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528.16:681.3
KLOBUSIAK, M.
Odhad Iok61ne minlm61nych nriancU
na poi!Uai!i
GeodetlckS' a kartografický
obzor, 36, 1990, Č. 4, str.
75-78, 2 tab., lit. 6
Oprava základných
vztahov na výpočet lokálne mlnlmálnych varlancU kvadratických
ncvych!'len!'ch
Invariantných
ódhadov pou!ltých
geoaetlck!'ch
pr!strojov
na závislost od -rektora opráv· nameran!'ch údajov. Prfčiny a dOsledky, ktoré vledll k úpravám aj pre 16 bitové počltače PC XT/AT a vyUle.

528.481 :622.1
ZALESK?, J. - CERVINKA, P.
Sledováni povrchu výsypky geodetickými
:metodami
Geodetlck!, a ·kartograflck!'
obzor, 36, 1990, Č. 4, str.
78-80, 1 obr., 2 tab:, lit. 9
'
Problematika
v!'škového měřen! na dOln! v!'sypce, kde
je projektována
dostihová dráha s vybavenlm a Inl!en!,rskýml sltěml. Etapová měřeni sedánl 'na souboru
pozorovan!,ch
bodO. Optlmáln!
pracovnl metodou je
geometrická
nlvelace
PN-IV v kombinaci
s trigonometrickou nlvelacl s délkami záměr do 200 m. Přesnost určeni sedání v daných podmlnkách nepřesahuje
10 mm při celkovém poklesu povrchu terénu 50 al!
100 mm za rok.

528,48: 625.1/.5: 621.2
SIMA, J.
Geodetická
měřeni l!eleznii!nlch
trati na poddolovaných územlch
I
GeodetlckS' a kartograflck!"
obzor, 36, 1990, Č. 4, str.
81-83, 2 obr., lit. 5
Problematika měřeni prostorov!'ch
deformaci IInlov!'ch
staveb na poddolovaném
územ!. Návrh vzta!ného
a
pozorovaného bodov(ího pole. Anal!,za přesnosti a zpracováni v!'sledkO rOznýml formami.

528.16:681.3
Kn06YW"'AK,
M.
OqeHK8 Orp8HMlI8HHO-MMHMM8J8aHblX
B8pM8HTOBC no·
MOlQblO38M
reoAe3MlIecKMH M KapTorpa«pMlIecKMH 0630p, 36.
1990. NO 4. CTp. 75-78,
2 T8Ó•• nMT. 6
npeoópa30BaHMe OCHOBHblXoTHoweHMM Anll paclIe·
Ta orpaHMlIeHHO-MMHMManbHblXB8pMaHTOBKBaApaTMlIeCKMX HenocpeACTBeHHblx MHB8pMaHTHblx o~eHoK
npHMeHeHHblx reoAe3MlIeCKMx npH60pOB B 38BMeM·
MOCTMOT BeKTopa nonpaBoK. BHOCHMbI B AaHHble
M3MepeHHll. npHlIHHbl H nocneACTBMll. Bbl3BaBWMe
npeoópa30BaHMll H B OTHoweHMH 16 (M óonee) -ÓMTOBblX3BM TMna PC XT/AT.
528.481:622.1
3AneCK"',
R -- 4ePB"'HKA, n.
Ha6nlO,IIeHMe 38 nOBepHOCTbIOOTB8111l:M
reO,lleSMIHlC'
KMMH MeTO,ll8MM
reOAe3MlIeCKHH H KapTorpa«pHlIeCKHH OÓ30P, 36,
1990, NO 4, CTp. 78-80,
1pHC .• 2 Taó., nHT. 9
npoóneMaTHKs BblCOTHOH CbeMKH Ha PYAHHKOBOH
OTBanKe, Ha KOTOpOMnpoeKTHpyeTcll CKaKOBall ,110pOlKKa C OÓOPYAOBaHHeMH HHlKeHepHblMH ceTllMH.
nÓ3TanHble CbeMKH oceAaHHH no H3ópaHHblM TOllKaM HaÓnIOAeHHH. OnTHManbHblH paóOllHM MeTOA
npeACTaBnlleT COÓOH reoMeTpHlIeCKoe HHBenHposaHHe PŇ-IV B COlleTaHHH C TpHrOHOMeTpHlIeCKHMHHBenHpOBaHHeM C AnHHOH CTBOpOB ,IlO 200 M. TOlJHOCTb onpeAeneHHll OceAaHHH B AaHHblX ycnoBHllx
He npeBblwaeT 10 MM npH OÓl1IeM nOHHlKeHHH noBepXHOCTH penbe«Pa OT 50 ,110100 MM B rOA,
528.48:625.1/.5:622.1
W"'MA, SI.
reoAe3MlIecKMe M3MepeHMll lKene3HO,llOpOlKHblX nH'
.HHA Ha nO,llpaÓQTaHHOAnOBepXHOCTH
reOAe3HlIeCKHH H KapTorpa«pHtleCKHH OÓ30p, 36,
1990, N° 4, CTp. 81-83, '2 pHC.• nHT. 5
npoóneMaTHKa H3MepeHHH npocTpaHcTBeHHblx Ae«popMa~HH nHHeHHblX coopYlKeHHH Ha nOApa60TaH'
HOH nOBepXHOCTH. npeAnOlKeHHe TOllellHoro
nonll
OTHOCHTenbHoro H HaÓnlOAaeMoro. AHanH3 TOllHOC'
TH H oópaÓOTKa pe3ynbTaToB pa3HblMH «popMaMH,
681.3.06: (528:007)
5EH,llA, K.
nonb30BaTenbCKMH lPOH,II MMKpoKapT C MH«popMa·
~MeA orpaHHlIeHHoro xapaKTepa

681.3.06: (528:007)
BENDA, K.
Ul!lvatelský fond mikrolltltk6
s lokallzai!nlmi
informacemi
Geodetlck!, a kartografický
obzor, 36, 1990, Č. 4, str.
84-87, 1 tab., lit. 5
,
Vyul!it! Informačnlch
fondli mikroštltkll
s lokalizačními informacemI.
Vyhledávac!
systém mlkroštltkll
s využltlm
mikropoč!tače
(CAR systém). Zhotoveni
mikrozázhamu
snlmkovánlm nebo konverzi dlgltálnlch
dat a po!adavky na jeho kvalitll. Proti dosavadnlmu
stavu docházl ke sjednocení formy Informačnlch médU
s lokallzačnlml
Informacemi,
ke zrychleni
přlstupu
k Informac!m, ochraně map apod.

reoAe3H4ecKHH
H KapTorpa«pH4ecKHH OÓ30p. 36,
1990, N° 4, CTp. 84-87,
1 Taó" nHT. 5
"'cnonb30BaHHe HH«popMa~HoHHbIX «POHAOB MHKpO'
KapT C HH«PopMal.lHeH orpaHHlIeHHoro
xapaKTepa.
CHCTeMa BblHCKHBaHHll MHKpoKapT npH Hcnonb30Ba·
HHH MHKpO·3BM (cHcTeMa CAR).
CocTaBneHHe
MHKp03anHcH nocpeAcTBoM CbeMKH HnH npe06pa30BaHHll l.lH«PPOBbIX AaHHbIX. TpeóoBaHHlI, npeAb'
llBnlleMble K ee KalJeCTBY. no cpaBHeHHIO C CY·
l1IeCTBYlOl1IHM,110 CHX nop COCTOllHHeM C03AaeTCll
eAHHall «popMa HOCHTeneH HH«popMa~HH C HH«POP'
Ma~HeH orpaHHlIeHHoro xapaKTepa, YCKoplleTCll ,110cTyn K HH«popMa~HH, oóecnellHBaeTClI oxpaHa KapT
H T.

n.

528.4:333:719
rA1iI3E,3.
528.4:333:719
GElSS11:, E.
Prlspevok pozemkových úprav k ekologickej stabllite
vidleckej krajiny
Geodetlck!, a kartografický
obzor, 36, 1990, Č, 4, str,
87-90, lit. 5
Vytypovanle
pozitívnych
a negatívnychkrajinotvorných prvkov. SpOsob vf-počtu miery ekologlckej stability krajiny ako faktora ovplyvňujúceh()
v projektoch
pozemkov!'ch úprav rozhodovanle
o potrebe doplňovat kl'ajlnu dalšími pozltIvnyml prvkaml.

OKa3aHHe BnHllHMe 3eMenbHblX npeoópaSOBaHMA Ha
3KonorMlIeCKYlO cTa6MnbHOCTb cenbCKoro nSHAwa«p·

Ta
reOAe3HlJeCKHH H KapTOrpa«PHlIeCKHH OÓ30p, 36.
1990, NO 4, CTp. 87,-90, nHT. 5
BblAeneHHe nonOlKHTenbHO H oTpH~aTenbHO BnHlllOl1IHX 3neMeHTOB Ha «POpMHpOBaHHe naHAwa«pTa.
Cnocoó paClJeTa Mepbl 3KOnOrHlJeCKOHcTaóHnbHoc·
TH naHAwa«pTa KaK «PaKTopa, oKa3blBalOl1IerO BnHllHHe B npoeKTax 3eMenbHblX npe06pa30BaHHH
Ha
npHHllTHe peweHHH O HeoóxoAHMOCTH AononHeHHll
naHAwalllTa ApyrHMH n03HTHBHblMH 3neMeHTaMH.

528.16:681.3
KLQBUŠIAK, M.
Rechnerg8stiitzte
Schatzung
,von lokalminimalen
Varianzen
Geodetický
a kartogr,afický
obzor, 36, 1990, Nr. 4,
75-78, 2 tab., 6 ref.
Modifikation
VQn frrundbeziehungen
zUr Berechnung
lokalminimale'r'
Varlanzen
von quadratischen
nlcht
ausgeschlagenen
lnvarlanten
Sch1itzungen angewandter geodiitischer
Gerlite auf dle Abhii·nglgkelt vom
Vektor der Messwertkorrektionen.
GrUnde und FOlgerun·
gen, dle auch zu den Modlfikationen
fiir 16 bit PCXT/
.lAT und hlihere Rechner gefUhrt haben.

528:481:622.1
ZALESK'Ý, J. - CERVINKA, P.
tlberwachung
der Haldenoberllache
mit Hllfe von geodatischen
Methoden
Geodetický
a kartogr,aflcký
obzor, 36, 1990, Nr. 4,
Selle 78-80, 1 Abb., 2 Tab., Lit. 9
Problematik
der Hlihenmessung
auf Halde, wo elne
Rennbahn mit Ausstattung
und Ingenleurnetzen
projektiert
wlrd. Etappenvermessungen
der Senkung lm
Komplex von beobachteten
Punkten. Das geometrlsche
Nlvellement
PN-IV ln Komblnatlon -mit dem trlgonometrischen
Nivellement
mlt VlslerHingen
bls 200 m
blldet die optlmale Arbeitsmethode.
Dle Genaulgkelt
der Bestimmung der Senkung in gegebenen Bedlngungen
tiberstelgt
nlcht 10 mm bel der gesamten
Senkung
der Rellefoberfliiche
von 50 bls 100 mm pro 'Jahr.

528.48:625.1/.5: 622.1
ŠIMA, J.
Geodatische
Vermessungen
von Eisenbahnstrecken
in
unterbauten
Bergwerkgllbieten
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 19911', Nr. 4,
Selte 81-83, 2 Abb., Lit. 5
Problematik
der Vermessungen
von Raumdeformationen der Llnlenbauten
ln unterbauten
Bergwerkgebieten. Entwurf des Bezugs- und Beobachtungsfestpunktfeldes. Analyse der Genaulgkelt
und der Bearbeltung
von Ergebnlssen
ln verschledenen
Formen.

681.3.06: (528:007)
'BEN:DA, K.
Mlkrokarlennutzerfonds
mU Lokalislerungsinformationen
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, Nr. 4,
Seite 84-87,
1 Tab., Lit. 5
AUSllltitzung von Mlkrokartennutzerfonds
mil Lokallsierungslnformationen.
Mikrokartensuchsystem
mil Hllfe
des Mlkrorechners
(CAR System]. Herstellung
des
. Mlkronachweises
durch
Aufnahme
oder Konversion
von dlgltalen Daten und Anforderungen
an selne QuaIItlil. lm Verglelch mil dem blsherlgen Verfahren wlrd
dle Form der Informationsmedlen
mil den Lokalislerungslnformationen
verelnheltlicht,
der Zugang
zu
den Informationen
beschleunlgt,
dle Karten geschUtzt

u.

75-78, 2 tab., 6 reL
KLOBUŠIAK, M.
Computer-Aided
Estim'ltion
of Local Minimal Variances
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 4, pp.
75-78, 2 !tab., 6 reL
Modlfication
of baslc formulae
for computlng
local
mlnlmal
val'lances
of quadratic
ullblsed
lnvarlant
estimations
of used geodetic
lnstruments
to dependence on the vector of corrections
to measured data.
Reasons and consequences
havlng lead to mod1fications also for the 16-bit and hlgher PC XT/AT computers.

528.481:622.1
ZALESKÝ, J. - CERViNKA, P.
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 4, pp.
78-80, 1 fig., 2 tab., 9 Iref.
Problems of height measurements
on the waste dump
where the horse·raclng
track with equlpment
and
utlllties
are projected.
Thc optimal
method ls the
PN-IV geometrie level1ing comblned wlth the trlgOlnometrlc levelling wlth slght line s up to 200 m. Accuracy of determlning
the subsidence
under given conditios is betler than 10 mm with the total annual
subsldence
of the ground surface of 50 to 100 mm.

528.48:625,1/.5:622.1
šIMA, J.
Geodetic Measurements
of RalIways in Undermined
Areas
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 4, 'pp.
81-83, 2 fig.. 5 ref
Problems
of measurlng
space deformations
of Une
construclio'lls
ln an undermined
area. Proposal
of
fixed and observed polnts. Analysls of accuracy and
processing
the results by dlfferent
methods.

81-83, :2 fig., 5 reL
BENDA, K.
The User's Fund of Microcards with the Localizating lnformation
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 4, pp.
84-87, 1 tab., 5 ref
Use of information
funds of microcards
contalning
the localizating
lnformation.
The finding out system
of microcards
taklng
use of microcomputers
(CAR
system). Making the microcard
by photographlng
or
conversion
oI digital
data and demands on quallty.
As compared with the hitherto state, the unlflcation
of forms of lnformation
media wlth the locallzating
information,
acceleration
of access to lnformatlon,
protection
of maps etc. are being created.

II.

528.4:333:719
GEISS:f:, E.
Beitrag der Landeinrichtllng
zUr iikologischen
Stabilitat der landlichen
!J.andschaft
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, Nr. 4,
Seite 87-90, Lit. 5
Klasslflzlerung
'von posltiven
und negativen
land·
schaftsflirdernden
Elementen.
Berechnungsverfahren
des Masses der likologlschen
Landschaftsstabllit1it
als
Faktor, der ln den Projekten der Landelnrlchtung
dle
Entscheldung
iiber dle Notwendlgkelt
dle Landschaft
durch weitere positlve Elemellte zu erg1inzen beelnflusst.

87-90, 5 re6.
GEISS:f:, E.
Contribution
of Re-Ellotment
to Ecological
Stability
uf Countryside
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 4, pp.
87-90, 5 reL
Selecllng posltive and negalive elements whlch take
part ln creallng the landscapc.
The method of computing the measure of ecological
stability of landscape as a factor affecting the determlnl.ng on need
to c'~mplete IllJndscape with further pos!live elements
tn ,projects ,0fre-el1otltlent.

Geodetickt a kartogNfickt oblor
roi!nfk 36/78, 1990, i!íslo 4
7S

Odhad lokálne minimálnych variancií na
počítači

Teoretické poznanie v spracovaní nameraných údajov, dostupná meracia a výpočtová technika nám
umožňuje používať exaktné metódy spracovania nameraných údaj ov . Pre geodetickú verejnosť. dostupná
výpočtová technika má svoje obmedzenia, ako napríklad veIkosť operačnej pamati, rýchlosť počítača
a v mnohých geodetických aplikáciách aj kapacita
externých pamaťových zariadení s priamym prístupom. Matematická formalizácia pomocou maticovej
algebry lineárnych vektorových priestorov
teórii
odhadu, v matematickej štatistike a v teórii optimalizácie experimentu kladie vysoké nároky na základné
parametre počítača. CieIom príspevku je poukázať
na zjednodušenie výrazov navrhnutých na výpočet
lokálne minimálnych variancií kvadratických nevychýlených invariantných odhadov (LMVQUIE), ktoré
bolo treba riešiť pri budovaní Miestnej trigonometrickej siete Bratislava (MTSB) a Miestnej podrobnej
polohovej siete Bratislava (MPPSB) pre potrebu
bratislavskej rýchlodráhy.

v

2. Formulácia metódy spracovania

+

r

Symetrické

matice

Vj',

i

= 1,

i=l

2, ... , l' sú m X m rozmerné, sú známe a (-{JI'f)2' •. "
f)r)' = & E fJťr je známy vektorový parameter variančných komponentov (komponenty rozptylu, jednotkové disperzie prístrojov, ... ). CieIom je nájsť
LMVQUIE (8o)= 8o~* (Loccally Minimum Variance
Quadratic Unbiased Invariant Estimator) vektora
& a LBLUE (~) = f3~* [8o~* Locally BLUE (Best
Linear Unbiased Estimator)] parametra f3.
V práci [1] sú pre LMVQUIE (8o) a LBLUE (f3)
odporúčané, v obore regulárnych matíc, nasledujúce
výrazy:

&~ ~ S(~~M)'

III

af)1°),i = 1, . '" r sú približné alebo apriórne variančné komponenty,
(MI:oM)+

= I:01 - I:olX(X'I:QlX)-IX'I:(jl

(3)

{5(M::EoM)+}ii= TI' [(MI:oM)+ Vj'(MI:oMj+Vj],

i,j=

1, ... ,

(4)

r

yi= Y'(MI:oM)+Vj'(MI:oM)+

Y,

i = 1, ... , r (5)

f3~ = (X'I:~-1X)-1X.I:~-1
kde

I: ~

= f)~V-;

+ ... + f);V;

Y,

.

(6)

V citovanej práci je odporúčané vykonať dva iteračné
cykly.
V uvedených výrazoch (1) až (6) platí I:o, I:~,
I:(jl, I:~-I, Vj', (MI:oM)+ E CPI/tJ (X'I:~-1X)-1 E cpn,
X E1",.n, 5,5-1 E cP" Y EfJťm,f3~ EfJťn a&~,y~ EfJťr,
kde CPP je priestor všetkých symetrických p X P rozmerných matíc, 1 V,q je priestor všetkých p X q rozmerných matíc a fJťp je p rozmerný Euklidovský
:rft'iestor.
3. Formulácia problému

Kubáček v [1, kap. 3.81c] pre potreby rýchlodrá.hy
uviedol matematický
postup odhadu parametrov
v jednoetapovej geodetickej sieti so súčasným odhadom variančných komponentov f)I' f)2' ... , f),., kde
f)r je počet použitých prístojov. Predpokladajme tak
ako v [2] alebo [4]:
Nech Y = Xf3
E: je n-dimenzionálny
náhodný
vektor, ktorého realizáciou získame vektor nameraných hodnot, X je známa m X n rozmerná matica
plánu, f3 E fJťn (n-rozmerný Euklidovský priestor)
neznámy vektorový
parameter
geodetickej siete
(GS). Stredná hodnota vektora chýb E: je E[ E:] = O
a jeho kovariančná matica je var {E:} = E[ H'] =

= I:o = ~ f)iVj'.

Ing. Mate; Klobušiak,
. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

kde

(1)

Dosledným upJatnením maticovej algebry, matematického zápisu a existujúcich štandardných programových procedúr na operácie s maticami, narážame na
problém nedostatku
a) operačnej pamati (OP) a
b) času potrebného na výpočet maticového zápisu.
Ak si uvedomíme vlastnosti riedkych matíc, to je
takých matíc, v ktorých narastá počet núl vstupujúcich aj do výpočtu, je výhodné ukladať takéto matice
v tzv. zhustenom tvare. Bližšie o efekte využitia
matíc uložených v zhustenom tvare pozri
v [6].
Pre matice a vektory z výrazov (1) až (6) vyplýva
nasledujúca potreba OP vyjadrená v bytoch.
Pre {I:o, I:, Vj', (MI:oM)+} = 8 m2, {Y} = 8 m,
{5(M::EoM)+}= 8r2, {8o}= Sr a {f3}= 8n. V tabuIke 1
sú uvedené tri konkrétne úlohy, a to MTSB, MTSB
spolu s MPPSB I. kategórie a MTSB spolu s MPPSB
I., II. a III. kategórie, pre ktoré je uvedená spotreba
OP. V čitateli je spotreba OP matice (vektora) uloženej v normálnom tvare a v menovateli spotreba
OP matice (vektora) v zhustenom tvare. Z tabuIky
vidno, že napríklad matica (MI:oM)+ sa nedá uložiť
v zhustenom tvare, lebo neobsahuje nulové prvky, a
preto v plnej miere ovplyvňuje uplatnenie predmetnej metódy. Zo vzťahov (1) až (6) vidno, že celá
úloha je riešená v priestore cP", a1",.n, čo pre geodetickú prax vybavenú malou, až strednou výpočtovou
technikou je ťažko riešiteIný problém. Ďalej je uved~ná úprava výrazov, ktorlÍ( eliminuje tu spomínané
nedostatky.
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Matice a vektory

2:.,2:;'

Rozmer

(m, m)

I

Vi'

(M2:.M)+ S(MEoM)+

-(m,m)

(m, m)

X

-_ (m, n)

(r, r)

~~

&~

Y
(m)

(n)

(r)

2:~~
(n, n)

s

\

Potreba OP v kilobytooh KB
nonnálny tvar
zhustený tvar

.

Parametre
:MTSB
m = 268
n = 33

I

575

575
-4-

575
--4-

--

r=3

0,072

71

-

19

0,200
--

32

--

2

-

-

0,264

0,024
--

--

-

9

0,040
--

0,456
--

-

0,005
--

--

MTSB + MPPSB 1.
m = 460
n = 57
r = 3

1693
7-30

1693
7-30

--

1693

3634
11-43

3634
11-43

--

210

4

-

-

26

-

:MTSB + :MPPSB
1. II. III.
m = 674

n = 113
r=6

3634

0,200

609

-

51

--

-

5

-

-

102

0,900

-

-

J

4. Riešenie problému

Vchá.dzajúc zo znalosti štruktt.r matíc X, Vi' mažeme,
dospieť k nasledujúcim výrazom:

Matica Q má rovnakú štruktúru ako N. Ďalšími úpravami dospejeme k nasledujúcim výrazom
{5(MEoM)+}ij= Tr[QjiViQijVi]·

Kovariančná. matica náhodného vektoraY' = ( Y1, Pre mimodiagonálne prvky matice 5{ME M)+ potom
o
... , Y;)', r je počet použitých prístrojov a jej inverzia
platí:
má tvar
'
"
r

1:0 = 'i:,{}iVi' = diag({}lV1'{}2'V2,

•.

{5{MEoM)+hi:- t?oi2Ooj2
Tr[var{~~} (X~V(i)Xi)'
.var{~~} (Xi VC11Xi),i i= j

',{}rVr),

i=1

(7)

a pre diagoná.lll.eprvky
r

V(i),Vi e cpm .• Platí
,

'i:, mi = m.
i=1

Matica plánu nech má štruktúru X' = (X~,X;, . : . ,
X;), kde Xie..lmi." je submatica plánu generovan~
funkčnými závislosťami určovaných parametrov celej
GS rea.lizácn získaných i-tym prístrojom. Prs kovanančnú maticu vektorového parametra GS platí
var {~~} = (X'~l

= [.É#il()(;V(ilX.)]-l

X)-l

Výpočet prvkov matice S je závislý na maticiach,
ktorých rozmer je daný počtom odhadovaných parametrov a nie počtom meraIÚ. ZjednodušeIÚm. výrazu
(5), využijúc vlastnosti operátora projekcie

=

1- piD

1

<=1

(MEoM)+= diag(OolIV(II,.. , ,Oo;IV(rl)- diag(OolIV(l),
... ,Oo;IVCrl).(X;',... , X;)' var{(~~}(X~,X;, ... ,
X;) diag(OollVlII, ... ,t?o;IV(rl)=
= diag(OolIVll),o.. ,t?o;IV(rl)- N = Q,

= [NU' N12,
N21, N22,

p;'i

1

kde

= X(X'E;lX)-l

X'E;1

•
•

o. ,
o. ,

je projektorna..l(X)
s danými vlastnosťami, bližšie
pozri [3, str. 37], [5, str. 70]; dostaneme

r~ =
-

Y' (

Y'(M~M)+Vf(MEoM)+

Y=

1- piDT EoIVi'~ol ( 1- p;'OI)Y=

= v'~IVi'Eolv

= /
\

a)==Ooi2v~V(i)Vi'
Eg = V«1= Vil
b)

(9)

= v;E(g)V.E(~)Vi'
E~ii= V(i),

(10)

NJI
N2,

... ... ... . ..

