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ročník

K otázce využiti lokálního kartézského
systému pro zpracování lokálních
geodetických sítí

Rozvoj investiční výstavby, zejména pak hledání nových energetických zdrojů, ukládá současnému rozvoji geodetických prací nové úkoly, vyžadující vypracování nových metod měření a zpracování geodetických
výsledků. Přesné lokální sítě vyžadují stále častěji
posuzování kvality jejich bodů. Možnost objektivního
posouzení pohybu těchto bodů vyvolává stále naléhavěji potřebu zpracování takového měřického a výpočetního postupu, který by umožnil poznat etapové
změny polohy bodu v prostoru. Nedílnou součástí
této problematiky je pak volba vhodného souřadnicového systému, v němž by byly získané informace o poloze a výšce bodů zpracovány co nejjednodušším způsobem. Při získávání informací o prostorové poloze
bodů je možno jedním postavením teodolitu či dálkoměru obdržet potřebné polohové i výškové údaje.
Získávání výškových údajů prostřednictvím měřených
délek a zenitových úhlů, - tedy trigonometrickou
nivelací - při délkách záměr do 2 km a převýšeních
do 10% délky stran je v současnosti svou přesností na
úrovni přesné nivelace pro podrobné nivelační sítě
(viz [1], [2]). Přesnost výsledků z takto získaných
informací o poloze a výšce bodů pak odpovídá přesnému polohopisnému měření v kombinaci s přesnou nivelací.
Pro početní zpracování naměřených informací vodorovných směrů, úhlů, zenitových úhlů a šikmých
délek - je nutno tyto veličiny vždy převést do výpočetní (zobrazovací) roviny. Pro zpracovlÍ,nÍ geodetických výsledků je možno použít pět typů matema·
ticky přesně definovaných výpočetních ploch (rovin,
prostorů):
- celostátní souřadnicový systém S-JTSK (Křovákovo zobrazení)
- lokální elipsoidický systém (zpracovaný v [3])
- lokální kulový systém
- lokální rovinný systém s charakteristikou Křová·
kova zobrazení a osou x, vloženou do spojnice libovolných bodů sítě nebo orientovanou zcela obecně
ze zvoleného počátku
-lokální
třírozměrný kartézský systém.

Ing. Vladimir Mal'fk,
katedra geodézie a pozemkových úprav,
FSv ČVUT v Praze

větších než cca 2 km (vzhledem k přesnosti měření).
Měřené délky je nutno převést do nulové hladiny
(oprava z nadmořské výšky) a dále je opravit o korekci
z převodu do zobrazovací roviny (max. 14 cm/km na
území ČSSR).
Použijeme-li pro zpracování
měřených veličin
lokální kartézský systém, je nutno do této výpočetní
soustavy převést hodnoty úhlů (směrů) vodorovných
i výškových, nezávisle na délce záměry. Měřené délky
se redukují na vodorovné pomocí převedených zenitových úhlů. Další korekce (z nadmořské výšky a ze
zobrazení) se u délek nezavádějí.
Tím byly stručně popsány rozdíly v převodu měřených veličin do S-JTSK a do lokálního kartézsého
systému. Vzhledem ktomu, že nejvýznamnější rozdíly
v převodech měřených. veličin do výše uvedených
systémů jsou v redukcích délek, je na obr. 2 ukázána
šikmo měřená délka sm po převodu jednak do lokálního
kartézského systému (sk) a dále po redukci na vodorovnou délku v nadmořské výšce počátku O lokálního kartézského systému (Sh). Délka s" pak zobrazuje Mlku
s", převedenou do nulové hladiny. Grafické vyjádření
další převodní korekce do S-JTSK je totožné s obrazem
délky sk.
Dále se hudu podrobněji zabývát pouze chara.kteristikou a vlastnostmi lokálního kartézského systému
(dále jen LKS). Celý článek přímo navazuje na [5J, ve
kterém jsou uvedeny základní informace o LKS. Ve
zmíněném článku jsou též podány přiklady na výpočet
převodních korekci do LKS a;na vyrovnání sítě v LlCS.

Posledně jmenované dva typy souřadnicových soustav
je třeba pečlivě rozlišit. Při zpracování přesných lokálních sítí se často stává, že jsou pro ně definovány místní
souřadnicové soustavy. Zde je nutno si uvědomit, zda
tato lokální souřadnicová soustava ponese znaky
Křovákova zobrazení nebo zda bude pouze rovinnou
souřadnicovou soustavou ve smyslu lokálního kartézského systému. Zpracování měřených veličin v těchto
dvou souřadnicových soustavách se odlišuje zaváděním různých korekcí měřených veliěin. Při jejich
převodu d o souřadnicového systému S-JT8K se zavádějí korekce měřených směrů při délkách záměr
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Třírozměrný lokální kartézský systém (obr. 1) je
možno charakterizovat následujícími vlastJWBtmi:
1. Smět osy h, předStavující svislou osu třírozměrt1ého
LKS, je ztotožněn se směrem tížnice v poiíátku O
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střední nadmořské (normální) výšce bodů nebo vodorovná délka v nadmořské výšce kteréhokoliv
z krajních bodů. Podle obr. 2 tedy např. s". Je
zřejmé, že velikost nadmořské výšky, která by měla
být přičtena ve jmenovateli k hodnotě poloměru
referenční koule R, je vzhledem k očekávané velikosti úhlu cp zanedbatelná.
4. Vyrovnání sítě v rovině LKS je možné, vyrovnané
hodnoty jsou převoditelné do jakéhokoliv jiného
souřadnicového systému (S-JTSK), ale převod
nezachovává podmínku [pvv] = min. Není zachován
konformní převod, protože převodní vzorce (jak
bude dále ukázáno) nejsou vzorci lineární transformace.
Těmito čtyřmi body byly charakterizovány vlastnosti LKS a předpoklady jeho použití pro zpracování
sítí. Dále bude podrobněji probráno zpracování měřených veličin od jejich úpravy před zavedením převodních korekcí do LKS až k výsledkům vyrovnání.
Bude též ukázána problematika převodu výsledků
vyrovnání z LKS do jiných souřadnicových soustav
a využití LKS v investiční výstavbě.
LKS. Osy x, Y jsou kolmé ke směru osy h a svírají
pravý úhel. Souřadnicová soustava x, y je pravotočivá. Vzájemná kolmost tří os x, y, h je v názvu LKS
vyjádřena slovem "kartézský". Rovinou os x, y
je dána srovnávací rovina pro výškové řešení sítě.
V obr. 2 je převýšení bodů O, i v LKS označeno hk•
. Převýšení týchž bodů určené z normálních výšek
je označeno symbolem h". Quasigeoid je zde totožný
s referenční plochou.
2. Použití LKS je rozsahem omezeno zanedbatelností
rozdílu mezi referenční plochou elipsoidickou a kulovou. Tento rozdíl je podle [4], str. 84 zanedbatelný
v celém rozsahu našeho státního území. Z tohoto
hlediska je tedy LKS použitelný obecně v libovolném
rozsahu. V severní a jižní části st. území ČSSR jsou
redpkce délek při zobrazení z elipsoidu na koulimax.
±4 mm a redukce směrů ±0"006 pro délku strany
60 km. Určení poloměru R referenční koule, která je
předpokladem použitelnosti LKS, je možné pro každou lokalitu zvlášť. Není však na závadu, použije-li
se .pro celé území našeho státu poloměru R =
= 6 380 km, neboť charakter použitelnosti LKS pro
výpočty lokálních geodetických sítí (jak bude dále
ukázáno) to umožňuje.
3. Dále uvedené vzorce pro převod měřených (a upravených) veličin do LKS jsou založeny na dvou předpokladech. Normály referenční plochy, procházející
body sítě, se protínají v jednom bodě. To opět předpokl~
kulov.ou referenční plochu, ke které je
možnoza.v~t
střední poloměr pro danou oblast.
Tížniceprocházející
body sítě jsou buď prakticky
totoZné s normálami, nebo jsou na všech bodech
stejné tížnicovéodchylky.
Jinak řečeno rozdíly
tť'íbicových odchylek jsou v dané oblasti hluboko
" pod přesností měřených veličin. Pro výpočet úhlu
./ sevřeného tížnicemi (normálami) tedy podle
. obr. 2 úhlu cp - je pak možno použít vzorce

2. Úprava měřených veličin před převodem do LKS
Správné použití převodních vzorců a zpracování naměřených údajů v LKS předpokládá převedení všech
v terénu získaných informací na spojnici "kámenkámen". To prakticky znamená pro změřené veličiny
následující úpravy:
-

-

-

pro směry, měřené ve skupinách: centrace stanovisek a cílů
pro úhly, měřené v laboratorních jednotkách: centrace stanovisek a cílů jednotlivých ramen měřeného úhlu
pro zenitové úhly, měřené v laboratorních jednotkách: centrace a převod ze spojnice "teodolitterč" na spojnici stabilizačních značek "kámenkámen"
pro měřené šikmé délky: převod ze spojnice "dálkoměr-odrazný
systém" na spojnici "kámen-kámen". To prakticky znamená prostorovou centraci
s uvážením vlivu sbíhavosti tížnic.

Takto upravené měřené veličiny jsou připraveny pro
převod do LKS. V některých případech, uvedených
v kapitole 3, je potřebné znát pro převod přibližné
souřadnice bodů zpracovávané sítě. Stejně tak při
vyrovnání volné nebo vázané sítě v LKS je nutné znát
přibližné souřadnice bodů. Jak ukazuje Kabeláč
v [5], postačí pro oba účely znalost přibližných souřadnic na decimetry.
3. Vzorce pro převod měřených (a upravených) veličin
do LKS

1983/196

Z českých autorů se otázkou použití LKS zabýval
Hradilek v [3] a Kabeláč v [5]. V obou pracích jsou
uvedena odvození převodních vzorců. Zde budou tyto
vzorce citovány bez odvození a bude ukázána možnost jejich použití pro různé typy zpracovávaných
sítí.
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LlwfC= ({Jf~o(cotg Zi, i-l sin

+ cotg

Zi,i+1

pakwi

sin

= w;'

{ti, i-I

+

{ti,i+1)

+ ÓWi

Ve vzorci (4) hodnota ({Ji,o opět udává úhel, sevřený
tížnicemi mezi i-tým a počátečním bodem, Zi,i-l je
zenitový úhel levého ramene převáděného
úhlu,
Zi,i+1 j!' zenitový úhel pravého ramene převáděného
úhlu, Uhly {ti, i-I a {ti,i+1 jsou definovány takto:
.

Vzorce v [3] vycházejí z převodu celých osnov směrŮ
na jednotlivých bodech sítě a ve výsledku jsou principiálně totožné se vzorci pro opravu měřeného směru
při nesprávné horizontaci teodolitu (obr. 3). Na bodě O
logicky k žádným korekcím nedochází. Na ostatních
bodech sítě je hodnota korekce měřeného směru dána
výrazem

kde ({Ji, o je úhel, sevřený tížnicemi (viz bod 3 v úvodu),
procházejícími počátkem O LKS a i-tým bodem sítě,
(ji je směrník převáděného směru, orientovaný od
spojnice převáděného a počátečního bodu 0i, Zi je
zenitová vzdálenost téhož i-tého směru. Takto zavedeným místním směrníkem pak vyjde hodnota korekce
s příslušným znaménkem.
Pro převody zenitových úhlů do LKS pak platí ná·
sledující vztahy:
LlZfC = -f[!f~o
LlZfc

=

-({Jf~ocOS(ji

Ve vzorcích (5) je možno směrníky (ji,i-1 a (ji,i+1převzít
z orientací osnov směrů, směrník (ji,() (na počátek)
není·li měřen příslušný směr, je nutno dopočítfl;t z přibližných souřjtdnic. Za tyto směrníky je ~k možno.
(na rozdíl od v~orců v [3]) dosadit směrníky v S-JT8K
nebo v jakéko1iv lokální souřadnicové soustavě,. výpočty úhlů {t je třeba kontrolovat, neb jejich znamén]w
je určujícím znaménkem celé korekce.
Převody zenitových úhlů odpovídají výše zavedené
symbolice. Zenitové úhly, měřené na bodě O, neobdrží
žádnou korekci. Zenitové úhly, směřující z i·tého bodu
na bod O, mají korekci podle vzorce (2). Korekce pro
zenitové úhly mezi ostatními bodý sítě se vypočtou
podle vzorců:
.
LlZťi-1

=:

-f[!f~o cos {ti,i-!.

Opět je potřebné upozornit ·na kontroly
vzhledem k výslednému znaménku korekce.

výpočtů

Uvedené vzorce v [5] jsou výhodné pro zpracování
sítí tvaru polygonového pořadu, kde jsou vstupními
hodnotami do výpočtu úhly a délky. Tyto formy sítí,
často bez yentrálního bodu, mohou být zprac.ovány
v kartézsk~m systému fiktivního, výhodně zvoleného
bodu uprostřed sledované lokality. Jako fiktivní bod
doporučuji těžiště zpracovávaného obrazce.

Opět logicky zenitové úhly, měřené na bodě O,nedostanou žádnou korekci, zenitové úhly, směřující z i-tého
na počáteční bod O, obdrží korekci podle vzorce (2),
zenitové úhly mezi ostatními body sítě pak obdrží
korekci podle vzorce (3-). V tomto vzorci je (ji opět
směrník uvažovaného směru od spojnice i·tého a počátečního bodu a určí správné znaménko korekce.
Z výše uvedeného je zřejmé, že vzorce v [3] jsou
výhodné pro zpracování sítí s centrálním bodem (ve
kterém se zvolí bod O) neb obvodových sítí s možností
křížových záměr. Je však nutno upozornit na to, že ne
vždy bude realizovatelná záměra z i-tého bodu na
bod O, která se pro výpočet (jipředpokládá. V takovémto případě je nutno vypočítat tento směrník (úhel) ze
souřadnic (přibližných) a správně mu určit orientaci.
Vzorce v [5] vycházejí z převodu jednotlivých úhlů
do LKS a z literatury [5] plyne, že byly odvozeny pro
účely výpočtů polygonových pořadů. Úhly, odvozené
z osnov směrů na bodě O, nedostanou žádnou korekci.
Pro korekci úhlů na i·tém bodě sítě platí následující
vzorec (obr. 4):
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4. Vyrovnáni lokálni sítě v LKS a problematika převodu
výsledků vyrovnáni do jiných souřadnicových
Iloustav
Jak plyne z charakteristik LKS, popsaných dříve,
je možno pro početní zpracování lokální geodetické
sítě zvolit obecně nekonečné množství počátků LKS
a tím provést vyrovnání jedněch vstupních údajů
V nekonečném množství rovin (prostorů). Vzhledem
k tomu, že vzorce pro převod měřených veličin do LKS,
uvedené v části 3, nejsou vzorci lineární transformace,
není u vyrovnaných a zpět (do "terénu" do jiné souřadnicové soustavy) převedených veličin podmínka
[pt!V] = min. zachována. To prakticky znamená, že po
převodu vyrovna.ných veličin z LKS do obecně jiné
sóuřadnicové 80ustavy Sesice neporuší úhlové uzávěry,
ale ~mění se výsledky funkcí vyrovnaných veličin.
Zde jé nutno upozornit, že vzorce pro přímý převod
z LK8 do jiné souřadnicové soustavy (S-JTSK)
něekistují. Převody je možno uskutečnit pouze přes
"terén" podle následujícího schématu:
1. máme měřené, upravené veličiny (podle kap. 2)
2. použijeme vzorce pro jejich převod do LKS (podle
kap. 3)
3. vyrovnáme síť v LKS
4. vyrovnané hodnoty převedeme z LKS zpět "do
terénu" připojením korekcí z bodu 2. s opačnými
znaménky
5. takto získané vyrovnané hodnoty "v terénu" mohu
převést do jiné souřadnicové soustavy (obvykle
S-JTSK nebo jiný LKS)
6. v této nové souřadnicové soustavě (S-JTSK nebo
jiný LKS) nebudou zachovány nulové uzávěry
funkcí vyrovnaných veličin. Vyrovnání proběhlo
totiž v jiné rovině (prostoru).
Pro ilustraci těchto faktů uvádím v tab. 1 výsledky
vyrovnáni trojúhelníka,
který představuje
velmi
jednoduchou geodetickou síť. Trojúhelník byl vyrovn'n podle MNO - vyrovnání pozorování podmínkových. Byly sestaveny tři podmínky: dvě obecné věty
sinové a úhlový uzávěr. Vyrovnání proběhlo v rovině
S-JTSK a v rovině LKS, jehož počátek byl zvolen
v jednom z vrcholů trojúhelníka.
V první části tabulky jsou uvedeny uzávěry v rovině
S-JTSK, vyrovnané souřadnice bodů sítě a uzávěry
U* funkcí vyrovnaných veličin, které jsou logicky
nulové.

