, sociálnymi, ekonomickými, etnografickými, geografickými, jazykovými a i.
podmienkami, ktoré zabezpečujú národno-územnú
reprezentatívnosť a politicko-spoločenskú vhodnosť
pomenovania. Ide teda o spoločensky
podmienenú identifikáciu.
Význam tohoto aspektu má však
nielen vnútronárodný,
regionálno-jazykový, ale aj
internacionálny (reprezentatívny) dopad.
Spoločenské potreby sú dialektické, menia a vyvíjajú sa. Zaznamenané pomenúvacie jednotky sú pritom
odrazom podmienok a vplyvov na ne v čase ich vzniku a v mieste ich výskytu. Mapový popis tým nadobúda aj významnú historicko-dokumentačnú
funkciu. Jeho tvorba a záznam v danom čase a prostredí je preto zároveň aj spoločenským a kultúrnym od-

podmienky

Aj keď sa jazyk a rečl) vo všeobecnosti považujú za
najpresnejšie a najdokonalejšie dorozumievanie sa
fudí, najnovšie výskumy túto domnienku vyvracajú.
Zistilo sa, že jediný obrázok alebo výjav može "po·
vedať viac ako tisíc slov" [2]. Pre kartografickú tvorbu má toto poznanie samo osebe mimoriadne závažný
význam a pri syntéze vyjadrovacích prostriedkov jazyka a kartografie je potom zaiste opodstatneným
uvažovať o mape ako o jednom zo súčasných najdoko.
nalejších dorozumievacích systémov, ktorý je pre kultúrny život a činnosť človeka, jeho pohyb a poznávanie nevyhnutným a v dohl'adnom čase ťažko zastupitefným.
Špecifickou, svojbytnou lingvistickou disciplínou
zaoberajúcou sa vlastnými menani (nomina propria)
je onomastika a jej časťou - náukou o vlastných
topografických menách (názvoch) - je toponomastika. Toponomastický výskum má dve odlišné stránky: jazykovú a mimojazykovú.
Z jazykového hfadiska sú pre kartografiu a kartografickú tvorbu významné najma otázky:
- odlišovanie proprií do apelatív, uplatňovanie ony,
mických a druhových príznakov,
- skúmaniefunkci(mena ako značkového slova s vlast·
ným pojmovým obsahom a propriálnou sémantikou,
- tramliterácia a transkripcia názvov z iných jazykových prostredí,
- uplatňovanie príp. vytváranie gramatických pravidel pri skracování názvov v mapách; lexikografických - pri stavbe registrov názvov a pod.
Analýza jazykovej stránky toponým pozostává z ana·
lýzy ich štruktúrno-typologickej výstavby a z rozboru východiskových slovných základov (topolexém)
a formantov (topoformantov).
Z mimojazykového hl'adiska ide najma o skúmanie:
spatnosti toponyma s nazývaným objektom,
lokalizácie objektu vzhl'adom na iný (pomenovaný alebo aj nepomenovaný) objekt,
- spoločenský dosah, význam toponýma.

-

Pre toponomastické skúmanie majú práve mapyako objektívny priestorový záznam realít a ich charakteristík (medzi ktoré je možné zaradiť aj ich pomenovanie) - zásadný, nenahraditefný význam (Blanár,
Šmilauer a i.).
Mapový popis ako zaznamenaný výsledok výrokov
skonštruovaných na základe gramatických a logických
pravidiel sa prirodzene musí týmito pravidlami aj riadiť. Táto téza však maže v konkrétnych kartografických podmienkach a v istých dimenziách nadobud.

1) Jazyk zjednodušene chápeme ako súhrn pravidiel na
zlÍ.kladektorých vzniklÍ. reč.
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núť aj opačnúreláciu: zákonitosti tvorby mapového
obrazu a mapového popisu (ako ich organickej súčasti)
mažu vytvárať špecifické kritériá stvárňovania popisu, ba i zpatne ovplyvňovať pravidlá jazyka.
-V súčasnosti napríklad prebieha v našom jazykovom prostredí vedeckádiskusia 'o zmene kvality z "nomen appelativum" do "nomenproprium"
pri niektorých ojkonymách a to na základe špecifickej vlastnosti
mapy: presne a jednoznačne lokalizovať prvok i bez
výslovného uvedenia jeho miesta výskytu (čo je gramatickou podmienkou pre stanovený sposob písania
pomenovania'-----S vefkýmzačiatočnýmpísmenom)
[4].
Významným je taktiež' uvedomenie si vzťahu jazykový znak - aenolát (predmet,l'ealita,
ktorá je jazykovým znakom označená). V obraze mapy má tento 'vzťah však osobitnú, špecifickú vlastnosť: nejde
len o priamy vzťah denotátu k znaku (označovanej
reality k označujúceniu elementu), avšak aj o vztah
obrazu denotátu
k tomuto (lingvistickému) znaku,
čo možno vyjadriť tiež ako vZ,ťah kartogr[J.fického znaku (značky) prvku (denotáťu) k jeho pomenovaniu. Den o tát lIngvistického znaku j1itakto zastúpený kartografickým znakom. Aj keď prirodzene denotát ako prvok reálneho sveta existuje vždy, vo viacerych prípadoch kartografického vyjadrovania absentuje práve kartografický znak, ktorý tento denotáť' v mape ozačuje. V týchto prípadoch vznikajú
vážne ťažkosti napr. s generalizáciou
názvov týchto prvkov (pozri ďalej v'kapitole 2. 4.)
Ďalšími (špecifickými) sú problémy "kartografickojazykové" napr.:
- skracovanie názvov v mapách, (nezriedka i problematické, pozri [5]),
- tvorba registrov názvov (najma radenie' názvov)
v mapách miest a atlasoch,
- štandardizácia geografických názvov vrátane problémov transkripcie,
transliterácie,
používania
exonýma pod.
'
2.3 Typográfická

hIadiská

Požiadavky na estetiku mapy a jej čitatelnost podmieňujú vofbu typografických vyjadrovacích prostriedkov (charakter písma, vofbu jeho druhova vefkostí).
Ide v zásade o hfadiská posudzované prevažne subjektivisticky bez objektivizujúcich kritérií a podmieňované nezriedka aj technicko- technologickými možnosťami tvorcov, a najma spracovatefov kartografických
die!.
Špecifickými požiada vkami na.vofbu dimenzií vefkosti písma sú také konštrukcie popisu, pri ktorých sa do
názvu pomenúvaného objektu vkladajú , kódujú ďalšie, kartografom oznamo'vané vlastnosti označovaného
objektu. Pomocou roznych stupňov vefkostí názvu
sa zvykne napr. vyjadrovať počet obyvateIov sídla,
jeho význam a pod. Ďalšími zvláštnosťami kartografickej typografie pri mapovom popise sú:
- uváqzanie názvov na nehorizontálnych účariach,
~ farebné stvárňovanie popisu alebo jeho niektorej
časti,
- úprava názvov do mimoriadnych dfžok (s bežne
neobvyklými medzerami),
- podčiarknutie niektorých názvov,
- po~isovanie majuskulami -.: minuskulami2)

Niektorí autori podčiarkovanie názvov v mape ne·
považujú za správne z dovodu, že ide o používanie
"nekartografických prostriedkov" (napr. Arnberger- Kretschmer, 1975). Sú však ostatné prostriedky
(bodka, čiara, krúžok a pod.) používané .v procesoch
kartografického vyjadrovaniaprostriedkami
- "kartografickými" ?
,
Ďalšou so špecifických oblastí typografických problémov je tvorba symbolických (náznakových) písmových znakov (napr. H - hospital, P - parking a pod.)
Technologickou výnimočnosťou kartografickej typografie v podmienkach digitalizovanej fotosadzhy
(vrátane tvorby písma lasermi) sú požiadavky na výstupné formáty matríc mapového popisu. Optimálnym
sú matrice dosahujúce rozmer formátu spracúvaného
kartografického diela.
Osobitnou kategóriou je popis máp pre slepých a
slabozrakých v tyflokartográfickej tvorbe.
2.4 Podmienky

kartografickej

tvorby

Principiálnou otázkou tvorby popisu mapy je výher
popisovaných mapových prvkov. Tento je priamo
závislý na funkcii a účele pripravovaného kartografického diela. Charakter mapy je daný prirodzene už
výberom samotných prvkov jej obsahu, ato v podstate bez ohfadu na skutočnosť, či pojde o prvky popisované alebonie. Ide tu o ,,1. definíciufunkcie mapy"
na základe výberu a zobrazenia PFG,PSE (pozri ďalej).
Nedefinované objektívne kritériá výberu,popisu (popisovaných elementov); alebo aj zámemá orientácia
popisu na isté mapové prvky, alebo ich skupiny, može
sposobiť posun, príp. aj zmenu povodne uvažovanej
funkcie (druhu) mapy. Ak by sme napr; všeobecne-:- geografickú mapu doplnili údaj mi o kategóriách
ciest, cestných vzdialenostiach, intenzite dopravy
a inými údaj mi takéhoto druhu (aj leď len v alfabe~
ticko-numerickom tvare, t. j. formou popisu), výsledný dojem z takejto mapy by mohol oprávnene vyvolať názor, že ide o tematickú mapu dopravy. Tento
jav nazveme pracovne: ,,2. definícia funkcie mapy".
Ide tu o vplyv výberu a zobrazenia PPFG, PPSE.
Ak je teda funkcia mapy (lm) funkciou jej obsahu
!m=!Om potom obsah mapy je
Om

=

cpR:-J>C

{PFG; PPFG; PPSE;} ,

kde:cp- funkcia kartografického zobrazenia reality
R do kartografického obrazu c,
PFG
-prvky
fyzickogeografickej sféry krajiny,
PSE
prvky socioekonomickej sféry krajiny,
PPFG - prvky mapového popisu PFG,
PPSE
- prvky mapového popisu PSE'
Na základe uvedeného vyslovujeme výrok: prvky
mapového
popisu
sú organickouzložkou
obsahu mapy a determinujú
charakter
i funkciu mapy.
Z uvedeného je zrejmý význam a dosah mapového
popisu avšak tiež jeho svojbytnosť,
obdobná ktorejkoIvek inej kategórii (skupine) mapových prvkov.