Nn, Nr!
, N
l
a p:re Ni1·=Oo7"
t?o-IVli)X·
var{(.I.~}X~V(i)
& N "m.i,m;,
..e.A
,
J
'J
t

,

, tu t?oil(X;V<il
Xi)

je JIle,tica koeficientov normálnych rovníc vytvo~ná z meraIÚ vykonaných i.tým prísttojom. Platí
(X;V(iIXi) e cp". Explicitné vyjadrenie matice (3) má
nasledujúci tvar

tu N

{S{MEoM)+hi=t?o~mi72t?oi3Tr[(X;V(ilXi)var{~~}] +
+ t?oi4Tr[(X;VWXi) var{~~}(X;V(iIXi) var{~~} o(8)

•••
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Poč. operácli

l\ITSB

I

čas

Parametre
úlohy

MTSB

qa = 6 m

-

m = 674
n
r·

.

Na základe upravených
výrazov (7), (8), (9) a (10)
možeme výpočet lokálne minimálnych variancll kvadratických
nevychýlených
invariantných
odhadov
dosiahnuť nasledujúcim
iteračným postupom:
1. krok:
E[ Y] = X~ => ~l' = (X/~Ol X)-l X/~l
v= Y-X~~-,
T

"J' -"-

6lI()

" (8)

.

voIba závisí na sposobe výpočtu
náhodného vektora Yj,

&~

=

Y,

.<1(0)
~'Vi
i=1

.

V':'"t.'

I

kovariančnej

matice

S(~~oM)+ Yi::
Yz

T

~ ~iVi:;
o =i=1

E

~0

V

= (X/~~-lX)-l

X'~-l

Y,

= Y-X~:::\

3. krok:

~o= ~~i*Vi,~~*
atď.

=

(X/~O*-lX)-lX/~*-l y;

= 57
=5

77

MPPSB I. II. lil.

m = 460

Vo výraze (9) a (10) v' = (V~, ... , v;) je hypervektor opráv zložený zo subvektorov opráv Vi' t. j.
opráv meraIÚ získaných i-tým prístrojom. Z týchto
výrazov vidno, že vystačíme .s maticami Et,i, V(i) E
E CfJmi' Tu mi «m. Výraz (9) je pre geodetickú verejnosť známy ako suma vážených štvorcov opráv vypočítaných pre i.ty prístroj, delená štvorcom disperzie fJf.

(7)

+

n
r

= 33
=3

2,9.105
1,58

_ /

MTSB

m = 268

qb = 8n3

{S}ij -"

I.

n
r

1,2.108
5778 = (9m 378)

3

+ MPPSB

38178, 1990, i!1sIo.4

= 113
=6

5,8.108
29208 = (48m408)

18.4.108
91858 (2h33m5s)

14,8.105
, 7,48

-sss-

115,4.105

Sposob uchovávaI).ia matíc v zhustenom tvare a využitie znalosti štruktúry matíc, má dopad nielen na spotrebu OP, ale aj na počet vykonaných matematických
operácií, a tým aj na numerickú stránku veci. Upravenými výrazmi (7) až (10) sa niekorko ti.sícnásobne
znižuje počet násobení a sčítaIÚ. Počet násObeIÚ
a sčítaní vo výraze (4), to je výpočet jedného prvku
{S}.i danej matice možeme přibližne vyjadriť qa =
= 6 m3• Vo výraze (8) pre ten istý prvok maximálne
qb = 8n3• Matica
S má r2 prvkov. Ak budeme predpokladať, že počítač vykoná 2.105 matematických
operácií (v súčasnosti v rezorte také rýchle počítače nemáme) za sekundu, potom čas potrebný na. výpočet
jednéhQ prvku matice S je qf2.l05 sekúnd. V taburke
2 sú pre tri riešené prípady budovania oporných polo.
hových geodetických sietí mest~ Brati.slavy vypočítané číselné hodnoty. Vytvoria reá.lnejšiu predsta.vu
o prekážkach ktoré číhaH pri uplatnení LMVQUlE
nietódy. Nad čiarou je počet násobení a sčítaIÚ, pod
čiarou čas. Počet vykonaných
mera.ní je m, počet
neznámych parametrov geodetickej siete je n a r je
počet použitých prístrojov, respektívne počet odhadovaných variančných komponentov rozptylu.
Z taburky 2 je zrejmé, že pomocou výrazov (7) (10) možeme riešiť LMVQUIE úlohu v 3 krokoch aj
na výkonných
osobných mikropočítačoch;
Tým sa
vytvoriIi
podmienky
pre masové využitie
danej
metódy.

Dosledné uplatnenie matematickej
formalizácie daného problému a využívanie štandardných
proceďúr
pre práce s maticami obsahuje v sebe diskrimina.čný
faktor. Ak nie sú vopred splnené poďmienky, ako
verkosť operačnej pamiite, rýchlosť počítača a dostatok finančných zdrojov, zužuje Ba okruh uplatnenia
danej teórie so všetkými jej dosledkami na úzke tímy
špecialistov. To je na verkú škodu geodetickej praxi.
V článku bolo snahou ukázať, ako Ba podarilo v pod.
mienkach Výpočtového 'strediska bývalého Geodeti\l·
kého ústavu, n. p., Bratislava eliminovať tento faktor
na minimum.
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Hydroprojekt,
státn! podnik, Praha

Sledování povrchu výsypky
geodetickými metodami

K zpracování projektové dokumentace pro rekultivaci
výsypky na Mostecku, kde se zároveň připravuje roz·
sáhlá stavební činnost, je nezbytná znalost pohybu
povrchu terénu. Z toho je nejvýznamnější určení svislé
komponenty vektoru posunu. Detailní poznatky o ve·
likosti sedání a jeho tendenci umožní vypracování
projektu s optimálními technickými vlastnostmi a příz.
nivým ekonomickým efektem se zřetelem k zabezpe.
čení stability objektů a jejicl.t dlouhodobé bezchybné
funkci. Sledování vodorovné složky posunu, přestože
by přineslo cenné a zajímavé výsledky, nebylo z důvodu velké časové a finanční náročnosti uvažováno.
Výsypka o rozloze několika set hektarů je tvořena
nehomogenní vrstvou zemin o tloušťce několika de·
sítek metrů. V průběhu času dochází k stlačování
a slehávání deponovaných zemin, a tím k sedání po·
vrchu výsypky, obecně v průměru 50 až 100 mm ročně.
Velikost sedání a jeho rychlost závisí na druhu deponovaného materiálu, na fyzikálních vlastnostech zemin, výšce vrstvy, způsobu uložení, vodním režimu,
klimatických faktorech aj. Ve většině případů nemá
pokles terénu podstatný vliv na běžné rekultivační
úpravy výsypkových území a jejich následné využÍvání. Tam, kde se počítá s výstavbou budov, objektů
a inženýrských sítí, je sedání vážným problémem,
především jsou-li poklesy nepravidelné, tj. rozdílné
velikosti v průběhu času i na relativně malé ploše.

2. Měřici zanzeni, metodika měřeni
Zájmovým územím je část plochy výsypky
asi 200 hektarů, kde jsou navrženy objekty
dostihové dráhy a farmy koní, a kde má
sedání největší význam. V terénu byla

Lektoroval:
Ing. Jan Ratiborský, CSc.,
geodézle a pozemkových úprav
FSv ČVUT v Praze

o rozloze
vybavení
sledování
vytyčena

čtvercová síť o straně 100 resp. 50 metrů. V rozích
čtverců byly osazeny pozorované nivelační body.
Byly stabilizovány ocelovými rourami Js 50 mm
o délce 2 metry zabetonovanými do vrtu. Pozorovaná

I'I~AIENI

v

SEDÁNI

VYSYPU
(<4/1919)

U.ETA'"

$iell";_ poEOl"oy~nt<1l bodli
l~oXirr .-d'nl, int••••.al tOM"'
m6fltko fWilk

'"

místa jsou chráněna před poškozením těžkými
betonovými skružemi. Je snahou dlouhodobě uchovat
stabilizované body v neporušeném stavu po celé asi
8leté pozorovací období. Soustava má celkem 120
pozorovaných nivelačních bodů.
Základní metodou pro sledování svislých posunů je
metoda geometrické nivelace. Jako vhodná pracovní
technologie byla zvolena. metoda přesné nivelace
PN-IV.
Podle Instrukce [I] je přípustná mezní odchylka mezi měřením převýšení v'ě směru tam a· zpět
±5 mm Vli, střední chyba průměru mo = ±1,25 mm.
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DocíleIÚ vyšší přesnosti nemohlo být hospodárně docíleno pro terénIÚ podmínky. Po převážnou část roku
je Eovrch výsypky měkký, po deštích rozbředlý, což
neumožňuje vysoce pevné postaveIÚnivelačIÚho přístroje a latí. S vědomím všech rizik při provádění
prací v atypických podmínkách a labilIÚm prostředí
byla přesnost v určeIÚsedáIÚ pozorovaných bodů navržena do
10 mm, což projektant i investor akceptovali.
Bylo vyzkoušeno několik typů přístrojů. Jako nejvhodnější byl vybrán jednodušší libelový přístroj
Zeiss Ni 030 s nasazovací planparalelIÚ deskou a optickým mikrometrem (základIÚ přesnost <lle údaje
výrobce ±0,8 :tp.m/(km). K měřeIÚ byl použit pár
invarových 3 m dlouhých nivelačIÚch latí Zeiss s 5 mm
děleIÚm.
Nivelační pořad o délce asi 1,5 km je veden od výchozích bodů do centrálIÚ části výsypky. Výchozí
pevné nivelačIÚ body, tvořící referenčIÚ soustavu, jsou
umístěny na masivIÚch budovách staršího původu ve
vzdálenosti asi 500 metrů od paty výsypky. Na vý.
sypce je zaměřována soustava pozorovaných bodů
v uzavřených nivelačIÚch okruzích.
Již v počátečních etapách měřeIÚ sedáIÚ výsypky
byly hledány jiné postupy, které by přinesly zjednodušeIÚ a zproduktivněIÚ prací a omezeIÚ namáhavého
pohybu praoovrúků s přístroji a pomůckami v daných terénIÚch podmínkách. Bylo uváženo nahradit
část geometrické nivelace trigonometrickou nivelací.
Konfigurace povrchu výsypky, tvořeného rozsáhlým
přehledným areálem s malými terénIÚmi vlnami aIÚz.
kým sezónIÚm porostem, plně vyhovovala zavedení
trigonometrické nivelace. Podmínkou bylo dosažeIÚ
požadovaných parametrů přesnosti.

±

K trigonometrické nivelaci byl~ použita souprava
přístrojů Kern, která má tyto součásti:
- elektronický teodolit E 1. Přesností se přístroj
řadí do 2. třídy, základIÚ středIÚ chyba měřeného
směru je m~= ±0,5 mgon. Měřené veličiny jsou di.
gitalizovány s možností jejich automatické registrace
a dalšího početIÚho zpracováIÚ,
- elektrooptický dálkoměr DM 503. Měří délky do
5 km, základIÚ přesnost je dána výrazem m~ = ± 5
mm
5.10-6 D. Dálkoměr je spřažen s elektronic·
kým teodolitem E 1. V tomto spojení umožňuje za·
budovaný mikroprocesor okamžitý automatický pře.
počet měřené šikmé vzdálenosti na vodorovnou a vý.
počet pi'evýšení mezi horizontem přístroje a zaměřo·
vaným cílem,
~ programovatelný vysoce kapacitIÚ kapesIÚ počítač HP 41 ex,
- datainterface DIF 41, který slouží k přenosu dat
z elektronického teodolitu a dálkoměru do počítače
HP 41 ex,
- magnetofon s tepelnou tiskárnou pro registraci
a uchováIÚ dat a jejich vytištěIÚ na pás papíru,
- odrazný hranol k osazeIÚ na pozorovaném bodu.

+

3. Porovnáni geometrické a trigonometrické nivelace
PorovnáIÚ bylo uskutečněno především z hlediska
zkoumáIÚ maximálIÚ délky záměry, která by ohraničovala použitelnost metody pro daný účel. Trigonometrické měřeIÚ výšek bylo vykonáno z centrálIÚho
dominantIÚho místa na výsypce, s dvojím zacíleIÚm
na přenosný hrano I a automatickou registrací měře·
ných údajů. Výstupem byla průměrná hodnota převýšeIÚ a nadmořské výšky pozorovaného bodu v tiště·
né formě přímo na stanovisku. Vliv průměrné refrakce
a zakřiveIÚ Země byl zahrnut.
PřevýšeIÚ byla vypočítávána ze vzorce
Llv

=

d tg(X

+

(1 -

k) d2

+

2R

t-

(1)

8

kde Llv je výškový rozdíl
(X
je výškový úhel
d
je vodorovná délka (přepočítaná ze šikmé
délky ď)
k je refrakční koeficient (nominálIÚ hodnota
0,13)
je výška teodolitu nad stanoviskem
8
je výška signálu (odrazného hranolu) nad
pozorovaným bodem
R je středIÚ poloměr Země
e jeradián
V rovinném terénu se chyba v měřené délce pro vý.
počet převýšeIÚ prakticky neuplatňuje. Za předpokla.
du bezchybné délky d (změřena s přesností několika
milimetrů) platí pro středIÚ chybu mjv v měřeném
převýšeIÚ
2

mjv

=

d2
cos

m~,
'!

-2-

--4-'

(X

d4

2

-r 4R2 . mk

+ mt + m
2

2
s

(2)

úhel (X je v plochém terénu malý, takže cos ex ~ 1
(a též cos4(X -=-- 1), středIÚ chyba výškového úhlu je
ma; = 0,5 mgon. Výšku teodolitu i cíle lze určit s přes.
ností mt = ms = 0,002 m (odečítá se na centrační
tyči s milimetrovým dělením). Problematická je nejistota v refrakčIÚm koeficientu, která může dosá·
hnout hodnot mk = 0,2 až 0,3.
Dosazením těchto číselných hodnot do vzorce (2)
obdržíme pro vzdálenosti od 50 do 500 metrů tyto
předpokládané (apriorIÚ) střední chyby v měřeném
převýšeIÚ (tab. 1).
Tyto hodnoty dávají dobré teoretické pi'edpoklady
pro zavedeIÚ trigonometrické nivelace se záměrami
o délce asi 200 metrů.
Rozdíly měřených převýšeIÚ mezi geometrickou
a trigonometrickou nivelacÍ (PN minus TRIG) jsou
uvedeny v tabulce Č. 2. Porovnáním výsledků z 3.
etapy prací lze usou.dit na dobrou shodu: ze souboru
30 výsledků s délkami záměr do 200 metrů je průměr.
ná absolutní hodnota rozdílu 3,8 mm (a z ní vyplýva.
."
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Porovnání výsledků měření sedání metodou přesné
nivelace (PN) a trigonometrického měření výšek
(TRIG)
Stanovisko
rozdllpfevýěen1
PN
mm

směr vodorovná
délka
na bod
Č.
do 200 m

ve 3. etapě 4/86

I

-

TRIG

v 6. etapě 4/87

I

13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
53
54
55
56
57

147,411
118,747
76,191
38,074
35,118
76,821
132,716
179,657
129,455
80,149
35,039
33,261
75,159
122,453
190,721
145,983
104,402
75,586
75,060
101,535
142,238
174,606
143,221
125,016
125,368
143,652
188,677
172,788
174,270
173,542
187,363

-4
+
+
+
+

2
5
1
1
5
5
2
- 3
- 2
-2
- 1
- 1
+ 6
+ I
+ 4
+ 1
+ 4
+ 2
+ 2
+ 2
+
+
+
+
+
+
+

-

3
4
1
2
O

+ 2

-

+
-2

O

1
1
2
1
1
O

-2
-4
-3
O

-3
- 1
-4

I

+ 5
O

+
+
+
+

O
I

2
+ 7
3
+ I
1
+ 7
O
+13
+10
+ 1
+ 6
+ 4
+13
+ 4
-s7:31 =
115: 30=
=3,8mm
=1,9 mm

m~ V

m=V[O:]-

[~O] =

=5,0 mm
35
51
52
58
71
72
81
82
2
3
6
7
113
114
116
117

přes 200m
214,417
243,657
214,026
211,215
281,914
273,248
538,759
710,468
335,005
329,374
240,668
228,919
329,105
242,033
335,225
231,780

+ 6
+17
+12
+10
+11
+18
+29
+48

= 2,3mm
+ 2
2
- 1
+ 9
-8
-

[1] Instrukce pro práce ve výškových bodových polích
ČÚGK, Praha 1981. Předpis č. 984 130 1/81.
[2] Technologický postup pro měření a výpočty v Československé jednotné. nivelační síti a pro opakované
nivelace ČUGK, Praha 1984. Předpis č. 984 133
TP/84.
[3] KRUMPHANZL,
V. --MICHALČÁK,
O.:
Inženýrská geodézie II Praha, Kartografie 1975
Kap. 17 Geodetické zjišťování posunů a deformací
staveb, průmyslových zařizení, poddolovaného a
svážného území.
[4] HAUF, M. aj.: Geodézie. Praha, SNTL 1982
Kap. 10 Měření výšek.

O

[5] HERDA, M.: Plánování přesnosti kontrolních měření stavebních objektťJ..Geodetický a kartografický
obzor, č. 3/1974, s. 71-76.

+ 7
+13
-10
-7
-4
-2
-10
-

Výsledky z 13 etapových měření, uskutečněných v průběhu 4 kalendářních let, poskytují dobrý pojem o stabilitě zájmového území jako celku i v jednotlivých
částech. V průběhu pozorovacího období došlo k nepravidelnému poklesu všech pozorovaných bodů.
V nejexponovanější části výsypky, jejíž sedání je
aproximováno 40 pozorovanými body, dosáhl průměrný pokles hodnot 200 mm při několika maximech
přes 300 mm. Velikost poklesu libovolného místa lze
odhadnout z grafického zobrazení pomocí izočár.
V praxi geodetů byly získány poznatky z prací
prováděných v neobvyklém prostředí a za atypických podmínek. Jako optimální pracovní technologie
byla pro další období přijata kombinace geometrické
a trigonometrické nivelace. Pořad geometrické nivelace bude veden od výchozích bodů do střední části
výsypky. Detailní zaměření převýšení se uskuteční
trigonometrickou nivelaci z několika přechodných
stanovisek navzájem propojených do trojúhelníkové
sítě, s délkami záměr do 200 metrů. Z rozboru přesnosti lze usoudit, že hlavní kritérium - dosažení
přesnosti v určení sedání do ± 10 mm - bude v zásadě
dodrženo.
Nepravidelnost poklesů nepochybně zkomplikúje
návrh stavebních objektů a jejich založení. Detailní
vyhodnocení a interpretace výsledků čeká na projek.
tanty a odborníky z oboru mechaniky zemin.

[6] MARČÁK, P.: O presnosti met6dy trigonometrického merania z aspektu určovania posunov stavieb.
Bratislava, Acta Metronomica, Práce Ústavu te6rie
merania SAV, roč. 5, zoš. 5, 1969.

I

-12
- 1

[7] HAUF, M.: Trigonometrická nivelace novodobými
přístroji. Geodetický a kartografický obzor, č. 9/1978,
s.216-221.

teoretické střední chybě mv = ±2,9 mm pro záměru
200 metrů dlouhou (viz tabulku č. 1)
V dalších etapách byly při měření osazovány ha
pozorovaný bod zvláštní podložky, čímž byl eliminován vliv ne úplně rovdého povrchu- značky. Toto
opatření přispělo podstatně k zvýšení přesnosti. V 6.
etapě měření poklesla průměrná absolutní hodnota
rozdílu na 1,9 mm (m = 2,3 mm) při délkách záměr
do 200 metrů.

[8] Technické zprávy k etapovým měřením sedání Vele. budické výsypky. Nepublikováno. Hydroprojekt,
Praha 1985-1989.
[9] Prospekty a firemní literatura k přístrojům Kern,
Hewlett-Packard.
Do redakce došlo: 20.11. 1989
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Geodetická měření železničních tratí
na poddolovaných územích

Vlivem rozsáhlé důhú činnosti vznikají na povrchu
poklesové kotliny, které způsobují prostorové deformace plošných i liniových staveb. Největší nebezpečí
pro liniové stavby (mezi které železniční tratě patří)
vzniká na krajích poklesové kotliny v oblasti tzv.
tahových sil. V oblastech poklesových kotlin je nutné
provádět rozsáhlé sanační práce, stav železničního
svršku a tvar geometrické polohy koleje vedou
zpravidla ke snížení traťové rychlosti, nejčastěji na
30 kmh-1. Pracovníci Katedry geodézie a geotechniky
měří účinky důlní činnosti na železniční objekty od
roku 1976. V létech 1976-1980 se vykonalo 8 etapových měření v železniční stanici (žst.) Prostřední
Suchá [1] a od roku 1980 se sleduje úsek železniční
tratě Žilina - Bohumín v km 326.9 - 329.4, ležící
mezi žst. Louky nad Olší a Karviná-Darkov
[2]. Cílem
všech měření je určit absolutní prostorové změny charakteristických pozorovaných bodů na železničních
objektech.
Největším problémem těchto měření je vytvoření
vztažného polohového i výškového bodového pole.
Z dlouhodobých měření jsme zjistili na některých
trigonometrických bodech polohové změny řádově
v dm a výškové změny až 1 m[rok. Jediným východiskem je vytvoření vztažné soustavy z bodů ležících
v oblasti ochranných pilířů těžních jam anebo v místech tektonických zlomů, kde není možná hlubinná
těžba.
S ohledem na účel využití výsledků měření a na
velikost absolutních deformací železničních objektů

84~.-._.

/'\

byla stanovena požadovaná přesnost měření ml/Z =
= 25 mm a mH = 10 mm.
Ve svém příspěvku bych chtěl popsat měření prostorových deformací úseku železniční tratě v blízkosti
žst. Louky nad Olší.

Vztažné polohové bodové pole tvoří trigonometrické
body 83[3 a 84 umístěné na skipech těžních věží dolů
ČSM-Sever a ČSM-Jih a trigonometrický bod č. 5
(věž kostela na tektonickém zlomu).
Podrobné polohové bodové pole (PPBP) budujeme
v 1. třídě přesnosti polygonovým pořadem vedeným
podél tratě, délky stran jsou voleny od 200-300 m
(podle konfigurace terénu a vzdáleností stožárů trakčního vedení). Rozmístění vztažného i podrobného
bodového pole je schematicky znázorněno na obr. 1.
Vztažné výškové bodové pole tvoří čepové nivelační
značky č. 18 a TA, které leží 400 m, resp. 900 m od
místa; kde se začínají projevovat účinky důlní činnosti.
Podrobné výškové bodové pole tvoří 6 hřebových
nivelačních značek umístěných v betonovém základu
stožárů trakčního vedení. Ověření stability vztažných
výškových bodů provádíme přesnou nivelací, všechna
ostatní výšková měření podrobných i pozorovaných
bodů měříme od roku 1986 technickou nivelací (TN).
Pozorované bodové pole je stabilizováno do stožárů
trakčního vedení speciální značkou, kterou tvoří kovový váleček 010 X 40 mm se závitem M8, který se
našroubuje do stožáru. Takto vzniká v podstatě
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• Polygonový bod (PPBP)
• ZajiŠfovací značka
x Osa koleje

nucená centrace cílové značky, na kterou se nasune
signalizačIÚ zařízeIÚ, tvořené terčíkem a odrazným
hranolem. Po ukončeIÚ měřeIÚ je tato značka nahraze·
na eloxovaným šroubem se závitem M8. Souřadnice
y, x v jednotlivých etapových měřeIÚch jsou určovány
metodou polárIÚch souřadnic, délky měříme dvakrát
dálkoměrem Eldi 2 Opton a úhly v jedné skupině
teodolitem THEO 010 A. Relativní přesnost měření
odvozujeme z rozdílů souřadnic stykových bodů,
odměřených ze sousednich stanovi~ek bodů PPBP
(body Č. 61 a 62 na obr. 2).
Stávající osu koleje vyjadřujeme jako staničení
bodu na měřické přímce vytvořené spojnicí proti
sobě ležících pozorovaných bodů (body 621 a 622 na
měřické přímce 62-61 v obr. 2).
Výšky pozorovaných bodů na trakčIÚch "'stožáreoh
určujeme trigonometricky, ostatní pozorované bodyTN.
Souřadnioe trigonometrických bodů jsme po ověřovacím měřeIÚ a vyrovnáIÚ transformovali do pomocného souřadnicového systému, ve kterém je osa *X
rovnoběžnlÍ. s osou koleje Č. 1. Tím jsme dosáhli
toho, že rozdíly LJ y souřadnic * Y z opakovaných mě·
řeIÚ představují příčné a rozdíly LJx podélné posuny
osy koleje.

