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POLÁK,H.
Přibližná
metoda astronomického
určeni mista a azimutu
z měřeni
sklonu
terminátoru
a jeji využiti
k orientaci
na Měsicl
Geodetický
a kartografický
obZlo'r, 28, 1982, Č. 7,
s. 169-173, 7 obr.
Astronomioká
orlentac'e na Měsíci za použiti s,elellJografiokých souřadnic
bodu na povrchu Měsíce, které mají pro okamžtk
světové
pulnool SIUllJce a zemi v zenttu.
Pro navzájem
nezávislé
,určeni
selenografické
šířky, délky a azimutu je k tomu zvolena metoda měření času, zenltové
vzdálenosti
a úhlu sklonu termlnátcru
Země l{ vertikálu.

npH6JIH3HTeJIIoHldH MeTO,ll aCTpOHOMHlIeCKoro onpe,lleJIeBlIli nOJIOlKeBllIl H a3HMyr8 no H3MepeBlllll I18KJIOH8
TepMllH8TOpa H ero HcnOJIIo30BaHBe lI:JIII opHeHTaqHH Ha
JIYHe
reo.n:e3HqOCKHH H KapTOrpaqmqeCKHH
No 7, CTP. 169-173,
7 pHC.

0630p,

28,

1982,

ACTPoHOMHqeCKaJI opHeHTan;HII Ha JIYHe C HCnOJlb30BaHHeM CMeHOrpapl{qOCKHX Koop.n:HHaT nYHKTOB Ha noBepXHOCTHJIYHId, HMeIOIn;HX.nmr MOMeHTa MHpOBOHnOJlHO'!H COJlHn;e H 3eMJlIO B 3eHHTe. .lJ;JlJ[ B3aHMHo HooaBHcHMoro onpe.n:eJleHHII CeJleHOrpapl{qOCKOH mHpoT&I,
.n:OJIrOT&IH a3HMYTa H36paH MeTOll: H3MepeHHII BpeMeHH, 3eHHTHOro paCCTOJIHHIIH yrJla CKJlOHa TepMHHaTopa
3eMJlH OTHOCHTeJlIoHO
BepTHKaJla.

528.235.2
IlbllllEK,

528.235.2
PYŠEK,

E.

.IlOJIAK,

J.

K obecnému
řešeni jednoduchtch
válcových
zobrazeni
Geo1etický
a kartografický
obzo'r, 28, 1982, (č. 7,
". 174-178,
2 obr., lit. 7
Obecný přístup
k získání zobrazovacích
rovnic tradičních i netradičních
jednoduchých
válcových
zobrazení.

:tf.
K 06In;eMY pemeHHIO npocTlolX qHJIHH,llpHqeCKHX npDeKn;HŘ
reo.n:e3HqOCKHH H KapTOrpapHQeCKHH 0030P,
No 7, CTP. 174-178,
2 pHC., JlHT. 7

1982

06In;HH no.nxo.n: ,lJ.JI1InOJlyqeHHII ypaBHeHHH OTOOpaJKeHHII
Tpa.n:Hn;HOHHIdn;X
H HeTpa.n:Hn;HOHH&IX
npOCTbIX n;HJlHH.n:pHQOCKHXnpoeKn;HH.

681.616.7:
681.616.7:[528.92:65.011.56]
GROPPLER, A.
Zkušenosti
s automatizací
kartografické
vfrOby s využiUm polohově
umisťované
fotosazby
Geo1etický
a kartografický
ObZiO-T, 28, 1982, ,č. 7,
s. 178-179
Možnosti
využití
fotosáizeciho
zařÍZení
v kartografU
při automatizaci
kartografického
výirobního
procesu.
Dosavadní
zkušenosti
z využíváni
fotosázecího
zařízenL

28,

[528.92:65.011

rpOIlIlJIEP,

56]

A.

OIIldT nOJIyqeHHldií: c aBTOMaTH3aqHeŘ KapTOrpapHQeCKoro npOH3BOlI:CTBac HcnOJIIo30BaBHeMn03HqHOHHOrO P03MeIn;aeMOrO ~Ha60pa
reo.n:e3HQOCKHH H KapTOrpapHQeCKHH 0630p,
No 7, CTp. 178-179

28,

1982,

'B03MOlKHOCTHHCnOJllo30BaHHIIarmapaTypbI .n:JlII pOToHa60pa B KapTorpapHH npH aBTOMaTH3an;HH npon;ecca KapTOrpapHQOCKOro npOH3BD.n:CTBa. HbIHemHHH OIIbIT noJlyqeHH&IH npH HCnOJllo30BaHHH annapaTyploI .nJlII POTOHa60pa.

528.486.4:624.9
lllBABEHCKllfl:,

O.

PeKTHpHKaqHll

oceBoŘ

528.486.4:624.9
SVÁBENSK?,
Rektifikace

O.
osového

CHCTeMlol CTpOHTeJIIoHOrO06"IoeK-

Ta
systému

stavebniho

objektu

Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, č. 7, s.
s. 180-184, 3 obr., 2 tab., Ht. 4
Přizpůsobení
půdorysné
vztažné
osnovy rozestavěného
objektu
dokončené
částI. Řešení s použltlm
transformace projektových
souřadnic
s využitím výsledků kontrolního
měření
třemi způsoby. Příklady
přizpůsobeni
vztažné
půdorysné
osnovy pro kotevní
šrouby slla a
sloupy montované
budovy.

reOllOOHQeCKHH H KapTOrpapHQOCKHH 0630p, 28, 1982,
No 7, CTp. 180-184,
3 pHC., 2 Ta6, JlHT. 4
IlpHcnoc06JleHHe
mIaHOBOH OCHOB&IHaQaTOH nOCTPoHKH 001>eKTa ero OKOaqeHHOH qaCTH. PemeHHe c HcnOJlIo30BaHHeM npe06pa30BaHHlI npoeKTHIdx Koop.n:HHaT c npHMeHeHHeM pooYJlIoTaTOB npoBepO'!H&IX H3MepeHHH TPeMII
cnocooaMH. IlpHMep&I npHcnoc06JleHHII nJlBHOBOH OCHOBbI .n:JlJl:aHKepH&IX 60JlTOB CHJlOCHOrocoopYJKeHHII H ,lJ.JI1I
KOJlOHHc60pHoro 3.n:aHHII.

331.147.2:528
qAIl,

B.

K scI>peKTHBHocTHllBHlKeHHll pan;HOHaJIH3aTOpOB
331.147.2:528
ČÁP, V.
K efektivnosti
zlepšovatelského
hnuti
Geo1etický
a kartografický
obZlo'r, 28, 1982, ,č. 7,
s. 185-186, 1 tab.
Formy řlzenl a organizování
vynálezcovského
a zle'pšovatelského
hnutí [VZH) v n. p. Geodézic. České Budějovlce za obdobl 6. 5LP. Ojektlvni a subjektlvnl
přičiny poměrně malého tempa nárůs.tu společenské
efektivnosti
VZHI v podniku.
Nové přístupy
a opatřeni
v oblasti forem a metod řízeni VZH v 7. 5LP, pusob(ci
jako účinný
nástroj
ke zvyšováni
efektvinostl
VZH
- jednoho z hlavnlch
zdroju rustu výroby a úspor nákladů v podniku.

reo.n:e3HQOCKHH H KapTOrpapl{qeCKHH
No 7, CTp. 185-186,
1 Ta6.

0030P,

28,

1982,

<1>oPM&IynpaBJleHHII H OpraHH3an;HH llBHJKeHHII H300peTaTeJleH H pan;HOHaJlHSaTOpOB (.lJ;llP) B Han;. up reo.n:e3HH qecKe By.n:eHOBHn;e 3a nepHO.n: 6-0H nlITHJleTKH
061>eKTHBHIde H cy61>eKTHBH&IenpHQHHId cpaBHHTeJlIoHO
Me,lJ.JIeHHoro TeMna npHpOCTa 06In;ecTBeHHOH 9ppeKTHBHOCTH .lJ;llP B npe.n:npHIITHH. HOBble no.u.xo,lJ;&IH MeponpHIITHII B cpepe <PoPM H MeTO.n:OBynpaBJleHHII .lJ;llP
B 7 -OH nIITHJleTKe, BJlHIIIOIn;He KRK .neHCTBeHHoe cpe.n:CTBo UOBblmeHHSI 9ppeKTHBHOCTH .lJ;llP
O,lJ;Horo
H3 r JlaBH&IXHCTO'lHHKOBpa3BHTHII npOH3Bo.nCTBa H 9KOHOMHH pacxo.noB B npe.n:npHIITHH.
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POLÁK.

POLÁK,

R

Anniihernde Methode der astronomischen
Lage- und
Azimutbestimmung
aus Neigungsmessung
des Termlnators und ihre Ausnutzung zur Orientation auf dem
Mond
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, Nr. 7,
Seite 169-173, 7 Abb.
Astronomische
Orientation
auf dem Mond mit Anwendung
der
seienographischen
Koordinaten
der
Punkte auf der Mondoberfliiche, dafiir dle Sonne und
Erde lm Augenbllck der Weltmltternacht
im Zenit
stehen. Fiir gegeneinander
Bestimmung der selenographischen
Breite und Liinge und des Azimuts wlrd
das Verfahren der Zeitmessung, Zenitdistanz und des
Nelgungswinkels
des Erdterminators
zum Vertikal erwiihlt.

R.

An Approximate Method of the Astronomical
Determlning the Azimuth and Position Using the Measurement of Inciination of the Termlnator and Us Use
to Orientation on the Moon
Ge,ode,tlcký a kartografický
obzor, 26, 1982, No. 7,
pp. 169-173, 7 flg.
The astronomlcal
orlentation
on t11e Moon uslng selenographic coordlnates of polnts on the Moon's surface. That ha ve at the moment of mldnlght of the Universal Tlme the Sun and the Earth ln the zenlth. For
the mutually Independent determlnation
of the selenographic latitude, longltude, and azimuth It Is chosen the method of measurlng the time, zenlth dlstance, and the angle of Inclination of the termlnator
of
the Earth wlth respect to the verticaI.

528.235.2
528.235.2
PYŠEK, J.
Zur allgemeinen Liisung einfacher zyIindrischer
Projektionen
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, Nr. 7,
Seite 174-178, 2 Abb., Lit. 7
Allgemeiner
Zutritt zur Erwerbung
der Projektionsgleichungen
von traditionellen
und untraditionellen
einfachen zyllndrischen
Projektlonen.

681.616.7:[528.92:65.011.56]
GROPPLER, A.
Erfahrungen
mU Automatisierung
der Kartenproduktion mU Ausnutzung des ln der Lage orientierten Photosatzes
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, Nr. 7,
Seite 178-179
Die Ausnutzungsmoglichkeiten
der Photosatzeinrichtung in der Kartographie
bei Automatisierung
des
Produktionsprozesses.
Bisherige Erfahrungen
bel der
Ausnutzung der Photosatzeinrlchtung.

PYŠEK, J.
To the Generai Solution oi Simple Cylindrical
Projections
GeodNický a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 7,
pp. 174-178, 2 flg., 7 reL
A general approach to derlvlng projection equatlons
of traditional
as well as non-traditional
slmple cyllndrical projections.

681.616.7:[528.92:65.011.56]
GROPPLER, A.
Experience wUh the Automation of Cartographic Production Using the Positionally Located Proto-Lettering
Ge,ode,lIcký a kartografický
obzor, 26, 1982, No. 7,
pp. 178-179
Posslblllties
of use of the photo-letterlng
devlce ln
cartography
when automating
the process of car tographlc production. The hltherto experlence with the
use of the photo-letterlng
devlce.

528.486.4:624.9
528.186.4:624.9

SVÁllENSKÝ,

ŠVÁBENSKÝ, O.
Rektifikation

des Achsensystems

eines

The Rectification
Object

Baubjekts

Geodetický a kartografický
ozbor, 28, 1982, Nr.
Selte 180-184, 3 Abb., 2 Tab., Lit. 4.

o.

7,

Anpassung des Grundrissrefenznetzes
eines im Bau
befindllc11en Objekts zum fertiggestellten
TeU. Dle
Losung mit Anwendung der Transformation
der Koordinaten nach dem Bauprojekt mlt Ausniitzung der
Ergebnisse der Kontrollmessungen
mlttels 3 Verfahren.
Beisplele der Anpassung des Grundrissreferenznetzes
fiir Ankerschrauben
elnes GetreidesUos und fiir PfeUer
eines montierten Gebiiudes.

331.147.2:528
ČÁP, V.
Zu Effektivitiit der Verbesserungsbewegung
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, Nr. 7,
Selte 185-186, 1 Tab.
Die Leitungs- und Organisationsformen
der Erflndungsund Verbesserungsbewegung
[EVB) im VEB Geodézie
České Budějovice lm Zeitabschnitt
des 6. Fiinfjahr.
plans. Objektive und subjektive Ursachen des relativ
kleinen Anstlegstempos
gesellschaftlicher
Effektitiit
der EVB lm Betrieb. Neue Zutrltte und Massnahmen
auf dem Geblet der Leitungsformen und Methoden der
EVB im 7. Fiinfja11rplan, die als eln effektives Werkzeug zur Erhohung der Effektivltiit der EVB - elner
Quelle des Produktionsund Kostenersparnisantstlegs
im Betrieb wirkt.

of the Axiai System of the Building

Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 7,
pp. 180-184, 3 flg., 2 tab., 4 ref.
Adapllng the ground plan oi under construction objects
to t11e flnlshed part. The solution using the transformation of the project coordlnates and taklng use of
adaptlng the reference ground plan system for the
sUo anchor holts and pillars of the mounted bulldlng.

331.147.2:528
ČÁP, V.
To the Effectiveness of the Movement of Improvers
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 7,
pp. 185-186, 1 tab.
Standads of management
and organlzlng
the movement of Inventors and Improvers (MIl) ln the Natlonal
enterprlse
Geodézle České Budějovlce for the period
of the 6th flve-year plan. Objective and subjective
reasons of relatlvely low rate of Increase of soclal
effectiveness
of MIl ln the enterprlse.
New approaches and measures ln the sphere of forms and me·
thods of management of MIl ln the 7th flve·year plan,
actlng as an effective Implement for Increasing effectiveness of MIl - one of maln sources of increasing
production and savings of expenses of the enterpn·
se.
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Přibližná metoda astronomického
určení místa a azimutu z měření sklonu
terminátoru a její využití k orientaci
na Měsíci

V rámci vědecké přípravy k průzkumu Měsíce nezůstávají nijak pozadu ani vědy, jako geodetická astronomie a geodézie, při kterých se tak vyvíjejí nové obory
- selenodetická astronomie a selenodézie. Následkem
rychlého rozvoje kosmonautiky po vstupu prvních
lidí na Měsíc v historickém dnu 21. července 1969, se
staly oba uvedené obory ještě aktuálnější. Předním
jejich úkolem bude jistě orientace na Měsíci, tj. přibližné určení selenografické polohy stanoVÍště a azi·
mutu směru postupu k jinému místu na povrchu Měsí.
ce. Předložená práce má být příspěvkem k této problematice.
Pro astronomické určení místa a azimutu teodolitem
jsou vypracovány metody, založené na měření času
a zenitové vzdálenosti na kosmická tělesa se známými
souřadnicemi rovníkové soustavy. K takovému mě·
ření na Měsíci však zatím nejsou vypracovány tabulky
se souřadnicemi hvězd, vztažených k měsíčnímu rovníku. Sovětská ročenka Astronomičeskij ježegodnik
(AJ) obsahuje pro okamžik světové půlnoci selen 0grafickou šířku B a délku L bodu na povrchu Měsíce,
který má Zemi v zenitu, a stejně tak bodu se Sluncem
v zenitu. Uvedené souřadnice tak vlastně představují
rovníkové souřadnice Země a Slunce měsíční soustavy,
kterých je možné použít k danému úkolu. Protože
zmíněné souřadnice jsou v AJ tabelovány jen s přesností 0,01°, může skutečně jít jen o přibližné určení
místa a azimutu, jak pro praktickou potřebu orientace
na Měsíci zatím půjde.
Při použití metody měření času a zenitové vzdálenosti k určení zeměpisných souřadnic je nutná znalost
některé z nich. To ovšem brání navzájem nezávislému
jejich určenÍ. Přibližné jejich hodnoty se dostanou
kartometricky z podrobnějších topografických map,
opatř'ených zeměpisnou sítí, nebo přesněji výpočtem
z pravoúhlých souřadnic trigonometricky určených
bodů v soustavě uložené a orientované v zeměpisné
síti. Oba uvedené způsoby jsou zatím na Měsíci nepoužitelné, a proto je nutné najít ještě další měřený
prvek.
K volbě takového prvku vede poziční úhel T měsíčního terminátoru, tabelovaný v AJ. Terminátorem se
rozumí mez vlastního stínu planety, nebo její družice,
osvětlené Sluncem. Jde tedy o úhel svíraný spojnicí
rohů měsíčního srpku a deklinační kružnicí vedenou
středem Měsíce. Zmíněný poziční úhel nabídl volbu
potřebného prvku, a to úhlu, který terminátor Země
svírá s měsíčním vertikálem. Určení selenografických
souřadnic místa a azimutu teodolitem bude tedy řešeno z měření času, zenitové vzdálenosti Země a úhlu
sklonu jejího terminátoru, samozřejmě jen na straně
přivrácené k Zemi. Měření polohy terminátoru je přitom novou metodou, popsanou v této práci.
Zatím co v ročence AJ je poziční úhel měsíčního
terminátoru tabelován, bude poziční úhel zemského
terminátoru nutno počítat z tabelovaných seleno·

grafických souřadnic subslunečního a subzemského
bodu. Připočte-li se vypočtený poziční úhel algebraicky ke změřenému úhlu sklonu terminátoru, dostane se
paralaktický úhel, známý již z nautického trojúhelníku,
ze kterého se hledané veličiny již dají vyřešit.
První část práce je za účelem vyzkoušení metody
věnována určení zeměpisných souřadnic a azimutu
teodolitem pomocí měření úhlu sklonu terminátoru
Měsíce. Zkušební měření bylo provedeno na místě se
známými hodnotami určovaných veličin, aby bylo
možné srovnání. Na závěr proveden i rozbor přesnosti.
Ve druhé části je řešeno určení selenografických
souřadnic a azimutu z měření polohy terminátoru
Země i s příslušným posouzením přesnosti.