2) Podla vedeckých
zistení sa majuskuly (verzálky)
čítajú asi o 13 % horšie ako malé písmo ([I) s. 250).
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Závažnou je tiež problematika vazie b v mape
zobrazovaných prvkov k ich popisu. Zdanlivo by mo.
hoLvzniknúť dojem, že táto vazba, majúcazásadný
význam napr. v procesoch kartografickej generalizácie je zreterná a jednoznačná.Zjednodušene
sa maže
zdať : ak sa generalizačným kritériolll vyradí· prvok,
neuvedie sa ani jeho pomenovanie. V automatizova.
ných spracovaterských procesoch je však takýto prístup možný iba vtedy, ak boli definované podmienky
generalizáciesposobom vhodným pre automatizované postupy. V podstate to znamená relatívne presné
určenie významu každého prvku, jeho postavenia
vpríslušnej. kategórii avšak i vzťahu k okoliu. Takýmito však nie sú napríklad malé útvary horizontálneho
členenia povrchu (hony, polia, úbočia a pod.), ktorých
význam je ťažko, či vabec nemožné extaktne definovať
(zmerať, priestorovo vymedziť) a tým ani objektívne
porovnávať s inými, obdobnými, významovo kvantifikovatel'nými prvkami tejto kategórie (v danom
prípade s vymedzenými vačšími útvarmi morfografickej sústavy). Generalizácia popisu (prevažne názvov) takýchto prvkov najma práve preto i naďalej
zostáva v polohe neobjektivizovaternej -'- subjektív.
nej. (Nie je nezaujímavou tiež skutočnosť, že názvy
týchto prvkov obsahu mapysú ich jediným "obrazom".)
Spomenuli sme už (v kapitole 2.2), že semiotický
(Fregeho) trojúholník mOže existovať v raznych pod.
mienkach, situáciách. V našom prípade v kontextoch kartografickom a lingvistickom. Pri skúmaní
vlastností mapového popisu je možné túto situáciu
znázorniť takto (obr. 2):
Z uvedeného vyplýva:
CI E Mepráve

tak, ako Se E Mlo

Me

= {Se, Ce, SI} a

MI

= {CI' SI, Ce}.

Keďže však prienikom sú raznorodé prvky (CC,SI)
dochádza ku konfiiktnej situácii; množinu prvkov
v prieniku nie je možné homogenizovať, t.j.:

ro

r ela :.;.·.i

a

t

/ I :.....
I::····.~

./.",

.r

/~
I

.I

-

Ce nie je možné nahradiť (zastúpiť) prvkami Se.

K splneniu druhej z uvedených podniienok maže
dajsť vtedy, a len vtedy, keď sémantika Ce je zhodhá
s obsahom Se, a to aspoň v rozsahu nevyhnutnom na
kartografickú konštrukciu Se do kartografického znaku a "kartografickú manipuláciu" s týmto elementům.
Za zásadnú operáciu ;,kartografickejmanipulácie'ď
je potrebnéaj
v tomto prípade považovať možnosť
objektívne kategorizova,terného výberu Za sustavy z'obrazovaných realít v procesoch' mapovej' tvorby
a kartografickej generalizácie. V tých prípadoch, vktóc
rých Se' ani Ce atribút významu4) neobsahujú, nie je
možné objektívne vykonávať regulovaný výber týchto prvkov.
.
Prakticky opačnou je situácia, keď časť obsahu konceptu je zakódovaná rovnako do tvaru kartografickej
značky (Sc) a tiež do tvaru názvu tohoto prvku (pomocou typografickej úpravy názvu - Sl)' Takýmto je
napríklad vyjadrovanie verkosti sídla (jeho príslušnos.
ti do istej kategórie) podra počtu obyvaterov formou
typografickej úpravy názvu tohoto sídla. Takáto in~
formácia je nielen redundantná (SI zdvojuje v tom·
to atribúte Se),ale tiež nefunkčná (od Sl nie je opráv.
nené očakávať plnenie funkcií katografickéhoznakového systému). Prax utilizácie máp tiež potvrdzuje,
že rozlišovanie najma .vaěšieho počtu kategórií zobrazovaných a pomenúvaných prvkov pomocou verkosti znakov písma v ich názvoch je ťažkéa pri použí.
vaní máp nenachádza uplatnenie. Používanie raznych
druhova verkostí písma je prakticky iba základnou
logickou bázou utilizácie (vačší prvok - vačšie písmo) a estetickým
princípom tvorby mapového obrazu.
Inými sposobmi definovania charakteristík v mape
zobrazovaných javov sú už spomenuté (v kapitole 2.
3) možnosti využívania raznych typografických prostriedkov. Aj keď tieto nemožno považovať za pro·
sťriedky rýdzo kartografické (typografia takéto uplatňuje aj v iných tlačových médiách), v procesoch stvárňovania kartografických obraz ov tvoria špecifickú kategóriu účelových nástroj ov vyjadrovania.Je
nesporné, že niektoré prostriedky sú kartograficky funkčné
(rozšírené názvy morfologických jednotiek, názvy na
nerovných účiariach'a pod.); menej systémovosti je badať pri farebnom stvárňovaní popisu. Zásada rovn~kého farebného stvárnenia javu a jeho pomeIiovania
(označenia textom) Ba prevažne uplatňuje pri hydrologických javoch, menej pri vyjadrovaní dopravných
javov, zatiar čo napr. pri popise horstiev a podnom
kryte sa táto zásada prakticky neuplatňuje. Zazname·

I

/

3) Prípadné rlesenie prináleží do oblasti
a preto sa ním nebudeme zaoberať.

/

L_ ._. ~.

Se

- nie je možné SI v:prieniku uvedených množín nahradiť (zastúpiť) prvkami CI3), alebo keď:

•• .•• po .• ''':'e
Si

I

Obr. 2 Difereneia medzi kartograficko-semiotiekým a liny.
vistieko-semiotiekým trojúholníkom v popise mapy

lingvistiky

4)Koncept je imanentnou vlastnosťou samého znaku.
Je pritom informáciou, ktorú znak nesie o možných
denotátoch, o ich postavení v sústave realií, o ich mieste
v univerze. Na účely klartografickej tvorby je potrebné pod "postavením" a "miestom v univerze" poznať
atribút reálneho významu prvku (v závislosti na jeho
definovanej' funkcii, účele).
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návame tiež trend poplatný technológii spracúvania popisu, a to: sústreďovanie popisu z roznych kategórií prvkov (i farieb) do jednej tlačovej farby.
Nemožno protom ignorovať ani nové poznatky o psychosenzorických princípoch čítania písiem v závislosti
na ich tvare, vefkosti, umiestnení v prostredí, farebnom stvárnení a pod.
Špecifickým je tiež problém umiestňovania, takej
lokalizácie
pomenovaní a údajov, ktorá zabezpečí ioh jednoznačnú príslušnosť k zobrazenému objektu (javu). Ťažkosti narastajú so zmenšovaním mierok
máp. SÚ dosledkom toho, že uplatňované generalizačné kritériá výberu uvažujú len s redukciou samotných
prvkov obsahu mapy, ktoré sú reprezentované kartografickými znakmy a kresbou, avšak nie s výberem tak
definovaných javov, ktorých organickou súčasťou je
aj ich pomenúvacia zložka. Z kartografickej praxe sú
známe napr. prípady, keď pri zobrazení do menšej
mierky sa jednotlivá, pomenovaná budova "zleje"
do bloku budov, pričom sa však jej individuálny názov
aj naďalej - i "mechanicky" ponecháva.
Uviedli sme už, že zložka mapového popisu umožňuje tiež regulovať základnú funkciu - poslanie kartografického diela. Je nevyhnutné, aby sa tak stávalo ciefavedome, s plným uvedomením si dosledkov
takejto regulácie a jej výsledkov. Nie vždy možno
vysloviť presvedčenie o účelnosti napr. "uprednostňovania" popisu pred polohopisom pri odstraňovaní kresby situácie "pod popisom". Treba však uznať,
že takéto prípady nie je možné úspešne algoritmizo_
vať a je ich potrebné riešiť ad· hoc, podfa ókolností,
grafickej situácie, v záujme čitatelnosti uvádzaného
popisu a celkove požadovaného výsledku.

je organickou súčasťou súboru prostriedkov kartografického vyjadrovania.
V nastupujúcich procesoch automatizácie spracúvania mapového popisu bude nevyhnutné doslednejšie
skúmanie a extaktnejšie vymedzenie nielen jeho funkcií kartografických, ale i technicko-technologických
princípov jeho stvárňovania.
Pojde tiež o spoločensky žiadúce účelové pre.
pájanie s inými územnými a geografickými systémami, ako aj systémom evidence geografického názvoslovia.
Hlbšie, doslednejšie prepracovanie týchto postulátov by nesporne mohlo zvýšit nielen jeho utilizačnú
funkciu - spoločenskú účinnosť, ale tiež priniesť zjed.
nodušenie jeho výzoru, a tým aj technologických
procesov jeho tvorby.