_V

myS -

1
4""

(2
mYl

+m +
2 )
Y9

2
8

Tento polohový souřadnicový systém používáme při
interpretaoi polohovýoh přetvoření od začátku měření.

3. Analýza přesnosti
Analýza přesnosti měření byla podrobně provedena
pro vztažné, podrobné i pozorované bodové pole
v [2]. Přesnost bodů vztažné soustavy charakterizují
hodnoty

mu

=

-VI4

2
(m"'l

mUl

=

12,2 mm,

kde n
8

= 9, *ma = *mO)= 0,5mg,
= 980 m a *m. = 5 mm .

+

2)2

2
mO)

n(n2 -

192

3)

=

19,4 mm a m",p

kde G = Oganebo 200g,

* ma =

=

=

19,3,

bodů na měřické přímce je

20,7 mm a

mxK =

10,3 mm,

(7)

jestliže za m. byla dosazena hodnota empiricky určeného středniho rozdílu mezi vzdáleností měřenou
pásmem a vypočtenou ze souřadnic bodů na trakčIÚch
stožárech E (10.1) = 7,2 mm.
Přesnost výšek určených TN je

Přesnost pozorovaných bodů určených metodou polárních souřadnic je odvozena od přesnosti středniho
polygonového bodu,
.

mup

(2)

Přesnost
vyrovnaných
souřadnio polygonovýoh
bodů je dána přesností středniho bodu polygonového
pořadu Č. 5. Podle [3] platí:

*m~ 1 (
n-

. (4)

= 7,0 mm,

když jsme použili reálné délky a směrIÚky a

-2-32"

_
- 9,0 mm,

mY9

mXl = 8,4 mm,
= 7,5 mm,

mX9

muK

1

2
+ m 2.•9) + *m84
(n-I)

(1)

Přesnost singulárních bodů (krajIÚch lomových
bodů polygonového pořadu) Č. 1 a 9 (obr. 1) je:

Přesnost pozorovanýoh

m",s -

m", = 7,5 mm.

3,7 mm,

=

10,3 mm,

I,I2mg, *m.

mHN

4,2

V3,8

=

8,9 mm

(8)

a přesnost výšek bodů určených trigonometricky

(5)

= 5 mm,

= mo V R =

mHT

1990/82

=

V

mim

+ *m~p + (*m.

ootgz)2

= 9,8 mm

(

m)2
+ -.- _.
!!
8

S1ll2Z

=
(9)
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když *mhp
= 180 mam;

= 3 mm, *m.= 5mm, z
= I,Om!!.

=

105~,

8

=

Základní střední chyby použité ve vztazích (1)
až (9) se jen málo liší od středních hodnot empiric.
kých středních chyb. Střední souřadnicové uzávěry
v polygonovém pořadu jsou:
E(!Oyl)

= 23 mm a E(/Oxll = 27 mm.

(10)

Z hlediska využití výsledků měření na stav geo·
metrické polohy koleje je důležitá relativní přesnost
sousedních bodů. Určujeme ji v každém etapovém
měření na stykových bodech (obr. 2). Střední hodno·
ty empirických středních chyb vypočtené ze všech 17
etapových měření jsou:
E(my)

=

2,9 mm, E(mx)

=

6,0 mm a E(mH)

=

3,3 mm.
(11)

Analyzou přesnosti měření jsme potvrdili, že poža·
dovanou přesnost je možné splnit.

zením REC 500. Pro další etapová měření bude nutné
vyhotovit některé měřické pomůcky a částečně změnit
technologii měření, potom by použití tohoto tachy.
metru mělo přinést zefektivnění terénních i výpočet.
ních prací.
LITERATURA:
[I] BITTERER, L. - ŠÍMA, J.: Geodetické meranie
posunov žst. Prostřední Suchá účinkami podrúba.
nia. [Správa za 8 etapových meraní.] Žilina, VŠD
1979.
[2] ŠÍMA, J. - BITTERER,
L.: Geodetické meranio
posunov železničnej trate účinkami podrúbania
v km 326,9 až 328,4 pri žst. Louky nad Olší. [Správa
z 10. a II. ctapového merania.] Žilina, VŠDS 1985.
[3] INGEDULD, M.: Vnitřní struktura a přesnost poly.
gonových pořadů. In: Seminář o geodetických pra·
cích pro úpravu polohy koleje. Praha 1977.
[4] BITTERER,
L. ŠÍMA, J.: Meranie účinkov
podrúbania na železničné objekty. In: IV. konference
~eodézie a kartografie v dopravě. Luhačovice,
CSVTS 1982, s. 166-172.
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Výsledky měření jsou zpracovány formou:
1. Grafickou.
2. Číselnou (tabulkovou).
3. Graficko·číselnou.

Do redakcie došlo: 21. 6. 1989

Grafickým vyjádřením výsledků je podélný profil
jednoWvých traťových kolejí v měřítku 1 : 1000/20,
který dává ucelený obraz o výškových deformacích
tratě. Při měření prostorových deformací zhlaví jsou
na mapě 1 : 500 graficky znázorněny polohové vekto·
ry v měřítku 1 : I, jak je uvedeno v [4].
Číselným vyjádřením výsledků je v podstatě se·
znam souřadnic a výšek bodů vztažného, podrobného
a pozorovaného bodového pole s rozdíly na výchozí
a předcházející e"tapové měření. I když má tato forma
důležitou dokumentační funkci, je pro objednavatele
prací těžko přehlednou a proto jsme od ní v roce 1986
upustili.
Graficko.číselným zpracováním výsledků měření
je analytický projekt rekonstrukce koleje vypracovaný
na počítači EC 1045. Graficky i číselně dává obraz
o zaměřeném tvaru geometrické polohy koleje vzhle·
dem na projektovanou trasu. Hodnoty vzdáleností
a výšek od bodů na stožárech trakčního vedení mohou
sloužit i k vytyčení geometrické polohy koleje při
komplexní rekonstrukci železničního ·svršku [5].

Železniční trať i objekty se účinky poddolování pře.
tváří v podstatě systematicky a spojitě (i když se vy·
skytly případy "skokové" deformace). Z toho důvodu
je nutné zabezpečit eo nejrychleji zpracování výsledků
do realizačního výstupu. Pro objednavatele prací je
důležité posoudit, v jakém stavu je prostorový tvar
koleje a na základě výsledků plánovat rekonstrukční
a sanační práce. V případě uskutečnění těchto prací
slouží výsledky analytického projektu k vytyčení
jednotlivých kolejí.
V 18. etapovém měření jsme pro měření pevného
a pozorovaného bodového pole použili elektronický
tachymetr Elta 3 Opton doplněný registračním zaří·

Lektoroval:
Ing. Slavoj Kádner, CSc.,
FMDS, Praha

Vláda České socialistické republiky svým usnesením ze dne 21. února 1990 Č. 52 odvolala Ing. Jaro·
slava Ondrůška z funkce předsedy Českého úřadu
geodetického
a kartograficlkého.
Současně vláda
pověřila Ing. Ferdinanda Radoucha dočasným řízením Českého úřadu geodetického a kartografického
do doby výsledku konkursního řízení.
Dnem 5. března 1990 byl odvolán z funkce ředitele Isekretariátu předsedy ČÚGK ing. Bořivoj Delong, CSc., a řízením sekretariátu předsedy byl pověřen Ing. Petr Chudoba.
Dnem 31. března 1990 ukončil pracovní poměr na
ČÚGK a odešel do starobního důchodu ředitel technického odboru Ing. Miloslav Kilberger. Řízením
technického odboru byl pověřen Ing. Jiří Gernohorský.

Funkční místa ředitele
sekretariátu
předsedy
ČÚGK a ředitele technického odboru ČÚGK budou
obsazena na základě výsledků konkursu.
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Uživatelský fond mikro§títků
s lokalizačními informacemi

Katedra mapování

Mapy velkých a středních měřítek jsou významným
zdrojem lokalizačních informací o kartografických
objektech. Aby mohly být maximálně využívány, je
potřeba vytvořit podmínky pro rychlé a snadné vyhledání vybraných informací. Toho lze dosáhnout
vytvořením informačního fondu mikroštítků
[1].
Vyhledávací systém mikroštítků využívá osmi nebo
šestnáctibitových mikropočítačů a přináší výhody
především v rychlejším vyhledání informace proti
ručnímu postupu, vysokou paměťovou kapacitu
a možnost návaznosti na informační nebo databázové
systémy - např. systém dBASE v souvislosti s předpokládaným zpracováním písemného operátu evidence nemovitostí aj.
Aktivní využívání mikrozáznamů přináší tyto
výhody:
- sjednocení formy a formátu ukládaných informací,
- ochranu originálních map před poškozením nebo
ztrátou,
- možnost rychlého převodu informací z digitální
formy do analogové a naopak,
- možnost rychlého a levného rozmnožování jednot.
livých médií a jejich rychlou distribuci uživatelům,
- zachování obsahu původního mikrozáznamu před
aktualizací i do budoucnosti,
- možnost snadné aktualizace fondu médií,
- vyhledávání relevantního média a informace po·
mocí mikropočítače,
- vyšší kulturu práce.

Zvolené technologie zpracování mikrozáznamů musí
zajistit čitelnost informací u všech generací mikrozáznamů i u zvětšených kopií. Uživatelský fond tvoří
zpravidla druhá generace, tj. duplikát originálního
mikrozáznamu.
Zachování čitelnosti u znaků s minimální velikostí
1,0 mm a pro tloušťku čáry 0,13 mm u map velkých
i středních měřítek a faktor zmenšení 21X (podmínka
záznamu celého mapového listu na jedno obrazové
pole 35 mm filmu) vyžaduje, aby u originálních negativních černobílých mikrosnímků (1. generace) bylo
dosaženo meze čitelnosti písma Srn 71 (ČSN 013820).
Při duplikaci dochází ke ztrátě čitelnosti asi o 1 stupeň, při zvětšování z duplikátu dále asi o 1 až 2 stupně, proto výše uvedený požadavek meze čitelnosti
dostatečné rozlišení zajišťuje. Dostupné mikrografické
kamery (např. SMA O, DA 7, Imtec AO) s černobílým
mikrografickým filmem Orwo MA 8 těmto nárokům
vyhovují.
U barevných mikrosnímků s pozitivním zobrazením lze dosáhnout meze čitelnosti Sm 71 [3] a i sní-

a kartografie

InJ. Karel Benda,
F5v CVUT v Praze

žení na Srn 80 při duplikaci pro použití mikrosnímku
vyhovuje.
Hodnocení skutečného rozlišení detailů obrazu je
nutné provádět kontrolním zobrazením mikrosnímku
(duplikátu) zkušebního obrazce (ČSN 01 3820) na
konkrétních použitých zařízeních.
Optická hustota pozadí negativního černobílého
mikrosnímku na halogenidostříbrném filmu musí být
v rozsahu 0,9-1,1. Negativní provedení je vhodné
použít při prohlížení ve čtecím přístroji, protože zrak
je namáhán přibližně stejně jako při čtení informací
zobrazených na papíru. Vizuální optická hustota negativního diazodupliká.tu s modrým nebo černým za·
barvením má být pro čtení nejméně 0,8. Pozitivní
černobílý mikrozáznam smí být použit jen výjimečně.
Optická hustota kresby musí dosáhnout hodnoty
okolo 1,0, přičemž hustota světlého pozadí mikrosnímku musí být na úrovni DMlN.
V případě, že lokalizační informace jsou zpracovávány v digitální formě, je vhodnější zhotovit mikrozáznam v za:Hzenípro konverzi digitálních dat. Tímto
způsobem lze také řešit grafické výstupy projektování
a navrhování staveb aj. na počítačích (CAD systémy)
a sjednotit tak jejich formu s mikrozáznamy map.
Optická hustota pozadí mikrozáznamu zhotoveného
konverzí může být vyšší vzhledem k přímému záznamu obrazu na citlivou vrstvu laserem, protože nedochází k tzv. rozmývání hran jako u optického zobrazování. Kresba však musí mít hustotu nejvýše
DMIN
0,1.
Pro barevné mapy lze použít černobílý mikrozáznam tehdy, pokud nevadí ztráta barevného rozlišení
informací. Je-li nutné jej zachovat, zhotoví se barevný
pozitivní mikrosnímek. Optická hustota světlého pozadí musí být nejvýše D.llIN +0,2.
Životnost mikrozáznamů při správném technologickém zpracování a dodržení vhodných klimatických
podmínek při uložení v zabezpečovacím fondu (teplota 20°C a relativní vlhkost do 40 %) je u černobílého mikrozáznamu minimálně 100 let a u barevného
mnoho desítek leť.

+

Rychlé a bezchybné vyhledání požadovaného mikrozáznamu mapového listu, tedy mikroštítku v uživatelském fondu, je závislé na jeho vhodném popisu a označení. Popis štítků se umístí zásadně na jeho horním
okraji vzhledem k tomu, že budou většinou vyhledávány ručně. Dnes je nejužívanější popis písmem OCR,
které je čitelné pro elektronická vyhledávací zař'ízení
i pro lidské oko. Zpravidla lze využít 68 znaků umístěných na horním okraji mikroštítku a dalších 700
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až 900 znaků na celé ploše štítku. Při starším způsobu
označování (děrování) je k dispozici pouze 55 znaků
(ve sloupcích 53 až 77 je umístěn mikrosnímek).
V navrženém označení mikroštítků
následující údaje:
Počet
znaků

jsou závazné

Význam popisu

2. pro ma py

druh mapy (ZM základní), TM (tematická),
2
měřítkové číslo mapy (příp. jen tisíce),
max3
max 25 název map. listu,
datum, kterému odpovídá stav informací
6
v mapě, zápis rrmmdd (podle ST SEV
1363-78),
max 15 identifikační označení uživatele (správce)
souboru mikroštítků,
identifikační číslo mikroštítku (může se použít i kombinace abecedních a číselných
znaků).
Tímto způsobem lze vytvořit popis mikroštítků
všech druhů užívaných map velkého měřítka, stále
užívaných map "stabilního katastru", SMO 5, map
středního měřítka atd.
Příklad:
ZM 1000 RAKOVNfK 7-6{42
Takto popsaný mikroštítek obsahuje mikrozáznam
listu ZMVM měřítka 1 : 1000 s názvem RAKOVNfK
7-6{42. Stav polohopisu odpovídá dni 9. 11. 1987.
Identifikační číslo mikroštítku je A 251.

Správná funkce jakéhokoli informačního fondu je závislá na rychlosti vyhledání relevantních informaci.
Ta je podmíněna vhodným uspořádáním, pečlivým
popisem médií (mikroštítků) a volbou způsobu jejich
vyhledávání.
Optimálním systémem pro vyhledávání mikroštítků
s mikrozáznamy map se ukazuje CAR systém, tj.
vyhledání relevantního mikroštítku za podpory mikropočítače (osmi nebo šestnáctibitového) s využitím
globální lokalizace objektů. Po zpracování dotazu
mikropočítačem se na obrazovce zobrazí údaje potřebné pro vyhledání mikroštítku (jeho identifikační
číslo) a současně další údaje pro rychlé vyhledání
části mapového listu, na níž je hledaný objekt zobrazen, informace o případných změnách obsahu
mikrozáznamu aj.
Zjednodušení a zrychlení obsluhy mikropočítače
se dosáhne dialogovým režimem práce s výběrem
objektů z jejich výpisu na obrazovce (menu) pouhým
stiskem příslušného tlačítka klávesnice. Urychlí se
tak získání výsledku a zabrání se omylům, které mohou
vzniknout při vkládání údajů klávesnicí.
Vyhledávací programy MVM-eAR
[1] pro mapy
velkých měřítek a ZM-CAR [1] pro mapy středních
měřítek využívají následujícího postupu výběru
objektů z menu
1. pro mapy velkých
měřítek:
a) kraj> okres> kat ..území > uživatel>
parcelní číslo,

b) kraj > okres > kat. území > parcelní číslo,
o) kraj> okres> kat. území> uživatel> popisné
číslo,
d) kraj > okres > kat. území > popisné číslo,
e) obec> ulice (náměstí) > orientační číslo.
středních

měřítek:

a) kraj> okres> obec> katastrální území,
b) kraj > okres > katastrální území,
c) kraj>
okres> základní sídelní jednotka.
Všechny objekty jsou nabízeny svými běžně užívanými názvy, aby obsluha mohla s mikropočítačem
snadno komunikovat.
Pro vybraný objekt se v paměti mikropočítače vyhledají upravené souřadnice definičního bodu (DB),
které umožní výpočet názvu mapového listu, identifikačního čísla mikroštítku pro vyhledání a lokalizaci
zvoleného objektu uvnitř mapového listu pro jeho
vyhledání v mikrozáznamu. Souřadnice definičlúch
bodů se mohou převzít ze zpracování v programovém
systému MAPA 2, z doplňkového subregistru parcel
(CX) užívaném vREN, z báze dat Informačního systému o území (ISÚ), vypočítat transformací kartometrických souřadnic určených na odpovídajícím mapovém listu apod. Požadovaná přesnost souřadnic pro
objekt typu parcela je v metrech, pro objekt typu
katastrální území stačí 102 m. Použitý souřadnicový
systém je S-JTSK,
v souvislosti s předpisem [2]
je pro mapy středních měřítek v [1] navržen pracovní
lokální souřadnicový systém.
Předpokládaný územní rozsah působnosti uživatelů
informačních fondů a požadovaná přesnost souřadnic
DB umožňují jejich vhodnou redukci a doplnění na
6 cifer (nejčastěji používaný rozsah u osmibitových
počítačů) vhodným kódem pro určení měřítka mapy
atd. [1].
Z důvodu minimalizace nároků na kapacitu paměťových médií byl pro uvedený způsob práce zvolen maximální rozsah 15 znaků pro název uživatele nebo
vlastníka kartografického objektu, který vyžaduje
kapacitu paměti 15B. Pro objekt zadaný číslem, souřadnicemi DB, příp. i odkazem na záznam změny, je
nutné vyhradit 16B. Vhodným paměťovým médiem
pro mikropočítače jsou pružné disky, které mají vysokou kapacitu a rychlou vybavovací dobu. Rozměr
nejčastěji používaných disků pro osmibitové mikropočítače je 8" s kapacitou 1024kB při dvojnásobné
hustotě záznamu a při použití stojánků pro dva pružné disky ("dvojčete"), lze dosáhnout kapacity až
2048kB. Nároky na paměť lze ilustrovat na dvou příkladech. Při výše uvedených nárocích lze na dva pružné disky zaznamenat údaje o všech objektech (nemovitostech) v okrese Rakovník, tj. cca 110 tis.,
a průměrně o 200 uživatelích v každém katastrálním
území (celkem 123 KÚ). Z uvedeného plyne, že prakticky stačí kapacita dvou pružných disků pro celý
okres. Při vyhledávání lze tak pracovat bez výměny
disků, což velice zrychlí postup. Pro území hl. m.
Prahy, kde je cca 240 tis. parcelních čísel a při počtu
cca 500 uživatelů v každém kat. území (celkem 136
KÚ), je potřeba pěti pružných disků.
Po zpracování dotazů mikropočítačem, které proběhnE?během několika sekund, se požadované infor-
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mace pro vyhledávání objeví v barvách na obrazovce
počítače. Případný jednobarevný výstup nemá vliv
na funkci vyhledávacího systému.
Mikroštítek se vyhledá podle svého identifikačního
čísla a založí do čtecího zvětšovacího přístroje. Na
matnici se nastaví část mapového listu, zobrazující
požadovaný objekt, podle lokalizace objektu zobrazené
na obrazovce mikropočítačc.
5. Uživatelský fond nůkroštitků
Uživatelský fond by měl obsahovat mikroštítky se
záznamem všech map, které uživatelské pracoviště
běžně využívá. Počet mikroštítků závisí především na
rozloze zájmového území uživatele a měřítku užívaných map. Pro porovnání lze uvažovat průměrnou
rozlohu okresu v ČSR asi 940 km2• Jí odpovídají počty mikroštítků podle měřítek v tab. 1.

Počet mikroštttků

1 : 5000
1 : 2000
1 : 1000

cca 200
cca 750
cca 3000

Údaje jsou pouze orientačlÚ, protože jednotlivé
okresy se liší nejen svou rozlohou, ale především
zobrazením různě velkých areálů na mapách jednotlivých měřítek.
Nejpočetnější fond pro celý okres zobrazený v měř.
1 : 1000 by tvořilo asi 3boo mikroštítků. To odpovídá
řadě. štítků ~l.ou~é yasi·.60 (lm s hmotností asi 7,5 kg
a ob~emem pnbhzne 9 ďm3• Z toho plyne, že i v tomto
relatIvně nepříznivém připadě lze umístit fond mikroštítků ZMVM celého okresu db jedné zásuvky psacího
stolu.
.
Náklady na vybudování zabezpečovaciho a uživatelského fondu mikroštítků jsou jednorázové. Podle
[4] je nutné uvažovat ročně asi s 5 % na aktualizaci
fondu. Cena mikroštítku s černobílým záznamem je
cca 8 Kčs (při snímkování na svitek a montáži štítků
je cena nižší) a diazografického duplikátu cca 4 Kčs.
Cena mikroštítku zhotoveného konverzí dat pro digitální mapu odpovídá ceně mikroštítku zhotoveného
snímkováním. Materiálové náklady na zhotovení ba~evnéh? ~ikros~ku
jS?U asi čtyřikrát vyšší než pro
cerno~Ily ~lm. yJ?Jlcohpocet bude však poměrně malý.
Pocet mlkrostltku a cenu založení fondu je možno
doložit na již použitých příkladech. Území okresu
Ryak~~yk je z?y~razeno cca na 500 mapových listech
prevazne v mentku 1 : 2880. Uživatelský fond bude
proto obsahovat 500 štítků. Náklady odpovídají
40,?O Kčs. při s~ování
na kamerové štítky a 1200
Kcs ~ s~tk~;eho ~ilmu. K ceně za svitkový film je
nutne prlpoCltat častku za montáž mikrosnímků do
Štít~Ů. Diazografické duplikáty by vyžadovaly nákla.
d~ 230~ Kčs., Roční obnova bude vyžadovat asi 60
Kcs (svltkovy film) nebo 200 Kčs (kamerové štítky)
a duplikáty 120 Kčs.
Území Prahy je zobrazeno asi na 2000 mapových
listech v měřítku 1 : 1000. Fond s 2000 mikroštítky

vyžaduje 16000 Kčs (kamerové štítky), resp. 5000
Kčs (svitkový film) a 9000 Kčs pro duplikáty. Roční
obnova vyžaduje částku 800 Kčs, resp. 300 Kčs, duplikáty 500 Kčs.

Informace z fondu mikroštítků mohou být využívány
především dvěma způsoby - prohlížením zvětšeného
obr~.zu na matnici čtecího přístroje nebo pro zhotovení
kopie obrazu ve čtecím zvětšovacím přístroji.
Žá\ianý mikroštítek je vyhledán podle údajů generovaných mikropočítačem a zpracovaných podle požadavků uživatele příslušným vyhledávacím programem. Kromě již uvedených možností zadání dotazů
lze vyhledávací programy doplnit dalšími způsoby.
Příkladem mohou být rozsáhlé změny, projekty apod.,
kdy jsou žádány informace z větších územních celků,
které jsou nejčastěji vymezeny rovnoběžkami se souřadnicovými osanů (definují se YMAX, YMIN, XMAX, XlIlIN)
a určí se všechny mapové listy, které spadají do vymezeného území. V takovém případě budou vyžadová.
ny zvětšcné kopie celých mapových listů, které ve
čtecích zvětšovacích přístrojích však nelze zhotovit
vzhledem k formátu kopie (většinou A4). Ukazuje se
proto vhodné vybudovat též fond mikroštítků při
centrálních mikrografických pracovištích, v nichž by
byly soustředěny mikroštítky se záznamy map ze
všech územně příslušných uživatelských pracovišť.
Mikroštítky v tomto fondu by byly zhotoveny tak,
aby umožňovaly také další duplikaci, neboť by uživa·
telům mohly být dodávány kromě zvětšcných kopií
celých mapových listů i duplikáty mikroštítků. Iden·
tifikátorem pro vyhledání mikroštítku v tomto pří.
padě by bylo identifikační označení správce fondu
společně s identifikačním číslem mikroštítku. Objed.
návka může být uskutečněna telefonicky apod.
a zpracované podklady odeslány přímo na adresu
objednavatele.
Dojde.li u některého objektu ke změně zákresu
v mapě, je tato skutečnost signalizována na obrazovce
mikropočítače. V takovém případě je nutné jednodu·
chou změnu doplnit přímo v kopii zvětšené z mikrozáznamu a další kopie zhotovit elektrografickým ko·
pírováním této doplněné kopie. Rozsáhlejší změny je
vhodnější zobrazit do kopie ze souřadnic lomových
bodů na kreslicím zařízení napojeném přímo na mikropočítač.
Po ukončení práce je nutné mikroštítek ihned založit zpět podle identifikačního čísla. Nedodržení této
zásady naruší funkci fondu a možnost rychlého vyhledání informací.