Ve druhé části tabulky jsou uvedeny uzavery U
v LKS a souřadnice, vypočtené z takto vyrovnaných
veličin po jejich převodu do S-JTSK. V posledním
řádku jsou uvedeny uzávěry U* výše uvedených tří
podmínek, do kterých byly dosazeny hodnoty, vyrovnané v LKS a převedené (přes "terén") do S-JTSK.
Tyto uzávěry nejsou již nulové.
Z výše uvedených poznatků plyne následující důle·
žitý závěr: Vyrovnané hodnoty lze převádět pouze
mezi dvěma LKS, náležejícími k téže třírozměrné
souřadnicové soustavě k témuž třírozměrnému
prostoru. Z těchto vlastností LKS plynou dva okruhy
možností výhodného využití LKS:
1. LKS jako výpočetní soustava pro zpracování přesných lokálních sítí, určených ke sledování prostorové polohy bodů.
2. Uplatnění LKS jako výpočetní soustavy pro zpra·
cování vytyčovacích sítí pro investiční výstavbu.
4.1 Aplikace LKS při etapových
sledováních
změn prostorové
polohy bodů
Při etapových sledováních změn prostorové polohy
bodu ve všech oblastech přesných geodetických prací
jsou vždy nejdůležitějším výsledkem přesné hodnoty
relativních změn mezi jednotlivými, více či méně časově odlehlými měřeními. Změny v poloze bodu se pak
vyhodnocují buď vzhledem k základní etapě (prvnímu
měření) nebo k předchozí etapě (předcházejícímu měření): Z tohoto důvodu není významné určení přes.
ného rozměru sledovací sítě, který je dán vždy při
zpracování základní etapy a v dalších etapách se automaticky přejímá. Proto není pro tento typ prací nutné
převádět výsledky vyrovnání (které je téměř vždy
součástí řešení sítě) do jiných souřadnicových soustav.
V této souvislosti pak není důležité ani přesné určení
poloměru referenční koule (viz bod 2. v úvodu).
Je tedy zřejmé, že pro tento typ prací je užití LKS
jako výpočetní soustavy velmi výhodné, zejména
proto, že všechny tři souřadnice bodů jsou zpracovány
v jedné prostorové souřadnicové soustavě. Současně je
třeba zdůraznit, že homogenita zpracování sítě v jedné
prostorové souřadnicové soustavě (v LKS) neznamená prostorové vyrovnání sítě. Výsledky odděleného
vyrovnání polohové a výškové složky sítě s převýšeními do 10 % délek stran v síti nejsou kvalitativně
odlišné od současného vyrovnání polohové i výškové
složky sítě.
4.2 Aplikace
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LKS v investiční

výstavbě

V úvodu tohoto článku byly popsány hlavní rozdíly
mezi užitím lokální souřadnicové soustavy, zpracované
v rovině Křovákova zobrazení a v LKS. Vzhledem
k tomu, že pro výpočet vytyčovací sítě se často užívá
lokální souřadnicová soustava, je nutno dále se zabývat vztahem projektu a vytyčovacísítě
z hlediska
použitých souřadnicových soustav pro jejich zpracování. Úvodem je vhodné si uvědomit, jaké jsou stručné
a pro nás významné charakteristiky výše uvedených
geodetických podkladů:
- Projekt je zpracován v hodnotách délek a úhlů, které mají být realizovány v místě staveniště. Projektant nemusí znát problematiku převodů těchto veli,
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-

-

čin do různých souřadnicových (zobrazovacích)
soustav, ve kterých je zpracována vytyčovací síť.
Lokální vytyčovací síť, zpracovaná v rovině
S-JTSK,je rozměrově odlišná (menší nebo větší) od
stabilizované sítě v místě staveniště. Rozdíl závisí
na redukcích délek z nadmořské výšky a z př'evodu
do roviny S-JTSK. Redukce směrů nejsou obvykle
zaváděny, vzhledem k rozsahu (délkám stran)
vytyčovací sítě.
Lokální vytyč ovací síť, zpracovaná v LKS, je rozměrově shodná se stabilizovanou sítí. Délky neobdrží žádné korekce. Hodnoty úhlů (směrů) jsou
různé o korekce, vypočtené podle vzorců v kapitole 3. Důležité je, že síť zpracovaná v LKS není se
stabilizovanou sítí podobná rozdíl je právě
v korekcích do LKS.

Při převedu projektu do terénu - při jeho realizaci
vytyčováním - je tedy nutno pečlivě uvážit vztah
mezi rozměrem vytyčovací sítě a rozměry, uvedenými
v projektu. V případě vytyčovací sítě, zpracované
v rovině Křovákova zobrazení, musí být pečlivě kontrolovány převody délek, převody úhlů (směrů) budou
ve většině případů zanedbatelné.
V případě vytyčovací sítě, zpracované v LKS, nebude nutné zavádět pro délky žádné korekce. Převod
takto zpracované sítě "do terénu" však není možný
bez porušení podobnostního vztahu. To znamená, že
ze sítě, zpracované v LKS, teoreticky nelze vytyčovat
směrově. Z tohoto důvodu byla autorem v [2] a [6]
podrobně zpracována problematika možnosti zanedbání rozdílů mezi stabilizovanou sítí a sítí, zpracovanou v LKS. Jde zde o možnost zanedbání korekcí
vodorovných směrů (úhlů) a zenitových úhlů při jejich
zpracování v LKS. Jinými slovy, byla tato problematika formulována takto: do jaké rozlohy kolem zvoleného počátku O mohu LKS považovat za terén, tedy
do jaké rozlohy mohu přímo měřené (a upravené)
hodnoty vodorovných směrů, úhlů, zenitových úhlů
a délek považovat za hodnoty LKS. V této souvislosti
je nutné přesně rozlišit nejistotu v určení souřadnic
bodu, způsobenou kvalitou měření (a vyjádřenou
některým typem střední chyby) a nejistotu v určení
souřadnic bodu, způsobenou zanedbáním převodních
korekcí směrů (úhlů) do LKS. Tento druhý typ nejistoty v poloze bodu má charakter systematické
chyby stejné velikosti a stejného znaménka a je možno
jej nazvat chybou v určení polohy bodu, způsobenou
zanedbáním korekcí do LKS.
Při rozborech této problematiky byly v [2] autorem
zpracovány podrobné tabulky pro tři velikosti chyby
v poloze bodu, způspbené zanedbáním korekcí do LKS:
I mm, 5 mm, 10 mm. Zároveň byly uvažovány dva
typy sítí z hlediska maximálního převýšení mezi body
sítě a zvoleným počátkem LKS: převýšení odpovídající
10% průměrné délky strany v síti a převýšení odpovídající 25% průměrné délky strany v síti. Druhý typ
převýšení v síti byl vypočten především pro sítě sloužící k vytyčování (sledování deformací) výškových
staveb. Připomínám zde stálou platnost bodu 3. úvodu
o tížnicových odchylkách. Z tohoto hlediska je také
rozsah druhého typu (25%) sítě v tab. 2 menší. Výsledky z [2] jsou souhrnně uvedeny v tab. 2. Ve sloupci I
jsou uvedeny hodnoty chyb v poloze bodů způsobené
zanedbáním korekce do LKS. Ve sloupci 2 jsou hod·

1

2

3

I

4

I

5

10
25

%
%

250 m
170 m

±28 m
±41 m

20 ha
9 ha

5mm

10
25

%
%

540 m
370 m

±55 m
±80 m

90 ha
43 ha

10 mm

10
25

%
%

800 m
520 m

±64 m
±llOm

200 ha
85 ha

1 mm

----

noty maximálního převýšení (10 %, 25 %) jako
funkce průměrné délky strany v síti. Ve sl. 3 jsou
maximální povolené rozsahy sítě od zvoleného počátku
O. Ve sl. 4 jsou vypočtena maximální převýšení podle
sl. 2. Tato převýšení jsou vztažena ke zvolené srovnávací rovině pro výškové řešení LKS, dané volbou
počátku O. Ve sl. 5 je uveden rozsah sítě v hektarech.
Praktické použití tabulky 2 je dále ukázáno na dvou
příkladech:
1. Je-li velikost chyby v poloze bodu způsobená zanedbáním korekce do LKS dána hodnotou I mm,
mohu při 10 % převýšení zpracovat v LKS síť
v okruhu 250 m od zvoleného počátku O. Maximální
převýšení bodů sítě od zvoleného počátku LKS je
±28 m. V takto vymezené síti mohu měřené (a upravené) veličiny považovat přímo za veličiny LKS.
Hodnoty projektu mohu též považovat za shodné
s rozměrem vytyčovací sítě. Pro vytyčování polohy
mohu zanedbat korekce úhlů (směrů) do LKS, protože chyba v poloze vytyčeného bodu, způsobená
tímto zanedbáním, bude menší než I mm. Pr9 vyty.
čování výšek však musím všechny korekce pro zenitové úhly zavádět a síť musí být alespoň jedním
bodem výškově navázána na Bpv nebo na Jaderský
výškový systém.
2. Do jaké rozlohy mohu v LKS zpracovat síť pro
tachymetrické měření, u které je možná chyba
v souřadnicích bodu sítě, způsobená zanedbáním
korekcí do LKS, daná velikostí 10 mm při 10% pře·
výšení ~ Při zvoleném počátku LKS uprostřed zpracovávané lokality do okruhu 800 m kolem počátku
LKS, tedy rozlohu cca 200 ha. Síť musí být opět
připojena alespoň jedním bodem na Bpv.
Tabulka 2 tedy ukazuje případy, ve kterých je mož.
no ze sítě zpracované v LKS polohově vytyčovat bez
jakéhokoliv zavádění korekcí. Zároveň mohu u těchto
sítí považovat přímo měřené veličiny za veličiny LKS
a nemusím zavádět převodní korekce. U sítí, jejichž
rozsah by přesáhl omezení v tab. 2 vzhledem k velikosti chyby v souřadnicích bodů způsobené zanedbáním korekcí do LKS, je nutno provést úvahu o zpracování vytyčovaeí sítě a projektu.

V předloženém článku je podána souhrnná informace
o použití LKS jako výpočetní soustavy pro zpracování
přesných lokálních sítí. Použití LKS je vhodné především v souvislosti 8 realizací velkoplošných objektů
a velmi výhodné při řešení úlohy sledování prostoro.
vých změn polohy bodů přesných lokálních sítí.
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Závěr em považuji za nutné upozornit na následující
okolnost: Při použití dálkoměrů, které na výstupu
udávají též vodorovnou délku, redukovanou měřeným
zenitovým úhlem, není možné tuto délku považovat
za délku v LKS (vyjma měření na zvoleném počátku
LKS). Zenitový úhel vždy odpovídá tížnici v daném
bodě a tedy na ostatních bodech sítě není převeden
do LKS. Tabulku 2 lze považovat za informativní
přehled použitelnosti dálkoměrů s digitálním výstupem vodorovných délek při měření přesných lokálních
sítí. Při větších rozlohách sítí, než uvádí tab. 2,je nutno
nejprve převést zenitový úhel do LKS a pak redukovat šikmo měřenou délku na vodorovnou.

[2] INGEDULD, M. a kol.: Měřické a výpočetní metody
sledování prostorové polohy bodů. Výzkumná zpráva k řešení qruhé etapy dílčího výzkumného~ úkolu
R-4-01-02-VUGK v Bratislave. Praha, FSv CVUT,
1982, 40 s.
[3] HRADILEK,
L.: Trigonometrická
nivelace a trojrozměrná terestrická triangulace. Výzkumná zpráv,!,.'přírodovědecká fakulta UK, Praha, 1979.
[4] BoRM, J.: Vyšší geodézie II --;; souřadnicové soustavy, skriptum, Vydavatelstv} CVUT, Praha, 1975.
[5] KABELAC,
J. - RACKOVA,
J.: Užití metody
trojrozměrné geodézie pro určení a vyrovnání polygonů inženýrských
staveb.
Geodetický
a kartografický obzor, 1975, č. 4, str. 103-1I0.
[6] BRTNA, M.: Studie použití kartézského systému
pro výpočty lokálních sítí. Diplomová práce ~a katedře geodézie a pozemkových úprav, FSv CVUT
Praha - 1982, 49 s.

[I] INGEDULD, M. a kol.: Měřické a výpočetní metody
sledování prostorové polohy bodů. Výzkumná zpráva k řešení Rrvní etapy dílčího výzkumného~ úkolu
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Kartografické aspekty tvorby
syntetických máp

Tematická kartografia je výrečným dokazom toho, že
tvorba máp ako celok, vo všeobecnosti, nie je ešte
dostatočne obsiahnutá a pochopená samotnými kartografmi. V proceSe tvorby (ale aj pri využívaní) sa potvrdzuje funkcia mapy ako interdisciplinárneho interpretačného prostriedku. Tematické mapy tvoria geografi, geológovia, botanici, meteorológovia, hydrológovia ... atď., t. j. množstvo roznych špecialistov-reprezentantov tak prírodovedných ako i spoločenskovedných disciplín. Kartograf sa v tomto procese
vermi často zúčastňuje iba ako kreslič, ktorý asistuje,
resp. vačšinou "spolupracuje" pri vyhotovení originálu
tematickej mapy - alebo ako reprodukčný kartograf,
ktorý obsahovú predlohu dokáže zreprodukovať, t. j.
vyhotoviť z nej mapu ako rozmnoženinu.
Niečo podobné možno pozorovať i v dnešnej topografickej kartografii. V dosledku zvyšovania stupňa
mechanigácie a automatizácie sa navonok može zdať,
že i z tvorby povodných topografických (alebo akýchkorvek základných či všeobecnozemepisných) máp
je kartograf akosi vytláčaný. Mapy "tvoria" geodeti
(niektorou z mapovacích metód) alebo fotogrametri
(z leteckých alebo kozmických snímok) a kartografi opa ť
"asistujú" pri niektorej zo záverečných fáz takejto
tvorby? Alebo sú tu len na tvorbu odvodených máp?
Ako je to vlastne s "asistenciou" kartografov pri
tvorbe máp v súčasnej spoločnosti, charakterizovanou
stále sa zvyšujúcou mierou derby práce?

Odpoveď nie je ťažko nájsť. Asistencia kartografických kresličov, redaktorov alebo kartoreprodukčných
pracovníkov je len formáhtym, vonkajším javom v modernej tvorbe máp. Dokonca sa tematické mapy tvoria
i bez tejto asistencie - priamo špecialistami roznych
vedných odborov (napr. i pomocou počítačov). Avšak
každý takýto špecialista mOže mapu vytvoriť iba vtedy, ak okrem poznatkov z vlastného odboru bude mať
a bude vedieť aplikovať (prípadne i tvorivo rozvíjať)
kartografické poznatky. Ak tvorí mapu napr. geológ,
automaticky už odvtedy ako začne uvažovať o tom
ako ju vytvoriť - začína byť (bez ohradu na to či si to
uvedomuje alebo nie) aj kartografom.
Preto úlohou kartografov je - aj keď často priamo,
fyzicky neasistujú pri tvorbe tematických máp - dať
všetkým reprezentantom roznych vedných odborov metodiku
mapovej tvorby. Zatiar táto metodika
existuje ako historicky nazhromaždený a doposiar ešte
nedostat,očne teoreticky prepracovaný a klasifikovaný
súbor metód (sposobov) kartografického vyjadrovania
sa (interpretácie). Do tohoto súboru metód zatiar
prispievajú viac než samotní kartografi reprezentanti
roznych vedných odborov, ktorí sú "nútení" sami hradať najvhodnejšie vyjadrovacie prístupy a prostriedky
na interpretáciu svojej témy. Neraz sme svedkami
vynikajúceho kartografického myslenia, ale rovnako
často z takýchto "dielní" vychádzajú mapy možno
s vynikajúcim tematickým obsahom, ale na primitívnej kartografickej úrovni. Zvolia sa napr. nevhodné
vyjadrovacie prístupy i prostriedky, ktoré v lepšom
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prípade vie interpretovať len sám autor, ale v tom
horšom prípade vzbudzujú u čitateIa mapy akékorvek
iné, len nie správne vnemy. Vyhotovovanie máp-rébusov nie je dnes žiadnou zriedkavosťou. A keď sa
k tomu pridá i dezorientačná tendencia v pojmovo-terminologickej oblasti, niet sa čo diviť, že nad vzniklou
situáciou nemožno vysloviť spokojnosť.
Jednou z takýchto problematických oblastí tematickej kartografie je aj oblasť analytických, komplexných a syntetických máp.

S definičnými výkladmi týchto troch termínov či už
v Mnohojazyčnom slovníku technických termínov
v kartografii [4] alebo v Slovenskej kartografickej terminológii [7] nemožno vysloviť spokojnosť. Z týchto
prameňov si nemožno urobiť dostatočne správny
obraz o problematike týchto troch základných typov
máp. pre rozlíšenie typu mapy je doležitý metodický
princíp spracovania-podania obsahu mapy: podrobné
vyjadrmie rozmiestnenia jedného javu (jednej charakteristiky) na danom území určuje typ analytickej
mapy, vyjadrenie rozmiestnenia komplexu viacerých
javov (alebo viacerých charakteristík jedného javu)
určuje typ komplexnej mapy a integrované vyjadrenie
súvzťažnosti viacerých javov, resp. ich charakteristík
v podobe kvalít vyššieho rádu - určuje typ syntetickej mapy. Podrobnejšie:
Analytická
mapa vyjadruje výskyt, rozmiestnenie určitého elementárneho javu, t. j. javu. ktorý sa
ďalej nedelí, napr. podrobná mapa sídiel, výskytu
niektorého nerastu, mapa teplot, množstva zrážok,
hibok, výšok ... apod., vyjadrených vpodobe bodovolokalizovaných značiek, izočiar, kartogramu, elementárnych areálov, nedelených čiar pohybu a pod. Podstatným pre vyčlenenie analytickej mapy je vyjadrenie jednotlivých (nezložených, elementárnych) objektov, javov, alebo len jednotlivých charakteristík
(každej charakteristiky zvlášť na samostatnej mape).
Komplexná
mapa vyjadruje výskyt určitého javu, chápaného ako komplexu, ktorý pozostáva z jednotlivých zložiek tak, že sa vyjadruje celý tento komplex naraz na jednej mape, napr. mapa sídiel, ktorá
vyjadruje druhy sídiel (ich klasifikáciu, štruktúru
a ich ďalšie vlastnosti), súbor ktorých možno považovať za komplex (či už čiastkový, alebo úplný), ďalej
mapa priemyslu, ktorá vyjadruje všetky, alebo aspoň
hlavné, dominujúce druhy priemyslu, topografická
mapa, ktorá vyjadruje komplex rovnoznačných, rovnako doležitých prvkov na povrchu zeme - analogicky mapa hospodárstva, synoptická mapa (komplexná mapa počasia) a pod.
Syntetická
mapa vyjadruje určitý zložitý jav,
chápaný ako systém, zložky ktorého vznikli v dosledku
integrácie, vyššej abstrakcie viacerých elementárnych
(analytických) alebo komplexných javov alebo charakteristík. Syntetickou je napr. mapa klimatických
oblastí (zón, regiónov, typov a pod.), ktorá nevyjadruje jednotlivo teploty, zrážky a ďalšie elementárne
charakteristiky klímy v interakcii s reliéfom daného
územia, ale ktorá vyjadruje určitú syntézu týchto
charakteristík v podobe zovšeobecňujúcich kategórií,
napr. v členení na nížinné, podhorské, kotlinové,

horské a vysokohorské klimatické oblasti. Iné príklady: mapa regionálneho geomorfologického členenia, typov reliéfu, geoekologických typov, využívania
zeme - a mnohé ďalšie, ktoré možno názorne vidieť
v národných atlasoch (napr. i v Atlase SSR) alebo
v iných komplexných atlasoch.
Základy metodiky kartografického spracovania analytických, komplexných a syntetických máp sú uvedené prakticky vo všetkých fundamentálnych kartografických publikáciách
(učebniciach, monografiách
a pod.), ale treba konštatovať, že sú ešte stále málo
rozpracované do hibky i šírky. V západnej kartografickej literatúre badať v tomto smere určitú stagnáciu.
V súčasnom období sa vyvíja aktivita najma v kartografickej literatúre socialistických štátov a k rozvoj u
danej problematiky prispieva obzvlášť novými poznatkami prof. K. A. Sališčev, napr. v najnovšom
vydaní Kartovedenija [6].
Z hradiska kartografických vyjadrovacích metód je
zaujímavé to, že pre syntetické mapy sa najčastejšie
používa metóda areálov, chápaná v roznej terminológii ako metóda kvalitatívneho pozadia, ako metóda
farebných odtieňov a pod. Táto istá metóda sa však
používa i pre analytické mapy - na vyjadrovanie
elementárnych areálov. Preto treba rozlišovať medzi
podstatou a obsahovou povahou areálov. Kartografom, ktorí sa začali zúčastňovať na dotváraní mapy až
po vyhotovení autorského originálu syntetickej mapy,
by sa mohlo zdať, že ich úloha je celkom rahká: vorba
x odtieňov farieb (alebo x druhov vzorkových rastrov)
pre x areálov pre nich neznamená vážnejší problém.
Avšak nerozlíšenie analytického areálu od syntetic.
kého može sposobiť vážne problémy pri čítaní mapy,
čo sa prakticky rovná znehodnoteniu chápania obsahu
mapy, ku ktorému sa dospelo spravidla zložitou cestou.
Treba si preto ozrejmiť vecnú i klasifikačno-hierarchickú podstatu syntetických areálov na príklade regio.
nalizačných a typologických máp.