A) Určení zeměpisných souřadnic a azimutu z měřeni
terminátoru Měsíce
Vzhledem k velmi přibližně kulovému tvaru Měsíce
a k jeho značné vzdálenosti od Slunce, se může jeho
terminátor považovat za hlavní kružnici. Při pozorování má tedy obecně tvar elipsy a přesně v době jeho
čtvrtí tvar úsečky.
Pozorujme Měsíc, když je právě v první čtvrti nad
rovníkem a kdy Slunce je pod rovníkem. Krátce po
poledni jej spatříme na východní obloze s úsečkou
terminátoru odkloněnou svou horní částí od vertikálu
vlevo. Na obr. 1 je to poloha a). S rostoucím časem se

.~
•••--.~

..~

.....•...••
I

,
,
•• d

~

Měsíc blíží k poledníku a jeho terminátor se stále více
přiklání k vertikálu. Přibližně v okamžiku, kdy Slunce
opustí obzorník, úsečka terminátoru splyne s vertikálem (obr. 1, b). Po průchodu Slunce obzorníkem se
horní polovina terminátoru začne od vertikálu odklánět vpravo a Měsíc projde poledníkem v poloze c).
Odklon terminátoru se dále zvětšuje až do západu
Měsíce (obr. 1, d). Obecně poloha terminátoru závisí
na zeměpisné šířce místa pozorování, čase a deklinacích Měsíce a Slunce.
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Nejpřesněji se úhel sklonu terminátoru měří v dobách
kolem čtvrtí, protože tehdy jsou rohy měsíčního srpku
dosti ostré. Přímo by se úhel sklonu snad dal měřit
fotogrammetricky, tj. na zvětšeném snímku pořízeném
fototeodolitem. V této práci bylo použito nepřímého
měření podle obr. 2, ve kterém je Měsíc znázorněn
v 1. čtvrti, kdy jeho terminátor má tvar úsečky. Úhel
sklonu .• se počítá od vertikálu k terminátoru na západ
kladně a na východ záporně, uváží-li se, že Měsíc pozorujeme na jižní polovině oblohy. Má-li terminátor
obecně tvar elipsy, počítá se od vertikálu k hlavní ose
elipsy.

1;1:

:

K výpočtu úhlu .• z měření v okamžiku TI na dolní
roh, se musí odečtení Hf, Vf. provedená na horní
roh v okamžiku T2, redukovat pomocí změny Lla
v azimutu a Llz v zenitové vzdálenosti. Pro redukovaná
odečtení rHf, rVf pak platí rovnice

rHf = Hf -Lla(T2 - TI)'
rVf = Vf -Llz(T2 - TI)
_ 1 {"Hf-Hf
"Hf-Hf}
Lla-T
"TI-TI
"T2-T2

+

- VD
Llz = _1 {" VD
I
I
2
"TI - TI

+

"VH
2
"T 2 -

'

VH
}
2
T2

Z odečtení Vf a 'Vf se dostanou geocentrické zenitové
vzdálenosti ZD, ZH vrcholů terminátoru
opravou
o refrakci a o vliv horizontální rovníkové paralaxy.
Vypočtených zenítových vzdáleností ZD, ZH se spolu
s rozdílem odečtení horizontálního kruhu

HH
I

'H
: _··_·_VH
I

LlaDH = rHf - Hf
použije k výpočtu úhlu sklonu terminátoru. Protože
vliv horizontální rovníkové paralaxy v azimutu je nepatrný, nebyl zaváděn, a to tím spíše, že se počítá jen
s rozdílem azimutů LlaDH'

V D--._-

D:

I
I

II)

H

Nepřímé měření podle obr. 2 záleží v zaměření dol.
ního roku D a horního H měsíčního srpku na obou
kruzích teodolitu, za současného měření času záměr.
Příslušný postup měření je znázorněn na obr. 3. Měření se zahájí záměrou na cíl směru, jehož azimut se
určuje. Následuje záměra na dolní roh v okamžiku TI
s odečtením Hf horizontálního a Vf vertikálního kruhu. Záměra 2 na horní roh v okamžiku T 2 má ocečtení
Hf, Vf. Pro vztažení obou záměr na vrcholy terminá·
toru k jednomu okamžiku, je nutné znát změny polohy
Měsíce v azimutu a v zenitové vzdálenosti. Ty se vypočtou z dalších záměr, které musí následovat ihned
po předcházejících. tj. ze záměry provedené v okamžiku "TIS odečteními "Hf, "Vf a záměry v čase "T2
s odečteními "Hf a "Vf.

2. Výpoěet úhlu sklonu terminátoru
Pro potřebu příslušného výpočtu je na obr. 4 znázorněno zaměření vrcholů terminátoru na sféře. Při zaměření dolního rohu D odpovídá svislé rysce záměrného
kříže vertikál VD a vodorovné rysce hlavní kružnice
sféry kD• Podobně je tomu i při zaměření horního rohu
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H. Hlavní kružnice k, která prochází vrcholy terminá·
toru, svírá s vertikálem středu Měsíce úhel T.
V trojúhelníku ZMH známe k řešení úhlu T jen
'lenitovou vzdálenost ZH' Za další známou veličinu
by se mohl vzít zdánlivý měsíční poloměr MH, který
je v AJ tabelován. Protože však metoda je určena
k použití na Měsíci, a pro zdánlivý poloměr Země
nejsou příslušné tabulky vypracovány, nebude zdánlivého poloměru použito. Vzhledem k přibližnosti metody budeme za měsíční střed považovat průsečík kružnice k se symetrálou úhlu L1aDH' jehož polovina bude
tedy druhou známou veličinou. Za třetí známou veličinu v trojúhelníku ZMH lze konečně přibrat zenitovou
vzdálenost z středu Měsíce, pro kterou přibližně platí
z

=""21 (ZD

+ zH') Nym' se JIZ

cOtgT =

'v psa't
muze

"V

ZH sin z
1
sin ""2 L1aD!:I

cotg

1
cos z cotg ""2 L1aDH

(3)

V případě malého L1aDH se může položit
. 1 A
sm""2LJaDH

=

1

1 A
2e
cotg ""2 LJaDH = L1aDH

A

2Q LJaDH'

3. Výpočet zeměpisných souřadnic a azimutu
Obr. 5 představuje kosmickou sféru Země se středem
O, Sluncem S a Měsícem M, který je téměř v 1. čtvrti.
Slunce i Měsíc mají záporné deklinace. Rozdíl jejich
rektascensí je L1ťX = ťXM - ťXs. Kosmickou sféru ještě
doplňme pólem P, rovníkem ae, zenitem Z, příslušným obzorníkem h a poledníkem m. Zanedbáme-li
vzdálenost Země - Měsíc vzhledem k jejich vzdálenosti od Slunce, můžeme sféry Země a Měsíce ztotožnit
v jedinou. Považujeme-li dále tuto sféru za měsíční
těleso, pozorované ze Země, bude měsíční kotouč
omezen obrysovou kružnicí o, sestrojenou jako polární
kružnici k pólu M a zároveň bodu O', který na Měsíci
má Zemi v zenitu. Sestrojíme-li k bodu S polární kružnici, dostaneme na měsíční kouli terminátor t, který
protíná obrysovou kružnici o v bodě F, tj. pólu kružnice f. Obrysová kružnice dá s vertikálem v bod V,
jehož spojnice s bodem O svírá se spojnicí OF úhel T.
Označíme·li průsečík deklinační kružnice Měsíce
s obrysovou kružnicí o jako bod D, můžeme při jeho
spojnici s bodem O vyznačit poziční úhel p a paralaktický úhel q. Poziční úhel p zde má záporné znaménko,
protože bod F je od bodu D na západ. Nyní již můžeme z obr. 5 vyčíst důležitý vztah

a dát rovnici (3) jednodušší tvar
2e(cotg

t
OOgT=

sin z -

ZH
A

LJaDH

cos z)

W

Úhel sklonu měsíčního terminátoru je možné ještě
jednodušeji řešit z rovinného lichoběžníku, kterým se
nahradí sférický čtyřúhelník z obr. 4. Za stejných
předpokladů, jako při odvození rovnice (3) se dostane
tg

T

L1aDH sin Z

= ----L1Z

(5)

DH

Poziční úhel p lze pod označením T vyjmout z ročenky AJ, kde je tabelován na 0,1°, nebo přesněji
vypočítat z trojúhelníku SMP vzorcem
tg P =

tg Ós cos ÓM
. L1
SIn

ťX

.

sm ÓM cotg L1ťX

(6)

Z nautického trojúhelníku PMZ na obr. 6 lze nyní
již vypočítat všechny hledané veličiny.
Zeměpisná šířka se dostane rovnicí

Přibližný vzorec (4) dává hodnoty úhlu T jen asi o 3e
větší, než přesný vzorec (3), který je ještě vhodné
upravit na výpočet tg T. Pomocí vzorce (5) se hodnoty
T dostanou průměrně o Ile větší, než podle vzorce (4).

sin cp = sin ÓM cos z

+ cos ÓM sin z cos q

(7)

Pro výpočet zeměpisné délky platí známé rovnice

A=8G-8,
8=t+ťXM'
8G=8g+TG+k

(8)

kde 8 je místní hvězdný čas a 8G světový hvězdný
čas, rovnající se hvězdnému času 8g pro světovou
půlnoc, zvětšenému o čas měření TG a opravu k na
hvězdný čas, je-li TG ve středním slunečním čase.
Hodinový úhel t se vypočte vzorcem
cotg t =

cotg z cos ÓM
.-"
.
-sm
sm q

cotg q

(9)

+ cos z cotg q

(10)

UM

K výpočtu azimutu platí vzorec
cotg a =

tg ÓM sin z
.
sm q

Azimut A zaměřeného směru na cíl se dostane připočtením azimutu Měsíce a k vodorovnému úhlu mezi
cílem a Měsícem.
Po výpočtu hledaných veličin ze zkušebního měření
se provedlo jejich srovnání s danými hodnotami. Příslušné průměry absolutních rozdílů vyšly v hodnotách
L1cp = 9', L1A = 15", L1A = 23", které můžeme považovat za skutečné chyby.
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příkladů, zaokrouhlený na 25°. Stejnou chybou bude
zatížen i paralaktický úhel q, protože poziční úhel považujeme za bezchybný, vzhledem k bezchybným hod·
notám souřadnic Slunce a Měsíce.
4.2 Chyba

v zeměpisné

šířce

+

dtp = _1_
{(-sin ()M sin z
cos ()M cos Z cos qfdz cos tp
- cos ()M sin z sin q dq}
(12)
4.3 Chyba

v zeměpisné

délce

Z rovnic (8) pro výpočet zeměpisné délky uvažujme
jen chybu v místním hvězdném čase €J, kterou položíme rovnu jen chybě v hodinovém úhlu t.
()M dz
..
+(cotgzCOS()MCOSqsm q sln2 z

COS

dt=sin2t

{

4.4 Chyba

sin

()M)

-.-- dq

}

sm2 q

v azimutu
.

da = sm2a
_

{( tg

cos z
.
sm q

()M

tg ()M sin z.cos q sm2 q

sin z (d
+-ztg q
cos z dq}

(14)

K číselnému výpočtu chyb podle odvozených rovnic
bylo použito těchto hodnot z jednoho úhlu zkušebního
měření: i = 36,22u,p
= 9,84U, q = 46,06u, z = 48,
= 48,9273U, IXs = 2h29m32,38, IXM = 7h38m50,28, ()s =
= +14°45'0&", ()M = +23°52'01". Po dosazení do
rovnic (12), (13) a (14) vyšly hodnoty: dtp = -8'46",
dt = dA = 218, da = 25,5°, které odpovídají již uve·
deným průměrům ze srovnání.

4. Posouzení přesnosti
Podle zákona o hromadění skutečných chyb dostaneme každou chybu jako totální diferenciál rovnice pro
výpočet příslušné veličiny.
4.1 Chyba

v úhlu

sklonu

terminátoru

Při rozboru přesnosti úhlu sklonu terminátoru
me tedy z rovnice (5).a dostaneme
di

= cos2 i

{e ~in

z (dL1ZDH LJZDH

cos z
LlZ
+ L1aDH
DH

vyjde.

~aDH
d L1ZDH)
LJZDH

dZ}

+

B) Určení selenograftckých souřadnic a azimutu
z měření terminátoru Země
Měření zemského terminátoru bude přesnější vzhledem k pomalé rotaci Měsíce a k většímu zdánlivému
průměru Země, který činí asi 2°, tj. přibližně 4krát
více, než zdánlivý průměr Měsíce. Měření bude dobře
možné i za měsíčního dne, protože terminátor Země
na černé měsíční obloze je stále dost ostrý.

(11)

Podle této rovnice (která neplatí pro terminátor blízký vodorovné poloze) bude chyba di maximální,
bude-li maximální L1ZDH a minimální LlaDH. To nastává
tehdy, je-li terminátor blízký svislé poloze. Za příklad
vezměme měření s i = 2852°°, vypočteným z hodnot
L1ZDH = 5472°c, L1aDH = 27°°, z = 72,4570U•
Vezmeme-li za d L1aDH, d LlZDH, dz hodnoty 50°°, vychází
di = 53°. Ve druhém příkladu vypočtěme di pro obec·
nou polohu terminátoru s hodnotami: i = 36,2174U,
L1aDH = 4434°°, L1ZDH = 4820°°, z = 48,9273U• Vychází
hodnota podstatně menší, a to di = 3°. Nebudeme.li
tedy měřit terminátor s příliš malým úhlem sklonu,
můžeme za jeho chybu vzít průměr hodnot z obou

Na obr. 7 je znázorněno měsíční těleso se středem M,
bodem G se Zemí v nadhlavníku, severním pólem N,
měsíčním rovníkem r a základním meridiánem zm
Určované souřadnice jsou B, L, azimut Země je a.
Zenitová vzdálenost Země z, měřená od zenitu Z
v určovaném bodě P, je stejná pro všechna místa
měsíčního povrchu vzdálená od bodu G o hodnotu z.
Souřadnice Země BG, LG a Slunce Bs, Ls, vyjmuté pro
dobu měření z AJ, zde nahražují rovníkové souřadnice
uvedených těles, použité ve vzorcích pro měření ze
Země.
Potřebné výpočetní rovnice se dostanou z rovnic
(6) až (10), použitých pro měření ze Země, upravených
do těchto tvarů:
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tg p

tg Bs cos Ba
sin (La-Ls)

= -----

_

- sin Ba cotg (La - Ls)

2

dp (15)

sin B

=

sin Ba cos z

+ cos Ba

sin z cos q

cotg (L -

La)

cos Ba cotg z
sin q

= -----

- sin Ba cotg q

_
kde LIL
dB

cotg a

= -.

+ cotg q cos z

cos Ba cotg LIL/dB -

tg Bs cos Ba sin LIL - sin Ba d LIL},
sin2L1L

= Ls - La a dB = dBs = dBa.

= _1_ {(cos Ba cos z - sin Ba sin z cos q) dBa cosB

(17)

tg Ba sin z
smq

-

(18)

tg Bs sin Ba
sínLlL

cos Ba
cos 2B' ssm LIL

-

(16)

Selenografická délka se vypočte připočtením hodinového úhlu L - La k selenografické délce bodu G.

{

cos P

=

d(L-La)

+ cos B

G

cos Ba sin z sin q dq}
sin2 (L-LG)

..
cotg q ) dBa

+

{(

(20)

cotg z sin Ba
•
smq

cos Ba cotg z 2
sm q

.

+

sin Ba

dq}
(21)

da

=
_

sin z
sin2a {
.
dBa2
cos B smq
tg Ba sin z sin2 q

cos z d }
q

(22)

Z nedostatku měření na Měsíci byl pro číselný výpočet chyb použit příklad z části A. Přitom pro velikosti chyb v souřadnicích Slunce a Země brány tyto
hodnoty: dBs = dBG = ±0,OO5° = ±18", d LIL =
= d (Ls - La) = ±36" v nepříznivém případě. Vypočítané chyby vyšly v hodnotách dp = 25" = 17M,
dB = -4", d LIL = d (Ls - LG) = 2,08 a da = 12700,
tedy několikanásobně menší, než chyby v příkladě
měření na Zemi.
Do redakce došlo. 11. 11. 1981
Lektoroval:
Ing. Georgij Karský, CSc.,

VÚGTK
2. Posouzení přesnosti

Dovětek lektora:

Při výpočtu skutečných chyb podle zákona o jejich
hromadění budeme měřené veličiny považovat za
bezchybné z důvodů uvedených v úvodu části B. Do
rozborů zavedeme jen nepřesnost souřadnic Slunce
a Země, tabelovaných v AJ na 0,10°. Je to i v souhlasu
s názorem vysloveným Dr. T. Horákem v jeho článku
ORIENTACE
NA MĚSÍCI, Říše hvězd, 1961/9,
o určování selenografických souřadnic z měření zenitové vzdálenosti a azimutu Země na Měsíci, že proti
přesnosti v ročenkách uváděných souřadnic subzemského bodu na Měsíci" ... můžeme považovat výsledky
samotného měření (prováděného např. teodolitem) za
naprosto přesné." Výrazy pro skutečné chyby odvodíme opět jako totální dierenciály rovnic (15) až (18).

Otázka přesnosti metody použité na Měsíci by vyžadovala důkladnější rozbor. Konstanty a vzorce teoretické
astronomie definují selenocentrické souřadnice Země
a Slunce lépe než na 1"; přesnost 0,01" (36"), s níž jsou
udávány v ročenkách, vychází z potřeb pozemské
astronomie a nemůže být v době počítačů (stačí i programovatelný kalkulátor) limitující hodnotou. To by
znamenalo vyšší přesnost metody. Ale zvláště v tomto
případě nelze apriori považovat měřené veličiny za
bezchybné (jak činí autoři daného i citovaného článku),
neboť i při pomalé rotaci Měsíce se mohou uplatnit
(zatím nekvantifikované)
pointační chyby při měření
na nesymetrický a v zorném poli obecně natočený cíl.
V našem případě by bylo třeba uvažovat i o možném
vlivu tvaru a deformací zemského terminátoru, zvláště
v blízkosti novu a úplňku. V každém případě se údaje
o přesnosti, vypočtené pro Měsíc, jeví nesrovnatelnými
s výsledky pokusného měření.
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Ing. Jil'í Pyšek, CSc.,
katedra matematiky,
Vysoká škola strojnía elektrotechnická
v Plzni

K obecnému řešení jednoduchých
válcových zobrazení

Základní rovnicí všech ~obrazení válcového druhu
patřících do třídy jednoduchých zobrazení [6] je rovnice
dn
-d<p -ntgl)!