Metodika zpracování informačních fondů mikroštítků
s vyhledáváním relevantních informací podporovaným mikropočítačem je vhodná i pro další části dokumentačních fondů. Příkladem může být uspořádání
dokumentace bodových polí, navrhované v [5], které
by využitím CAR systému pro vyhledávání získalo
ještě vyšší efektivitu.
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Využitím fondů mikrozáznamů lokalizačních informací jsou vytvořeny podmínky pro jejich rycWé
vyhledání, značně se snižují nároky na kresličské
práce při přípravách podkladů pro projekty, je možná
změna měřítka obrazu mapy, zhotovení kopií na odrazné i transparentní podložce atd.
Investiční nároky jsou prakticky rovny pouze ceně
zhotovení mikrozáznamů při zakládání příslušného
uživatelského fondu, protože čtecí nebo čtecí zvětšovací pHstroje a mikropočítače dnes téměř na všech
pracovištích patří k běžnému vybavení a není proto
nutné uvažovat s jejich nákupem.
LITERATURA:
[1] BENDA, K.: Informační fond mikroštítků s lekalizačními informacemi. [Kandidátská disertační práee.]
Praha 1989. ČVUT v Praze, Fakulta stavební.

Príspevok pozemkových úprav
k ekologickej stabilite vidieckej krajhlY

Stály rozvoj vedy a techniky ako aj výstavba národného hospodárstva prinášajú so sebou aj nové požiadavky a úlohy na rozne odvetvia fudskej činnosti.
Novým pohfadom na organizáciu podneho fondu
a životné prostredie vidieckej krajiny v rámci odboru
geodézia a kartografia sa venujú pozemkové úpravy
(PÚ).
Životné prostredie je komplexný mnohozložkový
systém, vytváraný a určovaný fyzikálnym, chemickým a biologickým prostredím, v ktorom fudstvo
žije a v ktorom realizuje svoje biologické, materiálne,
sociálne a kultúrne potreby. Reálnou formou tohoto
životného priestoru je krajina. Krajina svojim vnútorným usporiadaním a vonkajším výzorom predstavuje vyhradenú časť zemského povrchu, v ktorej
funkčné vazby všetkých prírodných biotechnických
prvkov vytvárajú výrazný, v priestore neopakovatefný, územný celok.

[2] Seznam skutečností tvořících předmět státního,
hospodářskég.~ a služe!Jllího _tajemství v oboru
působnosti CUGK a SUGK. Cj. E-44jSKU-88.
Praha 1988.
[3] PILÁT, L.: Možnosti aplikace barevných mikrofiší
v čs. informační soustavě. Jn:. 8. setkání pracovníků
ve fotografické chemii. CSVTS Pardubice, 1986,
str. 128.
[4] STEKLÝ, F.: Využití mikrofilmové techniky vevidenci nemovitostí. Geodetický a kartografický obzor,
27 (69), 1981, Č. 10, s. 268-271.
[5] VRBĚCKÝ, Z. - BENDA, K.: Možnost využití
mikrozáw.amů ve všeobecné dokumentaci pro poskytování informací a. pro přípravu zakázek. Geodetický a kartografický obzor, 27 (69), 1981, Č. 12,
str. 319-323.
Do redakce došlo: 14. 11. lQ89
Lektoroval:
Ing. Václav Slaboch. CSc .• ČÚGK

'Katedra rwapovaoia.a

PÚ predovšetkým hodnotia, navrhujú a upravuJ u
pofnohospodársku krajinu, ktorá zaberá viac ako 50 %
rozlohy československa.
Zásahy do podneho fondu a pofnohospodárskej krajiny sa musia uskutočňovať na ekologických princípoch, na zásadách ochrany základných zložiek krajiny,
ktoré predstavujú poda, voda, ovzdušie, život spoločnosti a vegetácia. Tlak na krajinu sa prejavuje narušovaním ekologickej stability a rovnováhy, na čom
sa výrazne podiefa najma erózna činnosť, žnižovanie
úrodnosti pody, zmena režimu podpovrchových vod,
znehodnocovanie flóry a fauny a pod.
Možeme tak povedať, že krajinu vytvára nespočetné
množstvo prírodných a umele vytvorených útvarov
či daností, ako napr. druhy pozemkov, skalné masívy,
sídliská či komunik.ácie, ktoré možeme charakterizovať ako krajinné prvky. Z ekologického hfadiska niektoré prvky v krajine posobia kladne (pozitívne, stabilne), iné zasa záporne (negaHvne, nestabilne) [3].
2.1 Zásady
ochrany
prostredia

2. Prvky krajinného prostredia
Krajina i celé životné prostrcdie, v ktorcj človck žije
a vyvíja sa, je výsledkom dlhodobého vývoja. Krajina pod vplyvom prírodných síl a činností človcka
prechádza od povodnej prírodnej ku kultúrnej krajine.
Podfa základných krajinných typov možeme krajinu rozdeliť nasledujúcim sposobom:
- sídelné a priemyselné krajiny,
- pofnohospodárske a ťažobné krajiny,
- lesnaté a rekreačné krajiny.

Ing. Erich Geissé. CSc .•
pozemkových úprav SvF SVŠT.
Bratislava

a tvorby

krajinného

Tvorba životného prostredia predstavuje uvedomelé
úsilie a rozvoj takých činitefov, ktoré podmieňujú
rozšírenú reprodukciu všetkých prírodných zložiek
krajiny.
.
Pod ochranou životného prostredia pofnohospodárskej krajiny si predstavujeme uplatňovanie takých opatrení, ktoré bránia posobeniu negatívne sa
prejavujúcich činitefov. Patria sem napr. ochrana
ovzdušia, ochrana pofnohospodárskych
a lesných
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pod, vod, fauny, flóry, ochrana prostredia kultúrnych
pamiatok a pracovného prostredia.
Riešenie krajinuého prostredia polnohospodárskej
krajiny v rámci PÚ musí byť komplexné a má stanovené zásady v návrhu novej organizácie podneho
fondu, kde Sil. rieši usporiadanie jestvujúcich a doplňovanie nových krajinotvorných a vegetačných prvkov tak, aby v upmvovanom území plne slúžili rozvoju polnohospodárskej výroby, ochrane polnohospodárskeho p6dneho fondu, rozvoj u fytocenóz a zoocenóz, zachovaniu a obnoveniu estetickej hodnoty a predovšetkým ekologickej stability krajiny. PÚ v rámci
tvorby a ochrany polnohospodárskej krajiny musia
chrániť prírodnú krajinu ako celok, upravovať a doplňať kultúrnu krajinu, aby v plnom rozsahu odpovedala kritériám a požiadavkám biologickej rovnováhy.
2.2 Pozitívne
prvky

a negatívne

krajinotvorné

Na krajinné prostredie nie všetky druhy pozemkov
(kultúr), resp. biotechnické krajinotvorné prvky posobili.rovnako. Vplyv jednotlivých druhov pozemkov na
prírodné prostredie možeme charakterizovať takto
[3,4]:
a) Orná póda slúži výlučne na výrobné účely. Je
nepostrádatelná pri výžive ludstva. Neposobí však ako
stabilný prvok, pretože Sil. každoročne obrába, kulti.
vuje a vo vačšine prípadov nie je po celý rok pokrytá
súvislou vegetáciou - porastom. Nie je vhodná pre
faunu, nakolko polné zvieratstvo a vtáctvo pre svoj
rozvoj nemá pokoj a nie je chránená. V období vegetačného pokoja, prípadne ak orná pOda nie je pokrytá
vegetačným krytom, lahko podlieha erózii veternej
či vodnej. lba menšili.časť ornej pody, a to tej, na ktorej Sil. pestujú viacročné krmoviny, Sil. považuje za
pozitívny prvok krajiny. Predstavuje to cca 10-20 %
z celkovej výmery ornej pody.
b) Chmelnice, vinice, ovocné sady (nazývané tiež
špeciálne kultúry) okrem toho, že přinášajú pre obyvatelstvo doležitý produkt výživy, preberajú aj významné miesto pri tvorbe krajiny. Nahradzujú totiž
nedostatok lesných šrtruktúr Wavne v kukuričnom
a repárskom výrobnom type. Svojim vzrastom a koreňovým systémom tvoria medzistupeň medzi lesmi,
kroVÍm a trávnym porastom. Vinice a ovocné sady
(prípadne plantáže bobulovin), ak sú pestované na
terasovitých
plochách a keď majú vybudovaný
vhodný hydromelioračný systém, plnili. funkciu protieróznej ochrany pOdy. Špeciálne kultúry pri nedostatku
lesných porastov preberajú významné miesto v kompozičnom stvárňovaní celkového vzhIadu vidieckej
krajiny. Osobitný význam majú záhrady a záhradkárske
osady. Záhrady v intravilánoch dotvárajú prírodné
prostredie a významne vplývajú na obytné prostredie.
Zlepšujú bioklímu a hygienu sídlisk, eliminujú rad
nepriaznivých faktorov ako sú prašnosť, hlučnosť
a pod. Z týchto dóvodov Sil. špeciálne kultúry a záhrady zvačša radia medzi pozitívne krajinotvorné prvky.
c) Lúky a pasienky (nazývané tiež trvalé trávne
porasty) tvoria jeden zo základných prvkov ekosysté.
mov v polnohospodárskej krajine. Velmi výraz ne
ovplyvňujú biologickú vyvážennosť v krajine a je

možno nimi ovplyvniť charakter a estetickú tvárnosť
krajiny. Trvalé trávne pomsty zlepšujú mikroklímu,
znižujú prašnosť, poskytujú
ideálnu protieróznu
ochranu, ochranu proti chemickému znečisťovaniu podzemných a povrchových vod a tvoria dóležitú základňu pre fytocenózu a zoocenózu. Zaradené sú zvačša
medzi pozitívne posobia.ce prvky.
d) Lesné plochy Sil. považujú za najdoležitejší krajinotvorný prvok, a to predovšetkým pre viacúčelovosť
lesa. Vo vačších komplexoch totiž lesné plochy vplý·
vajú na mikroklímu, čistotu ovzdušia, plnili. funkciu
protieróznej ochrany pody, preberajú úlohu hygienic.
ko-zdravotnú, rekreačnú, kultúrnu a vytvárajú cel·
kový estetický vzhrad krajiny. Doležitá úloha lesa je
aj V tom, že plní ochranu pornej a lesnej zveri a vtáctva. V plnom rozsahu túto plochu zaraďujeme medzi
pozitívne posobiace prvky v krajine.
e) Vodné plochy (vodné toky, nádrže, rybníky) ako
viacúčelové zariadenia slúžia jednak na zachytávanie
prívalových vod, na odvodnenie, na závlahu pozemkov, na zásobovanie obcí, sídlisk pitnou, resp. úžit·
kovou vodou, na rekreačné a športové účely, ako aj
pre život organizmov. l vodohospodárske stavby
sú doležitým krajinotvorným prvkom, a tak pri ich
výstavbe a umiestňova.ní Sil. má pamatať na ich
účelné začlenenie a zakomponovanie do okolitej krajiny. Kritériom hodnoty vodných ploch má byť ziste·
nie vodnej kapacity, plošnej výmery a stupňa znečistenia [1]. Vodné plochy, okrem znečistených tokov
a nádrží, zaraďujeme medzi pozitívne prvky krajiny.
f) Zastavané plochy Sil. radia medzi trvalo vytvorené
krajinné prvky. V zastavaných plochách sú zvyčajne
umiestnené zdroje najčastejšie Sil. vyskytujúcich prípadov znečisťovania ovzdušia, vody, prípadne pody.
Nachádzajú Sil. tu nejvačšie skládky priemyselných
a komunálnych odpadov a tiež odpady zo živočíšnej
výroby. Radíme ich medzi negatívne posobiace prvky.
g) Ostatné plochy tvoria najrozmanitejšie prvky krajiny. Medzi pozitívne Sil. radia predovšetkým plochy
S vegetačným krytom so zeleňou akéhokolvek druhu,
napr. parky, ostatná verejná zeleň sídlisk, športoviská, ihriská, kúpaliská, cintoríny a i. Dopravné
plochy (komunikácie, cesty, železnice) a plochy určené
na ťažbu zemín, nerastova surovín jednoznačne tvoria
negatívne posobiace prvky v krajine.
2.3 Druhostupňové
.v krajine

biotechnické

prvky

Okrem príslušných druhov pozemkov krajinu doplňuje rad ďalších prvkov, ktoré označujeme ako biotechnické prvky. Medzi ne Sil. počíta predovšetkým
tzv. trvalá neevidovaná zeleň.
Táto zeleň, ktorá Sil. zaraďuje medzi pozitívne kra·
jinotvorné prvky, do značnej miery ovplyvňuje stabilitu krajiny. Býva v krajine rozptýlená vo forme
plošnej zelene (malolesíky, remízky), ochrannej (vsakovacie lesné a trávne pásy, zatieňovacie lesné pásy,
zalesnené erózne svahy, vetrolamy), izolačnej (pri výrobných strediskách, farmách), líniovej (sprievodnll.
zeleň pozdlž eiest a vodných tokov, brehová zeleň)
a skupinovej, prípadne bodovej zelene (solitery).
Rozptýlená zeleň okrem svojej ochrannej funkcie
vytvára aj jeden z doležitých estetických prvkov
vidieckej krajiny.
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3. Parametre ekologickej stability krajinného
prostredia
Stabilitu krajinného prostredia pofnohospodárskej
krajiny tvoria v zásade všetky prvky krajiny. Okrem
uvedených krajinotyorných prvkov posobí na krajinu
i rad vonkajších vplyvov, najma negatívnych vo forme tuhých, plynných, prípadne tekutých látok (emisií). Znečisťovatefov krajinného prostredia tvoria priemyselné a pofnohospodárske podniky.

a rekultivačné opatrenia) riešcné v rámci PÚ sledujú
nielen efektívne využíy&nie polnohospodárskeho pOd.
neho fondu akýmkofvek pofnohospodárskym podnikom, ale aj zabraňovaniu znehodnocovania pody.
Okrem sledovania krajinotvorných prvkov je potrebné
v rámci územia zisťovať .aj výsky't plynných, teku·
tých a tuhých emisií. Na základe potrebnej analýzy
je nutné na takto znehodnotených pOdnych celkoch
navrhovať vhodné rekultivácie Ouzúrodnenie pody.

3.1 Podiel PÚ na ochrane
a tvorbe
pofnohospodárskej
rakjiny
PÚ v súčasnosti poskytujú metodický základ na riešenie teoretických, technologických a praktických
úloh predovšetkým pre polnohospodárstvo,
ale vo
vazbe s ním ovplyvňujú celú vidiecku krajinu. Navrhujú a realizujú podfa najnovších výsledkov vedy
a techniky usporiadanie a orgauizovanie pofnohospodárskeho podneho fondu na strane jednej a na druhej
strane sa snažia vytvoriť najvhodnejšie krajinné prostredie.
PÚ tak dávajú do vzájomného vzťahu ekonomické
požiadavky organizácie podneho fondu s harmonickým rozvojom krajiny, predovšetkým s jej ekologickým potenciálom. Stávajú sa tak nástrojom krajinnej
tvorby zabezpečujúcej ako ekonomické úlohy nášho
pofnohospodárstva, tak aj celospoločenské funkcie
z hfadiska ekológie krajiny. Ich ciefom je nieleIi odstraňovanie devastačných činitefov a ochrana krajiny,
ale tiež podiel na vlastnej tvorbe nového, upravovaného krajinného prostredia. Súhrnne sú teda nástrojom ochrany a tvorby životného prostredia vidieckej
pofnohospodárskej krajiny. Plošným usporiadaním
jednotlivých druhov pozemkov, pOdnyeh celkov, rozmiestnením krajinotvorných
prvkov i technických
opatrení značne menia jej ráz, tvárnosť a vzhfad.
Významnou mierou sa podiefajú na štruktúrnych
zmenách v krajine spočívajúcich v:
- delimitácii, rozmiestňovaní a umiestňovaní jednotlivých druhov pozemkov,
- usporiadaní podnych celkov (navrhovaných nových pozemkov) ornej pódy podfa vefkostí a tvarov,
- riešení technických zásahov vyvolaných novou
organizáciou podneho fondu,
- rozmiestnení rozptýlenej trvalej neevidovanej zelene.
V rámci delimitácie, rozmiestňovania druhov pozemkov a v umiestňovaní rozptýlenej trvalej neevidovanej zelene majú PÚ najvačšie možnosti ako krajinu
zušfachtiť a zbaviť ju fádnosti a jednotvárnosti.
Delimitáciou a rozmiestňovaním jednotlivých druhov pozemkov sa sleduje navrhovanie a potom realizovanie takej štruktúry a usporiadanie kultúr, ktoré
pri zohfadňovaní lokálnych podmienok bude napomáhať intenzifikácii a racionalizácii pofnohospodárskej
výroby, ale aj celkovému zlepšovaniu krajinného
prostredia.
Technické opatrenia vyvolané organizáciou padneho fondu (komunikačmé, vodohospodárske, protierózne

Pod mierou (koeficientom) ekologickej stability krajiny (KES1) stanovenej na základe jednotlivých druhov
pozemkov rozumieme vzájomný pomer pozitívne a negatívne posobiacich druhov pozemkov, ktorý je vyjadrený vzťahom [3,4]:

+

Ppp
PitI)
KE S1=-----,
Npp'+ N"p

.

kde je
Ppp
výmera pozitívne posobiaca pornohospodárska
poda a predstavujú ju trvalé trávne porasty
zatriedené do III., IV. a V. stupňa intenzity
využitia; špeciálne kultúry a časť ornej pOdy,
na ktorej je plodina pestovuná viac rokov (ďatelina, lucerna), záhrady v intravilánoch obcí
a záhradkárske osady,
Pnp

výmera druhov pozemkov nepofnohospodárskej
pOdy posobiacej pozitívne, tvoria ju lesné plochy; časť vodných tokov a ploch zaradených
do I. a II. stupňa čistoty vody a časť ostatných
ploch, ktoré sú pokryté vegetáciou,

N pp

výmera negatívne posobiacej pornohospodárskej
pOdy, ktorú predstavuje ostatná orná pOda zastúpená obihůnami, okopaninami, technickými
plodinami; časť špeciálnych kultúr v členitých
územiach ak neplnia protieróznu funkciu; trvalé
trávne porasty zatriedené do I. a II. stupúa
intenzity využitia,

N 1Ip

výmera negatívnych prvkov nepolnohospodárskej pOdy, kam patria zastavané plochy sídlisk,
mestských aglomerácií, obcí, priemyselné komplexy, komunikácie; vodné plochy zaradené do
III., IV. a V. stupňa čistoty vody; z ostatných
ploch sem patria nezalesnené rokliny, kamenie
skalné masívy, priestory slúžiace ťažbe (rašcliniská, pieskoviská, štrkoviská, kameňolomy a
priestory ostatnej povrchovej ťažby); devastované plochy.

Poznámky:
1. Zatriedenie trvalých trávnych porastov do I. stupňa intenzity využitia je uvedené v [2].
2. Stupne čistoty vody uvádza [1].

V.

Ekologickú vyváženosť krajiny tak možeme dosiahnúť zmenou plošného podielu druhov pozemkov.
Podfa. hodnoty KES1 možno krajinu charakterizovať
ako [4]:
- výrazne nestabilizovanú, ak KES1 je do hodnoty
0,50,
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nestabilizovanú, ak hodnota KES1 je v rozmedzí
0,51-1,00,
čiastočne stabilizovanú, ak hodnota KE~ je v rozmedzí 1,01-3,00,
stabilizovanú, ak hodnota KES1 je v rozmedzí
3,01-4,50,
výrazne stabilizovanú, ak hodnota KES1 je viac
ako 4,50.

Výmery jednotlivých druhov pozemkov pre akékofvek hodnotené územie poskytuje evidencia nehnutefností (EN), ktorá vo svojom písomnom i grafickom operáte podáva presné údaje, potrebné na výpočet KES1.
Na základe uváženia všetkých krajinotvorných
prvkov (včítane druhov pozemkov a biotechnických
prvkov), možeme stanoviť KES takto [5]:
](ES2

'E.P"krm
k"
Pzu

= ----

kde značí
Pil
výmery jednotlivých prvkov,
kp"
koeficienty ekologickej významnosti jednotlivých krajinotvorných prvkov <0,00, 1,00>,
Pw cclkovú výmeru zaujmového územia (katastrálne územie, hospodársky obvod a pod.), pre
ktoré KES určujeme,
k,.
koeficient polohy a členitosti terénu záujmového
územia (pre najstabilnejšie územie kr = 1,00,
prc nestabilné územie kr = 0,70).
Na základe tejto metódy (2) možeme záujmové
úzcmie, resp. sledovanú krajinu podfa získaných
hodnot KES2 zatriediť do 4 kategórií, resp. skupín
stability a to:
.•
- nestabilné územie, kde hodnota KES2 je menšia
ako 0,33,
- málo stabilné územie, kde KES2 má hodnotu
v rozmedzí 0,33-0,50,
- stredne stabilné územie, kde KES2 je v rozsahu
0,51-0,66,
- najstabilnejšie územie, kde KES2 je vačšie ako
0,66.
EN neeviduje biotechnické prvky v rámci jednotlivých druh ov pozemkov, preto sa tieto hodnoty
získavajú pri podrobnom pricskume územia.
Vypočítané hodnoty KES sú podkladom pre návrh
doplňujúcich pozitívnych krajinotvorných
prvkov
v súhrnných projektoch pozemkových úprav a zároveň slúžia na porovnávanie stavu ekologickej stability
územia prcd a po návrhu novej organizácie podneho
fondu.

PÚ majú na štrukturálnych zmenách krajiny značný
podiel. Účelne usporiadaná krajina s progresívne vynešenou organizáciou podneho fondu musí zabezpečiť
optimálnu i racionálnu využitefnosť krajiny a ochranu
pofnohospodárskeho podneho fondu, musí vytvárať
podmienky pre komplexné využitic vefkovýrobnej
techniky a technológie, ekonomický transport pofnohospodárskych produktov, zhospodárnenie výroby, ale

aj podmienky pre harmonický rozvoj pofnohospodárskej krajiny a estetický a citový vzťah človeka k tejto
krajine.
Úlohou PÚ má byť vytvorenie ekologickej rovnováhy v krajine, t.j. vytvorenie schopnosti vegetačnej
zložky odolávať akýmkofvek rušivým zásahom do
podstatných znakov jednotlivých krajinotvorných
prvkov: Snahou civilizovanej spoločnosti tak musí
byť tieto prvky zladiť a zabezpečiť ekologickú stabilitu krajiny ..
Geodézia a kartografia poskytuje množstvo informácií, ktoré sú jedným z podkladov na projektovanie
a realizáciu PÚ i prostredia vidieckej krajiny. Zaradenim ďalších informácií o biotechnických prvkoch,
resp. o využitefnosti niektorých častí druhov pozemkov (napr. na silážne jamy, polné hnojiská, nespevnené polné cesty, protierózne opatrenia a pod.) v EN
by niekofkonásobne stúpla hodnota jej údajov.
Navrhovanie ďalších nápravných opatreni, ktoré
by mali zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu podneho
fondu ako zo strany znečisťovatelov posobiacich mimo
sledovaného územia, tak aj samotnými polnohospodárskymi podnikmi, bude v budúcnosti zložitou úlohou. V súčasnej dobe sa touto problematikou zaoberáme v rámci výskumnej činnosti na Katedre mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty SVŠT
v Bratislave. Pokus o exaktný sposob hodnotenia
ekologickej stability krajiny, ako vodidla pri rozhodovani o nutnosti doplňovať v rámci projekčnej činnosti
PÚ krajinu ďalšími poziti'vnymi prvkami, popísaný
v tomto článku, je jedným z výsledkov tejto výskumnej činnosti.