Zatiar najrozšírenejším prípadom kartografického vy·
jadrovania geografickej syntézy sú regionalizačné
a typologické (niekedy tiež sa používa termín "typizačné") mapy.
Pod regionalizáciou
sa rozumie osobitný druh
vedeckej systematizácie, založený na územnom princípe vyčleňovania jednotiek roznych rádov, pričom
tieto jednotky majú individuálny charakter.
Typologizácia
(typizácia) je tiež vedecká metóda
klasifikácie súborov,systémov javov, ktoré sa určitým
sposobom vzťahujú na povrch planéty, avšak ktoré sa
nevyčleňujú ako individuálne, neopakovaterné územné
jednotky (ako pri regionalizácii), ale ako triedy integrovaných javov, ktoré majú všeobecný charakter.
Príkladom regionalizácie je mapa "Geomorfologické
jednotky"
[2], príkladom typologizácie je mapa
"Typologické členenie reliéfu" [3] obe z Atlasu SSR.
V tomto atlase je samozrejme celý rad regionalizačných a typologizačných máp, ale vyššie spomenuté
príklady sa zdajú byť najvhodnejšie,pretože na základe
ich legiend je možné vydedukovať si rozdielnosti
v povahe interpretovaných javov.
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Pri regionalizácii a typologizácii existuje vždy určitá
teória (t. j. systém určitých zásadných vedeckých
princípov) a metodika (chápaná ako súbor určitých
osobitných ciest získavania a analýzy podkladových
údajov) vyčleňovania regiónov alebo typov. Keďže
kartograf svojimi prostriedkami vyjadruje tieto regióny alebo typy, musí v záujme správnosti a náležitej
kvality hlbšie vniknúť do problematiky tohoto vyčleňovania. Každé abstrahovanie, a teda i každá syntéza - i keby bola akokorvek objektivizovaná - je
poznačená určitým stupňom subjektívnosti, tendenčnosti. Pokiar to autor syntézy podrobnejšie nevyjadril
už pri predchádzajúcej spolupráci s kartografom, resp.
ak nepoužil vo všeobecnosti (alebo kartografovi) známu metodiku, treba aby poskytol každému spracovateTovi mapy (prinajmenšom jej kartografickému redaktorovi) niekorko nevyhnutných
informácií, na
ktoré je možné sa opierať v rozhodovacom procese
voTby vyjadrovacích prostriedkov alebo metód spracovania mapy.

Jednou z vermi doležitých informácií pri kartografickej interpretácii syntézy je použitá klasifikácia (obr.
1.1), alebo logické delenie (obr. 2.1). Klasifikácia je
príznačná pre grupovanie, systematizáciu územných
jednotiek určitej hierarchie vlastností, pričom v smere
šípky na obr. 1.1 ide o zovšeobecňovanie-syntézu
a na obr. 2.1, ktorý ilustruje princíp logického delenia
ide o konkretizáciu-analýzu. Pri klasifikácii každý
rád triedy je súborom (sériou, systémom) alebo kategóriou, pri logickom delení, ktoré je príbuzné klasifikácii (a preto je ho dosť obťažné rozlíšiť samotnému
kartografovi bez spolupráce s autorom syntetickej
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tematickej mapy) ide o vyčleňovanie jednotlivých
individualít, druhov (tried a podtried) podra rovnakého
princípu. Jednotlivé triedy sú vyčleňované zhora smerom dolu [1].
Pre kartografa pochopenie smeru členenia znamená
takú vorbu odtieňov farieb či vzoriek rastrov (pretože
tieto dva druhy vyjadrovacích prostriedkov pripadajú
najviac do úvahy), ktorá by umožňovala na finálnej
mape v prvom prípade rozlišovanie tried nižších rádov
v rámci tried vyšších rádov a v druhom prípade úsťovanie spolupatričnosti tried vyšších rádov v rámci
kaž dej triedy nižšieho rádu (lebo poradie rádov v 10gickom delení je opačné ako pri klasifikácii). Ide tu
v podstate o vorbu takých skupín (rodín) farieb alebo
vzoriek rastrov (obr. 1.2 a 2.2), ktoré by umožňovali
pri čítaní mapy buď zložiteTnosť, zoskupiteTnosť jednotiek nižšieho rádu na pozadí jednotiek vyššieho
rádu (1 --+ 4 - syntetičnosť regiónov), alebo rozložiteTnosť jednotiek vyššieho rádu na jednotky nižšieho
rádu (1' --+ 3' - analytičnosť regiónov). Dodržanie
takýchto pravidiel priraďovania jednotlivým rádom
konkrétnych farieb alebo rastrových vzoriek už vonkoncom nie je záležitosť jednoduchá. Vyžaduje si to
od kartografa buď značné empirické skúsenosti, alebo
používanie vhodne zostavených kartografických pomocok (signík), t. j. vzorníkov, albumov farebných
kombinácií a vzorkových rastrov.
To sú však len klasifikačné aspekty, ktoré treba
rešpektovať pri kartografickom vyjadrovaní syntetických regiónov.
Ďalšími informáciami, doležitými pre kartografa sú
najma:
- potreba zdoraznenia kladnosti alebo zápornosti
niektorých tried,
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Obr. 1.2: Princíp klasifikácie v kartografickom vyjadrení pomocou vzoriek rastrov,. vyš.šie rády sa spravidla vyjadrujú
vzorkovou lineárnou značkou

-

potreba zvýraznenia podpriemernosti
priemernosti príslušných tried,

alebo nad-

-

potreba vyjadrenia príbuznosti, inklinácie (a naopak, nepríbuznosti) niektorých tried navzájom,

-

potreba vyjadrenia niektorých prírodných krajinných črt (nížinnosť, hornatosť, lesnatosť, zonálnosť a pod.),

-

prednostné vyjadrenie regionalizačných alebo typologických (regiónotvorných alebo typotvorných)
faktorov - a ak to konkrétny prípad dovolí, aj vyjadrenie ďalších dóležitých druhoradých faktorov.

Pri kartografickom vyjadrovaní týchto "vlastností"
regiónov alebo typ ov treba ďalej rešpektovať platnosť
zákona asociatívnej konvenčnosti [5].

ó. Problém presnosti hranic typov

kontúr regiónov alebo

Regióny alebo typy - to sú spravidla vždy vo vačšej
či menšej miere abstraktné jednotky. Vyčleňujú sa na
základe súborov pravidiel, čo v preklade na jazyk kar-

tografie znamená vnesenie zásady znakovej konvenč
nosti. Z prírody vyčleňovacieho procesu vyplýva, že
lokalizácia hraníc-kontúr
regiónov či typov - pokiar
neprebiehajú po konkrétnych prírodných alebo poli.
ticko-administratívnych
hraniciach nemusí byť
vždy striktná. V závislosti na mierke mapy, v ktorej
sa regionalizácia alebo typologizácia vykonáva, sú
tieto hranice viac či menej "nepresné". Časté, ba možno povedať, že pre tieto dva druhy syntetických máp
charakteristické, sú prípady, kedy rozhranie dvoch
regiónov alebo typov prechádza "kdesi tu", "niekde
tadiarto". To je pre kartografa neprirodzená požiadavka, pretože podra kartografických zákonov (a konkrétnepodra zákona priestorovej konkrétnosti) by sa
na presnej mape nemala objaviť nepresná lokalizácia
žiadneho implantovaného prvku. Nehradiac na to
tento stav pri regionalizácii alebo typologizácii nastáva, avšak to nijako neznamená zníženie vedeckej pressnosti a priestorovej konkrétnosti mapy. Takáto
"nepresná" hranica sa na mape vyjadruje vornejším,
zhladenejším priebehom, na rozdiel od "presného", viac
lomeného priebehu hranice v takých miestach, kde ide
po konkrétnom topografickom prvku. Mapa celkom
prirodzene znáša tieto "nepresnosti", veď v ·dósledku

}
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Obr. 2.2: Princip logického delenia v kartografickom vyjadrení pomocou vzoriek rastrov,. nižšie rády sa spravidla vyjadrujú vzorkovou lineárnou značkou
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generalizácie, ktorá je tým vačšia čím je mierka mapy
menšia, aj topografické prvky strácajú svoju klasickú
presnosť. Napríklad, celkom prirodzene prijímame to,
že na rieke nie sú vyjadrené všetky jej záhyby, meandre (hoci vieme, že v skutočnosti existujú), nie je na
nich úplne podrobná ani hranica lesa, ani priebeh
cesty, ani priebeh vrstevnice! Dokonca mnohé prvky
sa v mape menšej mierky úplne strácajú. Čím sú teda
hranice-kontúry
syntetických areálov nepresnejšie
v porovnaní s vyššie spomenutými prípadmi 1!
Priebeh hraníc syntetických areálov predsa len
ovplyvňuje charakter topografického podkladu. Nejde
teda o presnosť, ale o zosúladenosť, čo znamená, že
ako podklad pre syntézu sa nehodí akákorvek podkladová mapa. Treba dbať na to, aby v podklade boli
len také prvky (a takého charakteru), ktoré sú pre
lokalizáciu kontúr syntetického areálu alebo typu relevantné. Aj v tomto ohrade treba rešpektovať platnosť
ďalšieho kartografického zákona - zákona harmonizácie [5].

Okrem už spomenutých základných informácií, ktoré
kartograf nevyhnutne potrebuje na to, aby pomocou
prostriedkov kartografického jazyka správne interpretoval zámer autora syntézy, existuje ešte niekorko
teoreticko-metodologických princípov, ktoré sú implicitne obsiahnuté v syntéze a ktoré neslobodno pri vyjadrovaní potláčať, alebo eliminovať. Tieto aspekty princípy bývajú natofko podstatné, že si vynucujú
zavádzanie ďalších prívlastkov k syntéze, ako napr.
mapy genetické, valorizačné, diagnostické, prognostické, trendové, statické, dynamické, hypotetické,
kvalifikačné, kvantifikačné, klasifikačné, reziduálne atď., atď.
Genetický
princíp tkvie v zohfadnení póvodu,
veku, dejín vývoja regiónov (typov), vďaka čomu ide
o pevnejšie podloženie stability vyčlenenia, cel~stvosti
a miesta v taxonomickom systéme. Bez neho py bolo
problematické, alebo oslabené poznanie štruktúry
a vzájomných vzťahov, ako i tendencií ďalšieho rozvoja regiónov (typov).
Valorizačný
(evaluačný, evalvačný) princíp
je
vlastne spósob hodnotenia - skúmania jednotlivých
tried syntetických javov z róznych hfadísk vhodnosti
alebo iného kritéria úžitku pre spoločnosť, alebo pre
daný cief syntézy - niekedy i jedného javu voči druhému prostredníctvom zvolených kritérií hodnotenia.
Diagnostický
princíp
neznamená analýzu, ale
také usmernenie syntézy, ktorá by na základe integrácie viacerých analytických javov náležite charakterizovala skúmaný javový systém (t. j. dostatočne
by ho diagnostikovala). Pretože javové systémy bývajú spravidla zložité, aj ich diagnóz móže byť viac než
jedna. Stáva sa to najma vtedy, ak sa diagnóza robí
za určitým účelom (valorizačným, prognostickým
a pod.).
Prognostický
princíp je očividný už zo svojho
pomenovania. Obvykle móže ísť o extrapoláciu urobenú z minulého a súčasného stavu pre určité obdobie
do budúcnosti, alebo o inak získanú a vedecky podloženú predpoveď (niekedy móže ísť aj o vedeckú intuíciu).

Ostatné princípy sú dosť dobre pochopitefné už zo
svojho pomenovania. Časté sú prípady združovania
róznych princípov. Neustále však vznikajú nové a nové
princípy tvorby syntetických máp a preto kartograf
musí neustále sledovať rozvoj iných vied, rozvoj nových teoreticko-metodologických
prístupov vóbec.
Neobvykle vefa takýchto princípov preniká do róznych
vied - a ich prostredníctvom i ku kartografovi najma z oblasti filozoficko-matematicko-kybernetickej.
Treba konštatovať, že tieto princípy sa na syntetickej mape spravidla vermi obťažne odzrkadrujú, interpretujú. Avšak úlohou kartografa je maximálne podporiť autorské myšlienky napr. dynamičnosti, hierarchizácie (jej plynulosti, schodkovitosti, kontrastnosti),
hodnotovosti a pod. Nie sú zriedkavé také prípady, keď
je nad sily kartografa, t. j. nad vypovedacie možnosti
kartografického jazyka, zdórazňovať tieto profilujúce
princípy syntézy. Ale aj tak sa od kartografa vyžaduje
znalosť "pozadia" každej syntézy na to, aby ju neskreslil, nenivelizoval, nepokazil. Nie je to vonkoncom
fahká záležitosť. Potvrdzujú to i skúsenosti získavané
na Geografickom ústave SAV v Bratislave pri tvorbe
máp zo "Súboru diagnostických a prognostických máp
o krajine a životnom prostredí" v mierke 1 : 500 000,
ktoré vznikajú v rámci regionálnej geografickej syntézy

SSR.

Tvorba syntetických máp nebola a nie je iba výlučnou
doménou kartografov, a ani ňou pravdepodobne nikdy
nebude. Je to jedna z problematík, oblastí tematickej
kartografie, ktorej kartografia poskytuje spasob vyjadrovania a príslušná tematická disciplína zasa obsahovú náplň. Dobrý výsledok možno docieliť len vtedy,
ak sa metodika obidvoch partnerských disciplín bude
vzájomne a harmonicky dopÍňať. V žiadnom prípade
by medzi nimi nemal nastať stav podceňovania alebo
preceňovania. Špeciálnym (tematickým) disciplínam
(geografii, biológii, geológii, atď.) sa nevyplatí nedoceňovať kartografiu s jej metodicko-vyjadrovacími
a technickými možnosťami, pretože sa im to spravidla
vždy "vráti" v podobe nepodarenej mapy (buď príliš
triviálnej, primitívnej, alebo príliš zložitej a nerozrozumitefnej). Kartografii sa zasa nevypláca nedoceňovať
problematiku tematického obsahu, pretože rovnako
ako i v prvom prípade, maže sa docieliť len a len zlý
výsledok, ktorý by ju nectil, ba čo je pre ňu horšie,
kartografia by tak strácala dóležitý prameň a impulz
svojho rozvoja. Nie je žiadnym tajomstvom, že najvačšie rezervy rozvoja kartografickej metodiky sú
práve v tematickom mapovaní.

[IJ GRIGG, D.: The Logic of Regional Systems. Annals
of the Association of American Geographers, 55,
1965, s. 465-491.
[2J MAZÚR, E. - LUKNIŠ, M.: Geomorfologické jednotky. [M 1 : 500 OOO.JIn: Atlas ~SR. [Kapitola IV
- Povrch.J Bratislava, SAV a SUGK 1980, s. 54 až
55 [mapa Č. 16J.
[3] MAZÚR, E.: Typologické členenie reliéfu. [M
1 : 500000.] In: Atlas SSR. [Kapitola IV - Povrch.J Bratislava, SAV a SÚGK 1980, s. 50-51
[mapa Č. 12].
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v Bratislave

Návrh siete na sledovanie recentných
horizontálnych pohybov Malých Karpát

Oblasť Malých Karpát sa už niekoTko rokov systematicky sleduje z hfadiska recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu. Na tieto účely sa tu vykonávajú opakované výškové merania metódou zvlášť
presnej nivelácie, ako aj pravidelné tiažové merania.
O výskumných prácach na geodynamickom polygóne,
ktorý týmto územím prebieha a o prvých dosiahnutých
výsledkoch boli už čitatelia informovaní na stránkach
náš ho časopisu [1], [2]. Na základezistených vertikálnych pohybov možno predpokladať, že v tejto oblasti
dochádza aj k pohybom horizontálnym a bolo len
otázkou času, kedy sa prikročí k pokusom pripojiť
k doteraz vykonávaným výškovým a tiažovým mera·
niam aj polohové merania, ktoré by mali tieto pohyby
odhaliť a prispieť ku komplexnejšiemu poznaniu dynamických vlastností zemskej kóry.
Je zrejmé, že vybudovanie siete, ktorá by vyhovovala požiadavkám sledovania recentných horizontálnych pohybov zemského povrchu, že záležitosť
pomerne nákladná a vypracovanie projektu takejto
siete úloha náročná a veTmi zodpovedná, vyžadujúca
určité znalosti a skúsenosti z projektovania lokálnych
sietí a plánovania presnosti merania. Ako bude ukázané ďalej, určité predpoklady na úspešné zvládnutie tej·
to úlohy sa vytvorili vypracovaním postupov optimalizácie budovania geodetických sietí na základe teórie
optimálneho experimentu.