=

Chceme-li definovat určité zohrazení, musíme určit
především zobrazovací rovnice a,dále charakteristiky
zobrazení jako např. zkreslení ve směru poledníku m,
zkreslení ve směru rovnoběžky n, meridiánovou konvergenci y (ve třídě jednoduchých zobrazení y = (X.A,
(X = konst.),
zkreslení úhlu mezi poledníkem a rovnoběžkou e (v uvažované třídě zobrazení e = O ... pod.
mínka ortogonálních zobrazení) a zkt:eslení základních
geometrických prvků - plochy P a extrémní úhlové
zkreslení L1w.
V případě zobrazení válcového druhu (obrazy poledníků a rovnoběžek tvoří soustavy navzájem kolmých
rovnoběžných přímek) je výhodný pravoúhlý souřadný
systém x, y.
Zobrazovací rovnice zobrazení uvažované třídy
válcového druhu [I, 4] jsou v podstatě libovolné funkce
vlastností

Charakteristiky

=

Y

= Y(A),

+ k (m-n)

kI(mn-I)

O,

kde n je zkreslení ve směru rovnoběžky a <p zeměpisná
šířka; za referenční plochu uvižujme plochu kulovou
o poloměru R.

x

Typ jednoduchých zobrazení válcových [4, 6] je definován základní rovnicí (I) zobrazení válcového druhu
a podmínkovou rovnicí [4, 6]

x(<p),

2

=

O.

(5)

přičemž kI a k2 jsou konstanty nebo funkce zeměpisné
šířky <p, ne současně rovné nule.

n

Zobrazení definovaná rovnicemi (I)
(5) můžeme
rozdělit na dvě skupiny [4, 6], a to na tradiční jednoduchá zobrazení a netradiční jednoduchá zobrazení.
Obě skupiny jednoduchých zobrazení můžeme pak
ještě dále dělit, a to určením kI a k2•
V případě jednoduchých zobrazení tradičních,
volbě
(k1 = O)

n (k

při

= I), obecně k2 = konst. =F O,

2

dostáváme zobrazení konformní (uvnitř typu jednoduchých zobrazení válcových, druhu válcových zobrazení a třídy jednoduchých zobrazení), tedy jednoduchá válcová zobrazení konformní [4, 6].
Taková zobrazení jsou tedy definována rovnicemi:
dn
d<p

= O,

--ntg<p

m-n=O.
Určitá (konkrétní) zobrazení dostaneme
kulární řešení této sousta vy.

jako parti-

dostaneme jednoduchá válcová zobrazení ekvivalentní;
jsou definována rovnicemi [4, 6]

zobrazení [I, 7] jsou pak
dx

dn
d<p-ntg<p

d<p

m=-r'

= O,

dy

dI

Obdobně jako u zobrazení konformních získáme určitá
zobrazení ekvivalentní řešením této soustavy.

n=---

R cos<p ,

zkreslení základních geometrických prvků [I, 7]

.

L1w

SIn --

2

Mezi tradiční jednoduchá zobrazení patří ještě zobrazení ekvidistantní v polednících. V tomto případě
je nutné volit

n-m

(k1 = I)

= ----.

n+m

n (k

2

=

I), obecně k1 = k2

=

konst. =F O.

Podmínka (5) má pak tvar

Polohu válcové plochy (případ tečný, sečný a nesečný)
stanovíme určením integrační konstanty.
Zobrazení uvažujme v poloze normální - pólové
(osa válcové plochy splývá s osou rotace referenční
plochy); ostatní případy (poloha transverzální, případně obecná) jsou analogické pro kartografickou síť
poledníků a rovnoběžek.

mn m(n

I

+m-

n

= O,

+ I) = n + I
m=I

Zobrazení ekvidistantní
finována rovnicemi
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dn
---ntg!j!
d!j!
m

=

1

Velkou skupinu tvoří netradiční
V podmínce (5)

+ k (m-n)

k1(mn-l)

zkreslení. (Podle kritéria Čebyševova je nejvýhodnější
takové zobrazení, ve kterém maximum logaritmu
zkreslení nabývá minimálních hodnot.)

=O

2

(8)

zobrazení [4, 6].
=

O

můžeme dále k1 a k2 považovat za konstanty, ale jejich
volbu provést jinak než v případě zobrazení tradičních.
Zvolíme-li

uvažujeme pak uvnitř typu jednoduchých
taková, v nichž je určitou vahou obražena
mínka ekvivalence, tak druhá z podmínek ka konformity.
Vzhledem k tomu, že ekvideformátami
uvažované třídy jsou obrazy rovnoběžek
možné také volit
k1 = k1(!j!)
k2

Určitá zobrazení dostaneme tak, že požadujeme,
aby na charakteristikách Eulerovy-Urmajevovy soustavy [4, 6] byla splněna jistá podmínka. Ze čtyř
vzájemně nezávislých charakteristik zobrazení (m, n,
y, e) nejsou dosud určené v zobrazeních dané třídy
charakteristiky m, n. Jejich vzájemný vztah, který
platí na charakteristikách Eulerovy-Urmajevovy soustavy je dán diferenciální rovnicí [4, 6]
dn
--ntg!j!
d!j!

zobrazení
jak podpodmínzobrazení
[4, 6], je

= k2(!j!)·

Zobrazení definovaná rovnicemi (1) a (5) s volbou k1
a k2 podle (9) nebo (10) mají vyrovnávací charakterjsou zobrazeními vyrovnávacími.
Do této skupiny zobrazení je možné řadit též zobrazení ekvidistantní v polednících, i když podmínka
(9) není zcela splněna.

= ---,

IXm

cos!j!

Pro IX = O dostáváme rovnici (1) určující vzájemný
vztah dosud neurčených charakteristik zobrazení na
charakteristikách
Eulerovy- Urmajevovy soustavy u
zobrazení válcového druhu [4, 6]. Budeme například
požadovat, aby na charakteristikách soustavy byla
splněna známá podmínka ekvivalence pro ortogonální
zobrazení

n

Tato podmínka také vyplývá z (5) pro (k1 = 1)
(k2 = O). Řešením soustavy (1) a (16) (viz (7)) získáme ekvivalentní zobrazení válcového druhu.

n

1
m=-=cos!j!.
n

3. Tradiění zobrazení typu jednoduchých válcových
zobrazení

Užijeme. li (3), pak
Rovnice (1) platná pro všechna zobrazení válcového
druhu třídy jednoduchých zobrazení je lineární diferenciální rovnice 1. řádu bez pravé strany. Jejím řešením pro !j!E (-71:/2, 71:/2)dostaneme
C

n=--.
cos!j!

dx
d!j!

m = --

R

~-

dx
= Rm = RcoS!j!
d!j!

(18)

(11)

Integrační konstantu
C určíme užitím počáteční
podmínky. Chceme-li např., aby nebyl zkreslen rovník

(!j!= O)

n (x = O)

(požadujeme, aby rovník se zobrazil do osy y).
Z (19) a (20) plyne
CI
Užitím počáteční podmínky vlastně volíme vzaJem.
nou polohu válcové plochy a referenční plochy kulové.
V případě počátečních podmínek (12) jsme zvolili
tečnou polohu válcové plochy podle rovníku. Dosazením (13) do (11) dostaneme výraz pro zkreslení
v rovnoběžkách při zvolené poloze válcové plochy

=

O.

(21)

Dosadíme-li (21) do (19) dostaneme jednu zobrazovací
rovnici ekvivalentního zobrazení pro případ tečné
polohy válcové plochy podle rovníku
x=Rsin!j!.

(22)

Druhou zobrazovací rovnici určíme opět z (3) a (14)

1
n=--.
cos!j!

dy

Zvolením počáteční podmínky, tj. určením integrační
konstanty C, tedy volíme (pro případ normální polohy
válcové plochy) válcovou plochu tečnou podle rovníku,
válcovou plochu sečnou či nesečnou.
Nejvhodnější polohu válcové plochy je možné
určit aplikací kritéria minimaximálního typu, a to
kritéria Čebyševova na absolutní hodnotu logaritmu
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Konstantu O2 určíme např. z podmínky, aby základní
poledník se zobrazil do osy x (y = O), pak
O2 = O.

Protože charakteristika
hem(14)

1
n=--,
cos cp

(25)

Dosadíme-li (25) do (24) dostaneme druhou zobrazovací rovnici

y

= RA

2 cos cp + 1
m=-----

(26)

Zkreslení plošné je podle (4) dáno výrazem

2 + cos cp

Srovnáním vztahů (3) a (31) plyne

1
= 1
cos cp

P = mn = coscp--

dx

(27)

dcp
2 cos cp + 1
m=--=--~-R
2 + cos cp

a extrémní zkreslení úhlové (4)

.

Jw

SIn --

2

n -

= ----

+m

n

Analogicky můžeme
válcového druhu.

11

m

= ----

+

určit

cos2 cp
cos2 cp

další tradiční

zobrazení n je určena vzta·

.

(28)

dx -R 1 + 2 cos cp
dcp 2
cos cp •

+

zobrazení

Řešením této diferenciální rovnice získáme zobrazo·
vací rovnici

4. Netradiční zobrazení typu jednoduchých
zobrazení

válcových

Všechna tato zobrazení jsou, obdobně jako zobrazení
tradiční, definována rovnicí (1) a podmínkou jednoduchých zobrazení (5). Do skupiny netradičních zobrazení budeme řadit zobrazení definovaná výše uvede·
nými vztahy, přičemž platí (9) nebo (10). Na k1 a k2
se můžeme dívat jako na váhy, které v konkrétním
zobrazení tohoto typu přisoudíme podmínce ekviva·
lence a podmínce konformity.

• ~ 2R (~-

Vil '""'tg

t~;)

+ O,.

(34)

Užijeme.li podmínku, aby se rovník zobrazil do osy y

01

=O

a zobrazovací rovnici (34) dostaneme ve tvaru

Budeme·li k1 a k2 volit podle vztahu (9), pak váhový
poměr mezi ekvivalencí a konformitou zůstává se
změnou cp konstantní. Pro případ k1 = k1(cp) a k2 =
= k2(cp) se váhový poměr se změnou cp mění.
Uvažujme normální polohu válcové plochy a případ
tečného válce podle rovníku (cp = O)
(n = 1).
Při těchto omezeních je zkreslení v rovnoběžkách dáno
výrazem (14). U zobrazení válcového druhu je zeměpisná síť souměrná podle rovníku, stačí tedy uvažovat
cp E (O, nJ2).

n

Druhou zobrazovací
a (14)

zobrazení (8,

y, n, m)

Stačí tedy určit zobrazovací rovnice a zkreslení
plošné a úhlové. Všechna taková zobrazení mají jak bylo uvedeno - vyrovnávací charakter. Zmenšují
velké zkreslení plošné (při zobrazení konformním)
a úhlové (při zobrazení ekvivalentním).

dy
R cos cp
dy =R

dA

=

2)

Druhá zobrazovací rovnice má pak tvar

y=RA.
Zkreslení plošné a úWové určíme podle (4)

P=mn= 2coscp+I._l_,

n (k

2

= 1),

2

dosazením do (5) dostaneme
2(mn -

1)

+

.

Užijeme·li např. podInínku, aby základní poledník
(A = O) se zobrazil do osy x (y = O), určíme tak inte·
grační konstantu O2 = O.

Zvolme například
(k1

I(m -

2+n
2n + 1

. Jw
n)

=

(3)

dI

Tím, že zvolíme ve vztahu (5) k1 a k2, tím určujeme
charakteristiku zobrazení m jako funkci zeměpisné
šířky .. Dostáváme tak určité zobrazení z množiny
netradičních zobrazení typu jednoduchých válcových
zobrazení.
Všechny čtyři charakteristiky
jsou určeny.

rovnici získáme srovnáním

sillT=

O

+ cos cp

(41)
cos cp

n-m
n+m

Pro názor uvedeme výsledky zobrazení nákresem sítě
v obr. 1 a grafickým znázorněním průběhu hodnot
zkreslení m-I,
n-I,
P-I a Jw v obr. 2.
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V článku je ukázán postup při získání zobrazovacích
rovnic tradičního ekvivalentního zobrazení a jednoho
z vyrovnávacích zobrazení jednoduchých válcových.
Uvedený obecný přístup umožňuje získat neomezené
množství nových zobrazení s požadovaným rozložením zkreslení. Základní rovnice druhu válcových zobrazení (1) určuje funkci n = n(cp). Není tedy možné
v tomto druhu zobrazení pokládat podmínku na funkci
n. Neexistuje proto zobrazení válcového druhu ekvidistantní v rovnoběžkách (n = 1), jak je ostatně z tradičních teorií známo.
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Zkušenosti s automatizací kartografické
výroby s využitím polohově umisťované
fotosazby

Před 10 lety byla v NDR zave·dena do pI'looelsuIkartografic'ké výroby vykonná fotosázecí zařízení, ikterá
jsou užívána v polygrafickém lp1rťl.myslupřevážně
pro sazbu novin, časopisů a knih. Až dosud bylo
vyhotoveno s využitím fotosazby asi 100 tlematických map. Další rozsáhlé využití této t'8Clltnologie
nás 6e ká v souvislosti s kartografickým l\7yhodnocením sčítání obyvatelstva k 31. 12. 1981. Přitom
nebud'e možno vycháZlet pouZle ze Zlkušeností zle SČÍtání Udu v r. 1971. Poprvé máme IV našem ~artografic,kém podniku Ik dispozic'Í vlaistnÍ fotosáZled UIřízení, a to fotosáze1cÍ automat řady LiI1Jotron 303.

Dipl. - Ing. Armin Groppler,
Kombinát geodéxie a kartografie, n. p.,
NDR

2. Možnosti využití fotosázecího
vadní zkušenosti

zařízení a dosa-

Možnosti využití tohoto fotosázedho zai'íZlení v kartograH1 spočívají ve velilkostnÍm odlišení. plošném
umÍst'ěnÍ ,a baDe~ném TozIiš,enÍ sazby j.a1kznači8lk,trnk
i písmových znaků. Ty závisejí na následujících
technických parametrech:

i
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vložení dat (druh nosiče informaCÍ a 'kódováni),
zásoba znaků
matric).

(počet

,a naložení

p~smových

modifikace (variace velikostních stupňů, relace
výšky a šířky písma, jeho sklonu a polohy),
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umístění (def'tni'ce vnitřního souřadnioového systému stroje),
výstup (druh a rozměry mat,eriálu a výsledného
obrazu].

Řízení fotosáZi8cího zařízení pomocí povelů užívaných v typografii neumožňuje pouze lpoi'i:zování
libovolných jednotelk textu, ,ale je vhodné i pro následující kartografi.c!ké vyjadřovad metody:
1. lk'Vantinkační značlky,
2. plošné Iklartogramy,
3. polohově umLsťovaný popis.
Při Ziobrazení jevů ,pomocí IkvantifiJkaČlnkh znaČie'kjsou tyto vyjadřovány ,podl:eIkvantitativních kritérií tvarem, velilkostí, barvou a polohou. Tato metoda byla použit>a např. !pro :wbI'azení všech obcí
v NDR, přičemž byla tvarem značek rozlišena města
a velsniice (čtverec - ,příp. kruh]. Vlelikost ,a barva
mohly být využity pro il'ibovolné další rozlišení, přičemž poloha odpovída1a stanovenému topogr.afickému umístění. Pro určení polohy bylo nutno digitalizmTat umístění znač'ky s aidr,esou a z-ajistit převod
těchto údajů Ido souřadného systému fotosázedho
stroje. Systém výstupu fotosázecí!ho zařízení Linotron 303 umožňu'j,e umístit znaďku v ne'jmeooÍiIllkroku 0,1 mm při maximální šíi'ce filmu 28 cm.

Pro rozsah měřítek 1 : 200 000 až 1 : 2 miL je do'konč€'no vybudování banky názvoslovných d,at, které j1ezalože!no na Pi'ehl'edné mapě NDR 1 : 200 000.
Tato baIl!ka dat uvažuje i vztah mez'i !popisem a bodově určeným umístěn~m značky, kt'eré je voleno
ve středu obce nebo administrativní jedno~ky. Spojení s jinými tématicikýmiregistry
národního hO'Spodářství se provádí s využitím informélJčního systému o území 'pomocí algoritmů. Pro volbu značelk
generovaných fotosázecím automatem LinotI1Du303
jsou odl,aděny speciální 'programy.

Z dosavadního využívání fotosázedho zařízení pro
automatizaci 'kartogralJic,kéhovýrobnNlo
procesu
lze 'shrnout z1kušenosti a d,alší úkoly do těchto
bodů:

1. Polohově umísťovaná fotosazba umožňuje automatlioký výstup bodových a plošný,ch tématických údajů
s ve),kou přesností,

Spojení dat o umíistění s tematiclkými údaji obsaženými v r.egistru a vyhotovení pásky Ipro fotosazbu
se provádí !počítačem podle zvláštního progr,amu.
Dosažaelný výkon je osvit 25 znaků za minutu, tj.
v průběhu pěti hodin je možno zobrazit údaje přibližně ,pro 7500 obcí NDR.

ve výborné gr,afickékvalitě,
v nejkratším čase,
a je r,entabilní již ,při vyhotov'ení malého počtu
,kopií zobr,azených jevů. Přitom je nutno dávat
Ipřed'nost plošné výplni ,areálů.