[1] ČSN 83 0602. Posudzovanie
a spósob jej klasifikácie.

akosti povrchovej vody

[2] KOLEKTÍV:
Zúrodnenie trvalých trávnych porastov. [Metodická pomócka.]
Bratislava,
ŠMS
1979.
[3] RYBÁRSKY, I. a i.: Podiel pozemkových úprav pri
biologickom plánovaní v poInohospodárskej krajine.
[Výskumná úloha V-3-5j3
Bratislava, SvF SVŠT
1980; riešená v rámci hlavncj úlohy "Teoretické
a metodické princípy biologického plánovania v krajine".] Bratislava, UEBE SAV 1980.
[4] RYBÁRSKY, I. a i.: Biotechnické aspekty organizácie pódneho fondu. [Výskumná úloha VI-3-2j02
Bratislava, SvF SVŠT 1985; riešená v rámci hlavnej
úlohy "Teoretické a metodické princípy biologického plánovania v krajine".] Bratislava, UEBE
SAV 1985.
[5] RYBÁRSKY, I. GEISSÉ, E.: Vplyv krajinotvorných prvkov na ekologickú stabilitu krajiny.
In: Pozemkové úpravy v špecifických podmienkach.
Tatranská Lomnica, CSVTS 1988.
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GEOSOFT - programové vybavení
pro ře!ení geodetických úloh

Hardware:

Ing. Jan Dvofák,
Ing. Jifí Neuwirt,
Ingstav, ()strava

Mikropočítač ZX SPECTRUM PLUS,
DELTA, DIDAKTIK GAMA
Tiskárna GAMACENTRUM GC 01
Plotter ARITMA 0507
I. SKUTEČNÝ
STAV
2. ZPRACOVÁNÍ DAT SKUTEČNÉHO
STAVU
3. PLOTTER
4.VYTYČOVACÍPRVKY
5. VOLNÉ STANOVISKO
6. KUBATURA
7. POLYGONOVÉ PORADY
8. PLOCHA, TRANSFORMACE

1. Skutečný stav
Program je u,rčen k automatizovanému
zpracování výsledků měření polohopisu a výškopisu metodou klasické
nitkové tachymetrie nebo s použitím eI. dálkoměru se
šikmými měřenými délkami z jednoho nebo více stanovisek.
Vstupní hodnoty: údaje zápisníku podrobného měření
Výsledek: soubor čísel bodů, souřadnic, výšek a popisu
výstup: displej, tiskárna, mgf kazeta
Kapacita: 420 bodů
Další možnosti: kontrola a oprava vstupních údajů,
kontrola oměrných, určování souřadnic bodů konstrukčními oměrnými, vyhledání bodu, změna údaji'1 bodu,
vyloučení bodu ze souboru, změna identifikace souboru.

2. Zpracováni dat skut.ečného stavu
Program umožňuje další zpracování výstup'ních souborů, vytvořených programem SKUTEČNY STAV, to
je jejich spojování, třídění podle kteréhokoliv údaje,
vyhledávání, vyloučení bodů, roz;šíření souboru, archivování na mgf kazetě.
Vstup: soubor(y) z programu SKUTEČNÝ STAV
Výsledek: výsledný soubor vzniklý spojením předešlých
výstup: displej, tiskárna, mgf kazeta
Kapacita: 1000 bodů

3. Plotter
Program provede automatickou kresbu polohoPisu na
souřadnicovém zapisovači Aritma 0507 podle předpisu
kresby určeném čísly bodů podle zvoleného měřítka
(1 : 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000). Kresba je provedena v sekčním rámu 200 X 200 mm a v případě
překročení roz;sahu je automaticky roz;dělena na další
listy. Body jsou zobrazeny svými smluvenými značkami
podle ČSN 013411 a rovněž volba druhu čar (plná, čárkovaná, čerchovaná, teokovaná) je provedena programem
podle kódu popisu bodů. Je možno volit kresbu bez
popisu nebo s popisem čísel bodů (měřický náčrt) nebo
s popisem výšek (výškopis).
Vstup:
soubor z program\! SKUTEČNÝ STAV
nebo ZPRACOVÁNI DAT SKUT. STAVU
nebo PLOTTER
Výsledek:
kresba polohopisu s čísly podrobných bodů,
seznam souřadnic a výšek podrobných bodů

výstup:
Kapacita:

displej, plotter Aritma 0507, tiskárna
420 bodů, maximální rozměr kresby
jeden předpis 1000 X 1000 mm

pro

Další možnosti: libovolné opakování kresby v různém
měřítku, kontrola a změna předpisu' kresby, kresba
detaili'1, uložení souboru včetně předpisu kresby na mgf
kazetu.
.

4. Vytyčovaci prvky
Program provádí výpočet vytyč ovacích prvků pro
metodu polární a ortogonální.
Vstup-:
čísla a souřadnice daných a vytyčovaných
bodů
Výsledek:
vytyč. prvky - směrník, délka pro polární
a, staničení, kolmice pro ortogonální metodu
výstup:
displej, tiskárna, plotter Aritma 0507
Kapacita:
800 bodů

ó. Volné stanovisko
Program je určen k výpočtu velmi často používané
metody volného (přechodného) stanoviska se šikmou
délkou, měřenou eI. dálkoměrem s připojením na 2
nebo 3 dané body.
Vstup:
souřadnice a výšky daných bodů, měřené
údaje na volném stanovisku
Výsledek:
souřadnice a horizont volného stanoviska,
určené ve všech kombinacích včetně protínání z délek s možností volby průměru
výsledných hodnot
výstup:
displej
6. Kubatura
Program provede výpočet kubatury tělesa zaměřeného
geodetickým zpi'1sobem metodou řezi'1, vedených buď
měřenými body nebo ve zvolené distanci. Kresba
řez;ů a profilové kostry tělesa může být podle volby
zobrazena na plotteru Aritma 0507 ve zvoleném měřítku. Poloha tělesa v prostoru může být libovolně otočena
tak, aby byla pro vedení řezů nejvhodnější.
Vstup:
soubor z pyogyamu SKUT. ST4 V nebo
ZPRACOV ANI DAT SKUTEČNEHO
STAVU
Výsledek: kubatura tělesa ,kresba řezů,kresba profilové
kostry tělesa
výstup:
displej, tiskárna, plotter Aritma 0507
Kapacita:
420 bodů

7. Polygonové pořady
Program řeší výpočet následujících pěti typů polygonových pořadů (dále jen PP):
I. PP oboustranně připojený, oboustranně orientovaný
2. PP oboustranně připojený, jednostranně orientovaný
3. PP jednostranně připojený, jednostranně orientovaný (volný)
4. PP vetknutý
5. PP uzavřený
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Určení souřadnic bodu pp je prováděno metodou
přibližného vyrovnání, přičemž jsou úhlové odchylky
u7;ávěru pořadu r07;děleny rovnoměrně na všechny
vrcholové
úhly.
Hodnoty
souřadnicových
ro:z<dílu
v u:z<ávěrupořadu jsou r07;děleny rovnoměrně na body
pořadu (předpoklad měření délek elektroopt. dálkoměrem).
Hodnoty memích úhlových a polohových odchylek
pro hodnocení přesnosti pp jsou určovány podle v:z<tahu
uvedených v "Metodickém návodu pro 7;ři7;ování, určování a vyhledávání bodu PBPP",
CÚGK, Praha
1985.
Program také umožňuje výpočet nadmořských výšek
bodu PP metodou trigonometrické nivelace včetně jejich přibližného (rovnoměrného) vyrovnání.
v

Pro výpočet PP vyšší přesnosti he využít možnosti
7;avedení těchto korekcí:
- redukce na nulovou hladinu a korekce 7;e 7;kreslení
v JTSK (při určování vodorovných délek)
- korekce 7;refrakce a 7;akřivení (při trigonometrickém
určování výšek).
V případě nadbytečných měření je možno provádět
kontrolní výpočty úhlu, délek a převýšení.
Vstup daných a měřených údaju je řešen tak, aby
byla dodržena 7;ásada přehlednosti a možnosti kontroly
a opravy vkládaných údajů.

z

dané a měřené hodnoty 7;ápisníku
se7;nam souřadnic a výšek bodu PP
displej tiskárna

Vstup:
Výsledek:
výstup:

Program umožňuje výpočet plochy libovolného obra7;ce 7;esouřadnic. Tvar obra7;ce je určen čísly bodu.
Je rovněž možné provést transformaci celého souboru
bodů 7;jedné souřadnicové soustavy do druhé na 7;á·
kladě až deseti identických bodů.
Vstup:

soubor 7; I!rogramu SKUT:STAV nebo
ZPRACOVANI DAT SKUT. STAVU.
plocha, příp. nový soubor transformovaný
do jiné soustavy
displej, tiskárna
1000 bodů

Výsledek:
výstup:
Kapacita:

9. Závěr
Celé programové vybavení úspěšně pou7;lvame téměř
dva roky. Potvrdilo se, že malá osmibitová výpočetní
technika je stále výkonným pomocníkem v oblasti
7;pracovávání geodetických úloh.
Do redakce došlo: 15. 9. 1989

PŘiSTROJOVÉ TECHNIKY
Ing. Václav Fiala, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický ve Zdibech

Nová baterie pro geodetické polní
přístroje

Koncem roku 1989 byl ve státním podniku Bateria
Slaný ukončen vývoj akumulátorové baterie 10 NiCd
4000 ZP pro použití ve 7;tížených podmínkách. vývoj
byl7;ahájen na podnět Oborového vývojového střediska
VUGTK Zdiby. Vychá7;elo se při něm 7; osvědčeného
typu baterio 11 FG 400 CS, určeného pro speciální
účely.
Baterie 10 NiCd 4000 ZP je umístěna ve schránce
vyrobené tlakovým stříkáním z hliníkové slitiny. Roz·
měry jsou patrny 7;obr. 1.
Uvnitř schránky jsou dvě řady článků NiCd 4000
zajištěné v pevné polo7;e dvěma polyamidovými fixae:
ními vložkami a dvěma vložkami z mikroporézní pryže.
Ve víku schránky je umístěn čtyřkolíkový konektor
SR-20, určený pro připojení ke spotřebiči. Konektor
umožňuje propojení obou sekcí baterie podle obr. 2 do
série, paralelně nebo ne7;ávisle na sobě.
Spolu s vlastní baterií je dodáván jako příslušenství
protikus konektoru SR-20, který je možno napojit na
konec napájecího kabelu přístroje. Hmotnost celé baterie je 2,7 kg.
Baterie má výstupní napětí bud 12 V nebo 2 X 6 V
při trvalém maximálním proudovém odběru 5 A. Jmenovitá kapacita při teplotách (20:.2:) °c a proudovém zatížení 0,8 A je 4 Ah. Při vyšších odebraných proudech
je nižší.
Jelikož se jedná o baterii složenou z hermeticky uzavřených článku, není dovoleno ji vybíjet pod hodnotu
napětí 10 V při zatížení proudem 0,8 A. Hlubokým vybíjením je možno podstatně snížit životnost článku nebo
dokonce je trvale poškodit. Baterii je možno používat
v rozmezí teplot -35 až +50 °C. Zaručovaná kapacia
při základním nabíjecím režimu proudem 450 mA po
dobu 12 hodin je dána tabulkou 1.
Technické podmínky baterie NiCd 4000 ZP dovolují
rovněž režim rychlého nabíjení a sice proudem 3 A
po dobu 1 hodiny. Potom je kapacita daná tabulkou 2.
Maximální úbytek kapacity baterie, která je v nabitém stavu skladována při teplotě okolí (20:!::) °C činí
nejvýše 35 % za 14 dnu skladování.
v
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, ~aterii je :r;nožnorovně~ skladovat při trvalém připoJem na zdroJ kon:z.ervačmho proudu o velikosti 20 až
40 mA a to v ro:z.mezíteplot -35 až +50 °C.
Záruční podmínky jsou následující:
a) živ~tnost 200 cy~lů nabití-vybití
do poklesu kapaCity na 2 Ah pn provozu s napětím 12 V,
b) životnost 150 cyklů nabití-vybití
do poklesu kapa.
city na 2 Ah při provozu ve dvou sekcích po 6 V,
c) při skladování v suchých větraných místnost~ch
teplotě -60 až +60
je záruka 18 měsíců,

oe

d) při
do
do
do

a

konzervaci proudem 20 až 40 mA
1 roku. musí být kapacita nejméně 4 Ah
2 let musí být kapacita nejméně 3,2 Ah
3 let musí být kapacita nejméně 3 Ah.

~ateri~)e
dodávána, za 360~,- Kčs a objednávat je
mozno prImo ve státmm podniku Bateria Slaný podle
následujících kódů:
počet kusů, 10 NiCd 4000 ZP TP 59 - 128/89 - zdroj
12V
počet kusů, 10 NiCd 4000 ZP - 2 X 6V TP 59 - 1281
189 - zdroj 2X 6 V.
Závěrem je třeba říci, že baterie 10 NiCd 4000 ZP
před~tavuje ,velmi užitečného pomocníka pro všechny
poln~ geodetické přístroje novějšího typu, tedy s proudovym odběrem do 5 A. Nyní se pracuje na baterii
která umožňuje špičkové proudové odběry 12 A. Její
p~?orysný rozn:~r j~ stejný jako u NiCd 4000 ZP, pouze
vyska bu<;le pnbhzně ?vakrát
větší. Předpokládaná
h~otn~st J~ 5 kg. J ~kmI1e bude vývoj ukončen, budou
ZájemCI opet včas mformováni na těchto stránkách.
Do redakce došlo; 21. 12. 1989

Jan Amos Komenský (Iohannis Amos Comenius) patří
nesporně k největším světovým osobnostem přelomu
16. a 17. století.
Narodil se 28. března 1592 v Nivnici na Moravě. Z jeho
velkého literárního odkazu, který zahrnuje více než
200 knižních publikací a pojednání, je třeba připomenout
alespoň nejznámější díla, jimiž jsou IANUA LINGUARUM, DIDACTICA MAGNA, ORBIS PICTUS, SCHOLA LUDUS a OPERA DIDACTICA OMNIA. V celém
svém díle usiloval zejména o přeměnu struktury evropské společnosti a o "všenápravu věcí lidských". Svými
pedagogickými díly, v nichž vstoupil do povědomí lidí
jako "učitel národů", jako první rozvinul metody
a didaktické zásady školní výchovy. Je však neméně
ceněn i jako významný geograf a kartograf své doby.
Ve výuce geografie prosazoval Komenský zásady
poznávání "od bližšího k vzdálenějšímu" a "od kolébky
přes domov, vlast a celý obvod Zomě až ke kosmu".
Hlavní důraz zde klade na názornost výuky, při níž jako
základní pomůcka slouží mapa. Proto na jeho popud
byly do školní výuky geografie zavedeny atlasy.
Vlastní výuku geografie navrhoval J. A. Komenský
uspořádat na čtyřech stupních škol, a to
a) na mateřské škole seznamovat děti do 6 let pouze
se základními geografickými pojmy, a to na podkladě
jejich přímého poznávání těchto skutečností,
b) na obecné škole seznamovat žáky do 12 let se základ·
ními znalostmi o vesmíru, o tvaru a postavení Země,
o Wavních státech Evropy a zvláště o městech,
horáoh a řekách jejich vlasti,
c) na latinské střední škole mají žáci do 18 let získávat
představu o celém světě, o mořích, řekách, říších
atd. a
d) na nejvyšším stupni - v akademii - má být brán
zřetel hlavně k cestování, které teprve v tomto věku
se mu jeví jako prospěšné.
J. A. Komenský měl pozoruhodné znalosti geometrické i geodetické, které lze dokumentovat jeho pojednáními o astronomii a vydáním učebnice geodézie. Jeho
studijní cesty do Herbornu, Heidelbergu a Amsterodamu v letech 1611 až 1614 mu umožnily se seznámit
s vyspělou nizozemskou kartografickou tvorbou. V atlasech té doby (např. v Kosmografii Sebastiana Miinstera) byly v té době již zařazeny některé mapy českých
zemí (např. mapa Ceoh od českého autora Mikuláše
Klaudyána, prvně vydaná v r. 1545, nebo mapa Moravy
vídeňského lékaře a matematika Pavla Fabrioia, prvně
vydaná v r. 1569); viz též GaKO - 5 a 11/1989; pozn.
redakce.
Úmysl vyhotovit novou mapu Moravy pojal J. A. Komenský již v mladém věku, a to jako součást připravovaného zeměpisného a vlastivědného díla o Moravě.
Důvodem k tomu bylo, že předchozí Fabriciova mapa
byla málo podrobná a vykazovala řadu chyb a nedostatků v grafickém zákresu i v názvosloví. Ke vlastnímu
zpracování nové mapy J. A. Komenským přispěla i politická situace po prohrané bitvě na Bílé hoře a pravděpodobně i přímý podnět Ladislava Velena ze Žerotílla,
moravského zemského hejtmana, za něhož se pokládal
i v pobělohorské emigraci, kdy sloužil v dánském
vojsku, který pravděpodobně i práce na nové mapě Moravy finančně podporoval.
Materiály ke zpraoování mapy Moravy J. A. Kqmenský shromažďoval průběžně více než 10 let. Uzemí
Moravy podrobně poznal při svém cestování a pobytu
v různýoh jejíoh místech. Použil zřejmě i zeměpisn1ch
znalostí svých osobních známých, žerotínd::é archIVY
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1cestovní itinerál'e a informace o pi'esunech vojsk v době
tř'icetileté války, zejména pak zaznamenané polohopisné
a vzdálenostní údaje.V závěru práce doplnil J. A. K~menský do mapy zcměpisná jména. M?,~~l dokončl~
pravděpodobně v r. 1626, kdy odevzdal Je,]1rukoplsny
originál k ryteckému zpracování a vytištění do Nizozemí.

o tom,jak Komenského původní kresba Mapy Moravy
vypadala, není nic známo, neboť její rukopis nebyl na.,
lezen. Zachovaly se však otisky jejího prvního vydám
z r. 1627, které pocházejí z amsterodamské rytecké
dílny Mikuláše Visschera·Piscatora.
Mapa má. titul
"Moraviae no va et post omnes priores accuratlsSlma
delineatio auctore I. A. Comenio", umístěný v pravém
horním rohu listu a označení vydavatelc "Noviter edita
á Nicolao Iohannide Piscatore. Anno Domini 1627"
v pravém dolním rohu listu., Na horním okraji mapy Jsou
uvedeny veduty měst Polne, Olomouce, Brna a ZnoJma.
Rytcem mapy byl Abraham Goos; mědirytina má formát 544 x 442 mm.
Vysvětlení značek použitých v mapě je vyryto v je.
jím pravém dolním rohu. Pro sídla, jichž je na mapě
více jak 800, používá Komenský 7 znaků; jejich kombinací pak vytváří větší počet kategorií. Na rozdíl od
předchozí Fabriciovy mapy Moravy, kde bylo uváděno
pouze německé názvosloví, používá Komenský názvo·
sloví české. U významných míst jsou uváděny popisy
dvoujazyčně (napi·. Austrelitz-B. Slavkov). Velmi dobře
je na mapě zobrazena říční síť. Toky protékají správnými sídly a stékají se podle skutečnosti. Většina vodních
toků je pojmenována česky s latinskou zkratkou "flu
(vius)", někdy i s českým označením "řeka". S cestov·
ním posláním mapy souvisí i vyznačení mostů a sym·
bolické vyznačování hustoty a výšky horských hřebenů
a pahorkatin i průsmyků. Stromečkových značek pro
losy má Komenského mapa Moravy málo; používá je
k vyznačování údolních luhů a nekombinuje je se sche·
matickým zákresem hor. Zvláštní značka je použita
pro vinice, jejichž rozšíření na Moravě je ohraničeno
čarou vedoucí od Znojma k Brnu a Uherskému Brodu.
Uveden je i výběr minerálních pramenů a lázní, zř'ejmě
podle vlastních poznatků autora. Vyznačeny jsou na
mapě i sklárny a doly na železnou rudu, zlato a stříbro.
Konstrukce Komenského Mapy Moravy sice vychází
z mapy Fabrieiovy, je však značně dokonalejší ve vzdálenostech a zejména odstraňuje Fabriciovo stlačení
kresby ve směru rovnoběžek. Z délky 1 poledníku
vychází měřítko Komenského mapy 1 ; 470 000: není
však známo, zda rukopis mapy již obsahoval zeměpisnou síť nebo zda tato byla doplněna až dodatečně při
jejím ryteckém zpracování. Ze srovnání vzdáleností
mezi městy vychází spíše měHtko poněkud menší, asi
1 : 500 000 až 1 : 520 000.
0

Původní kolorit Komenského Mapy Moravy je černobílý. Po tisku však byla více než 1/2 výtisků pro zvýšení
názornosti ručně kolorována, a to ve 3 až 10 barvách.
Důkazem vysoké kartografické i informativní úrovně
Komenského Mapy Moravy je skutečnost, že mapa
byla vydávána a přetiskována téměř 100 let. Zůstala
tak základním zobrazením území Moravy až do vydání
Miillerovy mapy v r. 1716.
J. A. Komenský z~mř'el v exilu 15. listopadu 1670
v Amsterodamu. V Ceských zemích byla jeho Mapa
Moravy poprvé vytištěna až po autorově smrti, a to
VI'. 1677 z rytiny zhotovené pražským rytcem Samue.
lem Dw6rzakem jako příloha publikace Mars Moravicus
Tomáše J. Pěšiny.
Česká kartografická historická věda objevila a zhod.
notila nejstarší dochované výtisky Komenského Mapy
Moravy koncem 19. století, kdy vychází její první
faksimile. Od té doby byla zveřejněna řada pojednání
a studií o tomto významném díle české kartografie
17. století. K nejnovějším z nich patří i publikace
1\1. V. Drápely z katedry geografie přírodovědecké fa.
kulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně.
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Ing. Miroslav Mikšovský, OSe.,
ředitel GKP Praha, s. p.