V rámci riešenia výskumnej úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky [3] bola navrhnutá kombinovaná
sieť na sledovanie vodorovných
pohyb ov zemského
povrchu. Z bodov Čs. trigonometrickej siete boli vybrané body, tvoriace takú kQnfiguráciu, ktorá by
umožňovala sledovať pohyb hrebeňa Malých Karpát
vzhTadom na okraje Záhorskej ,a Podunajskej nížiny.
Pri vofbe bodov sa súčasne prihliadalo na priebeh trasy
geodynamického polygónua tektonických zlomových
línií po oboch stranách Malých Karpát. D1žky strán
boli volené tak, aby ich bolo možné merať Geodimet-

rom 8 firmy AGA. Uhly by sa merali presným teodoli·
tom,napr.
Wild T 3. Dosah Geodimetra 8 umožnil
voliť strany pomerne dlhé, zvýšiť tak relatívnu
presnosť v určení d1žky a súčasne znížiť počet bodov siete
(obr. 1).
V tom istom čase sa riešila na Výskumnom ústave
geodézie a kartografie v Bratislave výskumná úloha
štátneho plánu "Výskum technológie budovania geodetických sietí z aspektov kritérií optimality". Táto
výskumná úloha nadvazovala na výsledky riešenia
predchádzajúcich výskumných úloh, ktoré boli v skrátenej podobe zverejnené i v našom časopise [4], [5].
Metódy optimalizácie budovania geodetických sietí,
vychádzajúce z teórie optimálneho experimentu, boli
už v tom čase rozpracované do realizačnej podoby,
a to umožňovalo vypočítať optimálny plán navrhovanej siete včítane konfidenčných elíps na jednotlivých
bodoch, ktoré možno očakávať pri dodržaní známej
apriórnej presnosti použitých prístrojov a meracích
postupov. D-optimálny plán pre dva varianty tejto
siete bol publikovaný v [6]. Neskór bol pre túto sieť
vypočítaný A-optimálny plán. Rozdelenie absolútnych
početností merania jednotlivých uzlov (sprostredkujúcich veličÍn - d1žok a uhlov) je zrejmé z obr. 1.
Parametre konfidenčných elíps, zodpovedajúcich elipsám strednej chyby, uvádza tabuTka 1. Kombinovaná
sieť na sledovanie horizontálnych pohybov tu vystupuje pod pracovným názvom HOPOSIEŤ. Nevýhodou
tohto variantu je to, že body, nachádzajúce sa na hrebeni Malých Karpát, sú v hustom bukovom lese s výškou stromov nad 20 m. Realizácia tejto siete by si teda
vyžiadala rozsiahle prieseky.
3. Návrh polygónovej siete
Nasadenie presného diaTkomera Mekometer ME 3000
do praxe naznačilo inú možnosť riešenia. Zaoberali
sme sa myšlienkou navrhnúť cez Malé Karpaty polygónovú sieť, v ktorej strany by sa merali Mekometrom.
Takáto sieť by nevyžadovala také dlhé prieseky a mohla by sa bližšie primykať k trase geodynamického polygónu. Dokonca by bolo možné ni.ektoré body _siete
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Obr.1: A· a D-optimálny plán pre variant HOPOSIEŤ.
7 - početnost v A-optimálnom
málnom pláne

pláne; 6 - početnost v D-opti-

variantov polygónových ťahov s pracovnými názvami
PGSTl, PGST2, PGSIEŤl a PGSIEŤ2. Varianty
PGST2 a PGSIEŤ2 sa od variantov PGSTl a PGSIEŤl
Postup
práce: Na listoch Základnej mapy ČSSR líšia zložitejším zakončením na Záhorskej a Podunajskej nížine, varianty PGSTl a PGST2 od variantov
1 : 10 000, v blízkosti trasy geodynamického polygóPGSIEŤl a PGSIEŤ2 vynechaním bodov č. 2 a 3 na
nu, na ktorom sa vykonávajú spomínané pravidelné
hrebeni
Malých Karpát.
výškové a tiažové merania, bolo navrhnutých niekofko
Pri vofbe bodov polygónového ťahu sa vychádzalo
z požiadavky, aby dížka strán s ohfadom na dosah
Mekometra nepresiahla 2500 m. Poloha bodov bola
Tab. 1: Parametre elíps pri A-optimálnom a D-optimálspresnená rekognoskáciou. Konfigurácia bodov jednom pláne variantu HOPOSIEŤ
notlivých variantov polygónových ťahov je zrejmá
A-optimálny plán
D.optimálny plán -~ z obr. 2, na ktorom sú pre najjednoduchší variant
N = 125
N = 125
PGSTl uvedené zároveň absolútne početnosti merania
určené A-optimálnym a D-optimálnym plánom. ParaPootoPootometre konfidenčných elíps, zodpovedajúcich elipsám
A
čenie I [X:m] [r:m]
čenie
01810bodu
[mm] I [r:m]
strednej chyby pre tento variant, uvádza tabufka 2.
[ 0]
[0]
Kombináciou variantu HOPOSIEŤ s polygónovým
95,8
2,5
1,1
31
1,6
87,5
1,9
ťahom vznikol variant s pracovným názvom KOMBI
32
94,6
1,6
3,4
89,2
1,1
3,5
a jeho redukovaná verzia KOMBIRED (bez hodov č. 2
80,9
33
3,1
4,5
96,1
3,7
5,6
a 3 na hrebeni). Konfigurácia tejto siete s vypočítaným
34
109,1
4,7
70,7
3,3
3,3
5,1
D-optimálnym plánom pre variant KOMBIRED je na
35
88,4
3,1
5,0
93,8
4,8
8,1
123,5
36
3,4
6,9
62,2
5,5
9,7
obr. 3. Parametre konfidenčných elíps pri tomto pláne
135,8
3,2
84,3
2,3
37
2,7
2,9
sú v tabufke 3.
150,6
38
3,6 121,7
2,4
2,6
3,0
Meranie dížok vo variante HOPOSIEŤ (a zhodných
dížok vo variante KOMBI, resp. KOMBIRED) sa
Relativizované elipsy
predpokladalo vykonať Geodimetrom 8. Vo všetkých
variantoch siete sa predpokladalo meranie uhlov sekun35-31
5,5
93,1
9,4
dovým teodolitom (napr. Wild T 3) v laboratórnych
120,2
36-31
3,8
8,1
6,1 11,0
64,9
36-35
6,8 4,4
7,1
jednotkách. Na účely výpočtu optimálnych plánov
75,9
5,3
33-31
3,5
navrhovaných sietí včítane konfidenčných elíps sa za
125,5
8,9
36-38
5,1
strednú chybu jedného merania dížky Mekometrom
82,8
33-38
5,1
5,8
ME 3000 prevzal údaj výrobcu, t. j.

prakticky stotožniť s bodmi polygónu, čo by bolo
z hradiska komplexného sledovania lokality vefmi výhodné [7].

I

I

-
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Tab. 2: Parametre elíps pri A.optimálnom a D.optimál.

~q-- --9~

nom pláne variantu PGSTI
A.optimálny plán
N = 136
Oíslo
i>odu

14
38
1
6
7
8
9
4
12
13
15
16
17
18
19

pooto./
A
čeníe [mm]

I [mm
B
I pooto·1
1 čeníe
i

[0]

90,3
91,1
91,1
83,9
70,5
84,0
98,9
91,5
92,6
89,8
86,0
77,2
97,0
93,9
80,3

\\
/I
\\ / I
\Y I

D·optimálny plán
N = 86 (136)

1,6
1,6
1,6
2,8
3,8
3,0
3,6
2,5
2,2
1,8
1,7
1,7
2,3
2,4
2',7

3,91
4,0
4,0
9,2
9,3
12,3
11,3
7,2
5,1
4,2
3,4
3,2
3,5
5,3
8,5

[0]

92,0
92,1
92,3
85,5
74,9
84,6
98,2
92,4
94,1
92,0
90,3
78,7
104,0
95,9
81,2

B

A

[mm]

1,8
1,8
1,8
3,0
4,7
3,3
3,6
2,4
2,3
2,1
1,9
2,1
3,4
2,4
3,3

(1,4)
(1,4)
(1,4)
(2,4)
(3,7)
(2,6)
(2,9)
(1,9)
(1,8)
(1,7)
(1,5)
(1,7)
(2,7)
(1,9)
(2,6)

[mm]

I
I

8,8
8,8
8,9
16,9
16,8
26,4
24,3
13,5
10,0
8,9
7,5
6,5
6,5
10,8
18,3

O()

~

I

(7,0)
(7,0)
(7,1)
(13,4)
(13,4)
(21,0)
(19,3)
(10,7)
(8,0)
(7,1)
(6,0)
(5,2)
(5,2)
(8,6)
(14,5)

I~

Re!ativizované elipsy
14
7- 1
9-14

67,3
98,6

I

3,9 10 70
,41 ,797,5
4,4 1 14,3

4,0 (3,2) 118,3 (14,5)
4,3 (3,4) 31,8 (25,2)

~
,,:
..c

o

m~O)

= 0,2 mm

+ 1,0 mm

8

~
~o
~
~
.,.,

[km].

Za strednú chybu jedného merania dížky Geodimetrom
8 sa do výpočtu použil vzťah odvodený pre konkrétny
diaTkomer, a to

.,;

1a"l
....;

E-i

Uhly v polygónových ťahoch by sa podTa predpokladu
mali merať so strednou chybou m<;;) = 0,7" (str. chyba
smem m~) = 0,5"). Vo variantoch HOPOSIEŤ a KOM·
BIRED sa uvažovalo so strednou chybou m~) = I".
Na prieskum viditeTnosti zámer a odhad dížky
priesekov boli vykreslené pozdížne profily v smere po·
lygónových i trigonometrických strán.

Po vypracovaní jednotlivých návrhov, výpočte opti.
málnych plánov a predbežnom ekonomickom rozbore
bolo možné porovnať jednotlivé varianty z hTadiska
presnosti a ekonomickej náročnosti. Za porovnávacie
hTadiská boli zvolené nasledujúce kritériá:
a) počet bodov siete;
b) celková dížka predpokladaných
priesekov pred
výpočtom a po výpočte optimálneho plánu;
c) potreba určenia výšok bodov niveláciou;
d) počet uzlov (dížok a uhlov) pred výpočtom a po výpočte optimálneho plánu;
e) celkový počet meraní;
f) predpokladaná
(dosiahnuteTná) presnosť získaná
meraním podTa vypočítaného optimálneho plánu
pri dodržaní apriórnej presnosti, vyjadrená elipsami
strednej chyby:
fa) maximálne polosi elips relativizovaných vzhTa·
dom na referenčný systém;
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Tab. 3: Parametre elíps pri D-optimálnom
tu KOMBIRED
N

=

pláne varian-

fb) polosi elíps na bodoch Záhorskej a Podunajskej
nížiny relativizovaných vzhfadom na niektorý
z bodov na hrebeni Malých Karpát.

120

Výsledky tohto porovnania sú uvedené v tabufke 4.
I

Čí8!O bodu

31
:32
33
34
35
36
37
38
I

5
12
13
14
15
16
17
18
19

Pootočcnie

I

[0)

I

105,7
105,8
83,6
100,2
96,2
123,5
1I0,1
104,4
104,0
90,0
94,5
91,2
109,1
79,5
94,0
105,2
100,9
92,2
Relativizované

33-31
34-31
35-31
36-31
36-38
35-38
35-14
33-14

82,4
95,1
99,6
1I9,0
1I9,1
97,5
100,6
70,3

A
[mm]

4,2
4,2
4,6
5,7
3,3
7,1
3,7
2,5
1,9
3,3
2,8
2,7
2,8
2,9
2,7
3,1
2,9
4,0

I

B
[mml

7,0
7,1
10,4
10,0
16,2
20,3
6,4
5,3
6,4
10,0
9,3
8,3
5,3
5,7
6,6
8,9
1I,1
13,6

elipsy
6,0
5,0
6,2
8,1
8,1
4,5
4,2
4,1

1I,6
1I,0
20,8
24,3
24,2
20,5
20,6
1I,2

Vysvetlivky k jednotlivým kritériám:
K bodu a): Vo všetkých variantoch sa v zaUjme
vylúčenia chýb z nepresného centrovania meracích
prístrojov, signálov a odrazových systémov, ako aj
v záujme zachovania identity bodov počas celého
sledovaného obdobia predpokladá vybudovanie pevných meračských stanovísk - pilierov so zariadením
na závislú centráciu. (Cena jedného piliera je asi
10 tis. Kčs.)
K bodu b): Celková ídžka priesekov bola určená z pozdížnych profilov a lesníckych máp pre všetky uzly
jednotlivých variantov. Po výpočte optimálneho plánu
bola táto dížka upresnená podfa vybraných uzlov
v tom-ktorom optimálnom pláne.
K bodu c): S ohfadom na značné prevýšenia medzi
niektorými bodmi a požadovanú vysokú presnosť merania dížok Mekometrom je dóležité dostatočne presne
poznať výškové rozdiely, čo vyvolá potrebu určiť
výšky niektorých bodov niveláciou. To mOže do istej
miery zvýšiť náklady na vybudovanie siete, hlavne ak
ide o body vzdialené od trasy geodynamického polygónu a bodov Československej jednotnej nivelačnej
siete. Celkový počet bodov, ktorých výšky je potrebné
určiť niveláciou, je II. (Ide o body č. 1, 4, 6, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 a 38-pozri
obr. 2.) Ikeďvtabufke4
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Tab. 4: Porovnanie roznych variantov sietí na sledovanie recentných horizontálnych
z hfadiska presnosti a hospodárnosti
Celková dif.ka
priesekov
vm
Variant

Počet
bodov

po výpočte
optireálneho
plánu
D

HOPOSIEŤ

8

3500

PGSTl

15

i

O

I

A

57 (19/38)
24 (l3/11)\24

D

125

A

I

2120

5290
5290 I

8,2 km/7903,-

36 (17/19)
36 (17/19)\36

(136)
86

136

(17/19)

54 (28,26)

6,9 km/7397,-

18

2190

PGSIEŤl

17

2900

--

1l,1/6,2

8,9/5,1

(21,0/2,6)
26,4{3,3

12,3/3,0

(25,2{3,4)
31,8{4,3

14,3/4,4

I

I

PGSIEŤ2

20

2970

92 (33/59)

I

I

20,3/7,1
24,3/8,1

--

63 (26/42)

I

20

120

44 (28/16)1

PGST2

KOMB!

A

6,9/3,4

9,7/5,5

I

I
18

I

D

125

(19/5)

relativizované
elipsy
strednej chyby
[mm]

--

212012120
KOMB!RED

max.

po výpočte
optimálneho
plánu
D

3500

Predpokladaná
presnosf,
(max. polosi AlB)
[mm]

uzlov (s/n)
Celkový
počet merani

A

I

2685

Počet
Určenie výšok
bodov
niveláciou
(km/náklady)

pohybov zemského povrchu

1

--

60 (24/36)

I

---

--

97 (35/62)

6070

I

I

je uvedený len odhad, možno povedať, že zvysenie
nákladovo 7-8 tis. Kčs je pri celkovej sume vynaložených prostriedkov nepodstatné.
K bodu d): Tento stípec tabufky uvádza celkový
počet uzlov a ich rozdelenie na strany a uhly. (Pri zostavovaní množiny uzlov v rozšírených variantoch sa
vychádzalo z toho, že vo štvoruholníkoch na koncoch
polygónového ťahu sa budú merať všetky dížky včítane
uhlopriečok a všetky nimi zovreté uhly. Na hrebeni
Malých Karpát sa mali merať tiež dížky 1-2, 1-3,
2-3, 13-2, 13-3, 2-14, 3-14, 13-38 a príslušné
nimi zovreté uhly. Kvoli vačšej prehradnosti nie sú
všetky uzly na obrázkoch zakreslené. V druhom riadku
je potom počet vybratých uzlov, ktoré treba merať
podfa D-optimálneho a A-optimálneho plánu.
K bodu e): Celkový počet meraní bol získaný ako
počet iteračných krokov potrebných na dosiahnutie
zvoleného stop-kritéria v oboch typoch optimality.
V prípade variantu HOPOSIEŤ bola D-optimálna
štruktúra dosiahnutá po 125krokoch (kritérium 1,05),
preto sa pri výpočte A-optimálneho plánu za stop-kritérium zvolil rovnaký počet iteračných krokov, čo
umožňuje porovnať očakávanú presnosť pri približne
rovnakých nákladoch na meranie. V prípade D-optimálneho i A-optimálneho plánu je tento počet rozdelený na 24 z 57 uzlov, pričom A-optimálny plán viac
uprednostňuje meranie dížok.
U variantu PGSTl bol najprv vypočítaný A-optimálny plán. Zvolené stop-kritérium 1,3 bolo dosiahnuté po 136iteračných krokoch, ktoré predstavujú 136
meraní rozdelených na všetkých 36 uzlov. Pre D-opti-

málny plán bola za stop-kritérium zvolená hodnota
1,10, ktorá však nebola dosiahnutá, pretože plán rozdefuje merania vefmi rovnomerne a pridanie merania
nejakého uzla naruší D-optimálnu štruktúru, až kým sa
nedoplní meranie ďalších uzlov tak, aby plán bol opať
rovnomerný. Vďaka rovnomernosti rozdelenia váh na
jednotlivé uzly v D-optimálnom pláne možno vypočítané elipsy homoteticky zmenšiť pridaním ďalších
meraní. Ich polosi prepočítané na 136 meraní (pre
porovnanie s A-optimálnym plánom) potom dosiahnu
hodnoty uvedené v zátvorkách.
Výpočet D-optimálneho plánu variantu KOMBIRED ukázal, že táto konfigurácia neprinesie so zvýšenými nákladmi primerané (a do istej miery očakávané)
zvýšenie presnosti. Preto sa od výpočtu A-optimálneho
plánu tejto siete z úsporných dovodov a pri súčasnom
nedostatku strojového času upustilo. Rovnaké dovody
nás viedli aj k rozhodnutiu upustiť od výpočtu optimálnych plánov ďalších variantov siete, v ktorých by
navyše pravdepodobne došlo k vačšej roztrieštenosti
celkového počtu meraní na množstvo uzlov, čo by
sťažovalo odhalenie zákonitosti rozdelenia váh plánu.
Okrem toho pri dodržaní zásady, že každý uzol by sa
mal merať najmenej dvakrát nezávisle, toto množstvo
uzlov by vyvolalo potrebu vefkého počtu meraní,
ktoré by sa museli vykonať v relatívne krátkom čase,
čo je pri sledovaní pohybov zemského povrchu doležité. A napokon, rozšírenie obrazcov na hrebeni Malých Karpát a na koncoch polygónového ťahu by
prakticky nezvýšilo relatívnu presnosť medzi bodmi
na koncoch ťahu a bodmi uprostred.
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K bodom fa), fb): Prvý riadok v tomto stípci uvádza
maximálne pal osi elíps vztiahnutých na referenčný
systém tvorený všetkými
bodmi. V druhom riadku
sú uvedené maximálne polosi elíps na bodoch Záhorskej a Podunajskej nížiny relativizované k bodu na
hrebeni Malých Karpát, tak ako je to uvedené
v tabulke 4.
Výpočet elíps relativizovaných na referenčný systém
je súčasťou výpočtu optimálneho plánu. Relatívne
elipsy medzi jednotlivými bodmi boli vypočítané na
stolnom programovateTnom kalkulátore EMG 666
z globálnej kovariačnej matice siete.
Poznámka:
Pootočenie sa týka kratšej polosi. N
v tabulkách 1-3 znamená celkový počet meraní.