Pro plošné karto gramy se wbrazovlané území roz2. Ná'k,lady na vybudování a údržbu banky názvodělí pomocí řládlkůa sloupců na čtvercovou síiť přesslovných dat nejsou vyrovnány úspor,ami času,
ně určených dHčkh ploch. Ke čtvercoiVé síti v příIkteré v2'lnikajíipři automatizaci popisu mapy, takrodě o straně 5 km nebo 1 Ikm ,se přiř-adí 1i<boiVolně
že je třeba hledat další možnosti využití výstupu
velké plochy vyjádřené v typografické míře. Pomoa cesty k úspoře nákladů.
cí fotosázedho
pří1stI1oje jsou osv,ětloiVány pouze
plošiky zolbrazJUjíd !prvky shodné v:elilkOlStní
katego3. Použitím IpolohOiVěumísťované fotosazby lze zísrIe. Pomocí vzáj'6'mně :přiřazených jednotlivýclh znaIkatzvýšení produlkti!vity na vyšší techni,cké úrovIků je možno vyhotovovatrovněžsloupcO'vé
diani odstraněním méIlJě tvůrčí kartografiCiké čingramy.
nosti.
Při polJOhověumísťoVlaném 'popisu mapy je poměr
vynakládaných pr:ostř,edlků na zpracování méně přízni'Výnež u dřívle popsanýah metod. Postup je z-aložen na digitálním vyj,ádření výchozích dat 'ff jejich
počítačovém zpracování, přič'emž je třeba uvažovat
kromě vlastního popisu a jeho umístění ješt'ě další
charaikterisHky objektu. To umožňuje využít pamětí,
do nichž jsou vloženy názvy, též 'pro Jiné účely.

4. Pro zvýšení využitelnosti fotosázecího automatu
Linotron 303 byly v našem podniku vyvinuty a
vyhotoveny speciální mapové značky a kartografická písma, čímž bylo docíleno rozšíření použtelnosti stroje. Přitom byl brán zř,etel i na
potřeby geodézLe a speciálních prací.

5. Je třeba dále sledovat rychlý vývOj přístrojové

Tento postup je nyní použrván pro lautomatIzaci
popisu topografilclkých map, kde je ročně zp'I1a,cováváno až 600 mélJpových listů. Sazba 'popisu mapy
měřítka 1 : 10 000 trvá 'V průměru 25 m.tinut. Přesto,
že čas pro zpracování popisu map se tímto postupem
snížil na poLovinu .ff množství chyb je nižší než při
ručnrm 2'lp~aCOiVáillí,
nejsou nálklady na plQfí~enítéto
ba1nky názvoslovnýc:h d:at při jejím prvním 'využití
vYI1ovnány. PI1oto je u'Važováno s j,ejím využitím
i při zpracov,ání map menších měříte1k. Přitom se
ukázalo jako výhodné ,stanovit umístění pOlpisu nově pro 'kltždé použité měřítko mapy.
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te'chniky. Přitom je třeba při automatizaci kartogr,afic1kévýroby vělnovat zvláštní powrnost digitaJliwvanému ukládání z:načelk do 'registru, jejtch různorodému zobra2'lování i vZ!hledem ik čárovým IPrv'kům a rélJstrůma dále sledovat mož:nosti využití fotosázecích strojů pI1Dzpracování
úplných mapových listů.

Přeložil:

Ing. Miroslav Mikšovský,
Kartografie,

CSc.,

n. p., Praha
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Rektifikace osového systému
stavebního objektu

Ing. Otakar Švábenský,
katedra geodézie, FAST VUT v Brně

Předpokladem správné statické funkce stavebního
objektu je co nejdokonalejší prostorová realizace
všech jeho dílčích částí v souladu s projektem. Dohotovený objekt se však vždy od projektu více či méně
liší. Pokud rozdíly jsou v mezích povolených stavebních odchylek daných příslušnou státní normou (příp.
technologickými předpisy), jsou považovány za přípustné. Tyto rozdíly se určují kontrolním geodetickým
měřením, pomocí něhož se zjistí číselné hodnoty skutečných stavebních odchylek. Při měření se vychází
od stabilizovaných bodů, definujících prostorovou
polohu objektu (hlavní polohová čára, hlavní osa
apod.). Kontrolní měření se zpravidla provádí v těch
fázích stavby, kdy dochází ke změně technologie (často
realizované různými dodavateli), jako je např. základová spára, rozhraní monolitické a montované části
apod. Překračuje-li nesoulad s projektem maximální
dovolené odchylky podle příslušné normy, musí dodavatel nedostatky odstranit, často za cenu značných
víceprací a zvýšených nákladů.

Nyní jde o to, přizpůsobit projektový osový systém
skutečnosti, tj. posunout a pootočit jej tak, aby se co
nejlépe přimknul k již provedené stavbě (aniž by se
deformoval). Budeme např. žádat, aby součet čtverců
polohových odchylek byl po transformaci minimální.
Označíme-li souřadnice bodu Pí po transformaci projektu (v původní soustavě) *Xi, *Yi, budou nové odchylky

= *Xi - xl,
d*Yi = *Yi - Y~,

d*xi

=

d*si

Vd*x; + d*y;

a podle MNČ žádáme, aby

••

~ d*s;

= min.

'=1

Při realizaci určité fáze stavby' však někdy dojde
k posunutí nebo pootočení, kdy objekt je postaven
relativně (vnitřně) správně, ale odchyluje se od správné
prostorové polohy.
V případech, kdy je to vhodné a přípustné, je pak
možné najít, vytýčit a zajistit novou prostorovou
polohu objektu, která se co nejlépe přimkne k již realizované části stavby; tato pak slouží jako základ pro
další vytyčování navazujících prvků. Stává se také,
že během výstavby dojde ke zničení bodů zajišťujících
prostorovou polohu objektu. Kontrolní měření lze pak
vykonat vzhledem k vhodně zvolenému relativnímu
osovému systému, přičemž je třeba obnovit stabilizaci
prostorové polohy objektu pro další výstavbu.
V těchto situacích je vhodné použít řešení, které je
založeno na transformaci souřadnic. Určíme-li při
kontrolním měření souřadnice kontrolovaných bodů,
můžeme vypočíst transformační rovnice (transformační klíč) např. postupem, uvedeným v [1]. Ve většině případů však při kontrolním měření bezprostředně
určujeme hodnoty stavebních odchylek. Zde se nabízí
efektivnější způsob řešení, neboť se transformační
rovnice dají získat přímo z hodnot těchto odchylek.

._._y
-'-y

Podle obr. 1 platí shodnostní transformační rovnice
(viz např. [2])
2. Řešeni úlohy rektifikace osového systému
Označme xl, Y; souřadnice skutečné polohy bodu Pi
a Xi' Yi jeho projektové souřadnice. Kontrolním měřením zjistíme hodnoty odchylek
dXi

= Xi-X;,

*Xi

=

,1x

*Yi

= ,1y

+ Xi cos e - Yi sin e,
+ Yi cos e + Xi sin e.

(2)

Pro výpočet transformačního klíče můžeme použít
přímo měřených odchylek dx, dy. Rovnice (1) můžeme
totiž napsat

dYi = Yi-yl,

= (*Xi - Xi)
d*Yi = (*Yi - Yi)

d*xi
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+ (Xi + (Yi -

xl) = *Xi Y~)

= *Yi -

+ dXi>
Yi + dYi' (3)
Xi
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Dosadíme-li do rovnic (3) hodnoty z rovnic (2), dostaneme

= L1x + Xi(COS
o -1) - Yi sin 0+ dXi,
d *Yi = L1y + Yi(COS
o -1) + Xi sin o + dYi;

ti

+ 2L1x.~

ti

(dxi -

+ 2L1y ~

Xi)

.=1

d *Xi

(dYi -

Yi).

.=1

Položíme-li nyní pro splnění podmínky minima první
derivace tohoto výrazu podle jednotlivých neznámých
rovny nule, získáme obecné normální rovnice (5).
Řešením těchto rovnic určíme obecné výrazy pro
výpočet neznámých. Neznámá o je dána výrazem (6)
a z normálních rovnic (5) pak vypočteme zbývající neznámé L1x, L1y.
V praxi je však hodnota pootočení o malá (8 < 19),
takže můžeme položit cos 8 = 1, sin 8 = 8. Pak se
normální rovnice (5) zjednoduší na tvar (7) a například neznámá 8 se vypočte ze vztahu (8).

(4)

nové odchylky jsou tak vyjádřeny pomocí projektových souřadnic a naměřených odchylek. Neznámé
jsou prvky transformačního klíče - posuny počátku
souřadnicové soustavy ve směru jednotlivých os
L1x, L1y a úhel pootočení 8. Vyčíslíme-li čtverce polohových odchylek d *8i pro všech n kontrolovaných bodů
a sečteme, dostaneme výraz

Pootočení 8 osového systému je univerzální hodnota
(platí na kterémkoliv bodě), posuny L1x, L1y však platí
pouze pro počátek použitého souřadnicového systému
(počátek projektových souřadnic).
Jinou cestou zjednodušení obecných normálních
rovnic je redukce souřadnic kontrolovaných bodů
vzhledem k jejich těžišti. Označíme-li XT, YT souřadnice těžiště, vzorce (6) a (8) přejdou na tvar (9)
respektive (10).

oF

oL1x

+ cos

= n.L1x

ti

Xi -

oF

'=1
ti

r

ti

Xi -

""

.=1

+ ~ (X; + Y; -

ti

+ L1y ~

= ~ (Xi dYi - Yi dXi)

00

Yi dYi) -

ti]

L1x ~ Xi -

L1y ~ Yi sin

i=l

nL1x

-O'~Yi

+

n.L1y

"

n

Yi
'=1

+ L1y ~

.=1

= arctg

=0
(7)

.=1

"

Xi

=0

+~dYi

.=1

.=1
n

+ 8.~ (X; + Y;) + ~ (Xi dYi .=1

~" [(Y. -

=O

ti

ft,

Xi

8

=O

+

+~dxi

ti

8.~

O

i==l

.=1

e

.=1

ti

Xi dXi -

i=l

ft

=

ti

L1x ~ Y.] cos o

'=1

ti

-L1x.~

Xi)

'=1

+ cos o.~.=1Y. + sin o.=1
~ Xi + ~ (dYi -Yi)
.=1

n.Lly

--oF

ti

+ ~ (dx. -

sin o ~ Yi

'=1

oL1y

r

ti

8~

Y. dXi)

.=1

YT) dXi -

(Xi -

=O

XT) dYiJ

.=1
li

~ [(X, .=1

XT)2

+ (Y. -

YT)2 -
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(Xi -

xT).dx, -

(Yi -

YT) dyJi
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Vypočtené posuny nyní ovšem platí pro těžiště. Je
zřejmé, že tyto výpočetní vzorce jsou jednoduché
a dávají rychlé výsledky s postačující přesností. V praxi
se však mohou vyskytnout nevýhody tohoto postupu.
Pro operativní práci na staveništi je třeba co nejrychleji získat prvky pro rektifikaci osového systému
nikoliv na těžišti kontrolovaných bodů (které zpravidla není speciálně vyznačeno a je často nepřístupné),
ale na určitém bodě, vhodně zvoleném z praktického
hlediska. V největším počtu případů to je tentýž bod,
odkud byly měřeny odchylky (počátek relativního
souřadnicového systému kontrolního měření); může
to však být kterýkoliv jiný bod. Označíme-li takový
bod Po(xo, Yo), pak pro něj platící posuny osového
systému budou [podle obr. 1, s využitím rovnic (2)]
Llxo'

= LlXT

Llyo

= LlYT

+ (xo + (Yo -

XT) (cos e -

1) -

YT) (cos B -

1)

a vzhledem k malé hodnotě

B

(Yo -YT)

+ (xo -

můžeme psát

Llxo

= LlXT - (Yo - YT)

Llyo

= LlYT

+ (xo -

XT)

B,

j' il

•

I

"
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__
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1 1\
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/
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1,
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I
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I
I

Takto se dají získat posuny osového systému na kterémkoliv zvoleném bodě. Je to početně jednodušší, než
předchozí redukce souřadnic vzhledem k tomuto bodu.

.=1

" llx,
1:
.=1
,

~

I

I\

I I

I
I I
'51
//
::'
..,'::::
_e.-,:__ .•..

" [(Y. - YT) llx. - (x. - XT) dy.J
1:
e = --------------" [(x. - XT)2 + (y, 1:
'=1

"
I

•

•

sine,

XT) sin

K výhodám předloženého postupu patří to, že výpočet je možno opakovat s různými variantami vstupních dat. Například vedení stavby se rozhodne největší
odchylky na jednom nebo několika bodech odstranit
(třeba novým osazením příslušného stavebního prvku
- kotevního šroubu, patky apod.). V tom případě se
tyto body vypustí a nový výpočet přizpůsobí orientaci sítě zbývajícím bodům lépe a s menšími odchylkami. Vedení stavby se ovšem snaží omezit takové
vícepráce na nejnutnější minimum. Právě zde může
pomoci popsaný způsob rektifikace osového systému
objektu, takže stavební odchylky pak často vyhoví
požadavkům normy, zatímco odchylky podle původní
orientace os nevyhověly_ Podstatné je, že se toho
v mnoha případech dosáhne malými posuny a malým
pootočením, aniž by byly překročeny povolené mezní
stavební odchylky. V případech, kdy vypočtené
hodnoty 'posunů tyto hranice překročí, je bezpodmínečně nutné situaci posoudit ze stavebního hlediska
a případná změna os musí být projednána jako změna
projektu. Omezené možnosti rektifikace os bývají
také tehdy, je-li objekt těsně konstrukčně svázán
s dalšími sousedními objekty_

B

Pozn.: V celém postupu se neuvažuje případná. různá.
přesnost určení jednotlivých odchylek dXi,dy,. Je-li totiž
přesnost kontrolního měření v souladu s [3], pak zave·
dení vah nepřináší praktický užitek a navíc zbytečně
komplikuje výpočet.

B.

1982/182

Geodetický a kartografický obzor
roi!nlk 28/70, i!ls1o 7/1982 183

I
I

A ----1--

I
I

-:-;;,eů:---- - r --.-,i>-_---1-

I
I

I
1

-- --

':-.:;0--- --1--:2-:-'00

-----:;.

-:

-1-

- --

I

II

,.'
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

__
+..

_.~~3_

_l...6lt$ __

•

+1 . __

r

I
I

,
~
I

I
I
I
I

I

I
I
I

I
I
I

-t-_2'~_~ __

!.!.~--

I
I

._.~,9qL

•

I

I

Ej

I
I
I
I

I

"',

I

I

I

I

+

'~'..!.L_.-

2

I

,..

.,-------- -r-------~ --------r ---~
I

I

I 3

I 4

I

__
••

. _
U.TI •••.
NI·.

oSA

j_

-

X
---r-._ .•..

c

I

I
I
I
I
I.

I

I

1- --------

.....-

,I
----------- +-------I

-II

I

I

I
I
1

I

I
lit:
~

I

I
I

~

I

I
I
I
1
I

I

",

I
,

!

-

',80-

I
I
I
.1

I
I
I

-'PO-

I

I

1

-',80-

I
I
I
I

F

~------------I--------------~-------,--5

1

{; I
I

7 I
1

lB
I

TY

3. Praktická aplikace
':ýpo~et prvků transformačního klíče a dalších potrebnych hodnot se značně zrychlí, použijeme-li
efektivní výpočetní prostředek - kapesní elektro·
nický programovatelný kalkulátor. Výpočet pak lze
vykonat přímo na staveništi v krátkém čase a ihned
provést nové vytyčení os. K tomu je ovšem třeba mít
k disposici vhodný program. Takové programy,
sestavené autorem, jsou v knihovně programů katedry
geodézie VUT Brno.
Praktické využití rektifikaee osového systému je
ukázáno v následujících příkladech.
Příklad 1: Na stavbě obilního sila byly do základové
des~y osazeny kotevní šrouby pro montáž ocelových
bunek. Dodavatel montáže požadoval při přejímce
staveniště kontrolní přeměřeni polohy hlavních kotevních šroubů (nákres situace je na obr. 2). Povolená
mezní odchylka osazení ve směru jednotlivých souřadnic~vých os byla ±50 mm. Výsledky kontroly
vzhledem k původnímu osovému systému prokázaly
překročení mezní odchylky u 24 šroubů. Po rektifikaci os nevyhovělo pouze 10 šroubů, které musely být
opraveny. K vytyčení nové polohy os byl zvolen bod
Po (20,80; 12,30) - střed centrální buňky sila. Vy-

počtené rektifikační prvky: Llxo = -0,035 m, Llyo =
= 0,022 m, e = 0,04681r• V tabulce 1 jsou uvedeny
číselné hodnoty původních a nových odchylek zmíněných 24 šroubů.
Příklad 2: Na stavbě experimentálního objektu byla
navržena nová, ještě nevyzkoušená stavební techno.
logie a projektant požadoval kontrolu osazeni sloupů l.
podlaží. V průběhu výstavby však byly zničeny stabilizované body osového systému objektu. Pro kontrolní
měření byl zvolen relativní osový systém s počátkem
v těsné blízkosti sloupu C 5 (viz obr. 3). Vzhledem
k tomuto systému byly zjištěny relativní odchylky
u, vaz
nich vypočteny "projektové" odchylky dx,
dy. Předloženým postupem byly získány rektifikační
prvky pro obnovu osového systému objektu a zároveň
bylo ověřeno dodržení geometrie půdorysné osnovy
sloupů. Do výpočtu přitom mohly být vzaty bez újmy
na přesnosti projektové souřadnice s počátkem vose
sloupu C 5. Výsledné posuny při volbě Po = O byly:
Llxo = 0,492 m, Llyo = 0,510 m a pootočení e =
= -o,06871r• V tabulce 2 jsou sestaveny původní
a nové odchylky os kontrolovaných sloupů.
Uvedené příklady nevyčerpávají možnosti využití
postupu rektifikace os. Po modifikaci jej lze použít
například k rektifikaci jeřábové dráhy v souladu s [4]
atd.
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Bod

dx

24
32
33
35
37
39
40
41
42
44
45
47

65
61
60
60
74
87
66
54
55
93
74
68

Sloup

AI
A2
A3
A4
A5
A6
B 1
B2
B3
B4
C5
C6
C7

I

I

dx

-0,484
-0,488
-0,493
-0,495
-0,467
-0,455
-0,486
-0,491
-0,508
-0,492
-0,486
-0,494
-0,495

dy

!