Seminář "K problematice teoretické
kartograf ie"

Seminář, uspoi'ádaný odbornou skupinou 1702 kartografie při ČV ČSVTS Společngsti geodéz.ie a karto~rafie
ve spolupráci s pobočkami CSVTS VUGTK Zdlby a
GKP Praha, s. p., se konal 24. 10. 1989 v Pardu_b~cích.
Účastnilo se jej 69 pracovníků
z pracovišť CUGK,
SÚGK, FMNO, ústavů ČSAV a SAV, českých a slovenských vysokých škol a projektových organizacÍ.
Po úvodním referátu Dr. O. Roubíka a Ing. B.
Šídla; "Současný stav teoretické kartografie", shrnujícím na základě dotazníkové akce prakticky úplný
výčet výzkumných prací na jednotlivých kartograficky
orientovaných pracovištích a vyúsťujícím v konstat~vání absence základního výzkumu, cílevědomé koordinace a tím i v konstatování duplicit, přednesl hlavní
referát Ing. J. Neumann, CSc.: "K problematice teoretické kartografie". Vyšel ze stručného hodnocení hlavních nosných směrů teoretické kartografie uplynulého
období s výrazným podtržením významu práce A.
Koláčného o komunikaci kartografické inform!!,ce z r.
1969. Odtud pak vyvodil význam uživatelské koncepce
kartografického procesu (tvorby a vydávání kartografických děl) a jejího odrazu v teoretických základech
kartografie a předvedl schéma tohoto pojetí včetně
podrobného výkladu vazeb: Referát P8;k'uzavřel dopo.
ručením celostátní koordmace teoretlCko-kartografických prací s dlouhodobým uživatelským dopadem při
současném rozvoji racionalizačních prací krátkodobého
pragmatického dopadu s příp. využíváním dílčích vý.
sledků teoretického výzkumu.
K hlavnímu referátu pak odezněly 4 koreferáty.
Prof. Ing. E. Srnka, DrSc. a prof. ing. L. Lauermann,
CSc. ("K otázce vymezení a předmětu teoretické kartografie") vyslovili přesvědčení, že "teoretická kartografie musí směřovat především k tomu, aby mapy byly
obsahově i interpretačně stále dokonalejší, aby míra
jejich abstrakce mnohem více než dosud odrážela po·
žadavky uživatelů, aby rostla celková užitná hodnota
map". Metodologicky to znamená ro~voj ~e~rie "v ob:
lasti vztahu kartografa k zobrazovane reahte, v oblasti
vlastního kartografického modelování a v oblasti aplikace map". Tento závěr lze prakticky ztotožnit s výše
zmíněným Neumannovým konceptuálním schematem.
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Doc. Ing. 1. Mitášová, CSc. ("Předmět kartografického modelování") velmi názorně popsala proces kartografického modelování, kde na rozdíl od dřívějších přístupů zavedla a vyložila zpětné vazby, tolik významné
pro regulaci celého procesu. Ve shodě s Neumannem
pak za předmět kartografického modelování považuje
též gnozeologický obraz geografického časoprostoru
chápaného jako H'ídn kartograficky modelovatelných
prostorů.
Ing. D. Moravec, DrSc. ("Metodické nástroje teoretické kartografie") ve svém koreferátn velmi pregnantně
charakterizoval zejména moderní, v kartografii zatím
jen zřídka užívané, avšak perspektivní a účinné metodické nástroje, schopné významně podporovat rozvoj
teoretické kartografie. I on podpořil uživatelskou koncepci hlavního referátu a poti'ebu soustředění výzkumných kapacit a jejich koncepční Hzení.
V obsažném a bohatě pi'íklady doloženém koreferátu
"Aplikační využití teoretické kartografie" vyložil doc.
Ing. M. Hájek, CSc. význam výsledkú teoretických
prací pro konkrétní pragmatické situace. Zejména podtrhl zvyšování užitné hodnoty kartografických
děl,
zvyšování ekonomické efektivnosti procesu tvorby a
vydávání map, rozšil'ování aplikability kartografických
děl do stále širšího uživatelského okruhu apod. I tento
koreferát potvrdil výrok hlavního referátu, že "nemúže
být nic praktičtějšího než dobrá teorie".
Odpolední jednání bylo věnováno panelové diskusi
prohlubující pi'ednesovou tématiku. S politováním -avšak i s určitým uspokojením - lze říci, že se nedostávalo času k uplatnění tak bohatého počtu vyjádření,
jak si zájem účastníků vyžadoval.
Je možno konstatovat, že se účastníci seminái'e shodovali v tom, že v souladu se současným celospolečenským di'lrazem na uplatňování vědeckotechnického rozvoje ve všech sférách společenského systému i národního hospodářství je žádoucí uplatnit výrazně toto hledisko i v oboru kartografie. To je možné zejména formováním dosud neexistujíeího komplexního programu
základního výzkumu v teoretické kartografii. Při systémové formulaci tohoto programu je žádoucí vyjít
z uživatelského pHstupu, jehož základní rysy jsou
zobrazeny schématem tvorby a využití lnapy v hlavním
referátu, vycházejícím z tradice československé teoretické kartografic uznávané i oelosvětově.
Takový přístup poskytuje pi'edpoklady, že rozvoj
teorie vyvolá zvýšenó efekty ve výrobní i uživatelské
sféře. Phtom nelze nepodtrhnout, že právě kartografie
je jedním z těch oborů, kde lze s minimem materiálníoh
a ener etickýoh vstupů dosáhnout maximalizace vý.
stupních efektů, což v novém hospodářském mecha·
nismu je prioritně požadeváno i podporováno. Vklad
na vstupu je především myšlenkový, intelektuální,
ale nelze jej dosáhnout bez cílevědomé kcrordinace
a soustředěné teorie v ucelenou a akceschopnou výrobní
sílu.
Cílem je proto vytvoi'ení a společenské zařazení vědního oboru kartografie jako samoregulujícího se dyna.
mického systémll podřízeného cílové uživatelské funkci.
Hlavními rozvojovými směry jsou:
-

základní funkce a pi'edmět kartografie,
předmět kartografického modelování,
metodické nástroje teoretické kartografie geo.
metrieké, sémiotické, grafické, inž. psychologické
. a kartografické vyjadřovací způsoby,
- aplikační využití kartografickýoh děl.
V tomto smyslu bylo doporučeno odborné skupině
1702 kartografie 6 závěrů k dalšímu projednávání, mezi
nimi i informování 9. kartografické konference o těohto
závěrech a o jejich realizaci. Průběh semináře prokázal
užitečnost cílevědomého tematiokého sevření referátů
i diskuse a koordinace referátů jejich lektorováním ga.
rantem akoe.
Ing.ll'Iilan 11:Iartinek, CSc.,
Praha
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Zasedání Stálého výboru FIG
v Budapešti

Politicky a klimaticky žhavé ovzduší srpna 1989 pi'ivítalo v budapešťském Domě teehniky zástupce 30 členských zemí Mezinárodní federace geodetú na 56. zasedání Stálého výboru FIG a na navazujícím symposiu
o moderníoh lnetodáoh v geodézii. Potěšitelné je, že mezi
účastněnými byli také čes.!wslovenští geodeti a to jak
v rámci služebníoh eest CSVTS a národních resortú
geodézie a kartografie, tak v tematických zájezdech
z mnoha krajú CSSR.
Vzhledem k tradici těchto zpráv v tomto časopise
není snad potřebné zabývat se významem jednání
Stálého výboru FIG, a proto se soustředím na ty závěry.
které jsou významné pro další život federaoe:
a) FIG usiluje o přijetí do ICSU (International Council
of Scientific Unions), od kter~o si slibuje jednak
zvýšení prestiže geodetů, přede~
však důslednější
zapojení do interdisoiplinárníhci' řešení problémů
soudobé společnosti. Podle usnesení VS OSN, jsou
akoe ISCU přístupné bez omezení všem členským
zemím OSN, což by snad pomoWo řešit dlouhodobý
konfliktní problém i v rámoi FIG. Zatím byla získána
potřebná podpora 3 členských států vedle 3 národních a 3 vědeckýoh společností ICSU,
b) velká pozornost byla věnována statutu IUSM (International Union of Surveying and Mapping), kdy
FIG na rozdíl od svých sesterských federací ICA
a ISPRS uplatnil řadu připomínek zamezujících růst
aparátu Unie, jejího finanoování, režimu odborných
akoí atd. Zasedání Stálého výboru IUSM, které probíhalo souběžně v Budapešti, doplněný statut přijalo,
c) pozitivně se rozvíjí spolupráce FIG s OSN, což bylo
dokumentováno na 4. regionální kartografické kon·
ferenci pro Severní a Jižní Ameriku, v New Yorku
v únoru tI'. FIG navázala užiťečné kontakty s UNEP
a UNCHPS (HABITAT). Obě agencie se v roce 1990
účastní XIX. kongresu .FIG v Helsinkách a zvažují
již nyní možnost vypsání stipendií pro geodety z roz·
vojovýoh zemí,
<t) na zasedání bylo rozhodováno o místu XXI. kongresu FIG v roce 1998. O hostování se uoházelo
Polsko, Rakousko a Velká Británie. Po dvou koleoh
tajného hlasování získala tuto čest Velká Británie,
především díky dobré propagaciLondýna,ale i představením početného týmu mladých geodetů, pověřenýoh organizačním zabezpečením kongresu a čtyřletého funkčního období byra FIG v leteoh 1995-9,
e) ekonomický rozvoj současného světa vyvolává i otázky finanoování :FIG. K jejioh řešení se navrhuje
zraoionalizovat výpočet členskýoh příspěvků, samozi'ejmě tak, aby se dosáhlo vyššího pi'íjmu, zavést
kategorii přispívajícíoh členů, snížit náklady na ohod
federace vedením korespondenoe jen v jednom jazyku.
Materiál je v připomínkovém řízení,
f) FIG ve snaze zvýhodnit členství FIG pověřil 4
pracovní skupiny těmito tématy;
- reorganizace odborných komisí)i'IG,
- mezinárodní výměna geodetů (CSSR zastoupena),
- zlepšení kontaktú
mezi byrem a národními
asociacemi,
-- definice pracovní
náplně povolání
"geodet"
(ČSSR zastoupena),
g) mezi delegacemi byla distribuována pozvánka na
XIX. kongres, ke které ředitel kongresu Kirvesniemi
podal doplňující informace. Kongres se koná ve
Finlandii pod záštitou presidenta Koivista, 10. až
19. 6. 1990. Vložné je 2100 FIM. Celkem se při.
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pravuje 60 odborných zasedání vedle řady panelových diskusí. Součástí programu je 20 odborných
exkursí, 12 výletů, národní a firemní výstava apod.
Novínkou je zasedání představitelů vYbraných společností (mezi 6 pozvanými je taktéž ČSVTS) a ředitelú firem vyrábějících geodetickou techniku.
Zasedání Stálého výbOI'u se vyznačovalo vysokou dělností, pí'cdev;\Íln díky dobré úrovni přípravy ze strany
finského byra FIG. jmenovitě presidenta Talvitie.
Sa1l1ostatn~'m prohlórnelr\, kter~' v programu zasedání
lIvedl Allan. je pHprHva E\Topského společenství na
společn.ý ('vmpsk}' trh v roce 1992. Autorem pí'edložená
studie (IUCS. London 198!)) se věnuje vý'chově geodetů
Hjejich praktickómu lIplatni"ní v jednotlivých (~Ienských
zeIuích.
Maďarští organizátoi'i zasedání Stálého výboru připravili jako nosn~' odborný program široce orientované
..Symposium o moderních metodách v geodézii". Škála
diskutovau~'ch problémů j<' zřejmá z názvu jednotli.
v'ý'ch samostatn'ý'ch blokú;
_.. současné metody sběru dat (6 referátú, z toho 2 čs.),
.~ inženýrskogeodetické

práce

(7 referátů,

z

toho

1 čs.),

-- databáze,

systómy

CAD/CAM (12 referátů,

z toho

I čs.),

. - digitální mapování
-

rozvoj geodetických
3 čs.),

-

inženýrské sítě,
z toho 4 čs.).

(10 referátů),

sítí, GPS (17 referátú,

informační

systémy

(II

z toho
referátú,

Z pi'cdnesen}'ch ref'crlítú lze vyvodit několik dílčích
závěrů. Pro záznam měhckých dat se témči' výhradně
používá dddronických
regist.rátorů s automatick}'-m
vstupem dat s možností jcjich pí'edzpracování, včetně
základních kontrol správnosti i uložení.
Ve strojírenství
i stavebnictví
sehrává inženýrská
geodézic stále dúležitější úlohu. vývoj směí'uje k měhckým systémům, pracujícím v rcálném čase. výstupem gcodetick}'ch i'~inností se stávají stále častěji digitální mapové podklady na magnetických mediích a CD.
GPS sc používá i ph budování lokálních geodetických
sití pro inženýrské stavby. Běžně je již dosahováno
přesnosti několika cm v poloze i výšce. Městské informační systémy jsou stále častěji budovány na podkladě
katastrálních map.
Výstavka výrobcú geodctiek6 techniky a organizací,
zabývajících se geodetickými pracemi, se nepřehledným
zpúsob<;m prolínala ~islokačně i tematicky s dalšími výstavamI ICA, zahaJovan)'mi o několik dní později.
Z výrobců
byli přítomni
GEODIMETER,
MOM,
OPTON, SOKKISHA, WILD LEITZ, ZEISS JENA.
vývojovém trendem současnosti u měřické techniky
j<' další n\iniaturizace, zvýšení přesnosti dálkoměrú do
mm oblasti, uplatnční bezodrazné technologie, rozšířené
použití laserú. Na automatický sběr dat navazují výkonné grafické stanice pro projektování, budování geogr~fických informačních systémů atd.
Ceskoslovcnští delegáti se účastnili oxkurse do Budapešti a Székésfehérvaru, zaměí'ené na odborné školství
a do Gyongyosu, shlédnout geodetické práce vo vý_
stavbě tepelné elektrárny a provozu velkého lignitového
dolu.
I když odborné symposium, výstavba
a exkurse
pí'odstavovaly jen doplúkový program 56. zasedání
Stálého výboru FIG, je možno je považovat za významný zdroj nových podnětú i pro práci našich geodetů.
Podrobnější informace jsou podávány čs. delegáty na
besedách a přednáškách,
podrobně jsou uvedeny ve
zprávě, uložené v ODIS či OBIS.
Navázané osobní styky se zahraničními odborníky
budou v dalším využity pro udržení úzkého kont,aktu
čs. geodézie se svč'tovými a evropskými trendy.
Ing. Milan Klimeš,
předseda Čs. národního komitétu pro FlG

Konference "Přínos geodézie
a hospodái'skotechnické úpravy půdy
k ochraně přírodního prostředí"
v Blagoevgradu, BLR

Konference se konala jako součást iniciativy BLR
k problematice ochrany životního prostředí. Na akci se
zúS\astnilo přibližně 70 úěastníků z BLR, jeden delegát
z CSSR a jcden ze SSSR. Další státy nepi'ijaly pozvání.
Konference se konala vo dnech 2.-4. II. 1989 ve
velice pěkném prostředí města Blageovgradu, ležícího
asi 130 km na jih od Sofic pod pohořím Pirin. Akci
zajišť.oval Dúm techniky.
K odborné problematice využití geodézie, fotogrammetrie, dálkového prúzkumu Země, kartogl1afie a pozemkové úpravy se na konferenci, zahájené jejím předsedou prof. Vučkovem, vy jádř'i10 celkem 12 autorských
kolektivů a dva zahraniční delegáti.
Pí'ednesené roforáty, které odezněly vo dvou dopoledních jednáníCh, poskytly
poměrnč dobrý obraz
o stávajícím stavu rozvoje využití pí'edevšírn fotograrnmetrie, DPZ a kartografie v problematice prognézy
a ochrany životního prostí·odí. Mezi nejzajímavější pHspěvky patřily vystoupení prof. Mileva z Bulharské
akademie věd (Sofie) na téma geodetickéhO sledování
změn určitých fenonenú složek životního prostředí,
prof. Koena z vysoké školy, obor stavebnictví a architektura
(Sofie) o roli kartografie v ochraně přírody
v BLR, inž. Dočeva z pracoviště pro ochranu půdy
(Ruse) o problematice ochrany půdy proti erozi jako
důležité komponenty
ochrany přírodního prostředí.'
V průběhu konference čs. delegát přednesl pro nedostatek času pouze hlavní myšlenky dv~u pí'ichystaných příspěvků "Současný stav DPZ v CSSR a jeho
aplikace v ochraně životního prostředí" a "Využívání
I?PZ. v lesním hospodářství",
který byl připraven
UHUL Brandýs nad Labem a SDPZ Praha. Při jedpání
čs. delegát rovněž požádalo umožnění návštěvy v Ustavu pro Výzkum a l' ozvoj technologií geodézie a fotogrammetrie a Střediska pro vedení centrálního katastrll,
V Ústavu pro výzkum a rozvoj technologií geodézie
a fotogrametrie čs. delegát navázal kontakt se zástupcem ředitele Ing. Vasilevem, vedoucím fotogrammetrie
Ing. Postadžianem
a vědeckým
tajemníkem
Ing.
Kacarskym, který je v současné době druhým víceprezidentem ISPHS. Po vzájemné výměně informací
z oboru fotogrammetrie následovala prohlídka vybavení
fotogrammetl'ického pracoviště.
Ve stI-edisku pro vedení centrálního katastru
byl
navázán kontakt se zástupcem ředitele Ing. Dimitrovem, vědeckými pracovníky ústavu Ing. Zafirovem,
Nadějovem a Minčevem a vedoucím fotogrammetrického provozu Ing. Christovem.
Při setkání se ~ozvinula diskuse k problematice
využití informací z kosmických a leteckých snímků.
Vyplývá z ní, že letecké měřické snímkování provádí
civilní grganizaee, cyklus plánování probíhá podobně
jako v CSSR, pro vojenské účely si provádí snímkování
armáda sama. Jak vyplynulo z technického vybavení
dvou výše uvedených organizací, nevyužívají zřejmě
zatím multispektrální snímkování. V kosmickém průzkumu se opírají o sovětské snímky vysokého stupně
rozlišení, které pochází ze systému KFA 1000. Scanerové
snímky ze systémú Landsat nebo Spot prozatím nepoužívají. Ze snímků 30 X 30 cm zhotovují montáží
fotomapy v měřítku 1 : 25 000 na Orwo materiál.
Kartografická nadstavba je dodávána zřejmě z vojenské
verze topografické mapy I : 25 000. K tomu lze dodat, že
v BLR jsou veškeré snímkové materiály pořízené leteckým průzkumem tajné, podobně je tomu i v SSSR,
kdežto v ČSSR byl stupeň utajení snímků snížen na
většině území na "výhradně".
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. Technické vybavení fotogrammetrických
provozÚ
LlTERÁRNf RUBR(KA
.Je budováno výhradně na bázi přístrojových zařízení
z NDR (Stereometrograf, Topocart
+ Ortofot, Ste·
cometr, analogové a digitální kreslicí stoly DZT 90 X
LJUTYJ, A. A.: Jazyk karty: suščnilst', sistemll, fllnkcii
X 120) a b~Ilharských registračních
zařízení typu !zot
(Jazyk mapy: podstata,
systém, funkce). 1. vy<J..
na ,magnetICkou pás~u. R~~ení .?n-line
připojeného
Moskva, Institut geografii AN SSSR 1988. 292 s., 106
počltače" k analogovemu pl'lStroJI nebylo předvedeno
obr., 21 tab., cena 3 rublc.
a lz~ se domnívatz žc jej zřcj~ě vy,:íjí, ale technologicky
nem nasazen. Prenos dat Je reahzován na magnetic.
(O~8)912+528.9
kých páskách a lze je dále zpracovávat na počítači IBM
37~ nebo dílčím způsobem vykreslit na digiťálním stole
Alexandr Ljutyj se v posledním desetiletí stal díky své
AVlOtab, Podle vyjádření odborníků z BLR se však
soustavné badatelské práci v oblasti jazyka mapy (mav digitální podobě zpracovávají pouze správní hranice
pového jazyka) jednou z výrazných osobností současné
do speciálních map. Katastrální mapy se tvoi"í manuálně.
Největší automatizace bylo dosaženo v oblasti AAT . teoretické kartografic. V roce 1981 vydal útlou knížku
"Jazyk karty", pak následovala více než desítka zásadkde ke Stecometru jsou připojeny místní registrační
ních pojednání této problematiky a jeho dosavadní
zařízení na magnetickou
pásku. Výpočet řadového
vědecké úsilí na tomto poli bilancuje právě recenzovaná
a blokového vyrovnání se provádí on-line
postupem
monografie, která zaujme nejen svým mimořádným
prostřednictvím
bulharského programu od Ing. Ka·
objemem, ale i pozoruhodným obsahem. Je formálně
?arského'~,K, dílčím ~~olům kartografické di~italizace
rozdělena do šesti kapitol, ale po jejím prostudování si
JSou vyuZ1vany kreshCI stoly NDR vybavene ručními
čtenář uvědomí, že vlastně vykazuje dvě přirozené
koly, kamerou
Sony, černobílou
12" obrazovkou
části, z nichž jedna je věnována vlástní teorii jazyka
a b?lhars~~~ zázl}am0'1m zař~zením. Digitá,lní vykres.
mapy a druhá potom otázkám implementace této teorie
le}!l umo~?uJe ča~~ečne kreshcí ~tůl Avio~a~, který
do sféry objasnění aktuálních aspektú mapy a kartovsak. SIOUZI
we.?evsI~ pr? k.o';lt~l~l kresby dlgltalizace.
grafické vědy.
Jak Je p~ovadeno ČISWn!<.:hg~talmchdat nebylo vyjasPrvní
čás t, zaujímající téměř polovinu objemu
něno, am nebyl zcela zreJmy smysl fotogrammetrické
knihy, je rozdělena do tří kapitol, jež se postupně
nebo ~artografické digitalizace, která se děje, bráno pod.
věnují jazyku mapy a úkolúm jeho studia, systémové
le našICh podmínek, bez větší technologické návaznosti.
analýze jazyka mapy a konečně jeho sémiotickým
Podle získaných informací se například digitální data
aspektům. Přesvědčivě se tu ukazuje, že uvažovat kal"
neuchovávají, tak jako v ČSSR v systému MAPA.
tografi~ký znakový systém jako jazyk mapy a samotnou
Výpoč.et';lí středisko je vybaveno počítačem IBM 370
mapu Jako v něm zapsaný text je nejen možné, ale také
v~ ve.lml sl~é k~nfiguraci. Na systém je napojena' síť
nane.jvýše účelné, neboť to otevírá brány k využití
nekohka 16bltovych pornt,aM typu IBM XT.
rozvmutého metodologického instrumentária
vědecké
lingvistiky pro účinné řešení existujících problémů
. Ve výpočetním středisku je umístěn rovněž i\lterak~
kartografie.
tlvní systém na bázi 32 bitového počítače s 19" barev·
V souvislosti s tím Ljutyj uvádí kritickou analýzu
ným monitorem, 60 MB harddiskem
a jednotkou
chápání jazyka mapy od 30. let našeho století po sou5 1/4" disket. Interaktivní systém pracujc na bázi CAD
časnost a zároveň i své pojetí tohoto jazyka jako
systému, ktet1: v čs. geodézii a kartografU není používán.
"objektivně existujícího fenoménu, jenž se vyvinul ve
Systém praCUje pouze v off-line
režimn vzhledem
společenskohistorické praxi člověka a je předáván z gek I?očítači IBM 370 i k digitálnímu kreslicímu stolu
nerace na generaci cestou studia a zapojování subjektu
AVlOtab a podle sdělení vedoucího provozu Ing. Antodo příslušných okruhů jevú", které opravuje dosavadní
neva jej využívají pro zatím k experimentálnímu ověření
představy o jazyku mapy jako o umělém jazyku gra·
vyvíjených technologií,
fických symbolů. Dále se tu prezentuje nový autorský
konceptuální model procesu tvorby a využívání mapy
•Od ~o~ětského delegáta Ing. Tarasika byly získány
a objasňuje na něm, jak kartografický jazyk proniká
nektere mformace o způsobu provádění snímkování
do všech komponent tohoto kartografického procesu.
a přístrojovém vybavení Všesvazového institutu pro
~a základě toho se pak vytyčují hlavní úkoly výzkumu
využití geodézie v zemědělství v Moskvě. Z jednání
Jazyka mapy zaměřené jednak na prohloubení jeho
vyply~ulo: že tato instituce měla od roku 1984 4 kusy
vlastní teorie, a jednak na řešení řady dalších - dílem
analytlCkych stereoplotrů typu SP A 2 později z ekono·
i tradičních problémú teoretické kartografie, na·
mických důvodů - odprodala. Zařízení se skládá z:
hlížených přes prizma jazyka mapy.
. Autor tak výzkumem jazyka mapy nesleduje jen
- stereokomparátoru
30 X 30 cm, sovětské kontrukce
Jeho formální aspekty, ale usiluje především o odhalení
(podobného stecometru),
mechanismů jeho fungování v rámci kartografického
- 8 bitového mikropočítače na bázi SM 4 (64 KB)
pr?cesu. Proto sledovaný jazyk pojímá jako systém
s možností rozšíření až na 256 KB
a Identifikuje jeho strukturu, neboť v jejím pochopení
- registračního zařízení na magneti~kou pásku !zot
právem spatřuje klíč k poznání zvláštností jeho fungo9000.4.
vání. Na základě provedené analýzy je tento fenomén
prezentován jako dvojvrstvý systém, v němž vrchní
V ,s~stavě, nebylo možné používat plotr. Podle inforvrstva, oznal\ovaná ja.ko podjazyk mapy II, zabezpečuje
m~cI Je počl~ač vybaven programem pro základní typy
vyjádření obsahové určenosti v mapách zobrazovaných
orientace smmkové dvojice. Nebyl využíván pro zhušobjektů a spodní vrstva - podjazyk mapy I - pak
tování. bodového pole, ale program by bylo možno
zprostředkování jejich prostorové určenosti.
vytvořit (~ávislé na velikosti paměti). Jeho přesnost
. Zdá se však, že toto funkční rozhraničení obou podbyla: 2 mlkrometry, přístroj vyráběl závod Belamo
~azyků je tu zbytečně absolutizováno a zjevné projevy
v Mmsku. Od roku 1986 se tento typ nevyrábí. V listo·
Jeho narušení v dúsledku toho považovány nikoliv za
padu ~ude ~rma ~ředvádět veřejnosti nový typ, o němž
zákonitosti kartografického vyjadřování, ale spíše za
Je mozno zlskat mformace přes instituci Sojuzkarta.
jeho paradoxy. Přesto je však autorem prosazovaný
názor na dvojjedinost jazyka mapy (s citlivým uvážeCelkový pob~t V; BLR poskytl čs. delegátovi přehled
ním třetí - názvoslovné vrstvy) třeba považovat za
o stavu techmckeho a technologického zabezpečení
významný,
neboť mnozí teoretici dosud ztotožňují jazyk
obor~ ~ot~gram!iletrie a dálkového průzkumu Země.
mapy pouze s podjazykem mapy II, v důsledk~ čehož
~mozml zlskat mformace o aplikacích DPZ v ochraně
své tvůrčí aktivity orientují jen do jeho oblasti. To se
zlvotního prostředí a seznámit se s řadou odborníků
také projevuje v menší propracovanosti teorie podjazyka
kteří se danou problematikou zabývají.
'
mapy I, jejímž projevům se přes vynaložené úsilí neubránila ani posuzovaná monografie.
Významnou část sledované práce představuje identiIng. Karel Sukup, OSc.,
fikll.cetří strukturních úrovní každého z obou podjazyků
V44Z Brno a objasnění jejich gramatických zvláštností, jež se
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uplatňují pi'i kartografickém vyjadřování.
P02;ornost
jr' zde věnována také analýze vyskytujících se prohřešků
proti principům správné gramatiky v systémech mapových znaků, jakož i metodikám pomáhajícím předcházet jejich vzniku. Jádrem takto připraveného uplatnění
lingvifltického instrumentária je pak pojednání syntaxe
jazyka mapy, zaměi'ené na analýzu konstrukcc mapových znaků a jejich kombinací, jeho sémantiky, orientované na studium obsahového náboje znaktl a konečně
jeho pragmatiky,
í'cšící problematiku
vazeb jazyka
a uživatele mapy. Pro další prohloubení teorie jazyka
mapy jsou za důležitý nástroj označeny fOl'lnálně
Rémiotické vý,zkumy, jejichž dílčí vý'slcdky uzavírají
tuto č{~stdíla.
V součaflné době existuje několik dalších teorií jazyka lnapy, s nimiž může být Ljut.ého teorie konfrontována a z jejich poúc kritizovíína. Ani pak jí však nelze
upHt í'adu pronikavě novátorských aspektů přibližujících teorii ke -kartografické realitě a nemožno si ani
nepovšimnout
autorovy vytrvalé snahy cílevědomě
posunovat tuto základní teorii z oblasti své vlafltní autonomie do aplikačních sfér kartografické teorie i praxe.
Právě tímto směrem je také orientována druhá
část
monografiC',
ktC'rá je rozdělena do tH kapitol, jež
se pOfltupně věnují komunikační funkci jazyka mapy,
jeho modelovací a poznávací funkci a konečně systémotvorné úloze teorip jazyka' mapy v kartografické vědě.
Ljutyj zde zasvčeenč dokazuje, že kartografický procps je Houčasně procesem komunikačním, modelovacím
i poznávacím a že nedávn{~ kampaií proti komunikačnímu trakto\-ání tohoto procesu, vedená školou prof.
Sališčeva, byla neopod'>tatněná a přinesla sovětské
kartografii jen škody. Uvádí pí'ehled aktuálních problémi'! kartografické komunikace a vyjadřuje své stanovisko k í'ešení otázek informační kapacity mapy, přírust.lm
informace při čtení mapy 11dalších. Z rámce komunikační problematiky přitom poněkud vybočuje zde diskutovaný- proceH čtení mapy, který se v poslední době stal
zejména v západní vědě. předmětem samostatné kognitivní psychologie.
Hlavní pozornoHt (I1Ritřetina celkového objemu knihy) je věnována poznávacímu aspektu kartografického
procesu jako jeho finálnímu poslání. Objaslmje se tu
modploní povaha mapy a zvláštnosti procesu získávání
poznatkú o realitě na jPjí bázi. Autor se zvláště zabývá
kartografieký-m imitačním modelováním jako moderním nástrojem pOznání a rozhodová,ní, opírajícím se
stále výrazněji o využití poÍl)neiálu výpočetní techniky.
Objasňuje se v)'znam geometrických a sémiotických
transformací map pro zvýšení jejich vypovídací schopnosti a rovněž úloha překladu map ze svého jazyka do
jiných jazyků, které zprostředkují automatizaci kartografického procesu, hlubší studium 'jeho formálních
stránek a řešení dalších problému.
Závěr této druhé části inventarizuje vývoj koncepcí
kartografie jako vědy od 20. let našeho století, přičemž
si zejména všímá metamorfóz příslušných Sališčevových názorů, zkoumá Aslanikašviliho metakartografii,
Ratajského kartologii a grafokomunikační
koncepci
Arnbergovu. K tomu pak prezentuje jazykovou koncepci kartografie jako efektivní prostředek integrace
současných koncepcí kartografické vědy, uvád.í přehled
jejích předpokladú pro výkon této funkce a dává jí
název kartónomie.
Přes autorovo ujištění, že komunikace, modelování
a poznání v kartografii není nic jiného než "realizace
fungování jazyka mapy" a "forma existence jazyka
mapy", probleskují lingvistické aspekty do textu druhé'
části knihy vcelku méně, než by se na základě toho dalo
očekávat. To naznačuje, že komplexní nazírání naznačených funkcí kartografického procesu jen skrze jazyk
mapy je značně obtížné, zatím nedoí'ešené a třeba i nemožné. Pro poslední názor přitom svědčí varování
našeho filozofa L. Tondla (1957), že "teorii 'poznání
není možno redukovat na teorii jazyka".
Přesto však je i tato druhá polovina posuzované práce
nanejvýše cenná, neboť v ní autor osvědčil svou dovednost širokého, interdisciplinárně
založeného přístupu