Je nesporné, že ani mapový popis nie je jednoduchou
a bezproblémovou kategóriou kartografickej tvorby.
V obsahu máp má (obdobně ako ostatné kategórie
prvkov) vlastné,špecifické postavenie, avšak súčasne

Do redakcie došlo: 20. 10. 1987.
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PRAXE

Měření a vyrovnání geodetických sítí
pro určení deformací popílkových hrází

Provoz tepelných elektráren je spojen s problematikou ukládání odpadní strusky a popílku, s budováním a rozšiřováním nádrží pro ukládání tohoto
Ddpadu.
Vzhledem k tomu, že v nedávné době došlo
k několika destrukcím hrází, které ohraničují složiště odpadu, bylo nutné provést řadu opatření,
která mají zamezit možnost případné havárie .. Jedním z těchto opatřeni je i sledování deformací
těchto hrází. Proto se v posledních Seti letech za.bývají podniky Geodézie V celé republice touto

Ing. Jaromír Kola!',
Geodézíe, n. p., Pardubice

problematikou. Měření deformací je prováděno
jednak z důvodu včasného odhalení nežádoucího
pohybu hráze, dále z důvodu stanovení stability
hrází. Veškeré informace o deformacích evidují
a archivují projektanti Energoprojektu Praha.
Měřická skupina 514-1 pardubické Geodézie provádí sledování popílkových hrází dvou odkališf
Opatovické
elektrárny.
Základním
materiálem
hrází Obou odkališť je odpadní popí1ek, který je
při zvyšování hrází těžen přímo z prostoru slo~
žiště. Tím dochází k úspoře kvalftnějšíchmate-
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riálů a zároveň ke zvětšení kubatury úložného
prostoru. Doprava popílku je zde prováděna potrubnim systémem, nosným mediem je voda, čerpaná z Labe. Z odkališť je voda odváděna přepadovými věžemi zpět do Labe. Přepadové věže také
udržují výši hladiny na požadované úrovni.
V současné době je vždy jedno odkaliště
vozu, na. druhém Plr0bíhá zvyšování hrází.

v pro-

Součástí projektu pro budování a další zvyšování
popílkových hrází je návrh pro zřízení vztažných
a pozorovaných bodů. Pozorované body jsou rozmístěny po obvodu hrází a to ve vzdálenosti 100-200 m na každém stupni hráze. Jsou stabilizovány zabetonova:nou železnou trubkou o průměru
18 cm, která vyčnívá nad terén asi 120 cm. Vrch
trubky je opatřen šroubem pro nucenou centraci
trojnožek firmy Zeiss Jena. Hloubka stabilizace je
přibližně 150 cm. Vztažné body jsou zřizovány na
přepadových věŽích uvnitř popílkoviště. Tyto věže
mají hluboké základy v původním terénu a navíc
jsou obklopeny masou popílku, Jejíž rovnoměrný
tlak vylučuje možnost jejich vychýlení. Vztažné
body tvoří s vybranými pozorovanými body na nejvyšším stupni hráZí základní trojúhelníkovou
síť.
Ostatní podrobné body jsou určovány směrovým
a délkovým protínáním z této základní sítě.
Pro měření vertikálních pohybů byla mimo obvod hrází v nezatíženém území zřízena síť nivelačních bodů, osazených nivelačními značkami na pevných objektech. Výšky pozorovaných bodů jsou určovány technickou
nivelací vycházející z bodů
určených přesnou nivelací.
Požadavaná
přesnost,
stanovená objednatelem
prací (± 10 mm v poloze pozorovaného bodu a
± 10 mm ve výšce) je splnitelná za předpokladu
použití vhodné techniky, vhodného způsobu měření i výpočetních postupů.
Výpočetní práce na popnkovišt1 "Dříteč" byly
prováděny ve spolupráci s GKP Praha na počítači
EC 1030 programem MTSITA. Výpočetní práce na
popílkovišt1 "Bukovina" byly prováděny ve výpo-

četním středisku Geodézie Pardubice na počítači
SM 4/20 programem "GEODET".
V další části tohoto článku se zaměřím na měřické i výpočetní práce, prováděné pro sledování
deformací hrází, ohraničující složiště popílku "Bukovina".
Toto popílkoviště zaujímá rozlohu 1,3 km2, je protáhlého tvaru se čtyřmi odpadovými věžemi. Na
dvou z nich byly zřízeny dva vztažné body, na druhých body kontrolní. Tyto body byly připojeny na
síť JTSK.
Po obvodu celé hráze, která je třístupňová, bylo
rozmístěno 90 pozorovaných bodů ve třiceti profilech. Část pozorovaných bodů, osazených na nejvyšší hrázi, tvoří se dvěmy vztažným1 body základní síť sedmnácti trojťlhelníků, ve kterých byly měřeny všechny vzdálenosti i všechny vrcholové ťlhly.
Osnovy směrů byly měřeny theodolitem 010 A Ve
dvou skupinách, vzdálenosti dálkoměrem AGA 12,
v poslední etapě dálkoměrem AGA 220. Síť podrobných pozorovaných bodů byla měřena současně se
základní sítí.
Vyrovnání celé sítě bylo provedeno v pěti částech. Nejprve bylo provedeno vyrovnání základní
sítě. Při tomto vyrovnání byl jeden ze vztažných
bodů považován za neměnný, druhý za orientační.
Do dalších částí vyrovnání podrobných pozorovaných bodů vstupovaly vyrovnané hodnoty bodů základní sítě pro danou část již jako neměnné body.
Síť podrobných pozorovaných bodů byla pak rozdělelena do čtyř částí pro velké množství vyrovnávaných bodů.
Výpočetní práce prováděné vedením dialogu pomocí terminálu počítače, umožňují zadavateli ťllohy
bezprostřední kontakt s počítačem, možnost archivace a aktualizace ve vlastní datové základně, sdě·
lování informací o postupu měření včetně charakteristik přesnosti výsledků, signalizace chybnýcb
dat atd. V prvých etapách vyrovnání sítě byl dialog veden v plném rozsahu a bylo vyzkoušeno využití všech služeb programu. V pozdějších 2 eta-
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pách byl dialog veden úspornou formou. Výpočet
přibližných souřadnic pozorovaných bodů stačilo
provést pouze v základní etapě měření, do dalších
etap vstupovaly vyrovnané souřadnice pozorovaných bodů na místo přibližných, čímž se výpočetní
práce značně urychlily.
Pro představu o přesnosti, jaké bylo dosaženo,
uvedu několik údajů získaných z vyrovnání sítě ve
třetí etapě měření:
střední polohová chyba bodů základní sítě ± 2,8 mm,
střední polohová chyba podrobných pozorovaných
bodů ± 4,8 mm. Maximální rozdíl v poloze vyrovnaných souřadnic mezi jednotlivými etapami měření
nepřesáhl hodnotu 14 mm, přičemž 60% pozorovaných bodů nepřesáhlo hodnotu 8 mm, Hodnoty těchto rozdílů korespondují s hodnotami středních chyb
pozorovaných bodů z vyrovnání a nebyl tup-íž prokázán žádný pohyb pozorovanýchbodů.
Obdobné
tvrzení vychází i z výsledků sledování vertikálních
pohybů pozorovaných bodů. V jednotlivých etapách
měření nepřevyšují hodnoty rozdílů výšek podrobných bodů hodnotu 9 mm.
V jedné etapě měření byl použit dálkoměr EOT
2000. Vzdálenosti naměřené
tímto dálkoměrem
se značně lišily od vzdáleností naměřených v předcházejících etapách dálkoměrem AGA 220. Porovnáním obou dálkoměrů na geodetické základně bylo zjištěno, že použití dálkoměrů EOT 2000 není
pro tyto účely vhodné.
Na hrázi "Dříteč" bylo provedeno 5 etap měření
(Ieformací, hráz "Bukovina" byla měřena 3 X. Z dosavadních výsledků měření byla prokázána mnohem

z

větší stabilita hrází, než projektant předpokládal.
(Původně se předpokládalo, že horizontální i vertikální pohyby hráze budou dosahovat hodnot
15 - 20 cm). Z těchto důvodů byla snížena četnost měření z původních půlročních termínů na 1 X
ročně.
Závažným nedostatkem
při měření hrází, kdy
v jedné osnově měříme i více než 10 směrů včetně
měření délek, je nedostatek odrazných hranolů
v soupravě dálkoměru, takže odrazné hrano ly jsou
pl'enašeny a měření délek je závislé na rychlosti
meřických pomocníků.
Otázka vhodnosti umístění vztažných bodů na
ptepadových věžích byla v době provádění projektu
pro sledování deformací často diskutována. Měřením byla prokázána velmi dobrá stabilita věží a
v současně době je zřizování stanovisek s nucenou
centrací na nově budovaných nebo zvyšovaných
věžích již součástí projektu.
Přínosem těchto prací pro naši praxi je především poznatek o tom, jaké přesnosti lze za současného stavu techniky dosáhnout, ověření a využití
programu "GEODET", bez něhož by vyrovnání tak
rozsáhlých sítí činilo značný problém.
LITERATURA:

[1] Zpr,a'vodaj Geodézie, n. p. Pardublce,
Do redakce d'ošlo: 22. 9. 1987

1987, Č. 4.