Ako vyplýva z tabulky 4, za najvýhodnejší variant
možno považovať A-optimálny plán siete HOPOSIEŤ,
a to tak z hTadiska presnosti, ako aj z hladiska hospodárnosti. Tento variant totiž pri najnižších nákladoch
na vybudovanie poskytuje najpriaznivejšie konfidenčné elipsy. Jeho nevýhodou je, ako už bolo uvedené, že
vyžaduje pomerne rozsiahle prieseky, menovite na
vrcholoch kopcov Chránenej krajinnej oblasti Malé
Karpaty. To bol napokon jeden z dovodov, prečo sa
od budovania tejto siete upustilo. Na štúdium recentných horizontálnych pohybov zemského povrchu sa
budú využívať siete, ktoré sa budujú v oblastiach
vybratých pre výstavbu atómových elektrární. Tu
bude možné uplatniť skúsenosti z projektovania sietí,
o ktorých bola reč v tomto príspevku.
Predložený článok zároveň poukazuje na možnosti
využiti a optimalizačných procedúr pri projektovaní
sietí, hlavne v oblasti predikcie presnosti pri optimál-

Inovace nabídky suchých obtisků
map velkých měřítek

nom pláne merania, ale tiež pri rozhodovaní o vhodnosti zvolenej konfigurácie siete na niektoré účely,
čím sa dá predchádzať budovaniu menej efektívnych
sietí.
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z aspekt ov kritérií optimality. [Záverečná výskumná správa č. 91 čiastkovej úlohy 8-52-546-050-01
Výskum faktorov techno!6gie budovania optimál.
nych sietí.] Bratislava, VUGK 1978. 63 + 44 s.
[7] PRIAM, Š. a i.: Výskum súčasnej dynamiky zemského povrchu územia SSR z hfadiska seizmotektonického hodnotenia
oblastí výstavby
jadrových
a vodných elektrární. [Záverečná výskumná správa
Č. 1I8.] Bratislava, VÚGK 1982. 246 s.

Lektoroval:
Ing. Miloš Cimbálnlk, CSc.,
GKP v Praze, n. p.

značek

Používání suchých obtisků je dnes již neodmyslitelnou
technologií při tvorbě map velkých měřítek. Výhodami
jsou věrnost zobrazení podle značkového klíče se současným podstatným snížením nároků na kartografickou zručnost a čas, nevýhodou je náchylnost obtisků
k poškození otěrem.
Výrobcem v ČSSR jsou Obchodní tiskárny, n. p.,
Kolín a ve svém standardním sortimentu mají převážně rozmanité typy a velikosti písem, zčásti je zastoupen výběr znaků pro architekty a elektrotechniky
a také různé rastry pro výplně ploch. Odbyt zajišťují
ve 14 městech ČSR a 6 městech SSR prodejny a stře-

Ing. Bohuslav Sehnal,
Geodézie, n. p., Praha

diska s různou úrovní nabídky, úplný výběr včetně
novinek má specializovaná prodejna PROPISOT
v Praze 1, Mikulandská 7 (PSČ 11000). Uspokojování
speciálních požadavků organizací se děje formou
individuálních zakázek, kdy výrobce dodává odběratelem navržené tabulky v dohodnutém množství,
termínu, barvě apod.
Výroba obtisků pro geodézii a kartografii se ubírala
stejnou cestou. Realizátorem výsledků rozvoje v této
oblasti byl Českým úřadem geodetickým a kartografickým určen n. p. Geodézie Praha s úkolem vytvářet
vhodné sestavy mapových značek a čísel pro různé
práce, komplexně je zpracovávat až po tiskové podklady pro výrobce a zprostředkovávat centrálně pro
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všechny organizace obou resortů objednávky a další
styk s výrobcem. Tyto úkoly zajišťuje průběžně útvar
technického rozvoje podniku. Výběr tabulek se postupně ustálil asi na 40 typech v prozatímním katalogu
Geodézie. Potřeba některých tabulek časem pominula
(změnou značkového klíče, ukončením určitých prací
apod.).
Od 1. 7. 1980 nabyla účinnosti ČSN 01 3411 Mapy
velkých měřítek - Kreslení a značky. Souběžně byl
také vypracován soubor této normě odpovídajících
tabulek suchých obtisků s označením GEODÉZIE 19 až lIg. Technicky byl proveden velmi dobře a jistě
s nemalým úsilím, nevyhnul se však některým nedostatkům v obsahu, zejména tím, že směšuje značky
Základní mapy ČSSR velkého měřítka (dále jen
"ZMVM") se značkami tematických map, navíc bez
ohledu na měřítka a v četnostech nevhodných pro mapování, což v praxi dovoluje jen omezené využití
archů. Pro ZMVM jsou nejlépe využitelná parcelní
čísla, méně již čísla bodů bodových polí a u tabulek
mapových značek se využitelnost pohybuje v rozmezí
asi 3 až 60 %, průměrně pod 25 % (u tematických map
asi kolem 50 %) a to při používání vede ke značným
ztrátám.

Geodézie, n.p., Praha průzkum požadavků organizací
obou resortů na účelnější uspořádání tabulek, jenž
vyústil do rozhodnutí vytvořit zcela nový soubor tabulek mapových značek se záměrem jeho začlenění
do standardního sortimentu Propisotu. To znamená,
že tento - dále popsaný - soubor nebude již centrálně zajišťován dosavadní cestou individuálních
zakázek, ale bude ve volném prodeji, př'ímo dostupný
nejen resortním, ale i ostatním organizacím, školám,
studentům apod.

Tato situace v souvislosti s rozšiřováním objemu prací
na ZMVM si žádala opatření, které by odstranilo dosavadní nedostatky a nabídku suchých obtisků postavilo
na vyšší úroveň. V průběhu 3. čtvrtletí 1981provedla

1983/211

Nezávisle na dosavadních tabulkách byl nejprve
proveden výběr potřebných značek. Ty byly, v dělení
na základní a tematické mapy, roztříděny do tabulek
a v nich opakovány v četnostech přiměřených průměrnému praktickému výskytu. Tím vznikly makety
tabulek a archů a bylo možno přistoupit k pracím na
tiskových podkladech. K montáži byly přednostně
využitydochované podklady starších tabulek.Neukázaly se však vždy jako dost zachovalé a k danému účelu
vhodné a posloužily asi u 60 % obsahu. Ostatní značky
byly nově zpracovány nakreslením v měřítku 10 : 1,
postupným fotografickým zmenšením a rozmnožením.
Tabulky čísel byly nově vysázeny. Práce vyžadovaly
mimořádnou pečlivost a nebylo snadné najít reprodukční pracoviště schopné i ochotné z připravených
podkladů a maket zajistit zdárně montáže. S pochopením a péčí je k cíli dovedlo středisko reprodukce Geodézie, n. p., Pardubice.
Přínosem nového zpracování je:
-

roztřídění tabulek na základní a tematické mapy,

Geodetický a kartografický
212 ročník 29/71, číslo

,j

LJ

o

000

,o o o

:l

Q

,~

(L

8.

CL

C_

:l.
CLQ_Cl

000

Q

Q

000

CL
CL

C ,L

000

0_

000

0._

') o o

CL

000
000
000

sss

S S S S

01 02

x

x

x

S S S S

21 22

/\

I:

II.

~,.

l_

S

01 02

S S S S

21 22

sss

S

41 42

S S S S

61 62

I1111111

S S S S

81 82

A

I1111111

S S S S

01 02

A

A

11111

S S S S

21 22

A

A

S S S S

41 42

A

A

S S S S

61 62

S S S S

81 82

sssS
sssS

01 02

S S S S

41 42

S S S S

61 62

S S S S

81 82

sss

01 02

A

A

A

000

A

A

A

A

A

A

000

81 82

81 82

x
x

11111'

000

0+88

S S S S

61 62

X

Q CJ Q
A

"88

01

41 42

S S S S

X

t

A

88 ••

61 62

21 22

S S S S

X

Q CJ Q
(.,J
Q
Q
Q
A

888

S S S S

S

01 02

x

:1

C,?

A

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

41 42

S

S S S S

J~

Q
(TJ

S

07
21
41
61
81
01
21
41
61
81

sss

(~Q

Q

000

Q.

Q

QClQ

00

CL

O.

000

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

sSs
sss

:L

000

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

obzor
811983

vvv
vvv
vvv
vvv
'vvv
vvv.

I:

II

II
111111

o o o o
o o o o
o o o o

nnnn
nnnn

L L I. L L
I LLLL
'f,'f,$$
'], S; $ ];
{l
n-h ,} -8-

1\-8-8-

000

f'l} +.l-

000

8- G

~ ~
",r

""'v"

S

S S S S

21 22

SSS

41 42
61 62

""",r"

~I

()()
f",

21 22

81 82

AAA
E E E

KKK

~j

o o e

000

o

TTT

G

e

21
41
61
81
01
21
41
61
81
01
21
41
61
81
01
21
41
61
81
01
21
41
61
81
01
21
41
61
81
01
21
41

1 1"1
6 /~ ,6
66/1

02
22
42
62
82
02
22
42
62
82
02
22
42
62
82
02
22
42
62
82
02
22
42
62
82
02
22
42
62
82
02
22
42
62
82
02
22
42
62
82
02
22
42

1,\ !j I c

Á
I\
,II/,I
J,
!

J

L\

I

J'-._,.

rffr
(' r' e
j

"'''''''1\1\

.....
F' ('

co

r

. .
rmll rrrf
f] iJ f] ff ff
iHm ff ff
iJ f] i]

ClL ClL
ClL ClL
ClL ClL
íL. !L.

ii/lil III

i i it

n n r1n
t t -1g- g-

Ti
??
ro o",
CI

CI

II!"J II!"J
@J@J@

nn
, tI\ tI\

é'

i

(;>

(',\

-.

1\ 1\1\1\1\

co

j
I i
,:"'~-~
~ o

i ji!

~,

1\/\""1\/\

1\1\1\1\/\
1\ 1\ 1\ 1\ A
1\1\1\1\/\
1\1\1\1\/\

"9"--<)--<)-

~)

~,

1\/\/\1',1\
1\/\

1\1\/\
~----

('\

t-

I

~
~
~

A A A

-"-*
-"-*
-"-*
-"-*
-"-*
-"-*

X X X

xxx
xxx
XXX

• •••

í í í í • •••
• •••
T T j j • •••

rrrr

~

A A A

"

s

S

B II

a

BBBBS
BBBBEl

s a

lil

a

B

a

a s

B

El

~~
~~
~~

~,

J ....•

A A A

TTTT ·....
í í í í • •••

~.

~-->

y-y-y

lTTTT

III

Y

-y--y--y-

T 11
T ~I
I.