k dané problematice i schopnost vy těžit z něho pro rozvoj kartografie nemalé přínosy. Díky tOmu obsahuje
i tato část knihy řadu vědeckých postřehú, jež pozorného čtenáře nejen inspirují k novým pohledúm na naši
disciplínu, ale přímo provokují k aktivní účasti na řešení
nadhozených otázek.
Knihu jako celek můžeme označit za významný
vklad do myšlenkové pokladnice současné teoretické
kartografie. Zároveň se sluší připojit se k názoru odpovědného redaktora této práce, upozorúujícího na
to, že posuzovaná monografie neskýtá žádné jednoduché
čtení, ale že naopak jde o dílo nasycené novými termíny
a metodikami, dílo stylově různorodé (zahrnující vedle
stHdmého vědeckého výkladu též poklidný popis, ale
i emocionálně zabarvenou polemiku), ale také dílo,
kterým stojí za to se prokousat, neboť to -- zej~éna
teoreticky nuladěným kartografUm - přinese kromě
mnoha poznatků a podnětů též pocity uspokojení nad
flkutečnofltl. že naše disciplína právě zaznamenala další
vědecký pokrok.
Ing. Jan Neumann, OSe.,
Ústav teorie 1~nformací a automatizace
ČSAV v Praze

MURDYCH, Z.: Kartografte a topograškoly. Státní pedagogické
nakladatelství n. p. v Praze, 1988, 1. vydání, 318 stran,
229 obr., cena 32,- Kčs.
NOVÁK, V. -

fte. Učebnice pro vysoké

[048 )(528.9

+ 528.425.4)

V prúběhu roku 1988 obohatila trh kartografické pedagogické literatury učebnice autoru Ing. RNDr. Václava
Nováka, CSc. a RNDr. Zdenka Murdycha, CSc. Publikace je určena posluchačům pHrodovědných a pedagogických fakult studijního
oboru 76-12-8 učitelství
všeobecně vzdělávacích předmětů s aprobací na výuku
zeměpisu.
V dalším textu nejprve podáme stručnou charaktE)ristiku obsahu učebnice, závěrem uvedeme její celkové
hodnocení.
Prvá, úvodní kapitola, osvětluje podstatu a obsahovou.náplú oborů geodézie, topografie a zejména kartografie, kde uvádí i její vnitřní členění.
Navazující 2. kap. "Mapa a její poslání" vychází
z teorie kartografické komunikace, podává přehled
definic mapy a popisuje vazby kartografie na příbuzné
vědní obory.
Rozsáhlá 3. kapitola "Geometrická podstata map"
představuje kompendium základních poznatků z vyšší
geodézie a úvodu do matematické kartografie. Popsány
zde jsou zejména referenční plochy, jejich souřadnicové
systémy a podstata kartografických zkreslení.
Matematické kartografii je věnována 4. kap. "Kartografická zobrazení", kde je uveden bohatý přehled
charakteristik všech významných zobrazení užívaných
na geografických mapách, včetně citací a nástinu vyvození zobrazovacích rovnic a graficky velice působivých
vyobrazení. Tato část učebního textu v podstatě vychází ze symboliky i členění látky známého z učebnic matematické kartografie profesorů Fialy a Hojovce.
Následující 5. kap. "Přehled prací při vzniku mapy"
stručně charakterizuje základní činnosti při tvorbě jak
topografických a geografických, tak i tematických map,
včetně prací terénních i kancelářských.
Základy geodézie jsou obsahem kap. 6 "Základy terénního mapování", kde jsou uvedeny základní historické i současné délkové, plošné i úhltvé jednotky a popsány užívané pomůcky, přístroje a metody polohopisných i výškopisných měření.
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Ge(Jdeti~ký'a kartografický óbz~r
roěni'k 36/78, 1990, ěislo 14

Kap. 7 "Vznik map využitím 8nímkii Země" se zabývá
především fotogrammetrií
a dálkovým
průzkumem
Země, s důrazem na aplikace v tematickém mapování.
Vlastní kartografické tvorbě je věnována 8. ka.p.

••Redaklní

a

8/J8tavitel8ké prace

pfi

tvorbě

map" .

V kapitole jsou shrnuty základy konstrukce a kompozice map, nutnost generalizace mapového obrazu, vy.
užití podkladů a organizace prací při tvorbě kartografic.
kých originálů.
Praktickou povahu má 9. kap .•• Kartografická kre8ba
a kartografickápolygrafie"
obsahující přehledný popis
tiskových technik a polygrafických zařízení užívaných
v kartoJn'Bfii.
"
Rozsáhlá 10. kap .•• Kartografické vyjadfovací pro8tfedky" seznamuje čtenáře se základními metodami karto·
grafické interpretace. Jedná se např. o bodové, liniové
a plošné značky, izočáry, kartogramy a, kartodiagramy,
volbu intervalů velikostních stupnic, úlohu barev a popisu, reliefní mapy aj.
Zajímavá je kap. 11 "Užití map a kartografické metody
výzkumu", věnovaná především kartometrii a matematickým metodám analýzy geografických jevů. Z hlediska
recenze lze mít připomínku k uvedení Sališčevova vzor·
ce pro ohodnocení přesnosti souřadnic bodů na str. 231,
jehož užití je problematické.
Stručná kap. 12 ••4utomatizace v kartografii" obsahuje
údaje o možnostech tvorby map pomocí výpočetní techniky, se zvláštním zřetelem na systém AKS Digikart.
Vysokou informační hodnotu má kap. 13. ..Druhy
kartografických rlěl", která obsahuje dostatečně podrobnou ale současně i přehlednou klasifikaci kartografických děl včetně citací různých tematických map pře- ,
vážně čs. provenience.
Logicky navazuje 14. kap .•• Č/J8ko8lovenská mapová
tvorba", která uvádí chronologický přehled čs. státních
mapových děl počínaje mapami 3. vojenského mapová.
ní až po současnou Základní mapu ČSSR ve.lkého
i středního měřítka.
Učebnice je zakončena 15. kap. "Dějiny kartografie
a mapování", která se zabývá historií kartografie ve
světovém i tuzemském kontextu. Závěrem publikace
je uveden se2;nam použité literatury a jmenný rejstřík.
Vydání kartografické učebnice se 2;aměřenim na přípravu učitelů 2;eměpisu na základních i středních ško.
lách 12;euvítat, neboť spolu s vysokoškolskou učebnicí
2;pracovanou pod vedením prof. Ho:jovce a učebnicí pro
zeměměřické průmyslovky
(recenze v GaKO 4/88)
Ing. Mikšovského, CSc., se poprvé po dlouhých letech
podařilo pokrýt potřebu středoškolských i vysokoškolských učebnic pro univer7;itní i technické školství.
Za 2;mínku stojí barevná přílohová čáSt a graficky
zdařilá obálka. Domnívám se, že zmíněná učebnice by
měla obohatit knihovničku
každého čs:, kartografa.

Doc. Ing. Bohu8lav Veverka, OSe.,
katerlra mapování a kartografie
FSv ČVUT v Praze

MATi1:JKA, Z. -

HERDA,

M. -

VORLíČEK,

M.:

Kontrola, hodnoceni a přejimka geometrických parametrů stavebnich objektů Komentář a přiklady
k CSN. Vydavatelství
norem, Prjtha 1989. 112 stran,
56 obrázků a 9 tabulek,

cena 10 Kčs.

(048 }006 [528.48:624.9)

Od ~ku 1982 vychází řada ČSN, které se týkají geometrických parametrů stavebních objektů, jejich přesnosti, kontroly, hodnocení a přejímky. Je to problematika velmi 2;ávažná a. pro mnohé geodety nová. Je proto
záslužné, že kolektiv autorů, kteří se touto problematikou dlouhodobě 2;abývají a vý2;namně se podíleli na
zpracování těchto norem, sepsali ucelené dílo, ve kterém
zrovádí, vysvětlují a komentují nejdůležitější normy.
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Týká se to celkem šesti norem obecně nazvaných:
Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě (vyjma
ČSN 732150, která je v revizi).
Jsou to:
ČSN 73 0212 ČSN 732150 ČSN 730275 ČSN 73 0280 ČSN 730209 ČSN 730290 -

Kontrola přesnosti. 1985
Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních stavebních objektů. 1981
.
Kontrolní měření liniových stavebních objektů. 1986
Kontrola přesnosti rozměrů a tvaru
stavebních konstrukcí. 1986
Statistická analýza přesnosti. 1988
Statistická přejímka. 1988

Komentář je r02;dělen do čtyř kapitol; 2;nichž 'první dvě
zpracov~l M. Herda, třetí kapitolu.Z. Matějka a poslední
M. Vorhcek.
'"
V komentáři je pochopitelně použito stejné terminolo.
gie a symboliky jako v uvedených normách a používaných ve statistice) a stavebnictví.
Proto může být
studium těchto materiálů pro geodety náročné, protože
jsou zvyklí na tradiční názvosloví a označení z vyrovná.
vacího počtu. Jako příklad 2;de uvedu jen některé nej.
běžnější. Střední chyba - m proti směrodatná odchylka - (1. Písmenem m se označuje průměr ap. Ale dochází
i k opačnému jevu, kdy stejné označení má různý význam, např. skutečný neznamená bezchybný, ale získaný
měřením.
V první kapitole se komentuje
základní norma
ČSN 73 0212, kde jsou uvedeny obecně platné zásady
pro kontrolu geometrických parametrů měřením a srovnáváním. Jsou rozebrány dva způsoby kontroly, kontrola stoprocentní a výběrová. Stoprocentní kontrola je
v geodézii běžně používaná. Na výběrovou kontrolu,
která dobře vyhovuje hromadné výrobě (výroba sta·
vebních prvků a dílců), nejsme 2;vyklí. Obdobně je tomu
u druhŮ kontroly, kdy se dává přednost kontrole srov·
náváním, která je jednodušší a rychlejší. Význam kOM
mentáře je právě v tom, že jsou rozebrány i méně běžné
systémy.
Z hlediska vysvětlení celé problematiky jsou nejdůležitější kap. 1,7 a 1,8. V kap 1,7 je rozebrána přesnost
měření, metody měření, použité přístroje a kritéria
přesnosti. Odstavec, který se týká kontroly vytyčení,
je diskutabilní. Kapitola je doplněna osmi příklady, kde
je naznačen postup při tzv. apriorních rozborech. Je
škoda, že nebyl uveden žádný příklad na kj)ntrolu srovnáváním. V následující kap. 1,8 je rozebrán vliv chyb
kontrolmllo měření na hodnocení výsledku kontroly. Je
zaveden nový termín doplňující riziko nesprávného
hodnocení při kontrolo jednotlivých parametrů pro dodavatele a odběratele. Opět možno diskutovat o v2;orci
na straně 24 respektive o pasáži, která se tohoto vzorce
týká.
V druhé kapitole jsou rozebrány další aplikační normy, a to ČSN 732150 včetně 2;měny z r. 1985 a ČSN
730275.
Kapitola 3 so týká ČSN 73 0280, která vychází z ustanovení ČSN 73 0202 a ČSN 73 0212 a týká se kontroly
přesnosti tvaru a rozměru různých typů stavebních dílců. Jsou uvedeny pomůcky a metody, kterými se měření
provádí. Opět některé jsou v geodézii běžné, jiné jsou
specifické. Kapitola
je doplněna řadou názorných
obrá2;ků.
Kapitola 4 má teoretičtější charakter a je vlastně základem pro první tři kapitoly. Řada věcí je nám dobře
2;náma 2; vyrovnávacího počtu. Porozumění však opět
komplikuje pro nás ne:z;vyklá terminologie, symbolika,
ale někdy i formulace. Avšak pro ty, kteří pracují v investiční výstavbě, je nezbytne se přizpůsobit. Studium
však usnadňuje jasný a srozumitelný způsob, kterým
je komentář napsán. Všechny kapitoly jsou doplněny
se2;namem literatury, tj. návazných norem a dalších
publikací.
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Doc. Ing. Zrlenek Novák, OSe.,
kateďra 8peciální geodézie
FSv ČVUT v Praze
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MAPY, ATLASY

-

Svet a ělovek. (Geografický atlas'pre deti.) Bratislava,
Slovenská kartografi.a, š. p., 1989, v koedícii s vydava.
teJstvom GUGK Moskva,. Počet strán 68. Formát A4,
náklad 50000 výtlačkov, cena 46 Kčs.

potrehné je i ďalšie "odl'ahčenie" a úpravy textov
napr.: folkl6rne-ludové
(s. 50), sídlo mesto
(s. 39), dohovorené 2inačky - 2inačky (s. 23), výšková
2ionálnosť (s. 31), geologická minulosť (s. 29), mapa
je fY2iickozemepisná (s. 28) avšak objavy "geografie.
ká" (s',45),

-

uvážiť vypustenie geograf. ná2ivov vymedzujúcich
územie cesty E. Holuba (text na s. 45) z dovodu, že
údaje nie je možné overiť s príslušnou mapou,

-

z typografických úprav odporúčame - z dovodu
jedno2inačnej ?itatel'nosti -:zvážiť vertikálny posun
aleho odsademe textov na s. 28-29, 30-31 a opravu
"i" v nadpise na s. 48.

1048J912. (084.41) -053.2

Uplynul približne rok odvtedy, čo sme na stránkach
nášho periodika uverejnili stručnú !ecenziu o ~rigináJ:
110m sovietskom kartografi~kom dlele pre detl (pozrl
GaKO 1988, Č. 12, s. 317) a vyzvali v nej kompetentných
hfadat možnosti jeho vydania aj u nás. S uznaním konštatujeme, že dnes je už tento titul na pultoch nášho
knižného obchodu zásluhou Slovenskej kartografie, š. p.,
Bratislava. Vychádza v zhodnom formáte v rozsahu
zmenšenom o 4 strany oproti vzoru a v kvalitnom polygrafickom spracovaní.
Vydavatel' upravil publikáciu pre potreby našich detí
nielen prostým prekladom, ale aj zaradením máp Čes.
koslovenska (fyzickozemepisnej, rastlinstva, živočíšstva,
oohrany prírody, priemyslu a pol'nohospodárstva,
ad.
ministratívneho
rozdelenia i l'udovej kultúry) spolu
s primeranými ilustráciami a textami k nim. Okrem toho
vhodne aktualizoval i iné témy (zaradenie čs. kozmo·
nauta V. Remeka, orbitálnu stanicu Mir, logickú úvravu
obrázku na s. 18). Všimli sme si i "odl'ahčenie" mektorých textov (na s. 12 a i.), a tiež vypustenie tém ovocia
a hríbov (o ich opodstatnenosti sme v recenzii povodné"
ho titulu vyslovili pochybnosť) považujeme za správne.
Z niektorých drobnejších nedokonalostí, príp. námetov na zlepšenie dalšieho vydania si dovolíme uviesť:
- obsah mapy Československa - priemysel a pol'nohos.
podárstvo (s. 36-37) je hustotou svojho obsahu pre
detského čitatel'a neprimerane bohatý a "preťažený";
tým sa tiež táto mapa vymyká z relácie k ostatným,
-

grafickej pestrosti a príťažlivosti by pomohlo farebné
spestrenie portrétov moreplavcov a polárnych bá.
datel'ov na s. 46-47 (po príklade z predchádzajúcej
dvojstrany) ,

-

na s. 50 chýbajú - v rozpore s textom - názvy ma·
lých štátov Eur6py, ktoré sú na mape označené iba
číslami,

na mape Austrálie a Oceánie by bolů vhodné uviesť
i názov lndonézie,
- na niektorých
mapách· (i rovnakých
mierok) Ba
vhodne ponúka malému čitatelovi výklad číselnej
mierky; je na škodu, že tento prístup končí stranou
32 atlasu, hoci práve druhá polovica atlasu je príznačná roznorodosťou mierok máp,
- pre praktické vyhl'adanie Polárky by bolů užitočným
uviesť údaj o paťnásobnej vzdialenosti spojnice zad·
. ných hviezd Vel'kého voza ku Cassiopei (na s. 21),
- legenda mapy na s. 24 logicky patrí k mape na
s. 25 (možná je však aj ich vzájomná výmena),
- do mapy ochrany našej prírody (s. 34-35) odporúčame zvážiť zaradenie plesnivca-(Leontopodium
alpi.
num) ako hádam u nás najznámejšej (a žial takmer
všeobecným "zbieraním" vážne ohrozenej) rastliny,

Nazdávame sa tiež, že nie je dóvod neuvád2iať mená
tvorcov tohoto vydareného titulu (redaktorov, prekladatel'ov, výtvarníkova
pod.) v tiráži diela tak, ako je to
zvyklosťou
(ale i požiadavkou)
u iných publikácií a kartografických
die!. Domnievame sa tiež, že
ochranná doložka autorských práv sa nevzťahuje len
na preklad (ako by sa z jej formulácie v tiráži mohlo
odvodiť), ale najma na časť uvádzanú na s. 28-41
(Československo) .
Seri6znou tvorivou úpravou inojazyčného originálu
vytvoril náš vydavatel' novú kvalitu a svojbytný titul.
Naviac za tak krátky čas, ktorý sa zdal v našej vydavatelskej a spracovatel'skej praxi dodnedávna takmer za
iluzorný, pričom podl'a nášho názoru sa mu
podarilo nielen udl'Žať, ale ešte aj zvýšiť kvalitu tohoto
pekného i potrebného titulu.
Treba si len želať, aby neostalo iba pri ~aplnení reali·
zácie v'ydania, ale aby si tento atlas (prvý svojho druhu
v ČSSR) našiel opodstatnené a zaslúžené miesto v didaktickom i pedagogickom procese.

Ing. Dušan Hrnčiar, CSc.,
Vý8kumný ústav geodézie
a 1cartografiev Brati8lave

-

-

-

kedže mapy Československa sú pomenované i témami, odporúčame zvážiť, či by nebolo vhodné postupovať obdobne i v ostatnej časti atlasu
(napr.
s. 50-52, 66-67 a pod.),
k sústavnej rozkolísanosti pojmov"plán-mapa"
nevhodne prispievajú aj pomenovania obrázkov máp
názvami "plán" (s. 22), formulácie o "plánikoch"
v texte (tamtiež), ba dokonca uvedenievýkladu
to·
hoto problematického pojmu (text na s. 24),

-

presnosti by prispelo i oddelenie pojmu "krovie"
(na s. 23), ktorý. sa nevzťahuje na značku ostrova
a piesčitej pody,

-

poučným by bolo pomenovanie
orloja (na s. 38),

obrázku

pražského

Zoznam diplomových prác obhájených
absolventmi odboru.geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty SVŠT
v Bratislave v roku 1989

1. Absolventi ó-ročného štúdia
Katedra geodézie
BENDŽÁK, R.; Rozbor met6d merania posunov na
sypanej priehrade Ružín.
GABČO, M.; Vyhotovenie geodetickej dokumen~ácie
skutočného vyhotovenia
stavby tepelného napáJača.
GETLEROV A, B.; Optimalizácia procesu merania posunov mostov metódou zámernej priamky.
.
HANfNEC, V.; Posúdenie presnosti a využitelnosti
kompenzátorových nivelačnýoh prístrojov v inžinierskej
geodézii.
HARŠÁNYIOV Á, B.; Met6dy merania zvislýoh posunov a náklonu vybraných objektov na jadrových elek·
trárňaoh.
CHMEE, J.; Etal6novanie lineárnyoh stupníc pre potreby inžinierskej geodéZie.
.
.
CHRASTINOV A, D.; Posúdenie stability vytyčovaoeJ
siete na VE GabČíkovo.
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JANOVSZKÁ, s.; Rozbor met6d merania posunov od
zámernej priamky.
KALAFUT, M.; Využitie GPS v iužinierskej geodézii.
KlNDJA, V.; Rozbor výškovej presnosti banského
polygónového ťahu vodného pfiváclzaěa.
KOHÚTOVA, R.; Využitie moderných geodetických
prístrojov v inžinierskej geodézii.
KožAR, J.; Vplyv prostredia na presno-sťtrigonomet.
rického merania výšek v inžinierskej geodézii.
LANTAJ, R.; Vzťažný systqm určovania absolútnych
výškových posunov.
'
MATYS, F.; Geodetické určovanie geometrických pa·
rametrov žeriavových dráh.,
.
NAGY, S.; Rozbor polohovej presnosti banského poly.
g6nového ťahu vodného privádzaěa.
PEKARČÍKOVA, I.; Porovnanie etapových geodetic.
kých meraní určovania polohybodov zosuvného úze·
mia.
RYBÁRIK, J.; Posúdenie presnosti a využitelnosti
libelovýchnivelaěných prístrojov v irižinierskejgeodézii.
SIMAN,K.; Geodéziapri výstavbe mostov budovaných
progresívnymi stavebnými metódami.
SVOBODOvA, B.; Meranie geometrických parametrov
vy'sokýchstavebných objektov.
ŠAGA, J.; Vplyv tvaru terča na presnosť cielenia.
ŠLAUKA, I.; Teoretické a praktické aspekty merania
zvislých po~unov stavených objektov.
'
ŠVAJDOVA,T.; Súradnicový výpočet trasykomuniká·
cie.
.
TÓTHOVÁ, I.; Optimalizácia procesov merania geode·
tic kých sietí.
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BOBAŇovA, M.; Určenie azimutu pozemného ciela
na účely určenia bodov podrobného bodového pola.
BORŇAK, J.; Využiternosť systémového vybavenia
.mikropočítača PP·06.
HYKS, ;r.; Návrh novej polohovej geodetickej siete.
KÁČERIK, R.; Vytvorenie azimutového normálu v te·
rénnych podmienkach.
KARAKA, S.; Model vertikálnych recentných pohybov
zemake.ikOry.
KARLÍK, M.; Možnosti využitia operaěného systému
AMOS a terminálového pracoviska počítača SM 52/11
pri spracovaní rozsiahlyc,h údajových SÚborov.
KOMANEKOvA, J.; Vertiká1ne pohyby na podkopa.
nom území Nováky-Handlová-Cigef.
KRČMAŘ, -S.;. Zhustenie bodového pofa metódou
polygonometrie.
LAGINOVA, V.; Overenie funkčnej sporahlivosti
laserinterferometrického komparátors.
MATÚSKovA, O.; Teoretický rozbor presnosti trojfarebných dialkomerov.
MIČUDOVA, A. ; Hi"stóriaa súčasný stav súradnicových
systémov na úz.emíČSSR.
MICHALKOVA, R.; Určenie vyrovnaných súradníc
kombinovanej siete.
MIKOLASIKOvA, D.; Vertikálne pohyby na vodnej
elektrárni GabčÍkovo.
ORAVCOVA, M.; Funkčná spofahlivosť laserinterferometrického komparátora a automatizácia komparácie.
SCHMIDTOVA-HONT!oV A, S.; Prostriedky počítačovej grafiky a ich posúdenie z hfadiska využitia v geodézii a kartografii.
TRILECOVÁ-MURÍNOVÁ, K.; Vyrovnanie kombinovanej polohovej siete.
ZEMAN, D.; Zostavenie algoritmov a programov na
určovanie súradníc bodov meraný;ch met6dami polygonometrie.