Lektoroval:
Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

Elektronické principy bodových
snímačů souřadnic

Ing. Vladimír Řebik,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Cílem tohoto příspěvku je seznámit širší okruh
geodetů a kartografů s principy činnosti bodových
snímačů souřadnic (digitalizátorů).
Nejčastějším způsobem, jak převádět grafický
podklad do číselné formy, vhodné pro další počítačové zpracování je převedení předlohy do číselné formy ve zvoleném systému souřadnic. Pro sní·
mání souřadnic jednotlivých bodů grafických předloh na plochých podložkách zůstává základem pravoúhlý systém souřadnic (obr. 1). Snímací systénw pak mají zařízení nazývané nejčastěji kurzor
K, jimž se identifIkují body, jejichž souřadnice
jsou určovány. Při umístění značky kurzoru v bodě
1 definuje snímač souřadnice Xl a Yl. Obdobně
v poloze 2 souřadnice X2 a Y2 atd.
Vlastní vytvoření velikosti souřadnice je kon-

strukční záležitostí použitého snímače. Podle konstrukce kurzoru rozlišujeme bodové snímače:
1. s volným kurzorem;
2. se spřaženým (pevným) kurzorem, které lze
dále dělit na snímače:
2.1 inkrementání, tj.:
2.1.1 inkrementální s optickými značkami,
2.1.2 inkrementální indukční,
2.2 zobrazující číslicové informace:
2.2.1 s mechanickým nastavením čísla;
2.2.2 s elektromechanickým
nastavením čísla;
2.2.3 s nastavením kódu číslicových informací.
Podrobnější popis jednotlivých digitalizátorů je
uveden dále.
K elektronickým snímačům souřadnic je možno
připojovat další zařízení, která mohou automaticky
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noduchost systému a spolehlivost při obsluze, tak
i pro relativně snadnou vyrobitelnost.
Ze zařízení vyráběných v ČSSR do této oblasti
patří např.:
Prenášač súradnic PAS 465 - výrobce ZVT Banská Bystrica;
Digitizer (deska) 1208 -- výrobce ZPA Nový
Bor;
Tablet (typ 134) - výrobce ZPA Nový Bor.
Zařízení realizovaná s uvedenými snímači jsou
obsažena v [1].

2
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registrovat
veličiny.

a případně

dále zpracovávat

naměřené

1. Snímače s volným knrzorem
Charakteristickým
rysem těchto snímačů je kromě
volného kurzoru" který je spojen se snímačem přívodním kabelem, též pevna deska" na které se
provádí vlastní odečet souřadnic. Deska mívá obyčejně v aktivní části normalizovaný formát výkresů
podle ČSN. Na její plochu se volně pokládají nebo
lepí potřebné mapy z nemagnetických
(nekovových) materiálll do max. síly podložky 2 mm. Pod
povrchem desky se nachází dvě sítě vodičů vzdálených od sebe nejčastěji 5 až 10 mm. Jedna je ve
směru osy x a druhá ve směru osy y. Voďiče jsou
opatřeny elektronickými
spinači, které v přesně
stanoveném sledu spínají elektrický signál v prvé
síti tak, že se pod povrchem desky vytvoří impulzy
postupující elektrické vlny ve směru osy, která je
registrována kurzorem. Kurzor je opatřen snímací
cívkou, jejíŽ elektrický střed je totožný s odečítact značkou. Cívka zachytí prťlchod signálu vlny pod
značkou, přičemž je registrován
"počet krokťl"
v příslušném čítači souřadnice.'Počet
kroků představuje vzdálenost, kterou musí postupující vlna
urazit ke kurzoru a dá se vyjádřit číslicově v délkových mírách. V následující fázi proběhne stejný
proces v souřadnici druhé, kolmé, čímž je defino.ván od~tený bod vzhledem k počátku souřadnic
odečHacích systémů. Nulový bod souřadnic se nemusí u takovéhoto
systému nacházet vůbec na
desce, může být i mimo ni.

Skupina snímačů se spřaženým (pevným) kurzorem se vyznačuje tím, že kurzor tvořený konstrukčním uchycením optického terčíku s odečítací značkou je pevně spojen se dvěma rameny svírajícími
mezi sebou pravý úhel. Pohyb kurzoru po ploše se
pak rozděluje mezi obě ramena jako souřadnice
x a y (obr. 2).
Vlastní pohyb kurzoru se zde praktikuje buď ručně, nastavením značky do požadované polohy, nebo u větších zařízení s použitím motorických pohonů" přičemž snímače na obou osách Sx aSy registrují vnucené pohyby. Pro větší zařízení pak
mohou být kurzory doplněny optickým zesílením
obrazu nastavovaného bodu na značku ve formě
mikroskopu, nebo televizní kamerou s monitorem
a případně s dálkovým ovládáním.
2.1 I n k

I'

e m e n tál

n í sní m a č e

lnkrementální
(přírůstkové)
snímače tvoří velmi
významnou podskupinu
snímačů se sprazeným
kurzorem. Inkrementální
snímače můžeme dále
rozdělit na snímače s optickými značkami a na
snímače indukční.
2.1.1 Inkrementální

snímače s optickými značkami

Snímače s optickými značkami v pulsních stopách
na discích, nebo pravítkách jsou většinou založeny
na Moireho efektu. Dvě vzájemně posunuté pulsní
stopy značek zhotovených s vysokou přesností na
stabilních podkladových materiálech jsou osvětleny a obě stopy jsou současně ještě s jedním jejich
posunutým obrazem snímány a vzájemně porovnány. Při pohybu značek ve světle dochází ke koincl-

Pro realizaci popsané funkce se využívá mikroprocesorů a různých interpolačních
metod, takže
lze dosahovati přesnosti odečtu až 10-3 mm na velkých plochách. Pro ruční nastavení kurzoru však
postačí zpravidla přesnost 0,1 mm.
Kromě vyšších mechanických nároků na přesnost
provedení elektronických obvodů pod snímací plochou, se prezentovaných sítí vodičů, se dále jedná
již o běžnou technologii výroby, obdobně jako u jiných počítačových periferií. Výroba je především
náročná na zabezpečení jednotného elektronického rozhraní pro připojení digitalizátorů s dalšími
zařízeními.
Popsaný systém se v posledních letech značně
rozšiřuje do praktického použití, jak pro svou jed-
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2.2.1 Snímače s mechanickým

d.kád

denci značek, kde vznikají na dvou snímačích
světla signály, z nichž lze stanovit směr pohybu
i počet prLlchodů značek, z čehož je možno stanovit
i vzdálenost, o kterou bylo kurzorem posunuto.
V geodetické praxi se s aplikacemi těchto, nebo
mírně obměněných snímačů setkáváme u některých
elektronických tachymetrů při měření úhlů" kde
se rovněž užívají pulsní disky s optickými značkami. Na obdobném principu pracuje i snímač KAR
A-2 z PLR. Zde je přímočarý pohyb ramen vosách
x a y převáděn na otáčející se kotouče, z nichž je
zpětně odečtena vzdálenost v déTIkových mírách.
snímače indukční

Snímače využívající induktivního odměřování pomoci t. zv. induktosynů patří rovněž do skupiny
snímačC1 inkrementálních.
Jsou vyráběny jak pro
kruhové snímání úhlu natočení, tak pro lineární
snímání.
Činnost snímačů se v některých rysech podobá
činnosti snímačů z kapitoly 2.1.1, vychází však přímo z elektrických signálů vytvořených v pásmu
akustických kmitočtů ve vlastním oscilátoru. Snímač má dvě základní částí: a) odměřovací pravítko, nebo rotační disk, tvořící polohový transformátor s jedním vinutím a b) jezdec (slider), kte1')' je opatřen dvěma sekundárními vinutími. Budicí
proud se přivádí do obou vinutí jezdce ve dvou
fázích se vzájemným fázovým posunem proudů
o 90°. Z přírůstků v odměřování a v závislosti na
fázových poměrech získáme směr a jednotlivé délkové kroky.
Přesně
lišovací
číslicově
do délek

čísla

Do této skupiny spadají mechanické systémy na
způsob klasického počitadla kilometrů tachometru
v autě, kde měřená vzdálenost je převedena mechanicky a spojitě na číselný ukazatel. Princip
byl využit v geodetické praxi např. v "měřících
kolečkách" nahrazujících měřické pásmo. Nastavení čísel bylo realizována bovdenem.

?89!H2.31,.5r;;;t8g~1z.

2.1.2 Inkrementální

nastavením

2.2.2 Snímače
čísla

s elektromechanickým

nastavením

Snímač je obdobou systému z kapitoly 2.2.1, avšak
změna číslice je prováděna skokově na základě
elektrických impulsů např. intervalového spínače,
jehož činnost je odvozena od délky posuvu. Spínač
může být kontaktní nebo bezkontaktní - elektronický. Zobrazení a pak otázkou zvýraznění požadovaného čísla, nebo číslice.
Příkladem může být pro geodetickou praxi nově
vyvinuté měřicí kolečko VÚGTK s elektronickým
snímáním.
2.2.3 Snímače s nastavením
informací

kódu číslicových

Praktické využití zde má především snímač kódu
BCD" jímž lze vyjadřovat číslice od O do 9 pomocí čtyř světelných snímačů ve stopách M, N,
O, P, tj. bitech vyjadřujících dekadické číslo (obr.
3 Ci ·1), kde vlastní číselná informace je vytvořena
optickou maskou pohybující se před snímači ve
stopách. Každý číselný řád musí mít svou masku.
Podle nastavení masky se vytvoří v bitech každá
číslice příslušného řádu.
Nevýhodou tohoto jednoduchého principu jsou
neurčité (hazardní) stavy vznikající při průchodu
masky nad snímači stop M, N, O, P. Tato optická
nedokonalost odečtu na rozhraní mezi bity byla
hlavní příčinou malého využití těchto snímačů.

provedený systém má velmi vysokou rozschopnost (až 1,5 [Lm). Byl vyvinut pro
řízené obráběcí stroje, kde se uplatní až
několika metrů.