-13
-15
-13

33
26
25
25
37
50
29
16
17
55
36
27

O

-35
-23
-4
-20
-35
-13
-3
-32

I

dy

-0,520
-0,518
-0,528
-0,518
-0,521
-0,520
-0,525
-0,522
-0,528
-0,520
-0,513
-0,516
-0,526

dOx

I

dOx

O
-0,004
-0,009
-0,011
0,017
0,029
0,005
O
-0,017
-0,001
0,006
-0,002
-0,003

dOy

Bod

15
10
18
37
-19
5
30
-11
-19
15
31
-20

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

dOy

Sloup

C8
Dl
D2
D3
D4
E5
E6
E7
E8
F5
F6
F7
:F 8

0,008
0,005
-0,010
-0,006
-0,011
-0,015
0,003
0,001
-0,010
-0,008
-0,003
-0,011
-0,028

V praxi je často žádoucí přizpůsobit další postup výstavby objektů co nejlépe již dohotovené části (etapě).
V článku popsaný postup podává řešení tohoto problému pomocí transformace projektových souřadnic
s využitím výsledků kontrolního měření objektu. Lze
jej použít všude tam, kde jsou při kontrolním měření
zjišťovány přímo hodnoty stavebních odchylek. Je-li
navíc k disposici výkonný kalkulátor, lze výpočet
vykonat přímo na staveništi a ihned vytýčit novou
orientaci osového systému objektu. Tak je možné
odstranit používání dosavadních empirických postupů
a také efektivněji využít časový fond geodeta na
stavbě.

dx

60
58
60
88
90
87
85
95
68
71
86
104

I

dx

-0,487
-0,491
-0,507
-0,502
-0,495
-0,492
-0,507
-0,508
-0,497
-0,512
-0,512
-0,509
-0,499

dy

I

-29

19
17
19
47
49
46
44
51
24
27
42
60

2
-17
-12
3
16
-5
-17
-28
-21
-20
O

dy

dOx

I

-0,516
-0,517
-0,515
-0,516
-0,520
-0,508
-0,501
-0,490
-0,483
-0,492
-0,486
-0,483
-0,473

dOx

dOy

-11
21
8
13
34
:~8
32
-8
-12
1
8
34

d*y

0,005 -0,023
0,006
0,011
-0,010
0,008
-0,005
0,002
0,002 -0,007
0,008
0,002
-0,007
0,004
-0,008
0,008
0,003
0,010
-0,006
0,018
-0,006
0,019
0,015
-0,003
0,007
0,020

[1] PRZEWQOCKI, S.: Pomiary przy montazu budowli z prefabrykatów. 1. vyd. Warszawa, Arkady,
1977, 199 s.
[2] RYŠAVÝ, J.: Geodesie 1. 4. vyd. Praha, SNTL,
1955, 402 s.
[3] ČSN 72 2150. Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních stavebních objektů. 1979.
[4] Technologický postup pro určování pr,ostorových
vztahů a rektifikaci jeřábových drah. ČUGK. 1971.

Lektoroval:
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Ing. Václav Čáp,
technický náměstek I'editele Geodézie, n. p.,
České Budějovice

Zlep§ovatBISké hnutí se vyvíjelo v uplynulé pětiletce v n. p. Geodézie v Českých Budějovicích
v souladu s podnikovým programem rozvo}e tvorby a realizace vynálezu a zlepšovacích návrhu pro
6. pětiletku, jako jedna z významných součástí
technického
rozvoje a plánu komplexní socialistické racionalizace
a podHelo se v pruměru
z 30 % na meziročních přírustcích výkonu a úsporách nákladu během 6. pětiletky.
2. Organizace ft řízení vynálezcovského
a zlep&ovatelského hnutí
V duchu tohoto programu
byI,o vynálezcovské
a zlepšovatelské hnutí (dále j1en VZHl říz;eno a organizováno těmito hlavními formami:
- organi:wváním podniikové soutěž,e o .nejlepší
zlepšovatele s předem vypsanými odměnami,
- závazky poboček ČSVTS na plnění programu
rozvoje zlepšovatelského
hnutí v dohodách uzavíraných mezi podnikem a pobočkami, které pokrývaly z 50-80 % plánovaný rozsah VZH,
- vyhlašováním tématické soutěže pro zlepšovatele,
- vyhlašováním
měsíce zI,epšovatelu od roku
1978 se slosováním
všech zlepšovacích
návrhu
(dále jen ZN 1 podaných v tomto měsíci a stanov1enými odměnami,
- zřízením funkce duvlěrníku VZH od roku 1978
na všech výrobních útvar1ech, kteří byli každoročně v seminářích odborně připravováni pro výlkon
této funkce, a j1ejichž hlavním úkolem byla propagace VZH, technická pomoc při podávání ZN
a podněcování rozvoje této technické tvurčí iniciativy u výrobních útvaru.
Dosažené výsledky v rozvoji VZH v 6. pětiletce
jsou uvedeny v tabulce 1.

Objekt
statistických

Počet podaných ZN
Index
Počet přijatých ZN
Index
Podíl přijatýchZN
k podaným v %

17.

6. pětiletka

I

údajů

197611977[19781197911980

44 51
100 116
-30 31
100 103
--60

PL

1981

47 54 67
72
107 123 152 163
-- -- -- -29 27 40
27
97 90 133 90
-- -- -- --

50 55 48 58
38
-- -- -- -- --

Společenský prospěch
216 200
v 1.roce využívání
v tis.Kčs
100 93
Index
-Společenský prospěch
497 573
za 3 roky využívání
v tis.Kčs
100 115
Index

171 226 205

247

80 104 95
-- -- --

--

573 617 590

651

115 \124 119

131

114

Ze statistický:ch údaju jsou patrny tyto hlavní vývojové trendenoe ve VZH:
tempo rustu počtu podaných ZN.
2. Stagnaoe v počtu přijatých ZN s výjiIIJlkou
roku 1980.
3. Pomalejší tempo růstu celkového prospěchu
za 3 roky využívání přijatých ZN i společenského
prosp1ěchu v 1. roce využívání.
Z oelkového hodnoc:ení vývoje VZH vyplývá výraznější stránka kvantitativního rozvoje před kvalitativní stránkou, projevující se v lefektivnosti tohoto hnutí, jež by měla být určující pro posuzování dosažené úrovně VZH.
Analýzy úrovně VZH prováděné jak podnikovou komisí pro zlepšovatelské hnutí, tak i odborným útvarem podniiku pro říZlení VZH i vledením
podniku, dokázaly, že nižší tempo rozvoje efektu
VZH má jak objektivní tak i subjektivní příčiny.
K objektivním příčinám patří:
- spe:cifická zvláštnost odv,ětví geodézie a kartograne spočívající ve vztahu k jiným odvětvím,
ve vysokém podílu spotřeby živé práce a nízkém
podílu materiálové spotřeby (pod 10 % z celkových
ná'kladu l. V jiných odv!ětvích, např. v prumyslu
lze dosáhnout v1espotřebě materiálu a energie výrazných přínosu. Z tohoto hlediska j<eprostor VZH
poněkud omezena
muže se orientovat převážně
jen na úsporu živé práce,
- vysoký stupeň automatizace výkonu evidenee nemovitostí a tvorby základních map velkých
měřítek (cca 40 % cBlkového objemu výkonu),
který umožňuje pouze drobná zlepšení a taková
zlepšení, jež nemění podstatu ,těchto systému,
- systéml1esortních
technických předpisu, jež
jsou současně aktualizovány a které rovněž omezovaly prostor VZH a umožňovaly pouze nevýrazná technologic'ká zlepš1ení. Nový metodický pokyn
Českého úřadu geodetického a kartografického
pro
řízení VZH a piledpis pro tvorbu technických předpisu z minulého roku mohou svým novým pojetím
pozitivně přisplět ke zmírnění nepříznivého vlivu
předpisu na efektivnost VZH.
K subj1ektivním příčinám patří:
- aktivita vysokoškolsky vzdělaných pracovníku ve VZH nedosahuje svých možností, i 'když svými teoretickými znalostmi mají značné předpoklady zvýšit právě ekonomický efekt VZH,
- prokázalo se, že individuální živ,elná aktivita
pracovníku ve VZH nepřináší žádoucí efekt, tříští
se do drobných zlepšení a Ichybí tu větší orientace i motivace na možná zlepšení širšího rozsahu
u výkonu, které jsou ročně realizovány ve velkých
obj!emech,
- výrazné rozdíly v aktivitě ve VZH jsou mezi
jednotlivými
organizačními
útvary podniku jak
v počtu podaných ZN, tak zejména v ekonomic-
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kém prmosu. Jejich pncmou jsou převlážIllě se kumulující nedostatky v přístupu k VZH a k jeho
plánovaným úkolům u vedoucích pracovníků, důvěrníků VZH, odborových organizací i poboče1k
ČSVTS.
4. Opatření pro další období
Program rozvoje tvorby a realizace
vynálezů
a zlepšovacích návrhů pro 7. pětiletku obsahuje
kromě osvědčených forem a metod ří:ZJení VZH,
používalllý:ch v 6. pětiletce, i nové přístupy a opatření vyplývající z analýz vývojových tendencí VZH
v podnikovéIlli měřítku, k nimž patří zejména
- zkvalitnění plánování úkolů VZH jednotlivým
organizačním jednotkám,
zrychlení
plánovaného
tempa vývoje spoleoenského přínosu VZH oproti
tempu počtu podaných ZN,
- ukládání úkolů VZH jako součást plánu komplexní socialisticlké racionalizace, jako věcný úkol
plánu organizační jednotky (a to jak počet ZN, ta'k
i společenský ,efekt),
- zřírení dvou nových soutěží na podporu
získávání námětů pro VZH a ll1IOtivaci kolektivů
organizačních jednotek na výsledcích VZH:
1. soutěž dobrých nápadů s odměIlJěním třech
nejlepších, jako zdroj tématického plánování,
2. soutěž o účet technického rozvoje, o nejlepší
kolektiv podnilku ve VZH, :ZJejménaz hlediska ekonomického efektu,
- rozšíření počtu i kvality vyhlašovaných tématických úkolů a zajištění jejich řešení buď jako
věcného úkolu uloženého organizační j1ednotce nebo jako úkol určité komplexní racionalizační brigády,
zvýšit motivaci vysokoškolsky vzdělaných
pracovníků na účasti VZH, a to jak při úpravách
základních platů, tak i u pohyblivé složky mzdy
v rámci brigádní formy organizace prác1e a odměňová'ní.

Tento neúplný výčet opatření z uvedeného programu na 7. pětiletku ukazuje možné cesty k dalšímu rozvoji VZH.
}e totiž reálné pomocí výše uvedených opatření
zvýšit leflektivnost VZH až na 50% podíl v růstu
výkonů a úspoře nákladů, ale je to i nutností při
omezení investičních prostředků v 7. pětiletce.
Úsilí zlepšovatelů podn~ku by se proto mělo soustĎedit na další racionalzaci využití progresívních
investic pořízených v 6. pětiletce (např. elektrooptické dálkoměry), na snižování spotřeby živé
práce bez j:ednorázových vyšších nákladů nutných
na realizaci ZN a v neposlední řadě i na oblast
organizace a řízení, kde přínosy VZH jsou zatím
nejmenší.

V současných náročnějších a složitějších podmínkách naší ekoI1lOmiky, zejména při omerení výrobních zdrojů, nabývá poslání tohoto hnutí kvalitativně nového významu. Cílevědomé řízení a organizování VZH, jeho usměrňování a účelná orientace k vyšší eflektivnosti může zcela reáLně přispět
k naplnění záv!ěrů XVI. sjezdu KSČ i cílů Souboru
opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého ří:ZJení národního hospodářství.
Do redakce došlo: 11. 3. 1982
Lektoroval:
Ing. Miroslav Roule, CSc.,
ČÚGK

V příspěvku jsou zdůrazněny nové p!řístupy a opatření
v oblasti fórem a metod řízení VZH pro 7. 5LP. Na příkladu situace v jediném podniku ukazuje
prospěšné
a obecně použitelné přístupy ke zvyšování efektivnosti
VZH, aplikovatelné v celém resortu.

Výbor ze Zprávy o činnosti ČÚV a SÚV
ČSVTS-společnosti geodézie
a kartografie za r. 1981

Ing. Jiří Vaingát,
tajemník ČÚV ČSVTS-GK, Praha,
Mária Segešová,
tajomníčka SÚV ČSVTS-GKS, Bratislava

Činnost českého a slovenského ústředního výboru a celé společnosti geodézie a kartografie
ČSVTS v r. 1981
rozhodujícím způsobem ovlivnil XVI. sjezd KSČ, v jehož
návaznosti byly rozpracovány
jeho závěry pro podmínky společnosti a byla přijata řada opatření a usnesení
a doporučení svým orgánům. Dále činnost společnosti
ovlivnily plenární zasedání české, slovenské a ústřední
rady ČSVTS konaná v tomto období a závěry z XIII. porady předsedů a generálních sekretářů vědeckotechnických společností geodézie a kartografie
socialistických
států.

V souladu s rozvojem tvůrčí činnosti a pracovm lmciativy se společnost geodézie a kartografie
zaměřila
na pomoc vynálezcům a zlepšovatelům a řešitelským kolektivům a toto hnutí orientovala mj. i na mladé pracovníky.
Závěry XVI. sjezdu KSČ i plenárních
zasedání ÚV
KSČ jsou vždy konkrétně rozpracovávány naší společností
a z nich jsou vyvozována příslušná opatření v dohodě
s příslušnými resorty a zajišťována jejich realizace prostřednictvím krajs](ých výborů (resp. městského výboru
v Praze a Bratislavě) a odborných skupin společnosti.
Na základě rozpracování závěrů 4. pléna ÚV KSČ pro
podmínky společnosti geodézie a kartografie budou do
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ve dnech 14.-15. září v Brně s celkovým počtem
250 účastníků (z toho 235 z ČSSR a 15 ze zahraničí
- 10 ze ZSS a 5 z KS). Odborná náplň konference
byla zaměřena na seznámení čs. technické veřejnosti
s novou disciplínou dálkového snímání Země, a to
nejen její provádění, ale i použití v různých oborech národního hospodářství.
Současně bylo provedeno porovnání čsl. úrovně
této oblasti s úrovní
zahraniční. Tím byly cíle akce splněny.

plánu politicko-<Jdborné činnosti (POČ) na období 1982
až 1985 zařazeny úkoly politicko-odborných
akcí (POA),
zaměřené na vyšší využití údajů evidence nemovitostí
(EN) pro potřeby ochrany zemědělsl{ého půdního fondu (ZPF), zkvalitnění
prověrek ZPF (organizovaných
z podnětu resortu ČÚGK) a dále na účelnou integraci
údajů o nemovitostech
automatizovaným
systémem řízení (ASR) v zemědělských organizacích.

Vzhledem k tomu, že jde o perspEktivní disciplínu,
přispívající k objektivizaci řízení např. v zemědělství, lesnictví, půdním hospodářství,
vodohospodářství, energetice, životním prostředí apod., bylo zařazení tohoto tématu v souladu se Souborem opatření
k dalšímu zdokonalení soustavy plánovitého
řízení
národního hospodářství po r. 1D80 a se závěry XVI.
sjezdu KSČ.

Všechny POA uspořádané společností geodézie a kartografie v r. 1981 byly orientovány k rozhodujícím úkolům státní hospodářské politiky, zejména prvního roku
7. pětiletého plánu hospodái\ského a sociálního rozvoje
ČSSR.
V průběhu r. 1981 byly do plánu POČ společnosti geodézie a kartografie zařazeny zejména úkoly vyplývající
ze "Souboru opatření ke zdokonalování soustavy plánovitého řízení národního hospodářství".
Dále (po předchozím projednání materiálů resorty ČÚGK a SÚGK) "Společná tematická soutěž resortll ČÚGK a SÚGK pro
zlepšovatele a vynálezce na r. 1981".
Na základě materiálu
"Podíl české rady ČSVTS na
úkolech 7. pětiletého plánu", projednávaného
na poradě
předsedů českých ústředních výborů společností a komitétů ČSVTS, se zavázala naše společnost spolu s pobočkou ČSVTS při Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém
pomoci při řešení požadavku ministerstva
paliv a energetiky ČSSR:
zjišťování dutin pod velkostroji na povrchových dolech mosteckého a sokolovského revíru a racionalizace těžby hnědého uhlí. Závěry zkušebních měření pro zjišťování podzemních nehomogenit na povrchových dolech severočeského
hnědouhelného
revíru (SHR) elektrickou odporovou metodou s využitím EOM (přístroje pro vyhledávání nevodivých vedení
a podzemních ne homogenit do hloubky 30 m) byly
úspěšné. Na základě pozitivních výsledkll uvedených
měření připravuje
ČSVTS - společnost geodézie a
kartografie - zpřesněnou technologii aplikace elektrické odporové metody pro podmínky SHR a sokolovského revíru s cílem urychlit její realizaci v provozní praxi na povrchových dolech.
Těžiště politicko-odborné
činnosti společnosti geodézie a kartografie spočívalo v přípravě a zajištění všech
plánovaných
politicko-odborných
akcí (POAj.
V roce 1981 byly uskutečněny následující akce:
a) Konference
,,6. kartografická
konference
Č S V T S" (se zahraniční
účastí) ve dnech 8.-11.
listopadu v Jánských Koupelích s celkovým počtem
221 účastníků (z toho 211 z ČSSR a 10 ze zahraničí
- ze ZSS).
Jednání a doporučení konference-jsou
aktivním příspěvkem ČSVTS k plnění náročných úkolů čs. kartografie v 7. 5LP. K tomu přispěla i tvůrčí účast zahraničních účastníků. Výstavní a organizační komise
ve spolupráci s vystavovateli zajistily včasnou a přehlednou expozici (tematikou, rozsahem, počtem vystavovatelfi i uspořádáním)
v dosud největším rozsahu konferenčních
výstav.
Referáty byly převážně zaměřeny na koncepci rozvoje kartografie
a tematického mapování v 7. pětiletce, vývoj teorie a metodologie kartografie,
vývoj
automatizace v kartografii, otázky technologie tvorby map a aplikace dálkového průzkum~ Země. Projednávaná problematika
byla podrobně posouzena i
ve dvou panelových diskusích, zaměřených k uplatnění automatizace při tvorbě map a k otázkám výrobních technologií.
Bližší informace je uvedena v GaKO č. 6/1982.
b) Konference "G e ode t i c k é o bor o v é dny
1981",
"Konference
o dálkovém
z k u m u Zem ě" (s mezinárodní účastí)