rrrr

-ý

-y--y--y-

TTrrT

11111

~
~
~
~

9
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

t
t
t
t
t
t
t
t

t t
t t
t t
t t
t t
t t
tt
t t

t
t
t
t
t
t
t
t

'P'P 'P 'P
'P 'P 'P 'P
'P 'P 'P 'P

,,,,,,
,,
I' I' I' I'

~~~~

:r:r:r:r:r:r:r:r:r-+-+-+-+-

11

Obr. 2: Průřezy obsahů jednotlivých tabulek v pořadí jejich číslování (zmenšeno)
-

oddělení značek platných jen pro měřítko 1 : 5000,
upřesnění četnosti značek s ohledem na praktickou
potřebu,
doplnění o další frekventované značky,
možnost půlení archů,
snížení ceny,
zavedení do standardního prodeje.

Od dosavadních tabulek GEODÉZIE - 19 až lIg
se nové liší formální úpravou archů s možností půlení.
Tabulky jsou číslovány ve dvou řadách v rámci systé·
mu výrobce. Označení 450 (zatím 450.1 až 450.7) je
vyhrazeno pro ZMVM, označení 451 (zatím 451.1 až
451.6) pro tematické mapy velkých měřítek. Systém
je otevřený a je možno jej nadále doplňovat podle
nastalých potřeb praxe. Nyní obsahuje 13 tabulek
sestavených do 8 archů formátu A 4 s tímto obsahem:
450.1 Body bodových polí
450.2 Stavební objekty

Každý arch sdružuje zpravidla dvě tabulky, jen tabulky 450.5 až 450.7 jsou každá na jednom archu
dvakrát z důvodu obsahové zvláštnosti. Soubor byl
doplněn dalšími 35 častěji používanými značkami,
které dosavadní tabulky postrádaly a naopak byly
vypuštěny některé značky ojediněle používané. Vedle
čísel obsahují tabulky 83 symbolů a IlO mapových
značek.
Ekonomické srovnání je pro nové uspořádání příznivé. Cena je stanovena jednotně za arch a v průměru je
nižší než u porovnatelných starších archů.
Archy jsou v černém čitelném provedení, pokud by
nastala jiná potřeba, je změna možná. Výrobce použil nové podložky, která je vláčnější a pro práci
s obtisky vhodnější než dosavadní poměrně tuhý materiál. Předpokládá se uvedení celého souboru do prodeje postupně v průběhu 2. pololetí 1983 v pražské
specializované prodejně s výhledem rozšíření do prodejní sítě standardního sortimentu v obou republikách.

450.3 Druhy pozemků a způsob užívání
450.4 Různé objekty a zařízení
Lze očekávat, že inovace nabídky suchých obtisků
mapových značek pro mapy velkých měřítek splní
zejména tyto záměry: vyšší uspokojování potřeb při
geodetíckých a kartografických pracích, operativnější
možnosti nákupu a snížení nákladů.

450.5 Slučky
450.6 Čísla bodů bodových polí
450.7 Parcelní čísla
451.1 Způsob užívání pozemků, různé objekty

Do redakce došlo: I I. 5. 1983

451.2 Potrubní a elektrická vedení, dopravní zařízení
451.3 až 451.6 Potrubní a elektrická vedení.
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Lektoroval:
Ing. Josef Žampach,
ČÚGK
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ROZVOJ PRACOVNí I NICIATIVY A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí
Vyhodnocení

výsledků iniciativy

pracujících

K zajištění plnění hospodářského plánu na rok 1982
byly stanoveny ÚÚGK a ÚVOS pracovníků státních
orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu úkoly
k rozvoji a zaměření iniciativy pracujících na rok
1982. Všechny hospodářské organizace resortu rozpracovaly za součinnosti odborových orgánů tyto úkoly
a na základě toho byly vyhlášeny socialistické závazky.
Pracovní iniciativa se stala součástí plnění výrobních
úkolů na všech stupních řízení a socialistické závazky
zabezpečovaly splnění závazných úkolů a termínů
prováděcího hospodářského plánu na rok 1982. Dále
byly závazky zaměřeny na zabezpečení jakosti geodetických a kartografických prací a na důsledné uplatňování jednotného systému řízení jakosti. V oblasti
evidence nemovitostí byla iniciativa pracujících zaměřena k ochraně zemědělského půdního fondu. Prověřoval se zejména soulad skutečného využití pozemků
v terénu se závazným stavem evidence nemovitostí
s cílem odhalit půdní rezervy a tím umožnit zlepšování
využití půdy pro zemědělskou výrobu a bilanci pro
plánování a řízení zemědělské výroby.
V oblasti investiční výstavby byla pozornost věnována geodetickému zabezpečení prioritních úkolů
a na technickou pomoc národním výborům. U služeb
se iniciativa pracujících projevila zvyšováním kvality,
efektivnějším prováděním prací a zkracováním dodacích lhůt.
Dále se uplatňováním nových progresívních technologií snižovaly náklady a šetřil materiál. Projevil se
vyšší zájem pracujících o prostředí, ve kterém pracují
a žijí, což dokumentují počty brigádnických hodin
odpracovaných v akcích na zvelebení svého pracoviště
a okolí domovů. V roce 1982 byl rovněž prováděn
sběr druhotných surovin.
Z celkového počtu pracovníků resortu bylo zapojeno
v socialistické soutěži 82,9 %. V organizacích resortu
bylo uzavřeno na počátku roku 1982 4809 osobních
závazků, v průběhu roku byly uzavřeny další a tak ke
konci roku bylo splněno 4 841 osobních socialistických
závazků. Kolektivních závazků bylo v resortu ÚÚGK
splněno 336, závodových 45 a celopodnikových 11.
Ke zlepšení na úseku služeb pro obyvatelstvo přispělo
36 sdružených socialistických závazků uzavřených
mezi národními výbory, středisky geodézie, státním
notářstvím a státní spořitelnou.
V resortu ČÚGK je ve velké míře rozvinuto hnutí
brigád socialistické práce. Ve 205 kolektivech BSP je
celkem 3 364 nositelů čestného názvu člen BSP
a v současné době o tento titul soutěží dalších 51 kolektivů se 604 členy. Do hnutí BSP je zapojeno z celkového počtu soutěžících 79 % pracovníků resortu.
V resortu je dále 2 668 nositelů bronzového odznaku
BSP, 809 nositelů stříbrného odznaku a 21 nositelů
zlatého odznaku. Titul "Průkopník socialistické práce"
obdrželo 6 pracovníků.

v resortu ČÚGK za rok 1982

Dále byly přijaty závazky na odpracování 93000
brigádnických hodin, které byly splněny na 223 %.
Závazky na 48203 brigádnických hodin v rámci akce
"Odboráři svým závodům a republice" byly splněny
na 121 %. K úspěšnému plnění programu komplexní
socialistické racionalizace v resortu přispělo 286 pracovníků, kteří ve 38 komplexních racionalizačních
brigádách řešili 55 racionalizačních úkolů. V resortu
pracuje 374 zlepšovatelů, kteří podali v roce 1982 celkem 409 zlepšovacích návrhů. Společenský prospěch ze
zlepšovacích návrhů za rok 1982 představuje částku
4634000 Kčs. Největší počet 81 zlepšovacích návrhů
podali v Geodézii, n. p., Úeské Budějovice a dosáhli
také nejvyššího společenského prospěchu v hodnotě
751000 Kčs.
Velká pozornost byla věnována i kvalitě prací.
V různých formách soutěží za zvýšení kvality se
zúčastnilo ~elkem 604 pracovníků, z toho 500 pracovníků provádělo samokontrolu.
Socialistické závazky přijali prakticky ve všech
podnicích resortu formou vstřícného plánování upravených vlastních výkonů. K výměně zkušeností nejlepších pracovníků resortu, členů BSP a KRB,
k zhodnocení dosažených výsledků a přínosů socialistické soutěže a uplatňování výsledků technického
rozvoje v resortních organizacích přispěl aktiv o rozvoji iniciativy pracujících v resortu ÚÚGK ke splnění
úkolů 7. pětiletky, který se konal 7. října 1982 v Hradci
Králové. Závěry z aktivu a průběh následného semináře, který se konal v dubnu 1983 v Mělníku, potvrdily
správnost a přínos společného postupu ÚÚGK a ČVOS
při zajišťování úkolů resortu geodézie a kartografie
k zabezpečení závěrů XVI. sjezdu KSČ a X. všeodborového sjezdu.
Při vyhodnocování resortní socialistické soutěže
o Rudý prapor předsedy ČÚGK a předsednictva ČVOS
se vycházelo z výsledků hospodářské činnosti a z údajů
o rozvoji iniciativy pracujících v resortních organizacích ve smyslu "Zásad ÚÚGK a ÚVOS k zaměření,
hodnocení a oceňování hospodářských organizací,
pracovních kolektivů a jednotlivců za výsledky pracovní iniciativy v 7. pětiletce".
Organizace přihlášené do soutěže byly hodnoceny
na základě plnění ukazatelů v souladu s "Pokyny
k provádění rozborů hospodářské činnosti státních
hospodářských organizací v 7. pětiletce" a se závaznými ukazateli stanovených ÚÚGK ředitelům organizací.
Současně byla hodnocena i celková úroveň politickohospodářské činnosti organizací. Největší váha byla
kladena na splnění celospolečensky nejzávažnějších
ukazatelů. Posuzovaly se výsledky realizace socialistických závazků na odhalování rezerv ve využívání
půdního fondu, plnění služeb pro obyvatelstvo, podíl
celkových nákladů na výkonech, produktivita práce
z upravených vlastních výkonů, zisk a splnění ukazatelů komplexní socialistické racionalizace.
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Obr. 1: Předseda Českého úřadu geodetického a kartografického s. Ing. Pranti.~ek Koubek předává řediteli Geodézie,
n. p. Opava, s. Ing. JYIilou,~i K ukeněmu a zástupcům společenských organizací podniku Rudý prapor předsedy
ČÚGK a předsednictm ČVOS
Poto: Emil Bena, (Jeodézie, n. p., Opava

Po posouzení všech ukazatelů byl předsedou ČÚGK
a předsednictvem ČVOS udělen Rudý prapor n. p.
Geodézie Opava a Čestné uznání za druhé místo
v soutěži bylo přiznáno n. p. Geodetický a kartografický podnik v Praze za výsledky, kterých dosáhli
pracovníci Geodetického ústavu, n. p., Praha v roce
]982.
Rudý prapor předal dne II. května 1983 předseda
ČÚGK s. Ing. František Koubek v Bohuslavicích
u Opavy spolu se zástupci ČVOS a Čestné uznání dne
13. května 1983 předal v Praze náměstek př'edsedy
ČÚGK s. Ing. Hynek Kohl.
Dále byla za významné pracovní zásluhy, na základě
pracovních výsledků rozvoje iniciativy a za př'íkladnou činnost ve společenských organizacích za rok 1982
udělena společenská ocenění celostátního významu,
která obdrželi tito pracovnici:
Ing. Miroslav Roule, CSc., vedoucí oddělení ČÚGK
Praha
Ing. Robert Paul, odpovědný geodet SG pro hlavní
město Praha
Jiří Blecha, technik SG Mladá Boleslav
Ing. Václav Fifka, vedoucí oddílu SG Písek
Ing. Miroslav Pfaur, zástupce vedoucího provozu mapování Geodézie České Budějovice
Ing. Vlastimil Žihla, vedoucí oddělení TOR podnikového ředitelství Geodézie Liberec

Ing. Jindřich Rozporka, vedoucí provozu mapování
Geodézie Liberec
Ing. Milan Šiška, vedoucí provozu mapování Geodézie
Plzeň
Zdeněk Pěnkava, vedoucí oddílu SG Rokycany
Věra Halačková, samostatná geodetka HS mapování
Geodézie Pardubice
VladiRlav Hanzlíček, samostatný geodet SG Trutnov
Vladimír Lorenc, vedoucí útvaru plánování Geodézie
Brno
Lubomír Štoksa, vedoucí dislokovaného pracoviště
Geodézie Op,wa ve Šternberku
Ing. František Kocina, odpovědný geodet provozu
triangulace a mapování GKP Praha
Ludvík Smýkal, pracovník provozu nivelace a gravimctrie GKP Praha
Petr Majer, tiskař polygrafického provozu GKP Praha
a tyto kolektivy:
mládežnický kolektiv BSP SG Rakovník vedený
Jitkou Luckou
kolektiv VIII. všeodborového sjezdu SG Mělník vedený Pavlou Čermákovou
kolektiv provozu mapování Ing. Josefa Prokeše Geodézie České Budějovice
kolektiv SG Plzeň - město
kolektiv oddílu inženýrské geodézie SG Tcplice vedený
Ing. Ivanem Tripalem
kolektiv oddílu geometrických plánů SG Most vedený
Ing. Stanislavou Markovou
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kolektiv reprodukce Geodézie Pardubice
kolektiv pracovníkú SG Jihlava, vedený Ing. Janem
Havelkou
kolektiv pracovníkú měřického oddílu provozu speciálních prací Geodézie Brno vedený Ing. Jaroslavem
Kolmanem
BSP z pracoviště SG Olomouc

mládežnický kolektiv BSP SG Nový Jičín
kolektiv pracovníkú konstrukce provozu výpočetního
střediska GKP Praha
kolektiv pracovníků litografie polygrafického provozu
GKP Praha.
Ing. Petr Skála,

ČÚGK

Odpolední část semináře byla věnována výkladu a
před vádě ní světeln ých (elektrooptických)
dálkoměrů
Zeiss EOT 2000 a Zeiss Rocota, které zajistili pracovníci
Geodézie, n. p., Praha. O předvádění byl veliký zájem
a u přístrojů se pak soustředila bohatá diskuse.

Odborný seminář uElektrooptické
dálkoměry a jejich využití v praxi"

Světelné (e,le,ktrooptické) dálkoměry .představují dnes
nový, .kvalitativně a ekonomicky vyšší stupeň zabezpečování geodetických prací. Proto jejich obliba v praxi
a snaha lp<Jdniků a organirocí o jejich získání la maximální využití ke špičkovým pracím geodézie a inženýrské geodézie. Pobočka ČSVTS při Geodetické a kartografické správě v Praz·e dospěla na základě kontrolní a
koordinační činnosti správy u organizací oprávněných
provádět geodetické
a kartografické
spráce v Praze
a ve Středočeském kraji ·k záměru uspořádat seminář, ve
kterém ,by geodeti těchto organizací byli seznámeni se,
základními principy světe'lných (elektrooptických)
dálkoměrů a se zkušenostmi s nimi. Odborný seminář pak
realizovala ve, spolupráci s KV ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie pro Střooočeský kraj ve dnech 8. a
9. února 1983 v Domě odborů v Hradci Králové. Účastníkům byl při prezenci předán dvoudílný sborník referátů
(formát A4, 131 stran).
Seminář byl zahájen dne 8. února 1983 za účasti 220
příomných Ing. Jaroslavem Hlubučkem, garantem akce,
který zdůlIaznil, že cílem semináře je' podat účastníkfim
všeobecnou orientaci o současném stavu výroby světellných (elektrooptických)
dálkoměrfi, zvláště o nových
typech ze závodfi Carl Zeiss Jena a podat ucelený obraz
o souč·asném stavu techniky o druzích světelných (e,le'ktrooptických)
dálkoměrů, přesnosti a vhodnosti využití
těch kterých typů pro druhy prací prováděných goodety
stavebních a jiných organizací.

Druhý den jednání, 9. února 1983, zahájila přednáška
Ing. Miloslava Ingedulda, CSc. na téma "Vliv elektronických dálkoměrtl
na vývoj geodetických
sítí", ve které
se mj. podrobně zabýval využíváním volných sítí k poznání polohových změn bodů lokálních sítí. V dalším
refelrátu, "Měření délek pro obnovu trigonometrické
sítě", upozornil Ing. Ladislav Zajíček na pronikání dálkoměrfi do doplňování a do obnovy trigonometrické sítě,
kde nové body se určují kombinací délkových a směrových měření.
Ing. Jaroslav Hlubuče,k přednesl

referát

na téma "Vy-

užití elektrooptických
dálkoměrů
u organizací v hl. městě Praze a ve Středočeském
kraji",
·v němž poukázal na

pr05arování této mode'l'ní měřické te,chniky na významných stavbách v Praze a na úsilí GKS v Praze 'při koordinační činnosti v oblasti maximálního využívání stávajících světelných (elektrooptických)
dálkoměrfi v Praze
a ve Středočeském kraji.
Další odborníci s bohatými zkušenostmi se, světelnými (elektrooptickými]
dálkoměry přednesli následující
přednášky: Ing. Alexandr ZvěreN' "Využití
elektronického tachymeru
Zeiss EOT 2000 na stavbách zá,kladního
komunikačního
systému",
Ing. Miloš Vondruška "Mekometr 3000 v geodetické
praxi",
Ing. Antonín Plánička
"Další zkušenosti
s Mekometrem
3000", Ing. Miroslav
Herda, CSc., "Vytyčování
staveb elektrooptickými
dálkoměry",
Ing. Miloš Še'včík "Zkušenosti
s využíváním
elektrooptických
dálkoměrů
Kern". Potom byly přečteny

referáty

nepřítomných

autorů:

Ing. Jaromíra

Vicariho

"Zkušenosti
s využitím elektrooptického
dálkoměru
EOT
2000 při zaměřování geometrických
plánů", a Ing. Miroslava Šedého "Zkušenosti
s využíváním elektrooptických
dálkoměrů
v provozu speciálnlch
prací Geodézie, n. p.,
Brno".

Pracovní část jedná'ní l'llihájil doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc., který z pověření připravným výborem ce'lý
seminář řídil. V prvním referátu "Elektrooptické
měření
délek" podal prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc. velmi obšírně široký přehled o současném stavu produkce elektronických dálkoměrů a vyložil principy čtení'krokfi na
kódových teodolitech. Na jeho referát navázal Ing. František K'l'pata, CSc., k,terý v příspěvku "Redukce
délek
měřených
elektrooptickými
dálkoměry"
hovořil o 'ZJavádění fyzikálních a matematických
redukcí a zdůraznil
jejich význam při pož·adavcích na přesnost v měřených
délkách. V referátu "Příspěvek k dennímu chodu teplot"
doc. Zeman, CSc., poukázal na složitost teplotních poměrů v mikroklimatickém prostředí v be,zpl'Ostřední blízkosti stavebních lobjektů i mimo ně a na promítnutých
grafech ukázal typické příklady čtyřiadvacetihodinového
.měření teplot v uvedených podmínkách.
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Prfiběh jednání zhodnotil doc. Zeman, CSc. zdůraznil,
že díky pečlivé přípravě a maximální obětavosti garanta
i dalších členů pobočky ČSVTS při GKS v Praze seminář
splnil beze zbytku svůj účel. Kladem semináře také bylo,
že velká část referátů byla provázena promítnutím obrázků, a vlastní přednesené přednášky byly doplňkem či
vyzvednutím někte,rých myšlenelk z přednášek písemně
zpracovaných ve sbornicích, které byly účastníkům předány před zahájením semináře.
Velká účast na semináři také ukázala, jak zvolená
aktuální tematika se Odrazí v zájmu pracovníkfi z praxe,.
Prfiběh semináře bylo pJ.'Dtoza souhlasu účastníkfi možné hodnotit po všech stránkách kladně.
Doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc.,
FAST VUT v Brně
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PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

Kapesní kalkulátor
ELEKTRONIKA 83-38