2. Absolventi 4-ročného lltúdla
Katedra geodézie
BALÁŽOVA, M.; Meranie zvislých posunov funkčných
častí stavebného objektu.
BARTAKYOVA-GRIČOVA, I.; Určenie posunov
z viacetapových meraní uhlov a držok trigonometrickou
metódou.
.
BRINDZA, M.; Meranie a vyhodnotenie zvislých posunov stavebných objektov.
DEBRECKA~IPKOVÁ,
I.; Optimálnemet6dy na
priestorové yytyčovanie stavebných objektov.
DEBRECKY; E.; Meranie vodorovných posunov stavebných objektov geodetickými metódami.
GARGALOVIČ, A.; Projekt geodetických meraní za·
ťa~ovacejskúšky mosta.
.
LORINCZI, M.; Analýza vplyvu krútenia statívov pri
meraní uhlov.
PORAzIK, M.; Meranie náklonov objektov investičnej
výstavby.
SLAHUČKA, TI.; Porovnanie metód optického meraniadržok.
SZŮLLŮSYOV
Á-HAMBALKOV A, J.; Výkonnosťmoderných elektronických tachymetrova
ich využitie
v,geodetickej praxi.
ŠICKOvA, J.; Analýza výsledkov meraní vodorovných
posunov vodného diela.
SKOVIRA, R.; Analytická časová základnica na sypa·
ných hrádzach.
TlMU:r.AKOVA, D.; Budovanie vytyčovacích sietí
inžiniers!tYchdiel.
TOMCSANYIOV
A, I.; Fotogrametrické meranie pries--·
torového pretvárania silážneho žfabu.
VIKTORtN, D.; Meranie výškových zmien stavebných
objektov.

Katedra geodetických ~ákladov

Katedra mapovania a pozemkových úprav
BELKO, M.; Jednostupňový projekt hlavnej pofnej
cesty.
DIENOvA-zÁTURECKA,
J.; Racionalizácia vyho.
tovenia vyvlastňovacieho operátu.
HANCKO, J.; Vyhotovenie geometrického plánu a vy.
vlastňovacieho operátu štátnej cesty Levice-Mýtne
Ludany.
.HANUSOVA, A.; Využívanie pódneho fondu a stanovenie trvalých hranic medzi polnohospodárskym .a les·
ným fondom ..
CHRAPKO, J.;Jednostupňový projekt predvýsadbo.
vej úpravy terénu.
KLASOVITA, D.; Vegetačné úpravy v rámci organizácie pódneho fondu a spósob ich evidovania v evidencii
nehnuterností.
KLUKONOvA, M.; Posúdenie presnosti met6d určova·
nia bodov PPBP.
KRIŽKOvA, 1.; Stúdia problematiky komplexnej
protieróznej ochrany pódy.
MAKAROVA, G.; Stanovenie miery ekologickej stabi·
lity krajiny.
MARTINAKOVA, I.; Priestorové usporiadanie biotech·
nických prvkov v krajine a ich vplyv na prírodné
prostredie.
MEČíROVÁ, 1.; Jednostupňový projekt hlavnej pofnej
cesty.
•
RAP AVÁ, E.; Železničná evidencia nehnutefností a jej
vzťah k evidencii nehnutefností.
STEHLÍKOvA, M.; Analýza merania a znázorňovania
polohopisu atypických objektov na mapách velkých
mierok.
SUPPA, M.; Spracovanie mapy využitia zeme z digi·
tálnych podkladov diafkového prieskumu Zeme.

BAJZA, P.; Vyrovnanie držkovo meraných sietí.
BEBJAK, P.; Určovanie tektonických zmien porovna.
ním nových a historick~ch meraní.
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Prodejnu map, atlasů a glóbusů v Budapešti najdete
podle názvu "Térkép" na firemním štítě na Dohány
utc a Č. 29. Speciální prodej:e.a je zajímavá tím, že je zá-.
sobena nejenom produkcí domácího vydavatelství
Cartographia Budapest, ale dalšími zajímavými kartografickými tituly z nakladatelských domů ze socialistických a kapitalistických zemí. Interiér prodejny je rozdělen podle jednotlivých vydavatelů.
Prodávají se zde mimo jiné v širokém sortimentu
i výrobky obou našich podniků GKP Praha s. p. a Slovenská kartografia s. p. Glóbům je vyčleněno samostatné
místo s pi'ípojkami elektrického proudu, neboť většina
glóbů je, svítící. Z mapové produkce z kapitalistických
států převažují automapy jednotlivých států nebo jejich
částí, dále zde nalezneme i plány hlavních měst a dalších
významných sídel z celého světa, vlastivědné mapy a ve
středních měi'ítkách i turistické a horolezecké mapy.
Největší zastoupení zde má samozřejmě budapešťské
kartografické nakladatelství, jehož výrobky jsou známé
i u nás.
'
Prodejna poskytuje návštěvníkům široký sortiment
map, atlasů, glóbů, ale pro nás za nezvykle vysoké ceny.
Mnoho návštěvníků prodejny odtud odchází jako z výstavy pouze s katalogem v ruce. Mapy nakupují jen
v nejnutnějších případech.
I

Ing. Petr Skála,
ČÚGK

Obr. 2 Z interiéru prodejny map
Foto: autor

Průzkum zájmu a nabídka
Výzkumný ústav geodetický, topografický 'a kartografický Zdiby [oddělení inženýrské geodézie) v rámci zajištění přístrojové techniky pro potřeby českos~ovenských
geodetii provádí průzkum za;mu o následu;ící pomůcky
a přístro!e:
-

koutový hranol pro všechny typy elektronických
kioměrii - cena max. 6000 Kčs;

-

adaptér !WILD Di 1000 X Zeiss ITheo 01010201 AlB ...
cena cca 4000 Kčs;
ocelová pásma smaltovaná
délce

dal-

s dělením po mm v celé

a) v pouzdře - délky 2, 5, 10a ;20 m;
b) na vidlici - délky 50 a 100 m;
elektronický lIlasazovací dálkoměr [obdoba Di 1000),
výroba od roku 1992 s kompletním příslušensMm max. cenla kompletu 180 000 Kčs;
kapesní počítačka MK 85 [SSSR) BASIC [1221 krokii),
26-178 pamětí, max. 10 ,programii, max. 'cena 1800
Kčs (bezprograrn!ovéhJo vybavení].
Na objednávku je možno dodat základní geodetické
úlohy.
Žádáme vás o sdělení vašeho zájmu pokud možno do
31. ,května 1990 s uvedením počtii a případných dalších
požadavkii Ina další druhy pi'istrojii, pomiicek a programového vybavení.

Obr. 1 Speciální prodejna map v Budapešti
Foto: autor

Pište na adresu: VÚGTK Zdiby, k rukám
250 66 Zdiby 98.
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V. 4. - Rajzman, 4. P.: Státní geodetická
služba ve Střední Asii a Kazachstanu, s. 16-18.
Jurkina, M. 1. - Bondareva, M. D.: Výpočet odstře·
divé síly v tíhovém poli Země, s. 21-24.
Nikulin,

Golubev, V. V. - Knjazev, 4. G. - Ohoang Ngok Oha
(VSR): Využívání rekurentních algoritmů vyrovná.
ní, s. 25-27.

Čuprina, Je. P. - Petrov, 4. F.: Provádění komplexního
Doc. Ing. Jiří Pažourek, CSc. se narodil 5. dubna 1930
v Brně. Po ukončení studia. zeměměřického inženýrství
na SVST Bratislava v r. 1953 pracoval jako samostatný
geodet ve Vojenském projektovém
ústavu, po7;ději
v podniku Vojenské stavby a ve Zdravoprojektu v Brně.
Během jedenácti let prošel rozmanitou odbornou praxí
zejména při speciálních úkolech z inženýrské geodézie
a tvorby mapových podkladů pro výstavbu. V r. 1964
přešel na katedru geodézie F AST VUT Brno jako odborný asistent, kandidátskou disertaci obhájiL na ČVUT
v Praze v r. 1981, docentem geodézie byl jmenován v r.
1985. Kromě výuky se věnuje vědeckovýzkumné čin·
nosti. Zabývá se problémy sledování deformací staveb·
ních a strojírenských objektů, přičemž úspěšně rozvíjí
metodu hydrostatické nivelace. V této oblasti je uznávaným odborníkem. Napsal řadu skript a více než 40
odborných a vědeckých prací uveřejněných v časopisech a; sbornících v ČSSR i v Zahraničí. Aktivně se zúčast·
nil na mnoha domácích i zahraničních odborných konferencích, některé z jeho publikací jsou citovány v dílech
zahraničních odborníků. Absolvoval stáže na devíti
7;ahraničních vysokých školách a udržuje dlouholeté
kontakty s jejich pracovníky. Významně se zasloužil
o navázání přímé dru;žební spolupráce brněnské katedry
geodéúe při společn'ch výzkumných úkolech s Vysokou školou technickou v Jerevanu a v Lipsku.
Doc. Pažou;rek je členem státní zkušební komise pro
obhajobý diplomových prací na studijním oboru geodézie a kartografie a na stavebních oborech fakulty. Je
školitelem vědeckých aspirantů a vykazuje posudkovou
činnost při oponentuře disertačních a výzkumných prací.
Po dobu 21 let se angažu;je v náročné funkci odpovědného geodeta pro výstavbu VUT Brno, ve funkcích v ROH
a dalších.
Dlouhodobě spolupracuje
s některými stavebními
podniky a organizacemi při řešení naléhavých úkolů
výstavby a na expertizách. Pracuje v odborné skupině
1708 mapování při Českém výboru ČSVTS a ve studijní
skupině historie geodézie při Čs. národním komitétu

výzkumu při nivelaci na území Jakutska,
v otevřených

územích, s. 32-34.

Maruščak, M. P.: Přesnost jednosměrné trigonometrick"é
nivelace na svislou základnou,

4rmando

Domingu8 (4ngola),

Rezervy výroby se projevují,

s. 1-6.

Šimčak, 4. (PLR): Přínosná spolupráce, s. 7-9.
Hoffer,1. (MLR): Dělná spolupráce, s. 9-12.
Jus'kevič, 4. v.: Leningradští geodeti a kartografové
národnímu

hospodářství,

Kozodojev, M. S. s.15-16.

s. 12-14.

Sidorenko,

4. I.:

Etapy

cesty,

Batalin,

Gorpynič, V. P. - Grečanovskij, V. 4.
L. P.: Integrální exposiční indikátor

N.

V.:

- Skibinskij,

spcktrálního
s. 38-39.
4gal'cova, N. 4.: Smysl života, s. 41-43.
Čepkasov, 4. F. - Plotkin, R. M.: Grigorij Anisimovič
Fedoseev (K 90. výročí narození), s. 44-45.
Levickij, I. Ju.: Tématická kartografie a vědecko·technický pokrok, s. 46-50.
Bočarov, G. V.: Zkušeností tématického mapování,
s.50-51.
Polevaja, Ž. 4.: Nové úspěchy zahraniční kartografie
(1985-87), s. 52-55.
Balandin, V. N. - Kladovikov, V. M.: Blok rozšiřující
paměť počítače "Elektronika MK-52", s. 56.
Zajceva, 1. S.: Řešení opakovaného protínání zpět na
počítači "Elektronika B3-84",
s. 56-57.
Jerepov, Ju. E.: Přídavné zaří7;ení k teodolitům, s. 58.
Klíč pro opravu kolimační chyby, s. 58.
Bujalo, S. 4.: Kartografické zkoumání severu, s. 59-6Q.
osvětlení,

o

o

Geodezija i kartograftja, č. 5{89
Účastníkům Všesvazové vědeckotechnické
konference
"Geodézie a kartografie ve službě národního hospodářství", s. 1.
Leninský dekret v životě, s. 2-6.
Pozdravy k výročí, s. 6-10.
. .
Otevřený dopis Ústředního výboru Všesvazové s~oleč.
nosti geodézie, dálkového průzkumu a kartografie,
s.11-13.
••
Hospodařit po novu, s. 13-15.
o

Gorbov,G. Ja. -

o

Prusakov,

4. N. - Bagratuni, 4. P.:

Ceny kartografické produkce, s. 15-19.
4ndrejev, Ju. P.: J;>řesnost řešení regularizačních úloh.
a podrobná regularizace, s. 19-23.
Kopanev, N. I.: Interaktivní metoda projektování poly.
gonových sítí s využitím počítače, s. 23-27.
Sal'nikov, V. I.: Zkoušky geodetických přístrojů. s.
27-28.
4ntipov, 1.T.:
Zdokonalování analytických
metod
fotogrammetrického zhušťování, s. 29-34.
•
Bachavol' Darveš (AJganistan): Určení přesnosti topografických map Mganistanu v měřítku 1 : 50 000,
s.34-36.
Ohalugin, Je.!. a kolektiv: Vytvoření technologie generaliza(le při automatizované tvorbě map, s. 38-39.
KučinsTéij, Ju. 1. - Mitel'man, Je. Ja. - Makarenko,
P. Ju. - Mramornov, 4.
Korekce a grafické zobrazení terénu z dat, získaných na SC-1 a ARS "Onega-2" s. 40-42.
Serbenjuk, S. N. - Musin, O. R.: Matematicko-kartografické modelování pro automatizované řešení kartoi morfometrických úloh, s. 42-46.
Balin, B. M. - Ivanov, V. 1. - Legostajev, S. Je.:
Automatizace v tematické kartografii: problémy a názory, s. 46-48.
Garmiz, I. V.: Zdokonalení map hustoty osídlcní. s.
46-51.
Medvedev,L. N.: Odvětvový fond algoritmů a programů,
s.51-53.
Jurkina, M. 1.: Tíhové pole a dynamika Země, s. 53-55.
Berk, V.!.: Otázky zdokonalování velkoměřítkového
stereotopografického mapování, s. 59-61.

o.

s.:

Geodezija i kartografija, č. 4{89

s. 35-36.

-

Obnova topografické mapy v měřítku 1 : 100000 vAngolské lidové republice, s. 36-38.

FW.
Jeho aktivní pedagogická, vědeckovýzkumná a veřejná práce byla oceněna řadou vyznamenág.í, např.
Čestným u;znáním vědecké rady VUT r. 1974, Cestným
uznáním rektora VUT a cSV ROH r. 1979 a 1984,
Cenou; Viktora Kaplana, udělenou Jihomoravským ná·
rodním výborem za vý7;kum metodiky geodetického
sledování deformací objektů jaderné elektrárny Dukovany 1989 atd.
Doc. Pažourek patří k velmi agilním pracovníkům,
plnícím obětavě své úkoly ve prospěch celku;. Na stavební fakultě VUT vychoval celou generaci inženýrů,
kterým odevzdal své bohaté zkušenosti a poznatky
z praxe a z výzkumné činnosti. Přátelé a spolupracovníci přejí jubilantovi do dalších let pevné zdraví a hodně
úspěchů v práci i v osobním životě.

s. 28-32.

Bespalov, Ju. 1. - Muchammed Naim Said Vardak
(AJganistan): Výzkum vlivu atmosferické refrakce
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Przeglad geodezyjny, ě. 1/89
Grejnert-Brzezin8ka,

D ..o Využití

systému

TRANSlT,

s.3-7.

Nguyen Van Thaj ..oPokus o určení technického (skuteč"·
ného) elipsoidu a porovnání s referenčním elipsoidem
získaným na základě doplerovských měření, s. 8-10.
Kondrat, Z. - Preus8, R.: Modernizace technologie
zhuštění sítě ve Státním geodeticko-kartografickém
podniku ve Warszawe, s. !o-H.
Pianow8ki, L. - Rychlewski, G,.o Problémy algoritmů
číselného vyrovnání fotogrammetrické prostorové sítě
blokovou metodou ••COMPBLOCK", s. H-15.
M itura, J.: Záměna souřadnic - řešení pro programovatelné kalkulátory pracující v systému AOS, s. 15-16.
JuzvCJ, K. - Mercik, S.: Ještě o problémech měření,
ilustraci a interpretaci výsledků a rektifikace pojez~
dových drah jeřábů, s. 17-18.
Bucholc, 1.: Vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu.
Část IV., s. 19-22.
Janu8z, J ..o Metody a přístroje sloužící pro zmenšení
systematických chyb velmi přesné nivelace, s. 23-25

Český úřad geodetický a kartografický z pověření
Úřadu vlády České republiky vypisuje k o n k u r s
na funkci předsedy Českého úřadu geodetického
a kartografického.
Konkursní podmínky:
1. vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie a kartografie;
2. praxe v oboru nejméně 15 let, z toho 5 let V· řídicí funkci;
3. základní znalost oboru správního práva a oborových právních předpisů;
4. odpovídající charakterové vlastnOSti pro práci
v řídicí funkci, znalost jednoho neslovanského
jazyka.
.
Písemné přihlášky doložené životopisem zaměřeným na průběh praxe a ověřené dokJady o dosaženém vzdělání a absolventských odborných kursech zašlete d o 3 t Ý dnů od zveřejnění v tisku
na adresu Úřadu vlády ČR, k rukám Ing. M. Gila,
Lazarská 7, Praha 1, PSČ 11348.

V souvislosti s odchodem do důchodu odešel z redakčního
kolektivu
našeho časopisu dosavadní
předseda redakční rady Ing. Bořivo; Delong, CSc.
S ohledem na změnu zaměstnání odešel z redakce
dusavadní
vedoucí redaktor
Ing. Ivan Čermák.'
Nové obsazení těchto funkci ;e uvedeno v tiráži.
Děku;eme oběma kolegům za dlouholetou, obětavou a úspěšnou činnost, kterou přispěli k rozvo;i
Lašeho odborného· časopisu, a pře;eme ;im v dalším
iivotě dobrou pohodu, mnoho osobní spokó;enosti
a pevné zdraví.
Vydavatelé, redakční rada
a redakce GaKO

528.16:681.3
KLOBUSIAK, M.
EvalnatioD del varlaDcel
locales mlDlmil6n
par Dr·
dmateDr
Geodet1ckt a kartograflckt
obzor, 36, 1990, No. 4, pages 75-78,
2 planches,
6 blbUographles
Am6nagement des relat10ns de base pour cal cul des
varlances locales mlnlmlsées des évaluatlons
quadratlques non dévlées lnvarlantes
des appareils
géodéslques
utllllsés
en
vlle de
la dépendance
du
vecteur de correctlon (jes données mesurées. Ralsons
et conséquences
ayant aussl mené aux mo<llflcatlons
des ordlnateurs
II la pulssance
de tra1tement en 16
blts PC/AT et supéTleurs.
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528.481:622.1
ZALESKx, J. - CERVINKA, P.
Dblervation de la snrface ďume trémle de déchargemeDt par méthodea géodéslqnes
Geodetlckt a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 4, pages 78-80, 1 lllustrlltlon, 2 planches, 9 blbUographles
Problěmes du levé altlmétrlque
effectué sur trémle
mlnlěre, II la place de laquelle sera sltué un hlppodrome éql.ilpé et vlabil1té ... Mesuragés
de \'affalssement du terraln effectués par étapes sur un ensemble
de polnts observés. Le nlvellement géometrlque PN-IV
. comblné avel: nlvellement
trlgonométrlque
II la longueur de vlsée en dessous de 200 mětres représente
la méthode de travail optlmuBl. 1..8 préclslon de détermlnatlon
de I'affalssement
dans les condltlon4i données ne dépasse pas 10 mni par abalsseme~
total de
la surface du terraln de 50 11100 mm par ano

528.48: 625.1/.5:622.1

SIMA, J.
Mesnrage géodésique
des voiea ferrées sitnées snr
terraln ďextractiou
en profondenr
Geodetlckt a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 4, pages 81-83, 2 iJlustrations,
5 blbUographles
Problěmes relatlfs au levé des déformations
spatlales
des constructlons
en Ugne sur terraln d'extractlon
en
profondeur.
Proposltlon
d'un champ de polnts relatlf
observé. Analyse de préclslon et traltement
des résuita ts par procédél! différents.

681.3.06: (528:007)
BENDA, K
Fonds ďntUisatenr
de micro fichiera II données 10calisées
Geodetickt a kllrtograflcký
obzor, 36, 1990, No. 4, pages 84-87, 1 planche, 5 blbllographles
Exploitatlon
des fonds de mlcro flchlers II données
10caUsées. Systěme de recherches
des mlcro flchlers
avec exploltation du mlcro processeur (systeme CAR].
Mlcro enreglstrement
par photographle
ou par converslon des données dlgitales, et exlgences du polnt
devue quallté. A \'opposé de l'état actuel on s'approche II l'unlflcatlon
de la forme des données intermédlalres avec les données 10caUsées, 11 l'accélération
de I'acces aux données, 11la protectlon des cartes etc.

528.4:333:719
GEISSE:, E.
CODtrlbution de ľaméDagement
foncier II la stabllité
de la campagne
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 4, pages 87-90, 5 blbllogl'aphies
Cholx d'éléments
posltifs et négatifs constltuant
le
paysage. Procédé de cal cul de la mesure de stablllté
écologlque
du paysage
comme facteur Inf1uen~ant
dans les projets d'aménagement
ioncier, la déclslon
concernant
les besolns de compléter le paysage par.
d'autres éléments posltlfs.

1990/104

EKONOMIKA A ORGANIZACE
VÝPOČETNíCH STŘEDISEK
Přinóši ,výk'lad o programovém vybaveni výpočetnich středisek a o technologické připravě zpracovóni dat.
292 stran, 83 obráz'ků, 17 tabulek, vÓz. 25 Kčs

STATISTICKA INDUKCE PRO EKONOMY
Popisuje zejména základy teorie odhadu a statického testováni hypotéz, metody analýzy rozpty'l u, regresni a korelačni analýzy a vybrané neparametrické metody.
344 stran, 21 obrázků, 48 tabulek, váz. 29 Kčs

LINEARNí MODELY V EKONOMII
Uvódi zókladni typyoptimalizačnich
úloh, postupy jejich
řešeni a analýzy z oblasti lineárniiho programováni.
264s~ron, '22 obrázků, 96 tabulek, váz. 22 KČ's
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