Brn o
prů-

c) seminář
"Vedení
map
evidence
nemovit o stí"
ve dnech 12.-13. května v Písku s celkovým počtem
106 účastníků. Tento seminář navázal na úspěšnou
tradici seminářů z oboru evidence nemovitostí (EN)
a podrobně se zabýval problematikou měřického operátu. V souvislosti s připravovanými základními předpisy pro tvorbu základních map velkého měřítka a
pro obnOVil a vedení evidence nemovitostí byla hodnocena jeho tematika jako aktuální a potřebná. Jednání zdi'lraznilo jejich význam v procesu racionalizace
systému EN a v tvorbě a údržbě podnikových evidencí nemovitostí. Měřický operát je nezastupitelným
prostředkem
k ochraně půdních fondů, podkladem
pro správu národního majetku a je využíván také
v jiných odvětvích národního hospodářství.
d) seminář "P ř e s n o s t in žen Ý r s k o - g e ode t i ck Ý c h p r a c í ve v Ý s t a v b ě"
ve dnech 21.-22. května v Pardubicích s celkovým
počtem 186 účastníki'l. Seminář byl realizován na základě usnesení "III. konference
odpovědných geodetů" a doporučení ze sympozia "Nová technika a
nové metody práce inženýrské geodézie v socialistické výstavbě 1980".
Bližší informace je uvedena v GaKO č. 10/1981.
e) seminář "Z krá cen í výr o b n í h o c Yk I u
ZMVM"
ve dnech 28.-29. října v Liberci za účasti celkem
90 odborníků. Účastníci semináře projednali problematiku
tvorby
základní
mapy velkého
měřítka
(ZMVM) a obnovy operátu evidence nemovitosí (EN).
V referátech
a diskusních příspěvcích byl analyzován vývoj tvorby ZMVM a obnovy operátu EN a současný stav pri'lběhu výrobního cyklu ve výrobných
podnicích. Současně byly předneseny některé náměty na organizační
a technologická
opatření, která
ovlivňují délku tohoto cyklu.
f) seminář "P r i n c i p Y a m e t o d Y ř í z e n í v g e od é z i i a k ar t o g r a f i i"
ve dnech 17.-19. listopadu v Mělníku za účasti 109
odborníki'l z ČSSR. Cílem semináře bylo seznámit geodetickou a kartografickou
veřejnost s komplexním
programem rozvoje řízení v geodézii a kartografii
včetně osvětlení této problematiky z pohledu některých dalších ústředních orgánů, orgánů a organizací
ČÚGK a některých dalších "oprávněných"
organizací.

g) semmar
"P o s t a ven i e a ú 10 h Y z o d P o v e dn Ý c h g e ode t o v v i n ves t i č n e j v Ý s t a vb e"
v dií.och 9.-10. 3. 1981 v Piešťanoch. Zúčastnilo sa
ho 46 odbornůkov z investorských,
projektOVých a
dodávatelských
organizácií SSR. Jeho cielom a zámerom bolo všeobecné zvýšenie kvality a efektívnosti
geodetických
prác, výmena skúseností a poznatkov
pri malizácii
vyhlášky 11/74 Zb., o geodetických
prácach vo výstavbe. Seminár splnil svoje ciele. Závery a odporúčania boli predložené MVT SSR a MSv
SSR, SÚGK a jeho územným organizáciám. Kontrolu
prijatých opatrení bude zabezpečovať OS 1701 _. Inženierská geodézia.
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h) semmar "Tvorba
tematických
máp
v SSR"
sa konal 26. 3. 1981 v Bratislave za účasti 35 vybratých odborníkovo Seminár mal význam najma pre
tie organizácie,
v ktorých existujú ostatné rezervy
na zVýšenie kvalitatívnej
úrovne tematických
máp,
ích grafického stvárnenia a kartopolygrafickej
úrovne.
i)

semmar
"P rob lem a t i k a A S R v rez o rte
g e o d é z i e a k a r t o g r a f i e"
sa konal v dňoch 22.-23. 9. 1981 v Bratislave za
účasti 70 odborník ov. V prvý deií sa účastníci seminára oboznámili so systémom riadenia výroby v Technic kom skle, n. p., Bratislava a v Drevoindustrii, n. p.,
Pezinok, ako aj so systémom spracovania technicko-ekonomických informácií v Slovenskom štatistickom
úrade v Bratislave. Na druhý deň si účastníci vypočuli prednášky z oblasti VTR, o stave a perspektívach ASR v ČSSR, o skúsenostiach
z budovania ASR
v rezorte SÚGK a príprave
podníkov rezortu na
spracovanie
podsystémov ASR, o možnostiach využitia rozhodovacích procesov v geodetickej a kartografickej výrobe, ako aj o technickom a matematickom
zabezpečení
podsystému
hlavnej činnosti v ASRP.
Ciel semínára bol splnený.

Všechny POA plánované společností geodézie a kartografie na r. 1981 byly realizovány
a byly k nim vydány
sborníky referátů.
Odborníci naší společnosti se zúčastnili několika akcí
pořádaných v zahraníčí, zejména v ZSS.
a) "Vědecké
kolokvium
o geodézii"
NDR - Schwerin [31. 3.-4. 4.)
Cílem kolokvia bylo zhodnotit plnění plánu KdT/WTG
GPK v období poslední pětiletky a projednání plánu
rozvoje geodézie v NDR pro léta 1981-1985 a rámcový plán do r. 1990.
b) konference
"T o p o g r a f i c k á k o n f e r e n c e"
MLR - Budapest (14.-17. 4.)
konference spojená s výstavou při příležitosti zakončení prací na topografické mapě 1: 10000. Konference zhodnotila práce spojené s tímto topografickým
dílem. Jednání přinesIo řadu nových poznatků a informací o geodetických
pracích v MLR mající však
obecnější platnost a jsou použitelné i v našich podmínkách. Zejména jsou závažná pří společných geodetických pracech slovenských
a maďarských
geodetů, které se v současnosti uskutečňují.
c) semínář "G e ode t i c k é P r á cep ř i pro j e k t ov á n í a v Ý s t a v b ě m e t r a"
BLR - Sofia [20.-23. 4.)
Účast čs. delegáta (hlavního geodeta pro metro) měla hlavně význam pro sesterskou organizaci - předání zkušenosti z výstavby pražského metra pro výstavbu metra v Sofii.
Bližší informace je uvedena v GaKO č. 9/H181.
d) "Geodézie
v projektování
a dalším
rozvoji
technických
infrastruktur
ve
mě s tec h"
(společné se zasedáním mezinárodní nevládní organizace FIG, 6. komise, studující skupiny 6D J
PLR - Nowy Sa,<z (21.-24. 5.)
Bližší informace je uvedena v GaKO č. 11/1981.
e) konference
"Úkoly
dalšího
zdokonalování pozemkových
úprav
v podmínkách
intenzifikace
zemědělské
výroby
SSSR - Jerevan (22.-24. 9.)
Z průběhu konference se ukázalo jako potřebné (na
úseku pozemkových úprav i evidence nemovitostí)
vyjasnit termínologické
otázky v rámci RVHP a též
otázky legislativně
právní a realizační jako základ
návrhu ke svolání konzultativní
porady VTS socialistických států. Dále budou získané poznatky využity pro dokončení termínologického
slovníku v OS

pozemkových
pravidel pro
půdy.

úprav a uplatní se i při novelizaci
hospodaření
s fondem pro zúrodnění

f) Vědeckotechnické
semináře v době XXXVII. mezinárodního technického
veletrhu v Plovdivu
seminář
"N o v i n k y v o b I a s t i g e o d é z i e" a
"M e z i n á rod n í s y m p o z i u m o a u tom a t iz a c i spr á v n í c h čin n o stí"
BLR - Plovdiv (29. 9.-1. 10.)
Z vysoké úrovně obou zasedání bylo možno získat
obraz o současné mezinárodní
úrovni automatizace
v oblasti správních
činností, překladatelských
strojů, přístrojů pro vyhledávání podzemních vedení a
elektronických
tachymetrů.
g) konference
"Využití
geodézie
a fotogramm e t r i e v a r c h e o log i i a k u I t u r n í c h p amá tká c h"
BLR - Kazanlak (2.-4. 10.)
Na konferenci byly uvedeny některé originální aplikace geodetických
a fotogrammetrických
metod pro
výše uvedené účely a ukázány některé nekonvenční
metody snímání s využítím termografických
komor
a radioizotopových
čídel.
h) konference
o kartografii
"M ode r n í v Ý c h o v a
- m ode r ním
a p y"
MLR - Budapest (6.-9. 10.)
Konference se zabývala výměnou zkušeností kartografů a pedagogů při tvorbě a využívání map při
výuce ve školách a prokázala účelnost této výměny
zkušeností.
i)

pracovní porada Geodetických služeb socialistických
států k tématu č. 5 "M e t o d y a pří str o j e pro
a u tom a t i z a c i
in žen Ý r s k o - g e ode t i ck Ý c h p r a c í"
SSSR - Jerevan [19.-23. 10.)
Porada konstatovala
úspěšné plnění pracovního plánu spolupráce, vzájemné pi'edání výsIedků této spolupráce, technologií, instrukcí geodetických služeb a
dalších materíálů.
V rámci dvoustranných
dohod byly nabídnuty k zapůjčení nově vyvinuté geodetické přístroje k testování.

j)

konference
"M ech a n i z a c e a a u tom a t i z a c e
g e ode t i c k Ý c h p r a c í"
BLR - Sofia (13.-14. 11.)
Na konferenci byly především projednávány
otázky
automatízace
geodetických
měření, automatizování
projektování
a optimalizace geodetických
sítí, automatizování fotogrammetrických
a kartograficl{ých systémů, dálkový průzkum Země apod.

k) konference
"E I e k t run i c k é z p r a c o v á n í dat
v e v i den c i n e m o v i t o stí"
NDR - Gera (18.-19. 11.)
Na semináři byly vytýčeny úkoly a hlavní směry
práce zeměměřické služby, spolupůsobení základních
článků pro efektivní a kvalitativní
řešení státních
úkolů.' Dále se zabýval postupnou automatizací a racionalizací ve všech oblastech geodetické činnosti.
I) XI. porada "I n for mat i k a v g e o d é z i i a k a rto g r a f i i"
PLR - Katowice (10.-12. 12.)
Využití Ipoznatků se předpokládá
především pro řešení datových bází kartografických
informací, pro
modelování geografie
a kartografie
v podmínkách
automatizovaných
systémů, pro generalizační
procesy v podmínkách
automatizace
a informačního
systému v geografii a kartografií.
Zástupce ČSVTS - geodézie a kartografie
- předseda ČSNK - Čs. geodetického
komitétu pro FIG se jako statutární
zástupce
zúčastnil
X V I. k o n g r e s u
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F I G (včetně zasedání Stálého výboru a Valného shromáždění této mezinárodní nevládní organizace) ve dnech
9.-18.
8. ve Švýcarsku (Montreux).
Odborný program obsahoval 272 referátů přednesených
na 80. zasedáních devíti odborných komisí FlG. V průběhu kongresu byly otevřeny 3 části odborné výstavy
(národní, vědecká a prúmyslová). XVI. kongres FIG byl
význačnou přehlídkou nejen nových poznatkú z oblasti
geodetických
aplikací, ale i posledních vývojových přístrojú a jejich programového vybavení. Přímé poznatky
účastníkú z odborných jednání a exkurzí i dovezené materiály představují množství inovačních a racionalizačních podněíú.
V pravidelných
dvouletých cyklech se svolávají porady předsedů a generálních sekretářů Vědeckotechnických spoiec:ností - geodézie a kartografie
socialistických států. Ve dnech 4.--8. 6. 1981 se konala v ELR městě Karlovo již XIII. porada. Podrobnější informace z této porady jsou v GaKO (č. 10/81, str. 275 až
276).

V srpnu 1981 byl uskutečněn tematický záje'zd v rámci XVI. kongresu FIG - na výstavu, která sestávala ze
3 expozic:
průmyslové (vystavovalo více než 60 podniků a firem
poslední novinky od měřických
přístrojů
přes
výpočetní techniku, přenos dat až automatizovanou
kresbu)
vědecké (byly předvedeny výsledky výzkumu a aplikace nejnovějších vědeckých poznatků do praxe)
národní (vystaveny výsledky práce geodetú v různých specielních oborech - svými exponáty tu byla
zastoupena
i ČSSR).
Kromě toho bylo možno se zúčastnit části zasedání
odborných komisí podle vlastní volby.
V průběhu TZ byly uskutečněny i 3 exkurze !po trase
Tiibingen (Technická
radnice Městský měřický
úřad)
Basel (Stavební inspektorát - Měst,ský měřický úřad)
Heerbrugg (továrna na geodetické stroje a přístroje - Wild).

Moderní výchova - moderní mapy
[,,312".371.3

:912.4 3] :061.3 (439)

V říjnu 1981 se konala v MLR mezinárodní konference
pod ústředním heslem "Moderní výchova - moderní
mapy". Pořadateli konference byly Maďarská geodetická a kartografická společnost, Maďarská historická
společnost, Geodetická a kartografická služba MLR
a Maďarský národní institut pro výchovu. Konference
se konala v budově Vojenského historického musea
v Budapešti.
Jednání konference probíhalo zčásti v plenárních
zasedáních, zčásti v sekcích (geografické a historické).
Konference se zúčastnilo asi 200 delegátů. Ze zahraničních hostů byli na konferenci přít~mni zástupci vědeckotechnických společností BLR, CSSR, NDR a PLR,
z nesocialistických zemí účastníci z Japonska, NSR
a Západního Berlína.
Plenární zasedání konference zahájil Dr. O. Szabolcs
(MLR) referátem na téma "Moderní výchova a mapy".
V referátu byla vyzdvihnuta úloha map ve vyučovacím
procesu z hlediska pedagogického a didaktického.
Historií využívání map při výchově se zabýval Dr. L.
Csendes v referátu "Retrospektivní pohled na dřívější
školní mapy a atlasy"; v referátu byl podán přehled
map vydávaných na území Maďarska od 17. do 20. století a jejich využívání při výchově na vojenských a civilních školách.

C. Závěr a návrh opatření
Činnost ČSVTS společnosti
geodézie
a kartografie byla v uplynulém roce značně rozsáhlá. Do politicko-odborné činnosti naší společnosti byly zakotveny závěry XVI. sjezdu KSČ a 4. pléna Ov KSČ. Celkově se
úroveň a kvalita práce zvýšila, což se projevilo zejména ve výsledcích dosažených většinou poboček ČSVTS
n. p. Geodézie, krajských výborů (MV v Praze) společnosti geodézie a kartografie,
Čs. národních komitétů i
odborných skupin. Za velmi důležitou je třeba považovat
práci poboček ve vynálezecko-zlepšovatelském
hnutí, výsledky celo statní ho semináře
p,rincipech a metodách
řízení v geodézii a kartografii,
výsledky koníerence
o dálkovém průzkumu Země a další. K významným výsledkům se řadí "Protokol" z XIII. porady představitelů
VTS-GK socialistických států o spolupráci v oblasti geodézie a kartografie,
na jehož základě byly vytvořeny
předpoklady pro lepší mezinárodní spolupráci v rámci
zemí socialistického
společenství a nově uzavřená "Dohoda o spolupráci" me'zi čOV ČSVTS-GK a ČOGK, v jejímž smyslu bude prohloubena součinnost s hospodářskými organizacemi
i jinými resorty.
Pozitivně se v práci naší společnosti projevila orientace POA na úkoly vyplývající ze' "Souboru opatření".
Hlavní orientace byla zaměřena na VZH a KSR, jejím
jádrem je realizace úkoli'l RVT a konkretizace
úkolů
poboček ČSVTS. Naše společnost proto doporučuje
jako velmi účelnou ještě větší konkretizaci mezinárodní vědeckotechnické
spolupráce. zejména se ZSS,
v mezinárodní spolupráci zVýšit její efektivnost zejména získáváním nejnovějších
vědeckotechnických
informací o tendencích rozvoje geodézie a kartografie ve světě a o zkušenostech
z realizace vědeckotechnického pokroku,
důsledně realizovat zásadu "každý člen ČSVTS jeden konkrétní úkol" ve všech pobočkách ČSVTS,
specifikovat konkrétní efekty činnosti orgánů ČSVTS-GK, zejména jejich poboček ČSVTS pro národní
hospodářství.

o,.