Na našem trhu se objevil sovětský kapesní kalkulátor
ELEKTRONIKAB3-38 určený pro vědeckotechnické
výpočty. Rozměry přístroje jsou 55 X 91 X 6 mm.
Displej je vyhotoven na bázi kapalných
krystalů a
může v 'Základním tvaru zobrazit až osm dekadických
číslic pro čísla Ixl > 1 nebo sedm dekadických
číslic
pro čísla Ixl < 1. Přístroj je schopen vyjádřit číslo v e'xponenciálním tvaru pvo exponent v rozsahu + 99 až -99.
Exponent způsobuje zkrácené zobrazení mantisy na displeji, nikoliv však její zkrácený tvar v operačním re,gistru. Nechybí zde tlačítko pro zrušení posledně vloženého čísla.
Operační registry jsou sc.hopny pojmout až devět dekadických číslic mantisy a dvě dekadické číslice exponentu (pracují tedy s jednou číslicí "za disple,jem"j.
Přístroj má jeden datový registr se stejnou kapacitou
jako operační registry. Přesun obsahu operačního
do
datového registru je možno realizovat oběma způsoby,
a to jak přesunem, při němž se původní obsah datového
registru ruší, tak i přesunem, při němž současně dochází k přičtení (odečtení]
obsahu přesouvaného
registru k obsahu datového registru. Nenulový obsah datového registru je indikován na displeJji. Tlačítkem lze
rovněž realizovat vzájemnou záměnu obsahu operačního
a datového registru.
Klávesnice poskytuje uživateli volbu rozličných matematických ,op,eTací. Jedno tlačítko může, v důsledku tlačítlmvé předvolby F 1, resp. F2 (označené též bareJvně]
sloužit až k€' třem účelům. Displej nastavenou předvolbu indikuje. Vyjma základních
aritmetických
ope,rací, včeltně opeI'ací s konstantou,
které zajišťujeme
dvojnásobným stisknutím aritmetického
ope,rátoru (displej indikuje znak K), je klávesnice vybavena tlačítky
pro jednoargumentové
funkce, - gonionre,trické, cyklometrické, přirozený i dekadický logaritmus a j8ljich inverzní formu, druhá mocnina a odmocnina, reciproká
hodnota, faktoriál. Argumenty opeirací pracujících s úhly
mo,hou bý1t vyjádřeny ve stupních a de'kadických zl,omcích stupně, grádech či radiánech, přičemž je úhlová
předvolba indikována
na disple'ji slovními zkratkami.
Kalkulátor umož!'íuje převod šedesátinných
minut a vteřin na setinné zlomky stupně. Z funkcí dvou a více
proměnných je přístroj vybaven tlačítkem pro obecnou
mocninu (odmocninu]
a statickými funkcemi - aritmelŤÍcký průměr, směrodatná odchylka, střední kvadratická chyba. Nastavení režimu provádění statistických
výpočtů je' indikováno na disple'ji symbolem sigma. V hardwarové výbavě chybí vzájemný převod pravoúhlých a polárních souřadnic.
Na přeplnění
či volbu argumentu
mimo d8lfinovaný odbor kalkulátor reaguj€' zobrazením
písmene E na displeji.
výpočetní princip je algebraický. K vyčíslování rozsáhlejších aritmetických výrazů Iz€' využívat dvou úrovní
zál.'orek Základní aritmetické operace vyčísluje na jedné úrovni. 'Pro správné vyčíslení výrazu typu Q + b Xc je
tedy nutno použít závorek. Přesnost výpočtu goniometrických funkcí IZ81charakterizovat
osmi platnými číslicemi.
Miniaturní rozměry, jednoduchost
ovládání, dobře, čitelný displey, přehledné indil,ace i poměrně bohaté vybavení operačními možnostmi před určují uvedený mo-"
delvyužívat
pro výpočty jedllloduchých geodeltick'ých
úloh zejména v polních podmínkách. Cenově v korunové hodnotě je přístroj dostupný.
Ing. Petr Buchar,
katedra

mapování

Q

kartografie

FSv ČVUT v Praze

Ke konci měsíce února 1983 se konala v BI'ně 9. melzinárodní výstava věnovaná polygrafickému
průmyslu a
obalové technice.. Vystavovatelé z ČSSR a zahraničí nabízeli polygrafické stroje a zařízení včetně technických
matelriálů pro dokonalou polygrafickou produkci. Ve výstavních stáncích věnovaných obalové te,chnice bylo možno zhlédnout širokou paletu praktického užití tiskových
technik pro výrobu obalů ne1jrozmanitějšího zboží, výrobky denní potřeby, ale i produkci knih, časopisů a tiskovin vůbec.
Na výstavě jsme se znovu přesvědčili, jak daleko již
pokročila čtvrtá tisková technika - sitotisk. Je pravda,
že sítotisk patří mezi nejstarší tiskové teJchniky vůbec
(uvádí se, že byl znám 2000 lelt př. n. 1.), ale na celosvětové pI'odukci tiskovin se zvlášť nepodílel. Teprve
v posledních de8eWetích začala pronikat do různých odvětví národního hospodářství a původní ruční technika
se stala průmyslovou. Také v kartografické
polygrafii
nebyla tato technika po celá staletí použita. I zde došlo ke změně a síto tisk si našell cestu i pro tisk map
(viz GaKO 9/1981, s. 223), kdy sítotisku je v n. p. Slovenská kartografia
používáno při re,produkci tyflomap.
V ČSSR se systematické
pr,opagaci sítotisku věnuje
odborná skupina pro sítotisk při společnosti tisku ČSVTS
a Dům techniky ČSVTS v Pardubicích, který kromě organizování 'Odborných akcí pořádá školení sítotiskařů.
Také v rámci doprovodného odborného programu výstavy
EMBAXPRINT byla uspořádána konference SIKON 83 věnovaná síto tisku. Nemalou zásluhu o rozvoj sítotisku
v ČSSR má Ota Kořín8lk, autor knihy Sítotisk/serigrafie
(SNTL, Praha 1968), jež byla schválena jako učební pomůcka pl'O školy polygrafické
a výtv,arného ,zaměření.
O novinkách kromě toho průběžně informuje časopis
Síto tisk + serigrafie.
Rozvoj průmyslového síto tisku je především podmíněn
sítovinou, snadným zhotovením tiskové formy - šablony, výkonnými tiskovými stl'oji a kvalitními barvami.
Výl'obci sítovin nabízeli síta o hustotě až 180 nUí na
1 cm, tj. 32400 ok na 1 cm2• (Pro ilustraci: Běžně používané sítě pro ofsetový tisk mají 48, eventuálně 54 linek
na 1 cm, tj. 2304, elventuálně 2916 bodů na 1 cm2.] Vysoká hustota sítoviny umožňuje reprodukci ve,lmi jemných předl'Oh. K upínání a napínání sítovin nabízeli
vystavovatelé !potřebná upínací zařízení a rámy. Šablony lze zhotovovat mod8lrními fotochemickými
způsoby,
n:apř. s využitím diazovrstev. Slabinou sítotisku bylo po
staletí pořízení samotného otisku, který se získával ručním protlačováním barvy na potiskovaný materiál. Dnes
výrobci na výstavě EMBAXPRINT nabízeili poloautomatické a automatické stroje' vybavené nakladači. Tisková plocha sítotiskových strojů může být neobvykle, velká - např.
až do formátu 200 X 300 cm - a lze' potiskovat materiál
různé tloušťky. Stroje mají produkci až 3000 otisků
za hodinu s přesným
lícováním
(prospektový
údaj:
±O,05 mm]. Další zvyš'Ování výkonu podmiňuje i sušení
otisků. Ke: strojům připojených sušicích částí nebo v sušičkách se, s výhodou uplaHíují ultrafialové zářiče,. Nemalá pozornost je věnována sítotiskovým barvám. Barvy jsou uzpůsobeny pro potiskování papíru, plastických
hmot, textilu, kovu, skla atd. a mají i rozmanité vlastnosti, jako např. svítící barvy, vypalovací barvy, reliéfní barvy atd. Firma Wiedelrhold sestavila jako první na
světě atlas míšení sítotiskových barev (na výstavě byl
k dispozici], podle něhož si může zákazník ze 12 základních barev namíchat 400 barevných tónů.
V reprodukční
fotografii
jsou nadále atraktivní
kamery se svisloune:zalomeIlJOu optickou 'osou. vývoj těchto kamer nadále pokročil a výmbci přišli na 'Výstavu
s jejich novou gene1rací. Jednoduchou obsluhu přístrojů a kontrolu kvalitní produkce umožňují zabudované
denzitometry,
modelrní programovací
technika,
přésné
dávkování světla, automatické
zaostřování
,a výpočet
měřítka zobrazení atd. Při fotografování
je na kaméře
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k dispozici až 50 programů pro pérové předlohy a 50
programů pro síťové a tónové předlohy. Při zhotovování síťových snímků denzitome,tr zaznamená rozhodující hodnoty hustot předlohy a vkládá je automaticky
do paměti. Tyl'o optické hodnoty světlých a tmavých míst
pak slouží spolu s programem k výpočtu dílčích osvitů (hlavního, pomocného a závěrečného]. Mezi programy
je zařazen "pJ.1ogram neostrosti",
tj. takový, který se
užij'8 při fotografování
již jednou nasíťovanýchpředloh. Je zde i program pro případ fotografování trojrozměrných předmětů. Kamery jsou vybavenyautomatickým eliminováním vlivu tloušťky skla, a to tak, že při
odstranění
matnicel následuje pře'sun zaostření obrazu
na horní 'stranu skleněné desky. Pomocí přelvracecího
zrcadla lze též zhotovit stranově správné snímky.
Také vyvolávací
přístroje
zaznamenaly
další zdokonalení. Mají elektronické ovládání s přehlednými řidícími prvky. Uvedení přístroje v činnost a zastavelní řídí
čidla. Roztoky jsou přiváděny do tanků ze zásobních
nádrží pomocí čerpadell. Regenerace vývojky a ustalovače jel automatická a dávkování je závislé na velikosti
filmu a optické hustotě.
S novým technickým ře,šením regEnerace roztoků přišla na výstavu firma Agfa-Gevaert, a to pod názvem
systém R.E.S.OX (Replenishment
for Exhaustion Separate from OXidation]. Základní princip nového regenelračního systému vychází z toho, že vývojka se vyčerpává v podstatě dvojím způsobem: a] vzdušnou oxidací,
která působí neustále a je zapříčiněna reakcí vývojky
s kyslíkem v ovzduší, b] vyčerpáním roztoku následkem
re<akce vyvolávacích substancí při vyvolávání fotografického mate,riálu. I když dřívější regenerační systémy
braly v úvahu oba tyto faktory, je jasné, že optimální
regenerace bude možná jen tehdy, když regener.ace bude probíhat pro ,tyto dva je,vy zcela odděleně a na sobě
nezávisle,. Při systému R.E.S.OX jsou proto zavedeny dva
regenerátory,
z nichž jeden je proti působení vzdušné
oxidace, v poměru k času, druhý proti vyčerpání, ve
vztahu k množství vyvolaného filmu. Vlastní řízení regeneirace probíhá buď automaticky
nebo poloautomaticky.
Na trhu JH dnes široký sortiment fotografického
materiálupropérové,
síťové, tónové a kontaktní práce.
Většinu tohoto materiálu lze zpracovávat v rychle pracujících pérových vývojkách při 40°C metodou R.A.M.
(Rapid ACCESin Metol/Hydrochinon].
Dále jsou tu materiály pro skenery, fotosazbu a též rozšiřující se sortiment materiálů pro zpracování při bílém světle. Práce
s těmito materiály je velmi usnadněna. Mohou být ponechány na bílém světle o intenzitě 200 lx až 30 minut,
aniž by se vytvořil závoj.
Fotosazba
byla zastoupena
od titulkových přístrojů
až po moderní fotosázecí stroje. Pro kartografii zůstávají stále užitečnými titulkové přístroje, jež jsou urče,ny pro volnou 'sazbu. Přístroje, na způsob zvětšovacích,
jsou vybaveny spelciální optikou - transfokátorem.
Optika umožňuje stálou ostrost promítnutého znaku, přičemž veHkost lze plynule (měnit pouhým pootočením
prstence'. Nemusí se tedy posunovat pmjekční hlavou,
jak to činíme u zvětšovacích přístrojů. Znaky se promítají z Ill'Osiče, jež je bud ve tvaru pásu nebo kotouče'.
Uživate,l si může opatřit nosič i svými znaky. Promítnutí znaků i jejich lícování lze sledovat na světelné fólii.
Sazbu znaků lze uspořádat 'též do kruhu, oválu, vlnovky apod. Kromě toho jsou k dispozici speciální objektivy, které umožňují kreativní sazbu jak v aversu, tak revelrsu, pootočenou 10 90°, vpravo i vlelvo nakloněnou,
zúženou, rozšířenou, extrémně zvětšenou nebo zmenšenou atd.
V oblasti přípravy
kopírovacích
předloh
je novinkou
montážní istůl s digitálním ukazatelem souřadnic x, y.
Počátek souřadnic je volně nastavitelný.
Přesné nastavení déle,k umožňuje měřicí mikroskop. Přesnost odměřování je ± 0,1 mm na 1 m délky.
Grafotechna, n. 1'., se připomněla technologií
na zhotovení ofsetové
tiskové
formy s použitím světlocitlivého
roztoku PLD, jímž se, ovrstvují hliníkové desky zn. Alox.
Výrobcem těchto desek jsou Polygrafické závody, n. 1'.,
Bratislava. Povrch desek Alox je nejprve upraven elektrochemicky s následnou anodickou oxidací.

Na výstavě bylo možno zhlédnout praktické předvádění barevného
náhledu
zn. Cromalin firmy Du Pont.
Příslušná technika (i když není již žádnou novinkou),
je velmi jednoduchá, a kromě toho se při ní nepoužívá
roztoků. K vyhotOVEní náhledu je zapotřebí fotopol ymerní film (Cromalin], barevné tónovače a laminovací
zařízení (laminátor). Laický pohled na pracovní postup
je následující: Film Cromalin se upevní na papír a nakopíruje se na něj předloha. Potom se na film nanese
barevný prášek Postup se opakuje, ale pOUŽije se vždy
prášek jiného zabarvení, takže výsledkem je barevný
obrázek. Návštěvníci vděčně sledují, jak ellBgantním způsobem je možno získat barevnou reprodukci. Odborníci
srovnávají, kolik času a pracnosti sl vyžaduje naproti
tomu vyhotovení nátisku.
Z teehnických
důvodů nebyly na EMBAXPRINT vystaveny velké tiskové stroje, a tak jsme se setkali v oblasti ofsetu s maloformátovQmi
stro;i.
Adamovské strojírny, n. 1'., vystavily dvoubarvový Dominant 524 P. Kromě toho bylo možno zhlédnout je!jich knih tiskový stroj
Grafopress GPE a řezačku. Fí'rma Rotaprint uvedla mimo
jiné jako zlepšení na maloformátovém ofsetovém stroji
inteigrovaný předchytačový systém v tlakovém válci. Účelem je zlepšení lícování soutisků i při velké rychlosti
tisku.
Mimo rámec kartografické
polygrafle upozorníme na
propagování tisku barevných novin rotačním kotoučovým ofsetovým tiskem. Zkušební obrazce (stupňový a
plynulý klín, Jewellův test, obrazce čite,lnosti, test přenosu síťOVýCh bodů růzmé ve>likosti, kontrola na smyk,
atd.) tištěné na novinových stránkách prokazují vysokou
kvalitu barevných novin, ktelré byly vytištěny strojem
o 91 barevnlcích ve 21 tiskových jednotkách rychlostí
35 000 výtisků za hodinu.
Pokrok je i v hlubolisku.
Byl zdokonalen ,kompls,xní
systém strojů ,a zařízení pro vÝJ.1Obuhlubotlskových forem. Výrobce tohoto systému (firma Diitwyle>r) nabízela
jako novinku Istroj pro přesné obrobení poměděných
válců. Vysoké jakosti obrobení povrchu se dosahuje pomalou ,rotací válce na straně jedné (1 až 10 otoček za
minutu) a naopak vysokou rychlostí speciálníhodiamantového obrábějícího přípravku na straně druhé (až 3800
otáček za minutu). Strojem lze dosáhnout paralelitu
hlubotiskového válce o toleranci
± 3 mikrony na 1000
milimeltrů délky o hloubce drsnosti povrchu 0.25 [Lm.
Na výstavě byla zastoupena i reprografie.
Zhlédli jsme
zdokonalené
elektrografické
a diazograflcké
přístroje.
V návaznosti na maloformátové rozmnožovací techniky
(kopírovací I tiskové) byla vystavována zařízení pro dokončovací výrobu a knihařské zpracování. Příslušná zarízení .- snášečky, skládací stroje, šičky, řezačky apod.
- byla svým formátem i výkonem přizpůsobena maloformátové produkci. Můžeme říci, že reprografické techniky jsou pro svou produkci vybaveny obdobným zařízením, jako má k dispozici velkokapacitní polygrafická
výroba.
Mezinárodní výstava EMBAXPRINT 1983 přinesla opět
řadu poučných pohledů na trend ve výrobě polygrafického zařízení a materiálů a byla i inspirátorkou
pro
hledání nových forem grafické úpravy obalů ,a tiskovin.
Doc. Ing. llladimír
Kraus, CSc.,
GKP v Praze, n. p.

DELONG, B.: Využití

dálkJOvého průzkumu Země
v nár,udním hosp'Ddilřství
POLAčEK, J.: Obrazová korelace - metoda auto matiz,uvaného vlícování digitálních snímků
KLAS, P.: Řešení protínání zpět
FARKAš, M. - PORVAZNÍK, A.: Československá pomoc pri výchove kubánskych technických kádrov
pre geodéziu a kartografiu
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Dalším obsahem
k,apitoly je řešení
geodetických
úloh, d'efinice a ,použití tížnicový,ch odohylek, ;princip
troi'ro~měrné g,oodézie.
HAUF, M. a KOL.: Geodézie. Vydalo SNTL v rámci řady Teohnický průvodce jako 42. pubHkaci. Praha 1982,
544 stran, 239 obrázků, 47 tabulell:. Náklad .2400 výtisků,
cena 55,- Kčs.

Ge'odetům v praxi, jakož i studentům-geodetŮllIl se vydáním to'hoto techniCtkéhoprůvodce
dostává do ru'kou
zdatný pomocnílk, a to ,jak pro jejich ',prá,ci, tak i ,pro
jeljich studium. Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc., ~olu
s po,četnýmkole'ktivem
vymkoŠ'kolskýoh učitelů př~pravil tu,to /knihu tak, aby zaznamenala
celéšir.oké
s.pektrum geodetidké vě'dy a pomohla tak inženýrům, techntkům i studentům se v této vědě ori,entovat alpIně
využívat všech možností, které může poskytnout.
Mnozí geodeti znají a ve své 'práci používa1jí obdobnou publi.kaci, vydanou SiNTL v ['oce 1960, !pod názvem
"Geodetická příručka".
JeJím au'torem Ibyl kolektiv odborníků a vysokoškolských
učitelů, pod vedením akademika Josefa Ryšavé'ho a Ing. Dr. F:rantiš'ka Ca,clha. Snad
není u nás jediného geodeta, kt,erý tu~o příručku nemá
ve své knihovně, který ji neužívá ve své 'ka,žt!.odenní
práci. O jelií oblíbenosti a využi,teLnosti mezi odbornou
veř8ljností pa'k svěd,čí stOiPY častého využívání, /které
tato kníž1ka 'z naší :knihovny z'pravidla má. Ale ži!jeme
v době te,ohnické revoluce, ,kdy svět Itechniky se nám
takřka 'před očima mění, r02ví'jí s€, z,d<Jlkonaluje se.
I v geodézii se tato technická revoluce znatelně 'projevuj,e. Ať je to v úžasném rozvOjji dáLkoměrné techn~ky,
či vznikem novýDh oborů jako 'je ,kosm.ická geodézIe
nebo fan:tasUclkými možnostmi, které nám, geod<etům,
dává současná výpočetní technika. Tento nový stav, tento nový trend v geodéllii nám 'všem phná'ší nová publikaC'8 TechniJc!kého 'průvodce SNTL "Geodézie". Po'zorně