Snímače
induktosynového
typu byly využity
v geodézii zatím pro konstrukci jednoho z funkčních vzorků snímačů pro digitální planimetr, kde
prokázaly své vynikající vlastnosti. Lze předpokládat, že se s nimi v budoucnu setkáme i u dalších
zařízení určených pro geodézii i kartografU.

Mechanická verze snímače je známa velmi dlouho,
avšak její obdoby na elektrickém principu je využíváno velmi málo. Snímače, nebo též zobrazovače, pracují na principu přímého čtení, nebo zobrazení číselné veličiny. Pro chronologičnost textu se
nejprve zmíníme stručně o typu neelektrickém
(mechanickém), zobrazujícím číslice.
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Ošetření neurčitých stavů bylo vyřešeno v Geodězii, n. p., Praha 15], což vedlo k ojedinělé konstrukci pro odečet souřadnic pomocí kurzoru poh,áněného šrouby vosách xa' y"spojenými
s ro.tační verzí uvedených snímačů. Celé zařízení pak
bylo využito v témže podniku jako planimetr.

'Popsaný přehled snímačů není úplný. Jeho cílem je
poskytnout pracovníkům v oblastigeodézie
informace o některých typech zařízení používaných
v geodetické praxi. Pojednání je příspěvkem k diskusi o uplatňování elektronizace v geodézii a kartografii.

MIKŠOVSKÝ, M.: Kartografie. Učebnice pro 4. ročník
studijního oboru Geodézio. Geodetický a kartografický
podnik v Praze, n. p., 1987, 1. vydání, 209 stran,
109 obrázků, cena 15,- Kčs.

Učebnice Kartografie, autora ing. Miroslava Mikšovského, CSc., určená pro SPŠ zeměměřické, vychází po
jedenáctileté přestávce, kdy obdobné problematice byla
věnována učebnice Ledabyl, S. a kol.: Kartografie
a kartografická polygrafie, vydaná v roce 1976. Relativně krátký inovační cyklus středoškolské učebnice Kartografie napovídá o rozsahu a dynamice změn, kterými
v současné době obor kartografie prochází.
Učebnice je v souladu s osnovami dělena do sedmi
kapitol, které budeme stručně charakterizovat.
Stručná úvodní" Pře dmI u va" ozřejmuje význam
kartografických děl, tj. map a atlasú, v národním hospodářství, zajišťování obrany státu, školní výuce zeměpisu
a dějepisu a v neposlední řadě i při zvyšování úrovně
celkové vzdělanosti obyvatelstva a rozvoje cestovního
ruchu.
Následující 2. kapitola, nazvaná" K a rt o gr afie ",
osvětluje strukturu oboru kartografie, definuje základní
kartografická díla - mapy, atlasy, mapové soubory
a glóbusy, včetně popisu jejich třídění, archivace a základních obsahovýéhprvkú.
Kapitola též obsahuje
historickou část, venovanou vývoji kartografie od nejstarších mapových památiek. lidské civilizace až po
prvé mapy našich zemí. Kapitola je zakončena výkladem' poznatkú o tvaru a rozměrech Země, volbě referenčních ploch a souřadnicových systémech a základních
výpočtech na těchto plochách.
Po tomto závěru logicky následuje 3. .kapitola
"Matematická
kartografie".
V jejím úvodu je
vyložena podstata kartografických zkreslení a třídění
zobrazení dle jejich vlastností. Velmi podrobně jsou
v dalším textu popsány nejrúznější druhy kartografických zobrazení, včetně speciálních aplikací použitých
na významných kartografických díleoh v minulosti
i současnosti. V závěrukapitioly je pojednáno o volbách
zobrazení v závislosti na účelu mapy. Z hlediska úrovně
středoškolské matematiky je látka v této části učebnice
poměrně obtížná a má spí~e infonnativní povahu.
Poslouží však výborně kartogrq,fické praxi. Za zmínku
stojí zejména přehledný popis Křovákova zobrazení,
včetně všech potřebných vztahú a hodp.ot konstant,
uživaného pro geodetické
a., kartografické
práce
v CSSR.

obzor
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Vlastní kartografické tivorbě je věnována rozsáhlá
4. kapitola "Redigování
a tvorba
map". Je zde
podrobně popsán postup vzniku kartografického díla,
od jeho zařazení do edičního plánu, přes projektovou
přípravu až po sestavitelské, kresličské a revizní práce.
Kapitola dále obsahuje přehled základních metod a prostředkú kartografické interpretace užívaných na obecně
zeměpisných, topografických a tematických mapách,
souhrnně označovaných jako jazyk mapy. Pozornost
je věnována i kartografické generalizaci a řešení popisu
map. Závěr kapitoly se zabývá možnostmi automatizace
kartografické tvorby pomocí prostředkú výpočetní
a zobrazovací techniky, včetně popisu vhodné techniky
tuzemské výroby.
5. kapitola "Kartografická
polygrafie"
uzavírá
výrobní cyklus tvorby kartografických děl jejichreprodukčním zpracováním. Je zde uveden historický vývoj
i sbučasný stav tiskových technik, popsány potřebné
přístroje, zařízení, materiály. Nalezneme zde popis
reprodukční fotografie, fotosazby; ofsetového tisku
i knihařského zpracováni rúzných typú kartografických
děl. V závěru jsou uvedeny moderní reprografické tcchniky, mezi které patří elektrografie, termografie a především mikrografie.
Výrobní povahu má 6. kapitola "Technologické
postupy".
Obsahuje přehledný popis základních technologií současných kartografických děl sloužících národIíímu hospodářství, školské výuce i veřejnosti.
Poslední 7. kapitola "Nové směry vývoje v technologii
výroby
map" se zabývá především možnostmi, které do kartografie přináší vytváření kartografických bank dat s grafickými výstupy kartografické
povahy. Perspektivu mají i tiskařské stroje nové generace s mikroprocesorovým řízením kvality tisku.
Středoškolská učebnice kartografie představuje zdařilý počin v oblasti tvorby geodetických a kartografickýh
učebnic. Je napsána svěžím a přehledným zpúsobem,
autor zde nezapře své dlouholeté zkušenosti externího
učitele. Spolu se stejnojmennou vysokoškolskouyčebnicí, napsanou prof. Hojovcem a doc. Veverkou z CVUT
v Praze a prof. Danišem a doc. Hájkem ze SVŠT v Bratislavě, jejíž vydání je plánováno koncem roku 1987,
pokrývá recenzované dílo sféru kartografických učebnic
technické povahy.
Závěrem možná zmínka, týkající se rozsahu výuky
kartografie na SPŠ zeměměřických, limitované dvěma
hodinami týdenní výuky ve čtvrtém ročníku. Dle názoru recenzenta by bylo vhodné vzít v úvahu při další
úpravě základních pedagogických dokumentú (učebních osnov) hodinovou dotaci výuky tohoto předmětu
na středních školách.
.
. Doc.lng. Bohuslav Veverka, OSe.,
katedra mapování a kartoura{ieFSv ČVUT v Praze
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Vzorní a zasloužilí
ČúGK za rok 1987

pracovníci

resortu

Stalo se již tradici, že každoročně v měsíci listop,adu
oceňujeme vzorné a zasloužilé pracovníky resortu Českéh" ufudu geodetirkéh,) a kartografického.
Slavnostní konference vyhodnocených vzorných a zasloužilých pracovniki\ za rok 1987 se konaLa 19. listopadu 1987 ve velkém sále Ostředního klubu školswí a v'ědy ROH v Praze. Při té příležitosti udělil předseda ČesIkého úřadu geodetického
a kartografického
a předsednictvo českého výboru Odborového svazu pracovníktl statnlch orgánfi. peněžnictví a zahraničního
obchodu ocenění "Vzorný pr,acovník resortu ČOGK" 24 pracovníkfim. a ocenění
"Zasloužilý
pracovník
resortu
ČOGK" 12 pracovníkfim.

my pracovní iniciativy. které se osVědčují 'vpr,axi, jsou
administrativně
nenáročné a podporují realizaci hlav!lÍch
záměrfi plánu. Iniciativou lidí nelze nahrazovat
nedostatky 'v organlzátorské
a řídíCí práci." Věnoval pozor·
nost také úkolům resortu při přestavbě hospodářského
mechanismu, kde změny v řízení a myšlení lidí závisí na
kvalitě kádrů - jejich politické vyspělosti, odborných
znalostí a morálních vlastnostech.
Poděkování za vynaložené úsilí bylo vysloveno v závěrečné části.
S ,pozdmvnýrni projevy vystoupili soudruzi Josef Boháč, který z pověření
odborového
orgánu
blahopřál
k udělení resortních ocenění a soudruh Ing. Ján Jer8a,
!který jménem stranického
orgánu oceni] pracovní výsledky vyhodnocených pracovníků.
Za nové nositele resortních
vyznamenání
poděkoval
snudruh
Ing. Jarnmír Ltlfelmann, který přislíbil, že
i v budoucnu budou vyznamenaní pr,acovníci oporou při
plnění náročných úkolii.
Čestné ocenJění "vzorný
pr,acovník
resortu
C'O G K" obdrž·eli:
Stanisla,va Laštovková, vedoucí účetní Geodézie, n. p.
Praha,
Jaroslav Kohout, vedOUCí geodet SG Geodézie, n. p.,
Pr,aha,
František Navrátil, samostatný geodet SG Geodézie, n. p.
Praha,
Marie Andrlová. plánovačka SG Geodézie, n. p., České
Budějovice,
Ing. Bohumll Janeček, ekonomický
náměstek
ředitele
podniku Geodézie, n. p" České Budějovlce
Vojtěch Nerad, vedoucí geodet SG Geodézie, n. p., Plzeň,

Obr. 1 Předseda COGK soudruh Ing. Jaroslav Ondrz1§ek
při slavnostntm pro;evu k ocenlJným pracovníkzim resortu COGK
Sla1vnostního aktu se kromě ,vedoucích představitelfi
resortu zúčastnili
soudruzi Ing. Ján Jerga, zástupce X.
oddělení Ov KSČ a Josef Boháč. t,ajemník ČVOS pracovníktl státních orgánfi. peněžnictví
a zahraničního
obchodu. Hlavní projev k zúč,astněným pracovníkfim přednesl předseda Českého úřadu geodetického a kartografického Ing. Jaroslav Ondrfiše!k. Ocenil pocHvou práci
vyhodnocených i jejich osobní účast na rozvoji pracovní iniciati'vlY a anga~vanost
'v politické ,a veřejné činnosti. Zdfiraznil: "Budeme i nadále rozvíjet takové for-

Obr. 2 Vzomt a zasloužilí pracovntci resortu COGK za
rok 1987 společnii se svými rodinnými přtslu§ntky sledu;f pro;ev předsedy COCK [,ng. JaroslavQOttdrz1§ka

Obr. 3 Za ocenlJn~ pracovnfky podlJkoval Ing.
LlJfelmann z Geod~zle, n. p., Pardublce

Jaromf,

Ing. Hana P'YŠlková,'Vedoucí oddílu mapování Geodézie,
n. ,p., Plzeň,
Ing. Lumír Nedvídek, vedoucí oddílu SG Geodézie, n. P.,
Liberec,
Irena Radimská, odborná technická pr,ac01vnice GeodézLe, n. p., Liberec,
Ing. Zdeňk,a Slat1nková. samostatná výzkumná a vývojová pracovnice Godézie, n. P., Liberec,
Ing. Jan Bumba, ředitel podniku Geodézie, n. p., Pardubice,
František Pavlík, samostatný odbornÝ' technický pracovník Geodézie, n. ,p., P,ardubice,
Iv,a Vá,vrová, vedoucí kontrolorka
Geodézie, n. p" ParIdubice,
Emílie Novotná, vedOUCí geodetka Geodézie, n. p.,Brno
Karel VIadík, 'VedouCí geodet Geodézle. n. p" Brno,
Rudolf Guliš, řidič Geodézie, n. p., Brno,
Ing. liřl HajdUlk, vedouCí kádrového a personálního 'lit,va.
ru Geodézie, n. p., Opava,
Marie SajdIová, reprodukční fotografka Geodézie. n. p.,
Opava,
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Ing. Jiří Stěpán, vedoucí oddílu Geodézie, n. p., Op'ava,
Ing. Zdenka Roulová, vedoucí technické
redakce map
GKP v Praze, n. p.,
Ing. Miloš Střihavka, vedoucí provozu ÚAGK GKP 'v Pra-

ze. n.

p.,

Ing. Karel Mikota, vedoucí oddělení KGKS v Liberci,
Ing. Miroslav Vácha, samostatnf
odbornf referent specialista CÚGK,
Olga Pokorná, samostatná odborná referentka GKSv Pr,a-

ze.
Cestné o-e-,ění
"Z a s I o u li i I Ý p l' a c 07 n í 1< l' e s o l' t II C U G K •• obdrže'i:
Ing. Jiří Bučínský, odpovědnf geodet Geodézie n. p.,
Pr,aha,
Milada vaníčková. vedoucí účetní Geodézie, n. p., Plzeň,
Miloslav Pinc, vedoucí SG Geodézie, n. p., Liberec,
Jarosla,v Sadílek, elektroúdržbář
Geodézie, n. p., Liberec,
Ing. Karel Povolnf, vedoucí SG Geodézie, n. p. Liberec.
Ing. Jaromír Lllfelmann, vedoucí hospodářskéhO střediska reprodUlkce Geodézie, n. p., Pardubice,
Ing. Josef Gbelec, vedoucí SG Geodézie, n. p" Brno,
Ing. losef Pukl. vedoucí hospodářského
střediska mapování Geodézie, n. p., Brno,
Ing. Jaroslav Mišák, samostatný projektant Geodézie, n.
p.,Opava,
Ing. Vladimír Houda, vedoucí výpočetní střediska GKP
v Praze, n. p.,
RNDr. Marta lanáčková. vedoucí oddílu GKP v Praze,
n. p.,
PhDr. Ondřej Roubík, vedoucí vfzkumného oddělení kartografie VÚGTK ve Zdibech.
Blahopřejeme
vzorným
a zasloužilým
pracovníkiím
k udělení ocenění za příkladné pracovní výsledky a angažovanost ve veřejné činnosti.

Obr. 1 Zahá;ení

XIII.

ročníku

Dukelského

závodu

Foto: Václav Kadlec, ČÚGK

Za nádherného pocasl, na dobře připravených tratích
a ve vynikající atmosféře, kterou organizátoři připravili
zá'vodHo se v pochodu (ženy do 20 km, mUži do 30 km)
v limitu, v orientačním mikrozávodě, střelbě ze vzduchovky na 10 m vstoje, v hodu granátem na cíl a v odhadu azimutu a vzdálenosti bez pomůcek.

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACí
RESORTU ČÚGK A SÚGK

XIII. ročník "Dukelského závodu branné
zdatnosti geodetů"

Obr. 2 Společný

nástup závódníkŮ
Foto:Václav

Kadlec, ČÚGK

Na počest 70. vfročí VItSR a v rámci týdne branně aktivity a z pověření předsed,;, CÚGK uspořádal 3. října 1987
n. P. Geodézie Opava v Itece okr. Frfdek-Místek
xm.
ročník "Dukelského Závodu branné zdatnosti geodetil".
Závod, který se konal v malebném prostředí slezských
Beskyd v rekreačním
středisku
TřIneckých železáren
vIt SR se zúčastnllo 138 závodníkil a hostů. Soutěžllo se
v soutěži jednotlivců a družstev. V 1ednotllvcích závodilo
33 žen a 49 mužů, soutěže družstev se zúčastnllo 11
družstev žen a 16 družstev mužů.
Závodu se zdčastn1li č'estní hosté a to delegace CÚGK
vedená předsedou
CÚGK Ing. Ondrůškem,
tajemník
pro stranic'kou ,práci v zemědělství OV KSC Frýdek-Místek s. Chodura a tajemník ONV Frf'dek-Místek Ing. Slgut.
Vlastní závod zah4jll Ing. Rozkošnf - ředitel n. p.
Geodézle Opava, kterf 1ménem organlzátoril přivítal přítomné a tajemní'k ONV F,rýdek-Místek ing, Sigut, kterf
zavodníky uvlta} na pMě okresu; kterf svým charakterem patří mezi ,nowAtlí a, net!itl.ležiU!jlí v Sever,omoravském krajI.

Obr. 3 Z kontr1Jlního
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Ing. František Šilar, CSc. - šedesátiletý

Jubilant se narodil 9. února 1928 v Písečné, okr. Ústí
n. Orlicí. Zeměměřičské inženýrství vystudoval na fakultě
speciálních nauk ČVUT v Praze a dokončil je v r. 1951
s vyznamenáním. V posledním roce studia působil na
fakultě jako pomocná vědecká síla. Svou praktickou
činnost zahájil v OÚGK v Hradci Králové, později v Pardubicích. Prošel různými odbornými činnostmi a funkcemi, v r. 1958 se stal vedoucím technického rozvoje a jako jeden z prvých na krajských pracovištích začal řešit úkoly provozního výzkumu. Pro svou odbornou vysokou kvalitu byl v r. 1964 povolán cO VÚGTK v Praze,
kde. vykonával nejprve studijní, pak výzkumnou činnost
a funkCi vedoucího výzkumného odd.
Přes náročnost vytyčených tratí a jednotlivých soutěží
bYlo dosaženo velmi dobrých výsledkfi a limity byly
vysoko překročEllllY.
Umí stě n í:
Družstva
ženy
1. Geodézie, n. p., Pardubice
,ková, Fikejzová)
2. GKP, n. p., Praha
3. Geodézie, n. p., Opava
Družstva

(ve složení: Lásková, Haná-

muži

1. qeodézie, n. p., České Budějovice
Rídel, Souček)
2. Geodézie, n. p., Plzeň
3. Geodézie, n. p. Liberec
Jednotlivci

-

rve složení: Stašek,

ženy

1. Součková - Geodézie, n. p., České Budějovice
2. Vejvodová - GKP, n. p., Praha
3. Lásková - Geodézie, n. p., Pardubice
Jednotlivci
1. Frisch 2. Barták 3. Stašek -

-

muži

Geodéize, n. p., Plzeň
Geodézie, n. p., Liberec
Geodézie, n. p., Č. Budějovice

Rozdílení cen proběhlo v areálu rekreačního střediska Třineckých železáren VR.SR na slavnostním večeru,
kde předseda ČŮGK ing. Ondrfišek předal vítězfim v soutěŽích družstev žen a mužfi nové křišťálové putovní poháry a další soutěžící družstva a jednotlivci převzali věcné ceny z rukou tajemníka OV KSČ s. Chodury, ředitele
n. p. Geodézie Opava ing. Rozkošného a vedoucího SG
Frýde,k-Místek ing. Wavrosze.
Při této příležitosti předal rovněž pi'edseda ČŮGK ing.
Ondrfišek podle propozic soutěže dřívější putovní poháry
do trvalého drženi vítězfim v soutěŽi družstev - u žen
n. p. Geodézie Brno, jehož družstvo zvítězilo celkem· 5 X
a u mužfi n. p. Geodézie Opava,jehož družstvo zvítězilo
3X po sobě.
Slavnostní večer byl ukončen společenským večírkem.
Celá akce přispěla nejen ke zVýšeni 1;Jranné zdatnosti
geodetfi, ale i k dalšímu upevněni vzájemných soudružských vztahiL
JUDr. Milan Solnick1J,