si p:rohlédněme její 'obsa'h a nálplň, ,jakož i možnosti
využití, kltelré nám dává.
1. Matemlatickýa
fyzikálni úvod.
Obsahem této k!llpitoly jsou základní
goniometriclké
funkoe, vztahy mezi sexagesimální
a 'setinnou úhlovou
soustavou, ně'které Ik<lnstanty, ja.kož i základní .jednotky
měr 'podle meZinárodního
systému Sl. JSou zde též popsány vlivy 'prostředí a měři'če na měření, steJně jako
je vysvětlena rychlost světla a index lomu světla v atmosifélře.
Autoři :S8 po,drDIbně zabývarjí otá2Jkou a významematmosféri,cké refrakce,
dQprovázenou
nárz:01rným diagrametm o denním průběhu refrllJkčního :koe.fioientu.
2. Vyrovnávací počet
Od základnk,h pojmů a vysvětlení počtu 'pravděpodobnosti, p.řes dělení měřic,kých chyb a joejiCihzá,konitostí
se autor ;podrobně ,rozetpisuje o 'základní metodě vy,rovnání a sice IQ meitodě n8ljmenších ,čtve1rců. lsou popsána vyrovnání přímých měření, tlprostř€d,ku:jících měření, jaJkOiŽ.i ,po,dmínkovýC'h měi'e,ní. Zajímavé
jsoU ty
stránkyka:pitoly,
v nichž joe ,popsána analýza, výsled,ků
mě'ření a popsány ,četné testy. ELipsy 'ohyb, korelace a
aproximace přímkou či !parabolou u:končující tUlto !kapitolu.
3. Fyzi<kální geodézie
Gravimetrie - nauka o tíhovém poli Země v,elmi !Úzce
souvisí s geodérzií, astronomií a samOZřejmě i s greol<lgií.
P.ředmětem této kalpitoly j.e vysvětlení zálkladníc'h poŮmů
o tlži, tíhovém poli Země, 'o geoidu a kvatligeoidu. Je
zde popsáno určení tvaru Země pomocí tíhových údajů naměřených
na jejím povrchu, jakož jsou zde vysvětleny
pojmy astronomi,ck'o-geod'etic!ká
nivelace
a
astronomJcko-gravimetríoká
niv,elace.
4. Sféric'ká a elipsoidická geodézie
Jsou zde pOlpsány a vysvětleny zárkladní pojmy vyšší
geodézie jalko je sféric'ký trojúhelník
a jeho 'řešení,
sférický exces, ortodroma
a loxodroma,
meridiánová
konvergence. Jsou uvedeny ,konstanty pro nás nej.důležitěi}ších r8lferen'ční,ch '8l.ips.o~dů, nakDŽ i n,ejnovější fyzikální parametry Země, 1IIPřesněné dle měření družic.

5. Geodetická astronomie
Popsány jsou různé souřadnicové
sy'stémy ,pouzlvané
v astronomii, dál,e pak definice ,časů, jakož i vztahy
merz:i systémy souřadnic a časy. V další ,části js,ou popsány nejznáměljší a n8)jlPoužívanější metody přesného
určení astronomických
zeměpisných souřadnic a astronomiclkéJho az~mutu.
6. Kiosmická geodézie
V této, poměrně krát'ké kapitole jle podá1n vý,klad čím
rotlumíme kosmiCikou geodézii a j&ké významné místo
v ní tlaU'jímá družicová geodézie,. Čtenář je seznámen
s funklcí geodetj,clkých umělých d'ružic Země, Ija,kož i
s druhy přístrojů, které slouž1 k jejich pozorování, navíc jsou v 'kalpitole po:psány ,i některé metody družicové geodérz:i!e. V,celku je tato ,]Hltpitola velice zajímavá a
pro mnohého geodeta terra incognita.

7. Soufadnicové a výškové soustavy v CSSR
Olbsahemkapitoly
je n~jen IP<llpisstáva'jícich souřadnicových a Výškových systémů v ČSSR, ale zá'roveň přehled o všech systémech p,oužívaných v minulosti na
ú:~emí dn.ešního ČSSR.
8. Měření délek
Popsáno měření déle,k různými IProstředky: rpá'smy, dráty, olptickými metodami a nakonec elektronickými
dálkoměry. Jsou též uváděny způsoby komparace
těchto
měřiclkých rpwstředkí\, ,kor6lkce naměřených
'hodlloOt a
přesnost toho 'kteréhoz,působu
měření délek. Za,jlmavě
j,e na;psán oddíl 8.4 Měření ,dé!l~kele'ktronickými
fázovými dálkoměry.
9. Měi'ení úhlů

Úv~dem autor POlP,i'su}erozdělení teodolitů do jednotlivý€h tříd a lPO\Pisuje~kou:š,ky osovýc'h IPodmínek a 'Qprav
polohy os u teodoolitů. lsoupopsány
j&dnotHvé chyby při
měření úhlů a 'jednotlivé ipřístrojové chy'by. :Podrobně
jsou vysvětleny je,dnotlivé metody mě,ření !Úhlů, ,jejich
výrz:nam a četnost jejich užití. Obsá,h}e je pOiPsána problematiJka rlIjišťování ,cent['ačníchprv,ků
a vý:počet centračních změn, tedy problematilka,která
se (poměrně
často v praxi vy'S,kyturje a ,kt,eré v minulosti neby-la věnována :patřičná pozornost. Posl,ední ,části klllPitoly 'se
zaibývají měřením azimutů magnetickými ,přístroji a gyroteodolitem.
10. Mi!ření výiiek
Pqpisem nive'1ačního Ipřístroje, jeiho osovým ,podmínkám,
z,koušlkám a rektiHka,ci, právě ta'k, ja,ko i ·popisu I1ivela,čních latí, jejich chybám a konvrolám, Ije věnován
úvo.d 10. kalpitoly. V dalším auto'ři pO;piSUijíďoruhy stabiltzace nivelačních bodů, jednotlivé niv'ela,ční metody,
vyrovnání nivelační,ch pořadů a sítí, ,kritéria !přésnosti.
VdaJším
o,ddBe se Ipojednává o trigonometric'kém
měření výše,k, o za,vádění qprav a o IPřesnosti tohoto Z)pí\soobu měření výše1k. Barometrické měření výšek, jatkož i
hydrostatic,ká a 'hydr,odynamická nivelace pak ,kapitolu
ukonču/jí.

11. Vtpol!et výměr
Oibsahem ,kalpitoly je seznámení se se Všemi 21pfrso'by
určování výměr pozemku, ať jsou to způsoby měfíeké,
grafic'kéči
za použttí přesných planimetrů.
12. ZákJ.ad'ní počtářské úlohy v geodézii
Počínaje obecnou větou sínovou,výpočtem
směrníku a
délky 'strany je, 'v této 12. ,kllipitole podán po:p.is vš€ch
zá,kladních úloh v geo'dézii. V IPosledním oddílukapitoly jsou IPopsány rů'zné IPočtářské metody vhodné ~foO
vyhledávání
Ipod'z,emní stabilizace
ztraceného
trigonometriakého bodu.
13. Polohopisné síti!
Kél/Pitola obsahu/je rozdělení ip.oIOlho.piJSnýchsítí, transformac,i 's::mřadnic, vYlrovnání sítě s měřenými délkami
a úhly, vyrovnání sítě jen s měřenými délkami, vyrovnání solobodů a více bodů, problemaNku pravoúhelnfkových sítí. Další oddíl Je věnován Hn~ovým sítím, tedy
polygonovým 'pořadům a trojúhelníkovým
řetězcůmJ.

1983/218

Geodetický a kartografický obzor
roěník 29171, číslo 8/1983 219

14. ~olohová bodová pole
Obsahem kapito'ly je ro!zdělení ,polohového bodového
pole, dále 1P0drobné polohové hodové :polez hlediska
technioko-hoSjpodářského mapování a bodové !pole z hled,iskia vytyčovacích odchylek sta'vBbních objektů.
Je na místě UlPozornit čtenář·e,že ,během reaUza,ce této
publikace (1977-82)
došlo ,ke změně ,Ceskoslovenské
státní normyCSN 730415 a tudíž místo názvu "rl1hušťovací body" se užívá "pevné body 'podrobného ,polohového ,pole - 1. třídy přesnosti".

Publikace
lách:

15. Podrobné měření
Cllem této kapitoly je seznámit 'čtenáře s rů,znými způsoby podrobné!ho měřeni. Je t,o Ipř,edevším stále iještě
užívanáklasioká
ortogonální me,toda, následována polární metodou a metodou protínáni. K doplnění těchto
metod ,je uvedena lé\Ž 1 metoda tac'hymet,rická, i když
pro svoji menší přesnost nebude vždy použitelná.

2. Význam
geodézii

16. Programování v~ětila
zobrazení
Autor uvádí rozdělení čfslioovýCh strojů: na, ,počítací
stro'je, stll'ojel na děrné štítky a 1P000íta,če.,Posledními
dvěma ·drulhy se Ipak zabývá ,více a zvláště Ipa,k IPOčítačům věnuje \Značnou ,pozornost a prostor, což Je 'pocholpitelné. Velmi dobře 'je' zde podán význam ,po,číta'čů
pro práce geodeta. Ka!pitolaje u!končena, oddHem !pojednávajícím o automatických ·koordinátografech.
17. Pozemní fotogrammetrie
Systematicky - od základů fotogrammetrie, od pop!isu
fotogll'afic'kého materiálu
až ,po pozemní stereofotogramme'trii - je vyložena a vysvětlena problematika pozemní fotog,rammetrie.
18. Inženýrská geodézie
Poslední v ;pořadf, ale 'jistě ne ;poslední vý;znamem,
právě nao.pa,k, je kapitola zabývající se inženýrskou
geodézii. Téměř na 60 stranách s mnoha názornými
obráz,ky je t'ento o>oor geodé'zi,e 'po'Piso'ván. Obsahem
jsou způsoby a metody pololhového a výškového vytyčování, Ip'řesné mě'ření ,posunů stave'b, jakož i využití
laserů v tomto oboru.

1. Úvod

Geodetický

a kartografický

v následujících

9 kapito-

(3 s.)

Obsahuje definici a úkoly inženýrské geodézie a její
význam v národním hospodářství, zejména ve stavebnictví a strojírenství a současně zdůrazňuje nároky na
obecné znalosti, potřebné pro její uplatňování.
a úkoly
závazné
dokumentace
a kartografii
v NDR (3 s.)

pro

V této části je poukázáno na soubor instrukcí inženýrské geodézie jako ojedinělého díla ve světovém mě.
řítku a dále na katalog technologií a pracovních nor.
mativů.
3. Přístroje
(138 s.)

a metody

pro inženýrskou

geodézii

V této kapitole jsou popsány přístroje a metody mě·
ření délek, úhlů a směrů, výškových rozdílú, měření
k záměrné přímce, provažování a vytyčování svislic,
použití laseru, fyzikální přístroje a metody vytyčování.
4. Značky
a stabilizace
bodů (20 s.)

pevných

a měřických

Zde jsou popsány hlavní způsoby stabilizace a druhy
používaných
značek a dále zejména pohyby značek
a doporučení pro volbu polohy bodů z hlediska geotech·
niky.
5. Podkladové

sítě

(47 s.)

Tato část obsahuje problematiku
sítí na staveništích
·a popis jejich budo.vání, měření a výpočtu. Jsou zde
uvedeny pravoúhelníkové
a trojúhelníkové
sítě, sítě
pro měření deformací staveb, výškové sítě a použití
směrových i délkových sítí.
6. Tolerance

Technjc,ký průvodce "Gendézie" jel 'pubUkace, ktell:ou
geode'tiC1ká veřejnost již delší dobu Ipostrádala. Strulčným, místy až t,elegraHc'kým textem umo'žňuje- v omezeném r-ozsa,hu jedné puiblikace podat komple,xnl !přehled základní iproiblematiky oboru ge'odérzi,e.'Vhodný tYIP
písma a}eho sytost, stejně jako přenledné us,poMdání
matematic,kých 'vzor,ců, rovnic, tabulek, pomáhá ,čtenáři plně se soustředit na obsah knihy.
Kolektivu autorů pak patří dí,k (la vytvnření tohoto
díla, ktetré bude provázet geodety 'při j8ljich Ipráci, 'při
jejich studiu, po mnohO hUdoucích let.

je zpracována

a přesnost

měření

(6 s.)

V této kapitole jsou popsány charakteristiky
přesnosti,
stavby systému tolerancí a vztahy mezi tolerancí výroby
a měření.

Ing. Zdeněk Wiedner,
podnik v Praze, n. p.

7. Vybrané
úkoly
stavbě
(103 s.)

inženýrské

geodézie

ve

vý.

Tato kapitola je věnována hlavním úkolům inženýrské
geodézie ve všech etapách stavby počínaje kontrolou
stavebních dílců přes práce v panelové a skeletové
výstavbě, při 8tavbě vysokých věží a komínů až k jed.
notlivým měřickým operacím.
8. Měření

posunů

a deformací

staveb

(176

s.)

V této nejobsažnější části jsou uvedeny všechny problémy z úseku měření posunů a deformací včetně metod,
značek, automatizovaných
postupů a interpretace výsledků.
9. Geodetické
vých objektů

HENNECKE, F. -

práce

při

montáži

průmyslo-

(18 s.)

WERNER, H.:Ingenieurgeodllsie

(Inženýrská geodézie.) VEB Verlag fiir Bauwesen, Ber·
lin 1982, 559 S., 188 obr., tab. 35, lit. 285. Cena 40. - M

Vydáním kompendia a současně i učebnice inženýrské
geodézie vynikajících
odborníků,
prof. Henneckeho
z Vysoké školy architektury a stavebnictví ve Výmaru
a prof. Wernera z Technické university v Dráždanech,
byla vyplněna, jak je uvedeno v předmluvě, mezera
v odborné literatuře
z geQdézie v německé jazykové
oblasti, neboť zde dosud neexistovalo souborné dílo
z inženýrské geodézie podobného rozsahu.
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V této části jsou vyčleněny metody a přístroje z oblasti výstavby průmyslových objektů, objektů jaderné
fyziky, strojírenství a ocelových konstrukcí.
Publikaci lze označit za další vynikající souborné
zpracování problematiky
inženýrské geodézie jak pro
potřeby praxe, tak školy po stránce teoretické i praktic
ké, v němž se odráží vysoká úroveň inženýrské geodézie
v NDR. Představuje proto významný přínos k zabezpečení úkolů geodetů ve výstavbě v NDR a lze ji vřele
doporučit všem pracovníkům i u nás.
Ing. Miroslav

Herda"OSc.,

VUGTK

Geodetický a kartografický
roi:llík 29/71, číslo
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LITERATURA:

OZNÁMENí
Sdělení o přihlášce objevu
054..'):521.176

V rámci řízení podle zákona č. 84/72 Sb. o objevech,
vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových
vzorech byla ukončena státní expertíza přihlášky
objevu zn. spisu PO 48-79 autorů Ing. Milana Burši,
DrSc. a ?NDr. Zdislava Šímy, CSc. z Astronomického
ústavu CSAV v Praze o názvu: "Vztah mezi průchodem rotační osy těžištěm nebeského tělesa a pozicemi
jeho stacionárních družic", která byla podána u Úřadu
pro vynálezy a objevy v Praze dne 27.7. 1979 s právem přednosti od tohoto data.
Podle ustanovení § 17 odst. 4. cit. zákona se provádí
zveřejnění této přihlášky objevu.
Objev objasňuje vzájemný posuv těžiště Země vůči
její rotační ose, když odstředivý a gravitační potenciál
Země nemají společný počátek, čili v případě, kdy
okamžitá rotační osa neprochází zemským těžištěm.
Tento vzájemný posuv způsobuje, že výsledný tíhový
potenciál Země se mění - přibudou zakázané členy
prvního stupně. Tyto členy jsou matematicky odvozeny autory objevu z transformačních rovnic mezi
systémem gravitačního a odstředivého potenciálu.
Zakázané členy se dostanou do pohybových rovnic
družic Země. Na jejich zjištění je naděje v případě
geostacionárních družic, kde dodatková zrychlení
v délce plynoucí z těchto členů mohou být v okolí
libračních bodů srovnatelná se zrychlením celkovým
[I]. (V práci [I] se počítá zrychlení'k pro případ, že
vzdálenost mezi počátky potenciálů je 20 cm.) Zakázané členy také způsobí posunutí libračních bodů geostacionárních družic. Dá se předpokládat, že minimální
takto zjistitelný posuv mezi počátky potenciálů je asi
10-8 poloměru Země, takže se tato možnost ukazuje
jako nejjemnější zjišťování tohoto posuvu [2].
Předmět
objevu:
Zákonitost spočívající v tom, že poloha geostacionární
družice v libra čním bodu resp. poloha libračního bodu
je definována vztahem
G~_ ~
(I

n~2

-

0)2(1'

(a~)n i; k[(S;{'l)'
(I

Podrobný popis předmětu přihlášky objevu je
uveden v citaci Sub. I a 2.
Oznámení ve Věstníku Úřadu pro vynálezy a objevy
bude ve smyslu ustanovení § 17, odst. 4. cit. zákona
provedeno dne 15. 9. 1983 (Věstník ÚVO č. 9/1983).
Podle ustanovení § 18 cit. zákona má každý právo
do jednoho roku ode dne uveřejnění tohoto oznámení
ve Věstníku Úřadu pro vynálezy a objevy, tj. do dne
15. 9. 1984 podat Úřadu námitky proti zamýšlenému
udělení diplomu na objev.
Úřad pro vynálezy a objevy, Praha
Redakce a reaakční raaa GaKO autorům uvedeného objevu
ing. Milanu Buršovi, DrSc. a RNDr. Zdislavu Šímovi,
oSe. upřímně blahopřejí.

Zvyšovat efektivnost
využívání výpočetní
techniky,
s.1-8.
Socialistické závazky kolektivu závodu č. 8 na rok
1982,s. 8-9.
Socialistické závazky kolektivu továrny č. 3 na rok
1982,s. 9-10.
Kašin, L. A.: O geodetickém i topografickém určení vodní hladiny, s. 10-17.
Telisejev,

cos kA' _

k=l

(J;{'l)' sin kA'] p~kl (sin (/JI) -

(y~ cos A' -

[I] BURŠA, M.. ŠíMA, Z.: Geostationary Satellites
and Variations in the Position of the Earth's Mass
Center. Studia g~oph. et geod. 23 (1979), 5-9,
[2] BURŠA, M. - SIMA, Z.: Motion of Geostationary
Satellites Due to First·degree
Harmonics. Bull.
Astron. Inst. Czechosl. 30 (1979), 193-198.

x~ sin A') Pil) (sin (/JI)

= O,

v němž znamená
GM
geocentrickou gravitační konstantu,
(I'
průvodič libračního bodu,
(/J'
zeměpisnou šířku libračního bodu,
A'
zeměpisnou délku libračního bodu, při.
čemž kladná je na východ,
(J~k»)' a (S~kl)' harmonické koeficienty, to znamená
Stokesovy konstanty v obvyklé definici
odpovídající Zemi,
Legendrovy funkce stupně n a řádu k,
střední rovníkový poloměr planety, to
znamená Země,
O)
úhlovou rychlost rotace Země.
veličiny x~, y;' pravoúhlé souřadnice počátku odstředi·
vého potenciálu rotační osy soustavy
Země-družice
v těžišťovém systému
Země.
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Prvním dílem zásadního významu, seznamujícím
s novým vědeckým směrem v hornické geotechnologii, je kniha

'

j

..:

,..~~
l

C'd

e

GEOTECHNOlOGICK'É
METODY DOBÝVÁNí
v
LOZISEK
Vykládá základy geotechnologických
metod těžby nerostných
surovin a jejich klasifikaci, definuje předmět, metody a cíle
geotechnologie a popisuje fyzikálně geologické základy metody, včetně technologických
a ekonomických aspektů.

'aJ
.:::t-

Základy procesů dobývání užitkových
technologickými
metodami

O-u

e
..c

nerostů geo-

Fyzikálně geologické aspekty geotechnologie
Otvírka ložisek užitkových
logických metodách

u
aJ
.....,

nerostů

při geotechno-

Systém dobývání při geotechnologických
Ekonomické aspekty dobývání
gickými metodami

'-

>
.....,

metodách

ložisek geotechnolo-

II)

Základy projektování dobývání ložisek
nerostů géotechnologickými
metodami

(1)
.....,

Podzemní rozpouštění

užitkových

solí

Podzemní loužení

."
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Geotechnologické
biolitů

C'd

.:::t-

metody dobývání

Podzemní vytavování

C'd

Hydraulické

Z

síry

dobývání

Geotechnologické

ložisek kausto-.

užitkových

nerostů vrty

metody ve stadiu výzkumu
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Výzkumným a vývojovým pracovníkům, provozních technikům
v oblasti geologického průzkumu a dobývání surovin a posluchačům vysokých škol.
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Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu

SNTL - Na kladatelství
technické
Spálená 51, 113 02 Praha 1
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