CVOK

Začátkem r. 1973 projednávala. vláda ČSR stav prací
při výstavbě pražského metra a konstatovala, že geodetické práce jsou limitující pro další výstavbu. Mezi jiným odsouhlasila
vytvoření funkce hlavního geodeta
pro metro. Do této funkce byl jmenován jubilant a zastával ji až do r. 1980, kdy jednotlivé činnosti přešly
již do rutinního provozu. V této své činnosti musel
zvládnout řadu zcela nových úkolů. Při tom se aktivně
podí:el a usměrňoval různá teoretická řešení, která byla nutná pro zvládnutí celé problematiky, a na jejichž
podkladě byla vypracována řada technologií a postupů,
při čemž se jako řídící pracovník podílel na jejich uplatnění v praxi. V této funkci též prosadil i vysokou společenskou úlohu geodetů mezi ostatními profesemi.
Po krátkém působení na ČÚGK pracuje od r. 1984
opět ve VÚGTK ve funkci vedoucího výzkumného odd.
Jeho bohatá výzkumná činnost dříve i nyní se soustředuje do oblasti automatizace, mapování, inženýrské geodézie a vědeckotechnických
informací.
Z vyznačnějších Výsledků lze uvést tvorbu automatizovaného
informačního systému geodézie a kartografie, formulaci pojetí a řešení digitálních map velkých měřítek, digitální
model terénu a řešení speciálních problémů inženýrské
geodézie a ražby tunelů. Vyřešil a prosadil v praXi nové pojetí vytyčovacích odchylek liniových a plošných
staveb.
Zcela nově propracoval teorii jakosti měření, zaměřenou především na více rozměrné veličiny a na systémy
současně zpracovávaných veličin. 1. díl monografie má
vyjít v r. 1988. Dosažené teoretické a praktické výsledky při zabezpečení geodetických prací při ražbě tunelů ve speCiálních podmínkách mají ohlas v tuzemsku
i v zahraničí a byly kladně zhodnoceny na několika
symposiích o výstavbě metra a též na mezinárodním
symposiu o inženýrských
měřeních výsoké přesnosti,
konaném v r. 1980 v Curychu. Publikační a přednášková činnost jubilanta zahrnuje více jak 50 vědeckých a
odborných prací a přes 60 referátfi, přednesených a publikovaných v tuzemsku a v zahraničÍ,
Jeho pracovní zaměření je doplněno společenskou
angažovaností. Po 3 volebllí období byl poslancem ONV
v Praze 10 a nyní je aktivní v KSČ jako předseda uliční organizace v Praze 10. V ČSVTS zastává funkci předsedy KV Středočeského kraje a funkci předsedy odborné skupiny pro automatizaci. V rámci mezinárodní aktivity byl zapojen v Mezinárodní federaci geodetů (FIG),
a to jako korespondent· 3. komise a postupně jako člen
několika studijních skupin v támci6.
komise. Aktivně
se podílí na mezinárodní vědeckotechnické
spolupráci
geodetických služeb socialistických států.
Za svoji aktivní činnost byl odměněn řadou uznání,
byl oceněn titulem Nejlepší pracovník resortu
ČÚGK,
le .nositelem vyznamenaní Budovatel metra a řady~ vyznamenání ČSVTS a národních výborfi.
.
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Dne 21. února 1988 oslavil významné životní jubileum
60. let vedoucí oddělení geodetických
základů VÚGTK,
vedoucí vědeckotechnický
pracovnk ing. Jan Rambousek.
Narodil se v Praze, v letech 1939--1947 studoval na
reálném gymnásiu v Plzni a v roce 1951 ukončil studium
zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze.
geodézie a kartografie
pracuje od února
pracovník oddílu geodetické astronomie Geodetického a topografického
ústavu v Praze se zúčastnil
triangulačních
prací v základní
trigonometrické
síti,
observací na Laplaceových
bodech v čs. astronomicko-geodetické
síti, navázání čs. gravimetrické
sítě na
referenční
bod Postupim a budování mezinárodní
sítě
délkových rozdílů. Vedl zpracování
Katalogu astronomických bodů čs. AGS. Ve své práci využíval poznatků
získaných
při studijních
pobytech
na observatořích
v Postupimi a Poltavě. Od roku 1955 se aktivně podílel
na budování observační
a vědeckovýzkumné
činnosti
Geodetické observatoře Pecný.

obzor
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RNDr. ing. Petr Holota, DrSc., dosáhl výsledků, které
nejen obohatily světovou vědu, nýbrž mají i význam
pro rozvoj resortu geodézie v ČSSR. Srdečně mu blahopřejeme k udělené vědecké hodnosti a přejeme mu
mnoho úspěchů do další práce ku prospěchu čs. geodetické vědy na poli domácím i mezinárodním.

V resortu

1954. jako

Po organizačním
začlenění
observatoi'e
do VÚGTK
v roce 1966 uplatňoval své praktické zkušenosti, odbornou erudici i jazykové znalosti ve funkci vedoucího
výzkumného
oddělení geodetické
astronomie.
Od roku
1983 je vedoucím
výzkumného
oddělení geodetických
základů. Ve své odborné činnosti se zaměřil na problematiku
astronomického
určování
azimutů,
sledování
pohybu pólu, variací zeměpisné šířky a rotace Země. významně pi'ispěl k rozšíření šířkové a časové služby, vy-tvoření skupiny družicové geodézie a k rozšíření čs.
astronomického
přístrOje cirkumzenitál
VÚGTK do zahraničí. Byl zodpovědným
řešitelem řady výzkumných
úkolú z oblasti geodetické astronomie a aktivně se podílí na mezinárodní spolupráci v této oblasti. Je členem
a čs. národním
koordinátorem
pracovní
skupiny 6.8
Variace zemské rotace" KAPG a členem 6. sekce čs.
komise Interkosmos.
Kromě toho je předsedou
terminologické komise ČÚGK. Věnoval se rovněž praktické
výuce zahraničních
odborníků.
Svou organizační a řídící činností vytváří dobré podmínky pro odborný růst pracovníků. V období jeho působení dosáhlo několik pracovníků observatoře
špičkových vědeckých výsledků v oblasti astrometrie,
družicové a fyzikální geodézie.
Do dalších
let přejeme
jubilantovi
úspěchy v osobním životě i v další práci.

pevné

zdraví,

Dne 9. prosince 1987 zemřel v Praze a podle svého praní byl v tichosti zpopelněn Ing. Vladimír Forman, který
celý svůj život zasvětil rozvoji geodetických metod jako
výkonný i řídící pracovník resortu geodézie a kartografie.
Narodil se 24. června 1911 v Praze. Po vystudování zeměměřického
inženýrství
na ČVUT v Praze nastoupil
v r. 1933 do státní zeměměřické
služby na Slovensku.
Zde byl přidělen ke Katastrálnímu
úřadu v Bratislavě
do oddělení nového měření, jehož vedoucím byl dr. ing.
Jan Císař. Kromě nového měření se zúčastňoval i prací při podrobné triangulaci.
V r. 1937 byl přeložen do býv. Triangulační kanceláře
min. financí v Praze. Po jejím začlenění do Zeměměřického úřadu v době okupace. zde pracoval jako triangulátor až do konce války.
Po založení Státního zeměměřického
a kartografického ústavu v Praze v r. 1945 pracoval v provozu triangulace, jehož vedoucím se pak stal v r. 1948. V poválečném období se kromě triangulačních
prací zúčastňoval i prací de..imitačních: v letech 1945-48
na státní
hranici
čS.-sovětské a v letech 1948-49
na hranici
čS.-maďarské.
Po zřízení Ústi'ední správy geodézie a kartografie
zde
pracoval od 1. 5. 1954 do 16. 11. 1966 jako starší technolog pro obor astronomie, gravimetrie a nivelace.
Po zřízení Geodetického a kartografického
fondu pak
pracoval v tomto ústavu ve funkcích: samostatný technolog geodetických sítí a poté až do odchodu do důchodu v r. 1974 jako vedoucí inženýr specialista.
Soudruh ing. Vladimír Forman byl talentovaným,
výborným pracovníkem
v širokém rozsahu geodetických
specializací a obětavým, ochotným učitelem SVýCh mladších spolupracovníků.
Ti všichni, spolu se všemi přáteli ing. V. Formana, budou na něj vzpomínat jako na
skromného, dobrého a ušlechtilého
člověka, ochotného
vždy každému pomoci.

RNDr. Ing. Petr Holota, doktorem fyzikálně - matematických věd

Dne 18. 2. 1988 převzal RNDr. ing. Petr Holota, vědecký
pracovník
Výzkumného
ústavu geodetického,
topografického a kartografického,
ve velké aule Karolina v Praze diplom doktora fyzikálně-matematickych
věd (DrSc.).
Tuto vědeckou hodnost RNDr. ing. P. Holotovi udělilo
prezídium Československé
akademie věd na svém ,17.
zasedání dne 10. září 1937 na základě úspěšně obhájené
doktorské disertační
práce "O k r a j o v é ú I o h y m atem a ti c k é fy z i k Y v t e o r i i t v a r u Zem ě:
A I ti m e t r i c k o - g r a v i m e t r i c k é
pro b I é my"·
Práce, původně předložená
jako kandidátská
disertace
Vědeckému kolegiu ustronomie a geofyziky ČSAV, byla
po jednoznačně
pozitivním oponentním řízení na návrh
všech oponentů postoupena
celostátní
komisi pro obhajoby. doktorských
disertací. Jako doktorská disertace
byla bbhájena dne 12. května 1987.

J.: Příspěvek k teorii prostorového protínáni z délek

KABELAč,

S.: Určení vertikálních gradientů tíže na
bodech československé gravimetrické sítě výpočtem

OLEJNÍK,

J.: Využití difrakce světla v dálkovém průzkumu Země

HOLAN,

J.: Praktické zkušenosti s používáním
mikropočítače PMD-85 na středisku geodézie
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Branná orientační automobilová soutěž
geodetů • BOAS • G
(XXI. ročník Geodesia rallye ČSSR)

Ve dn~c_h17. - 19. 6. 1988 se uskuteční s pověření předsedy CUGK a pod jeho záštitou celoresortní "Branná
orientační
automobilová
soutěž geodetu - BOAS-G"
(XXI. ročník Geode3ia rallye) s mezinárodní účastí.
Organizací uvedené soutěže je pověřen n. p. Geodézie
Liberec za spoluúčasti PV ROH a vzorné základní organizace Svazarmu AMK Geodézie Litoměřice. Závod bude
uspořádán v Úštěku, okr. Litoměřice.
Cílem resortní BOAS-G je realizace usnesení ÚV KSČ
o rozvoji branné výchovy obyvate:stva. Akce má pusobit na zvýšení branného uvědomění co nejširšího okruhu geQdetú a kartografu,
jejich odborných znalostí,
tělesné zdatnosti a všestrannosti. Vedle prověření branné zdatn03ti geodetu a kartografU si akce klade za cíl
zdokona'ování jejich řidičského umění, upevňování kázně bezpečnosti v dopravě, čemuž také odpovídá heslo
soutěže
"Automobil
výrobní
nástroj
geodeta".
Vždyť jen dobrým řidičum - geodetům a kartografum
je možno svěřovat takové hodnoty, jakými technologická vozidla jsou. Soutěž sleduje rovněž I možnost výměny zkušeností v oblasti využívání motorizace při geodetických a kartografických pracích se zvláštním durazem na ekonomiku provozu motorových vozidel v reSQrtu.
Branná ortentační automobilová SQutěž je organizována především jako soutěž resortních krajských družstev,
tvořených dvěma automobily s dvoučlennÝllli posádkami,
jeden z členu posádky je geodet.
.
Soutěže se zúčastní i posádky ze spřátelených zemí,
a to zástupci geodetických služeb SSSR PLR MLR a
NDR:
'
,
Celá soutěž má prokázat, nejen jak jednotlivé organizace vytvářejí podmínky pro řidiče - geodety ale
i jejich schopnosti ovládat svěřenou techniku - ~utomobll, který je významným prvkem raciona\lizace práce.
JUDr. Milan

Solnžcký,

CtJGK

Novikov, N. E.: Obnova vytyč ovací osy pomocí boční
nivelace, s. 32-34.
Kulagin, J,u. N. - Spiridonov, A. I.: Polní stencl pro kon·
trolu nivelačnícr přístrojů, s. 34-35.
Krasnov, V. I. - Fursov, M. K.: Určení prvk<'1 vnější
orientace kosmických snímků, s. 36-42.
Gelman, R. N.: Pokusy s evidencí deformací a přítlačné
síly desek pro fototeodolity, s. 42-44.
Afremov, V. G. - llin, V. B.: Srovnání topografických
leteckých komor s rozdílnými parametry, s. 45-47.
Ovetkov, V. Ja. - Ohlebn kora, T. A.: Výzkum fotogrammetrickéro protínání vpřed, s. 48-51.
Danilčcnko, A. Ja. - Markov, M. S. - Ostrojvskij, M. V. Tjuflin, Ju. S. - Čoporov, D. Ja.: Zpracování radiolokačních obrazů na analyzátoru
"MADŽSKAN-2",
s. 51-55.
Karas', M. L.: Sportovní mapy, s. 55-57.
Kuznecov, M. V. - Slipčenko, S. I.: Ruský osvícenec
D. S. Aničkov a jeho zájmy v geodézii, s. 57-59.

Geodézia és Kartográfia,

Č. 1/87

A. Tóth, jehož jméno je spojeno s Vojensko-topografickým ústavem Maďarské národní armády, s. 1-2.
Fehér, Gy.: Činnost Vojensko-topografického
ústavu Maďarské národní armády nesoucího jméno Á. Toth, s.
A.: ln memoriam

Tremmel,

2-6.
Papp-Váry,

A.: Naléhavé
úkoly zemědělských
správ
v oblasti geodézie, s. 6-12.
Borza, T.: Výpočet dráhy umělých družic Země v případě rozdílných požadavku na přesnost, s. 12-16.
,Bod, E.: Vyrovnání směrů měřených ve stál~ní síti 1. třídy, s. 17-24.
Tarcsaž, Gy. - Ferencz, Cc. - Ferencz.né, Arkos, I. Hamar, D. Lžchaenberger, J.: Jednoduchá metoda prove-

dení opravy optické hustoty černobílých leteckých
snímku z tvaru terénu a atmosférických podmínek,
s.24-29.
Bacsa, 1.: Další rozvoj velkoměřítkového mapování púdy
a ocenění zemědělských pud, s. 30-33.
Balázs, L.: Duvody vedoucí k současnému využití přesné identifikace informace ve čtvercové síti, s, 33-39.
Md.rton, M.: Sborník geografických názvů objektů na dně
moří a oceánú, s. 39-43.
Csepregž, SZo - Kádár, I. - Papp, E.: Určení krúhového
okolí s využitím pomocného lineárního vyrovnání s.

~-~

,

Plžhá1, K.: Mapa'Zatiského

G a K O,

Geodezija

i kartografia,

č. 2/87

str.

Aktivně přesta~ ovat řízení výroby, s. 1-6.
Brykin, F. A.: Ekonomické vzdělávání v topograficko
geodetické výrobě na úro~eň nových úkolů, s. 6-10.
K novým praco~ním vrcholům, s. 10-12.
Klmickij, B. M. - Ohotin, M. M.: Otázky vyrovlllJní
měření z pozice parametrické
metody, s. 12-14.
Krumelis, V. A. - Gladilin, V. N.: Apriorní odhad přesnosti geodetických měření ve stavebnictví, s. 14-18.
Šechovcov, G. A.: Sémantická
nasycenost
kruho~ého
okolí normy, s. 18-20.
Afonin, K. F.: Předběžný výpočet geometrické nivel<voe,
s.20-22.
Lobov, M. I.: Elektromecranický
systém měření sedá.ní
staveb, s. 23-25.
P JpOV, fu. l.: Kontrola výchozí informace v polygo.10 q ých .3iiJch, s. 25-27.
Movsesjan, R. A. - Vardanjan, V. N. - Babaljanc, P. A.:
Systém hydrodynamické
nivelace s pístovým zaříze.
ním, s. 27-30.
Kušnanv, A. D.: Nivelační přístroj s tekutým kovem,
s.30-32.

1 9 8 7,

1 2 :

2. řádek

zdola

-

Vytištěno

str. 336, levý s:oupec, 12. řádek
) = exx, má být ) = exy;

zdola

-

vytištěno

oy

335, pravý

Č.

kraje ze XVII. století, s. 48-53.

ayy,

sloupec,

_ ov

má byt

ayy;

str. 337, pravý sloupec huje k obr. na str. 338;
str. 338, levý sloupec k obr. na str. 337.

č. ohr. a text u obr. se vztač. obr. a text u obr. se vztahuje

str. 11, levý sloupec, 17. řádek shora - vytištěno: do
kanceláří,
kde automatizační postupy jsou, má být:
vážnou část sběru det umožňují převést z terénu.
Prosíme čtenáře, aby si uvedené
kujeme 7.a pochopení.
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chyby opravili.

Dě·

NORMATIVNI ZAKLADNA
ŘIZENI VÝROBY
Zabývá se standardizací

:

ve výrobním

podniku.

a tvorbou

normativní

základny

Seznamuje s metodikou

vytváření

komplexní normativní'základny,

všímá si nejen technicko-

-hospodářských norem, ale i norem technických,
ních normatiVlJ operativního
ních

norem;

kladny

vysvětluje

řízení výroby

zpLlsoby využití

v automatizovaných

standard-

a organizačnormativní

zá-

systémech řízení.

DETERMINISTICKÉ MODELY
ROZVRHOvANI VÝROBY
•
Zabývá

se řešením

deterministických

optimajizai'\ních

úloh při rozvrhování a řízení výroby sekvenčního ~harak)O(

teru v podmínkách jedilostupňové
Vychází z aplikací

:xx

deterministických

i vícestupríové výroby.
modelů ve strojíren-

ské výrobě a dovádí tyto modely do formy, která umo.~ňuje snadný přechod k programu pro počítač.

Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu

SNTL
Na kladatelství technícké
Spálená 51, 113 02 Praha 1

literatury.

odbytové

.... výt. Tomek - Tomek: Normativni základna řizeni výroby
.... výt. Vlach: Deterministické modely rozvrhováni výroby

oddělen'.

a kartografického

obzoru

Český úřad geodetický a kartografický
Slovenský úrad geodézie a kartografie
Praha 1988
Rol. 15

Ing. Jarmila Jiřelová,
Geodetický a kartografický podnik v Praze, n.p.

NA POMOC GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRAXI

Příloha Geodetického