V geografické sekci konference, kterou řídil Dr. A.
Papp-Váry, bylo předneseno celkem 15 referátů., Její
zasedání zahájil Dr. J. Koves (MLR) příspěvkem "Uloha
geografických map v systému školních pomůcek",
v němž bylo analyzováno postavení mapy jako názorné
pomůcky ve vyučovacím procesu i při domácí přípravě
žáků. Ing. M. Mikšovský, CSc., (ČSSR) v referátu "Kartografické pomůcky v čs. vzdělávací soustavě" seznámil
účastníky s principy Jednotné soustavy školních kartografických pomůcek pro výuku zeměpisu a se současnou
čs. produkcí školních zeměpisných map a atlasů.
L. Hajdú (MLR) v referátu "Úloha map při světonázorové výchově" se zabýval významem mapy při poznávání souvislostí mezi jevy; pro zvýšení srozumitelnosti
doporučil doplňovat mapy, určené pro nižší ročníky
škol, obrazovými přílohami. Dr. J. Lerner (MLR)
v referátu "Možnosti využití fotomap pořízených z družicových snímků ve výuce" provedl srovnání mapy
a družicového snímku jako pedagogických pomůcek
a popsal techniky použití mapy ll; snímků při výkladu
některých geografických jevů. "Uloha map při výuce
geografie" byl název referátu R. Domahovszkého
(PLR); referát se zabýval otázkami kartografické sémantiky, vazbou měřítka a generalizace map a barev·
ností map. F. Kovács (MLR) v příspěvku "Výuka hospodářské geografie s užitím kartograficky interpreto.
vaných dat" se zabýval vhodností užití různých karto·
grafických technik (diagramy, plošné kartogramy,
piktogramy)
pro interpretaci
hospodářských
jevů.
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S. Seitzová, p. g. (ČSSR) v referátu "Trojrozměrné mapy
pro slepce" uvedla techniky používané pro zpracování
těchto map; novým přínosem je zde využití sítotisku
s bobtnajícími barvami, které na povrchu materiálu
vytvářejí reliefní obraz. V geografické sekci konference
byly dále předneseny referáty Dr. S. Szoke-Tasi
(MLR): "Mapové transparenty jako pomůcka pro výuku
zeměpisu", A. S. Galocz (PLR): "Zeměpisné a dějepisné
atlasy vydávané PPWK Varšava pro základní školy
a jejich použití ve výuce", Dr. L. Gooz: "Využití glóbů
při vyučování", G. Treger (NDR): "Zkušenosti VEB
H. Haack spojené s problémem používání názvosloví
v procesu sestavování «nap", E. FOldi: "Mapové transparenty při výuce zeměpisu", Dr. W. Plapper (Záp.
Berlin): "K problematice
kartografické
symboliky
užívané ve školních atlasech", S. Martinovich (MLR):
"Kartografické problémy geografických atlasů a nástěnných map" a W. Pawlak (PLR): "Vztah mezi obsahem
atlasové a nástěnné mapy".
Historickou sekci konference, která zasedala souběžně
se sekcí geografickou, řídil Dr. M. Unger. K projednání
by)y předloženy následující referáty: E. Vladár (MLR):
,,]Jloha mapy v procesu školní výuky", Dr. J. Herber
(CSSR): "Problémy zobrazení trendů vývoje", F. Biró
(MLR): "Využití dějepisných map při výuce na základní škole", E. Honyi (MLR): "Kartografické problémy výroby dějepisných map", Shizno M. A. Nakamura
(Japonsko): "Pokus o zobrazení vývoje historie Japonska na jediné mapě" a K. Kiss (MLR): "Využití dějepisných map při výuce na středních školách". Druhý
den jednání sekce zahájil Dr. P. Szebenyi referátem
"Úloha dějepisných map v systému školních pomůcek",
v němž poukázal na nutnost zobrazovat na mapách
nejen historické politické události, ale i vývoj hospodářství, kultury a ideologie. U map doporučuje postupný
přechod od obrázkové formy (v základní škole) k abstraktnímu zobrazení jevů (ve střední škole). Jako
významnou pomůcku pro aktivní práci žáků doporučuje
využívání magnetických tabulí. Dr. H. J. von Ohe
(NSR) v příspěvku "Metody použití kartografických
pomůcek při výuce dějepisu" se zabýval metodologickými problémy využívání školních nástěnných historických map vydávaných
různými nakladatelstvími
v NSR. Poukázal na skutečnost, že přeplnění mapy
historickými jevy může působit negativně na proces
výuky a doporučil optimalizovat obsah map zdůrazně·
ním hlavních historických jevů. 1. Horányi (MLR)
v referátu "Využití mapových transparentů při v)'uce
dějepisu na střední škole" uvedl význam těchto jedno.
duchých pomůcek pro výuku dějepisu, zejména z hlediska aktualizace výuky o nejnovější poznatky a vzájemné vazby historických jevů, které nemohou být
zobrazeny na klasických mapách. Dr. J. Porcsalmy
(MLR) se zabýval v referátu "Topografické možnosti
a požadavky na výuku dějin umění" touto specifickou
problematikou, které zatím není ze strany kartografů
věnována potřebná pozornost. V závěrečném referátu
"Kartografické pomůcky pro yýuku dějepisu" předložil
Ing. M. Mikšovský, CSc., (CSSR) výklad k souboru
nových nást~nných map a dějepisných atlasů zpracovávaných v CSSR.
V závěrečném plenárním zasedání zhodnotili vedoucí
sekcí výsledky práce. Dr. Papp-Váry zdůraznil význam
map ve výuce zeměpisu a doporučil, aby setkání pedagogů a kartografů k řešení společné problematiky uplatnění map byla pořádána i v dalších letech, neboť významně přispívají ke zefektivnění vyučovacího procesu.
Dr. M. Unger podtrhl novou funkci historických map
v., výuce vývoje hospodářství a kultury. Hlavní problém
spatřuje ve vyjádření dynamiky jevů; doporučuje proto,
aby mapy znázorňovaly kratší časové období a pro
výuku bylo ve větší míře využíváno diamap. V závěrečném zhodnocení poukázal Dr. O. Szabolcs na význam
map při šíření informací a ve výuce nejen zeměpisu
a dějepisu, ale i dalších předmětů (např. biologie).
Doporučil věnovat vyšší pozornost výrobě diamap
a výzkumu a vývoji školních kartografických pomůcek
v úzké spolupráci kartografů a pedagogů.
Součástí konference byla výstavba školních map
a atlasů, převážně maďarské produkce. Samostatnou
částí výstavy byla historická část připravená Vojen.

ským historickým museem, kde k neJvyznamneJslm
exponátům patřily Miillerův atlas (1693), Atlas Minor
Gerardi Mercatoris (1638), Rudimentorum Cosmographicorum (1. Honter, 1549), Atlas Universalis (J. B. Homann 1783) a Atlas Regni Hungariae Portabilis (J. M.
Korabinszky 1804). Na výstavě byla umístěna i fotomosaika území MLR v měřítku 1 : 500 000, pořízená
z družicových snímků Landsat. Ze zahraniční produkce
byly vystaveny Dějepisný atlas pro 5. ročník a nové
typy map pro slepce (ČSSR), školní nástěnné mapy
VEB H. Haack (NDR) a mapa historického vývoje
Japonska.
Zahraničním účastníkům konference byla umožněna
exkurse do podniku Kartografie Budapest, kde se seznámili s jeho organizačním uspořádáním, výrobním programem i pracovišti.
Ing.

Miroslav Mikšovský, CSc.,
Kartografie,
n. p., Praha

Geografi a kartografi spoločne hodnotili
Atlas SSR

Slovenská geografická spoločnosť pri SAV a Slovenská
geodeticko-kartografická
spoločnosť SÚV ČSVTS usporiadali v dňoch 15. a 16. 2. 1982 v Domove vedeckých
pracovníkov SAV v Smoleniciach konferenciu na tému:
Atlas SSR - základné vedecké dielo pre rozvoj vedy
a národného hospodárstva SSR.
Rokovanie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia pracovísk SAV, ČSAV, geografických katedier vysokých škol
z celej ČSSR, dalej predstavitelia
SÚGK a zástupcovia
kartografických
vedeckých a výkonných pracovísk rezortov SÚGK a ČÚGK, otvoril predseda prípravného výboru dr. K. Zelenský, CSc., z Geografického ústavu SAV.
Toto spoločné zasadanie geografova kartografov pozdravil zástupca
spoluvydavatefov
Atlasu SSR predseda
SÚGK Ing. O. Michalko.
Akademik E. Mazúr, predseda Redakčnej rady Atlasu
SSR, vo svojom príhovore ozrejmil význam tohto diela
pre rozvoj vedeckých odborov roznych smerov, národohospodársku a technickú prax. Ing. D. Lenko, podpredseda Redakčnej rady Atlasu SSR, zhodnotil podiel rezortu SÚGK na tvorbe a vydaní tohto diela. Príspevok Ing.
A. Kelemena, hlavného redaktora Atlasu SSR, objasnil
1:ásady tvorivej činnosti a kartografických
metód pri
wázorňovaní obsahu jednotlivých tematík atlasu v jeho
konkrétnej spracovatefskej
etape vo výrobnom podniku
Slovenská kartografia.
V koreferátoch
o obsahovej štruktúre
kapitol znázorňujúcich
krajinu z prirodných
aspektov vystúpili
postupne dr. J. Jakál, CSc., akademik E. Mazúr, prof.
M. Lukniš, DrSc., a dr. J. Michalko, CSc. Pritom problematiku kartografického
znázornenia priblížila svojim
referátom M. Jurigová, prom. geogr. Problematiku obsahovej štruktúry kapitol a vývoji mapového zobrazenia
osídlenia, územnej organizácie
hodnotil dr. J. Žúdel,
CSc. Hfadiská prístupu k tvorbe obsahu máp najrozsiahlejšej kapitoly o obyvatefstve a sídlach rozvinul vo svojom koreferáte dr. J. Verešík, CSc. Tvorivé postoje k problematike kartografického
vyjadrenia
týchto tematických máp vysvetlila M. Hajčíková, prom. fil. Objasnenie obsahove tematicky širokej kapitoly o službách podal dr. Očovký, CSc. Dr. K. Zelenský, CSc., zoznámil
účastníkov konferencie s obsahovou štruktúrou máp lesného hospodárstva, pofovníctva a pofnohospodárstva. význam farieb a tónových stupníc pri kartografickom
vyjadrovaní javov zdoraznila v koreferáte Ing. V. HarvanČíková. Záverečnú kapitolu o životnom prostredí a potenciáli krajiny priblížil prítomným akademik E. Mazúr.
S celkovým kartografickým
spracovaním
a metódami
polygrafických postupov pri vydaní Atlasu SSR vo výrobnom podniku zoznámila rokujúcich 1:. Canigová.
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Do celkovej hodnotitefskej atmosféry konferencie zapadli kritické recenzné posudky Ing. V. Vahalu, DrSc.,
a dr. O. Roublka. Zá:verečný prejav akademika E. Mazúra zhrnul postrehy, pripomienky a hodnotenia o obsahu a vyjadrovacích sposoboch použitých v Atlase SSR.
Vydaním tohto zlikladného vedeckého diela sa splatil
dlh geografickej a kartografickej vedy a praxe, spoločenskej potrebe širokého významu.
Na prerokovanie konkrétnych faktov mlip Atlasu SSR
bola súčasne s konferenciou v priestoroch Domova vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach inštalovanli
výstava tohto diela.
Ing. Albert Kelemen,
Slovenská kartografia,
n. p.,
Bratislava

TORKATJUK,B. I. - GORDIJENKO,V. P. - TITAR, V. P.:
Lazernaja technika v stroiterstve. (Laserová technika ve
stavebnictví.J, nakl. Budivernik Kijev 1981, 60 s., 23 obr.,
tab. 6, lit. 60.
(084) 521.375.8:824

V knihovně stavbaře vydalo nakladatelství Budive'nik
v Kijevě další prakticky zaměřenou příručku o použití
laserové techniky pro geodetické práce ve stavebnictví.
Příručka je zpracována v těchto pěti kapitolách:
1. Základy laserů a laserové techniky.
2. Geodetické přístroje a pomůcky, využ(vající laserovou
techniku (teodolity, nivelačn( přístroje, přístroje pro
vytyčování svislic, dálkoměry J.
3. Provádění zemních prací, ukládání trubních vedení a
ražení tunelU.
4. Vytyčování výškových budov a objektů v bytové, průmyslové a občanské výstavbě.
5. Ochrana pracovníků a bezpečnost při používání laserové techniky.
Příručka je zpracována stručně a velmi přístupnou
formou a lze ji doporučit geodetům pracujícím na staveništích i pracovníkům, kteří se zajímají o současné
možnosti použití laserů ve výstavbě.
Ing. Miroslav

Herda, CSc.,

VOGTK

SALIŠČEV, K. A.: Kartografija. (Kartografia) 3. prepracované a doplnené vydanie. Moskva, Vysšaja škola
1982, 272 s, 106 obr.
(048)528.9

Vysokoškolské učebnice sú výborným zrkadlom nielen
formy a obsahu daného predmetu v danej krajine, ale
vo vyspelých krajinách aj odrazom stavu kartografickej
disciplíny ako takej. Učebnic a K. A. Sališčeva je síce
určená v prvom rade na výučbu študentov-geografov
na sovietskych univerzitách, ale odporúča sa aj pre
frekventantov pedagogických vysokých škol a pre tých
reprezentantov
vedy a praxe, ktorí pri svojej práci
prichádzajú do styku s mapami.

Význam tejto učebnice daleko presahuje
rámec
ZSSR. Okrem jej objektívne vysokej kvality to potvrdzuje i fakt, že preklady jej predchádzajúcich vy.
daní boli vydané v NDR a Kanade a dalej i to, že
v ruskom origináli sa táto učebnica využíva odborníkmi
- kartografmi nielen u nás, ale i v mnohých. dalších
krajinách.
Základný obsah tohoto tretieho vydania učebnice
je v podstate zhodný s predchádzajúcim druhým vydaním (má rovnaký počet - 9 kapitol), ale prvá a posledné
dve kapitoly sú doplnené a podstatne prepracované
v súlade s novodobým pokrokom v kartografii (prvé
vydanie vyšlo v r. 1966, druhé v r. 1971).
V prvej kapitole Kartografia
ageografické
mapy
autor skrátil a zjednodušil svoju povodnú definíciu
kartografie a vymedzuje ju ako: "vedu o zobrazení
(otobraženii) a skúmaní javov prírody a spoločnosti ich rozmiestnenia,
vlastností, vzájomných súvislostí
a zmien v čase - pomocou kartografických vyobrazení
(izobraženij), chápaných ako priestorové obrazovo-zna·
kové modely". Autor tu novo sformuloval i pojem
geografickej kartografie ako vedy o zobrazovaní
a skúmaní geosystémov pomocou geografických máp
a dalších kartografických modelovo Oproti predchádza.
júcemu vydaniu autor uvádza i novšiu definíciu mapy
Iy.vádza ju síce podla GOST·u, čO' je analógia našej
OSN, ale je známe, že na jej formulácii sa významne
autorsky podieIal); je to: "v kartografickom zobrazení
skonštruovaný,
zmenšený, zovšeobecnený obraz povrchu Zeme, povrchu iného nebeského telesa alebo
mimozemského priestoru, ktorý vyjadruje rozmiestne·
nie objektov pomocou určitého systému dohodnutých
znakov (pričom pod objektami sa rozumia akékoIvek
predmety a javy vyobrazované na mapách)".
Mierne aktualizované sú kapitoly: 2. Matematický
základ
máp; 3. Kartografické
znaky a sposoby
kartografického
vyjadrovania
(doplnená je celá
podkapitola o volbe kartografických stupníc); 4. Karto·
grafická
generalizácia;
5. Klasifikácia,
druhy
a typy geografických
máp a atlasov;
6. PrehIad
základných
druhov
máp a atlasov.
Informácia
o mapách. Analýza máp; 7. Projektovanie
a zostavovanie
máp.
Osma kapitola Využitie
geografických
máp ako
prostriedku
vedeckého
výskumu
je doplnená
o schému kartografickej metódy poznania objektívnej
reality, o problematiku
matematického
modelovania
a o celú podkapitolu "Súčasné využitie viacerých máp
a transformácia (preobrazovanije) máp pri kartografickej metóde výskumu".
Deviata kapitola Krátky
prehIad
vývoj a kartografie je podstatne skrátená (z povodných 9 podkapitol
na 6), ale posledné podkapitoly (o súčasnosti a perspek.
tívach kartografie) sú spracované nanovo. Autor konštatuje, že perspektívy
kartografie ako výroby
i vedy - sú determinované neustálym a rýchlym rastom
využívania ("spotreby") máp, zvyšovaním ich úlohy
v národnom hospodárstve, kultúre i vo vedecko.výskum.
nej činnosti. Prejavuje sa to nielen v zvyšovaní tlačových nákladov máp, ale i v tlaku na obnovovanie
a podrobnosť máp, ako i v spoločenských požiadavkách
na rozširovanie priestorových
a tematických
hraníc
mapovania. V súlade s požiadavkami vznikajú nové
druhy a typy máp (napr. hodnotiace a prognostické),
vznikajú celú nové oblasti mapovania (napr. ochrana
prírody). V oblasti topografického mapovania sa nastoIujú požiadavky nielen na spresňovanie, atomizáciu,
ale i na zdokonaIovanie obsahu máp a ka.rtografických
vyjadrovacích
prostriedkov.
Perspektívne
sú mapy
s fotoobrazom povrchu Zeme a tiež mapy s viacvrstvovým obrazom (izobraženijem).
K. A. Sališčev je jedným z najvýznamnejších súčasných svetových kartografov, a preto jeho najnovšie
vydanie
učebnice vrelo odporúčam
do pozornosti
všetkým záujemcom o kartografiu.
.
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LJUTYJ, A. A.: Jazyk karty. (Jazyk mapy). Moskva,
Izdatefstvo Znanije 1981,48 s., 19 obr., lit 15
(048)528.9:003.6

V oblasti popularizácie vedeckých poznatkov z kartografie badať v ZSSR značný pokrok. Po vydaní brožúr
"Kak sozdajotsja karta"
(A. V. Edefštejn,
1978),
"Karta rasskazyvajet" (A. M. Berjant, 1978) a "Tematičeskaja kartografija" (N. F. Leontjev, 1981) sa popularizuje i taká zvláštna a relatívne nová problematika
v kartografii, akou je jazyk mapy. Tento problém totiž
nie je úplne zvládnutý ani v úzkych odborných kruhoch
kartografie, preto pokus A. A. Ljutého, vedúceho oddelenia kartografie v Ústave geografie AV ZSSR, treba
považovať za mimoriadne odvážny a priekopnícky čin.

o

Te6ria jazyka mapy A. A. Ljutého je bezpochyby
zaujímavá, rieši niektoré stránky tohoto jazyka, ktoré
nie sú zatiaf riešené v predchádzajúcich dvoch teóriách.
Na každú teóriu treba nazerať z hfadiska jej vývoja,
zdokonafovania a preto fakt že sa A. A. Ljutyj zaoberá
hotovými znakmi (bez ich atomizácie) netreba považovať hned za nedostat ok.
Možno konštatovať, že publikácia daleko presahuje
svoj popularizačný zámer a že autor ňou významne prispieva k riešeniu aktuálnych teoretických i praktických
problémov, ktoré sú symptómom súčasne kartografie.
Ing. Ján Pravda, CSc.,
Geografický ústav SA V,
Bratislava

obsahu publikácie najlepšie svedčí jej štruktúra:

1. Jazyk mapy (Kartografický znakový systém ako
jazyková konštrukcia, všeobecný model jazyka mapy, systém "jazyk mapy", semiotické aspekty kartografických znakov a niektoré zvláštnosti ich používania, formálne prístupy, umelý či prirodzený jazyk ?).
2. Základné funkcie jazyka mapy. Komunikácia, modelovanie, poznanie (Model a úlohy kartografickej
komunikácie, kartografická ergonomika, experimentálne výskumy, informačná schopnosť mapy, iné
aspekty kartografickej komunikácie, mapa - model, mapa - forma a prameň poznania, heuristická
funkcia kartografických znakov, transformácie kartografických znakov, interpretácia
mapy pomocou
iných jazykov, rozpoznávanie obrazov na mape,
tvorba mapy pomocou počítačov).
3. Jazyk mapy a geografia.
Už z tohoto prehfadu obsahu vidno, že sa autor zaoberá tými najaktuálnejšími problémami súčasnej teoretickej kartografie. Z materiálov Medzinárodnej kartografickej asociácie (ICA) je známe, že problém jazyka
mapy (resp. kartografického jazyka) je otvorenou teoretickou záležitosťou, čoho dókazom je existencia troch
odlišujúcich sa te6rií kartografického jazyka. Základy
prvej te6rie tzv. "litier" alebo "gramatiky" jazyka mapy
položil nedávno zosnulý prof. L. Ratajski (PI?R), ale
jeho pokračovate!om je Ch. Board (V. Británia). Druhá
te6ria vznikla v CSSR (J. Pravda a jeho grafematickomorfematicko-syntagmatická koncepcia - a v nadvaznosti na ňu i koncepcia M. Martinka, L. Nebeského
a B. Paleka - pozri Geodetický a kartografický obzor,
1981, č. 9). A. A. Ljutyj z časti nadvazuje na našu
te6riu ked konštatuje (str. 7), že v jazyku mapy možno
rozlišovať dve samostatné jazykové konštrukcie, z ktorých každá je samostatným
systémom s vlastnou
štruktúrou, paradigmatikou a s textotvornými (syntagmatickými) princípmi. Ďalej však A. A. Ljutyj
(inšpirovaný M. K. Bočarovom) rozvíja svoje vlastné
jadro te6rie o existencii dvoch vrstiev v jazyku mapy:
z vrstvy matematického podkladu (subjazyk I) a z vrstvy obsahonosnej (subjazyk II). V publikácii je uvedená
schéma takejto interpretácie jazyka mapy, z ktorej je
zrejmé miesto jazyka mapy medzi jazykom matematickej grafiky a jazykom grafickej komunikácie. V tejto
schéme (obr. 3 na str. 8) A. A. Ljutyj sklbil i poznatky
A. F. Aslanikašviliho, ktorého "priestorová určenosť
objektov" a "obsahová určenosť objektov" doteraz
ostávali v myšlienkach mnohých kartografov len ako
filozofické konštrukcie. Na dvoch dvojstránkových schémach (obr. 5 a 6) autor podrobne štrukturalizuje subjazyk I i subjazyk II v rámci metajazyka mapy - tak
na abstraktnej ako i na konkrétnej úrovni, tak v rovine
obsahu ako i v rovine vyjadrenia. V pojme .,znak
mapy" rozlišuje jeho koncept i denotát, ilustruje tiež
"jazykové" chyby v kartografii. Pri opieraní sa na základný model kartografickej komunikácie podfa L. Ratajského možno autorovi zazlievať azda len jedno, že
neprávom pozabl!da na póvodcu tohoto modelu A. Koláčného z CSSR! Mimochodom, tejto chyby sa
dopúšťajú autori viacerých prác i v oblasti teoretickej
kartografie.

vývoj úrazovosti a nemocnosti
v resortu ČÚGK

Pracovní a mimopracovní úrazovost je v orgánech
a organizacích resortu důsledně sledována. Pravidelně
pololetně je prováděn rozbor a analýza stavu a vývoje
v této oblasti, doplňována přehledem zameškaných
kalendářních dnů z důvodu úrazovosti a nemocnosti
vůbec. Jsou rozebírány druhy pracovních úrazů, jejich
příčiny a prevence k jejich odstranění nebo snížení.
Tyto tři sledované oblasti, tj. pracovní úrazy, mimopracovní úrazy a nemocnost, mají různý stupeň a směr
vývoje. Pracovní úrazovost je možno různými technickými a organizačními opatřeními podniků kladně
ovlivňovat a snižovat na únosnou hranici, která je už
charakterizována
nahodilostí a různorodostí úrazů,
které navíc vznikají převážně na pracovištích objednavatelů, jejichž bezpečný stav resort nemůže ovlivnit.
Naproti tomu mimopracovní úrazovost má charakter
stabilního růstu a daleko většího nebezpečí pro výpadek
výroby. Nemocnost jako taková je plně závislá na
stavu životního prostředí, na epidemických vlnách
chřipek, zánětů horních cest dýchacích a pod. běžných
onemocnění.
Přehledný vývoj pracovní úrazovosti a počtu zameškaných kalendářních dnů za poslední desetiletí je uveden
v grafu na obr. č. 1.
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Z grafu na obr. 1 vyplývá, že vývoj pracovních úrazů
má v resortu sestupnou tendenci. Charakteristickým
druhem pracovního úrazu je úraz, který vzniká na silnicích, cestách apod. včetně dopravpích a pracovních
prostorů kolejových drah čili pracovních a komunikačních prostorách. Dalším závažnějším druhem jsou
úrazy, které vznikly v motorových silničních dopravních
prostředcích. Všechno to však jsou pracovní úrazy,
které byly ve velké většině podnikem ani postiženým
pracovníkem nezaviněny, tzn. ze strany podniku ani
pracovníka nebyly porušeny bezpečnostní předpisy.
Hlavní příčinou těchto pracovních úrazů je tedy nepříznivý stav nebo vadné uspořádání pracoviště či komunikace buď objednavatele nebo veřejného charakteru.
V dalších případech je příčinou ohrožení jinou osobou,
jejím nesprávným a nebezpečným jednáním apod.
Zajímavější vývoj je v počtu zameškaných kalendářních dnů z důvodu pracovních úrazů. Tento vývoj je
ovlivněn závažností pracovních úrazů. Většinou jde
o úrazy lehčího charakteru i když ve sledovaném období
jsme zaznamenali i několik těžších a i smrtelných pra·
covních úrazů.
Celkově lze k tomuto přeWedu poznamenat, že průměrné procento pracovní neschopnosti z důvodu pracovních úrazů je pro její vývoj v resortu velmi příznivé
a potvrzuje, že ochraně pracovního prostředí a tím
ochraně zdraví a bezpečnosti práce je v resortu věnována
nemalá pozornost.
Přehledný vývoj mimopracovní úrazovosti a počtu
zameškaných kalendářních dnů za poslední desetiletí je
uveden v grafu na obr. č. 2.
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Obr. 3: vývoj nemocností a přehled celkově zameškaných
kalendářních dnů prasol1ní neschopností v resortu
CUGK
Grafem na obr. 3 je sledován vývoj nemocnosti a přídavkem je celkový přehled zameškaných kalendářních
dnů z důvodu nemocnosti a úrazovosti.
Nemocnost má v celku postupně, ale stabilně narůstající charakter, jehož kolísání v některých letech je právě
ovlivněno zvýšeným výskytem chřipkových zón apod.
Celkový počet zameškaných kalendářních dnů z důvodu úrazovosti a nemocnosti má v posledních letech
strmější růst, který je však v relaci se zvýšeným počtem
postižených pracovníků a delším průběhem onemocnění.
Závěrem vývojové řady lze však s uspokojením konstatovat, že celkový vývoj úrazovosti a nemocnosti
v resortu nepřesahuje celostátní průměr. Nejdůležitější
oblasti, t. j. péči o pracující, sestávající z vytváření
příznivých pracovních podmínek a pracovního prostředí
je v resortu neustále věnována zvýšená pozornost.
Důkazem toho je i sledování pracovišť se zvýšeným
nebezpečím ohrožení života a zdraví tedy pracovišť, kde
je zvýšené nebezpečí výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání, metodou třístupňové kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, postupné zabezpečování preventivní lékařské péče apod.
Neustále však musíme myšlenku bezpečné práce
preferovat, zabudovat ji do podvědomí všem vedoucím
a odpovědným pracovníkům a to tak, aby se stala
automatickým článkem řízení a kontroly.
Ing. Kamíl.ťr:čta,
CUGK

Graf na obr. 2 nám dává ucelený přehled o vývoji
mimopracovní úrazovosti. vývoj mimopracovní úrazovosti mimo poslední období má stabilizovaný charakter.
vývoj mimopracovních úrazů se nedá systematicky
ovlivňovat, vystupuje živelně a charakterizuje jej vývoj doby, módní prvky jako rekreační sport, chalupaření a chataření, domácí kutilství apod. Jelikož i tato
oblast mimopracovní úrazovosti je v poslední době
důsledně sledována, ovlivňují ji i drobné úrazy v domácnosti, které bylo nutno lékařsky ošetřit a které si
vyžádaly pracovní neschopnost. Těmto úrazům lze
velmi těžko nějakými opatřeními předcházet. Příčina
tkví většinou v přeceňování vlastních sil a v šikovnosti
postižených pracovníků.
vývoj pracovní neschopnosti z důvodu mimopracovních úrazů má sice kolísavý avšak neustále rostoucí
charakter, přímo úměrný závažnosti mimopracovních
úrazů. V přepočtu k úrazovosti pracovní a pracovní
neschopnosti pro pracovní úrazy dosahuje až trojnásobně vyšších hodnot.
PřeWedný vývoj nemocnosti za poslední desetiletí je
uveden v grafu na obr. č. 3.

Pro další GaKO připravujeme:
1.: Nové aspekty komparácie invamvých
nivelačných lát

MITAS,

M.: Přesoost vytyčování a výpočet stavebních tolerancí
ŽILINČAR, 1.: G;eodetické práce pri výstavbe montovaných objektov bytovej výstavby v Bratislave
HERDA,

POSPíŠIL,

J. -

VITÁSEK,

J.: Rozbor Kukkamiikiho

teplotní funkce
A.: Výpočet rozdílů tíhoveho potenciálu
mezi body nivelační sitě

ZEMAN,
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ZPRÁVY

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ
A ORGANIZACí
ČÚGK A SÚGK

Z KRAJŮ

Z činnosti pobočky ČSVTS pro střediska
geodézie Východočeského
kraje
061.22 :62.ČSVTS(

437 .13) :528

Celostátní přebor geodetů
a kartografů ve stolním tenisu
796.3:[528:061.14(437.1/.2

Dne 10. února 1982 se ~ Pardubicích konala výrocm
členská schúze pobočky CSVTS pro střediska geodézie
Východočeského kraje, spojená s odborným seminářem.
Zúčastnilo se jí 59 členú a :~ hosté, mezi nimi delegát
KV ČSVTS Ing. Eva Rodrová, ředitel Krajské geodetické a kartografické správy pro Východočeský kraj
Ing. Karel Cejnar a výrobní náměstek podniku Geodézie
v Pardubicích Ing. Otto J oska.
V odborné části bylo prosloveno několik přednášek
11 referátú. Ing. Langrová hovořila o stavu prací na
střediscích geodézie (SG) při zpracování dat. Zejména
upozornila na výhody vyplývající z využívání ručního
písma OCR-B, které v podmínkách SG je součsátí
komplexní socialistické racionalizace (KSR). V diskusi
k tomuto referátu Ing. BuchmuIIerová seznámila přítomné se zkušenostmi, které byly při zavádění písma
OCR-B získány na SG v Hradci Králové.
V přednášce "Zavádění kontrolního systému na SG"
Ing. Ryba, vedoucí technické kontroly podniku, zdúraznil nutnost věnovat kontrole prací maximální pozornost při dodržování optimální kvality. Vedením podniku bude vyhlášena soutěž "Ručím za kvalitu své
práce".
Ing. Kafka ve svém referátu seznámil přítomné s novými pohledy na zaměřování změn číselnými zpúsoby
na SG a zároveň seznámil účastníky se zkušenostmi
z této oblasti získanými na SG a provozech celého kraje.
V rámci diskuse ke všem předneseným referátúm bylo
hovořeno zejména k otázkám prověrek využití zemědělského púdního fondu, k dodržování termínú poskytování služeb a k zlepšovatelskému a vynálezcovskému
hnutí.

+

437.6)J

Již trad1čILí turnaj _ve stolním tenisu pro pracovníky
resortú ČUGK a SUGK měl v letošním roce na poř'adu
svúj XIX. ročník. Jeho pořadatelem byl národní podnik
a PV ROH Geodézie, n. p. v Opavě. Po zvážení všech
možností a podmínek se místem konání turnaje stalo
okresní město Vsetín. Colostátní sotktí.ní geodetú a krtografú stolních tenistú proběhlo v prvních jarních
dnech od 24. do 27. bř'ezna. Turnaje se v letošním roco
zúčastnilo 114 hráčú, 75 mužú a :~9žen, z 18 organizací
obou resortú. Všichni účastníci byli ubytováni v hezkém
prostředí hotelu Vsacan, vlastní sportovní soutěže se
uskutečnily v hernách TJ Zbrojovka a Spartak MEZ.
Ve středu 24. března po příjezdu a ubytování všech
výprav proběhlo od 18 hodin za účasti vedoucích jednotlivých kolektivú rozlosování turnaje. Při této příležitosti převzali vedoucí pro své hráče drobné suvcnýry
a pamětní listy.
Slavnostní zahájení XIX. ročníku turnaje se uskutečnilo následujícího dne v 8 hodin ráno v tělocvičně
TJ Spartaku MEZ. Turnaj otevřel a ve svém úvodním
slově srdečně přivítal všechny jeho účastníky ředitel
národního podniku Geodézie v Opavě souhruh Ing. M.
Kukcně. Po něm ke všem nastoupeným hráčúm promluvil soudruh V. Hofer, zástupce MěstNV ve Vsetíně,
který nad turnajem převzal patronát. Slavnostní slib
závodníkú přednesla domácí hráčka soudružka M. sýkorová. Po fotografování všech kolektivll byly ihned
zahájeny vlastní soutěže. Soutěže žen probíhaly v místě
vlavnostního zahájení, muži se ke svým soutěžím přemístili do herny TJ. Zbrojovka.

Odborná část byla přítomnými
dobře hodnocena
a přispěla k výměně zkušeností v celé řadě úsekú činností.
Další část byla věnována vlastní výroční členské
schúzi, na níž byl kromě jiného, po vyhodnocení socialistického závazku na rok 1981, vyhlášen socialistický
závazek na rok 1982.
Po ukončení voleb nového výboru a revizní komise
pobočky byl vymezen čas na diskusi ke všem předneseným, zprávám. Byla podána zpráva o zájezdu do Slovenské kartografie, n. p., Bratislava, který v minulém
roce uspořádal výbor pobočky, a o zájezdu pracovníkú
SG Pardubice do Ústředního archivu geodézie a kartografie při Geodetickém ústavu, n. p., Praha. Dále byla
diskutována otázka účasti na mezinárodním kongresu
FIG, který se má konat v roce 1983 v BLR v Sofii.

Obr. 1a: Slavnostní

zahájení přebom
Foto: Emil Bena

Obr. 1 b: Slavnostní

zahájení přeboru
Foto: Emil Bena

Přítomní členové byli seznámeni se zněním nové
"Dohody o ~polupráci mezi vedením podnikl} a oběma
pobočkami CSVTS" a s dopisem pobočky CSVTS při
Geodézii, n. p., Brno o pořádání Geodetiekých informačních dmI XIX. burzy technických
zlepšení
(BTZ), která se bude konat v září tr. Všichni členové
pobočky byli vyzváni ke spolupráci na podnikové
expo~ici pro XIX. BTZ.
Na závěr bylo přijato usnesení zaměřené zejména na
zapojení členú pobočky v KSR ve zlepšovatelském a vynálezcovském hnutí a v prosazování nových progresivních pracovních metod na svých pracovištích. Současně bylo přijato opatření, že na každéIJl SG Východočeského kraje bude jeden člen pobočky CSVTS pověřen
problematikou
vynálezcovského
a zlepšovatelského
hnutí.
Ing. FrantišekJ)tekl1J,
předseda pobočky OSVTS,
středisko geodézie v Pardubicích
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Úvodními soutěžemi celého turnaje byly soutěže
družstev, kde o co nejlepší umístění bojovalo 19 družstev mužů a 16 družstev žen. Pak následovaly soutěže
jednotlivců ve dvouhrách a čtyřhrách, které byly
ukončeny finálovými zápasy v sobotu dopoledne v herně
Zbrojovky.
Celý průběh sportovní části turnaje byl ve znamení
dobré pohody, přátelství a fair play, ale zároveň se
vyznačoval maximálním soustředěním a snahou o dosažení co nejlepších výsledků; sportovní úroveň byla již
tradičně velmi vysoká, zejména pak ve finálových utká·
ních. K všeobecné spokojenosti účastníků přispěly nemalou měrou pracovnice střediska geodézie ve Vsetíně
vzorně zajišťovaným občerstvením, jak tradičními
klobásami, obloženými chlebíčky a kávou, tak i některými valašskými specialitami. O hladký průběh turnaje
se přičinila rovněž dobrá pořadatelská služba a v nemalé
míře zkušení rozhodčí z obou tělo výchovných jednot
soudruzi K. Karlovský a A. Martinec.

Čtyř hra muž ů - pohár Geodézie, n. p., Pardubice
I. Milan Hromádka
Josef Masáček - Geodézie, n. p., České Budějovice
2. Miroslav Balčák
Jozef Karlík - Geodézie, n. p., Prešov
3. Jaroslav Houška
Miroslav Vacek - Geodetický ústav, n. p., Praha
Čtyř ha žen - pohár ÚVOS Praha
1. Margita Gizická
Jana Kundríková - Geodézie, n. p., Prešov
2. Ing. Květa Nováková
Eva Tylová - Geodézie, n. p., Praha
3. Emília Máliková
Jana Kučerová - Geodézie, n. p., Žilina
Smíšená čtyřhra - pohár bývalé ÚSGK Praha
1. Jana Kundríková
Miroslav Balčák - Geodézia, n. p., Prešov
2. Emília Máliková
Ing. Zoltán Nagy - Geodézio, n. p., Žilina
3. Ing. Květa Nováková
Ing. Moroslav Eismann -- Geodézie, n. p., Praha
S ou těž k o Ie k t i v ů (prvýoh osm bodovanýoh míst)
pohár bývalé Inženýrské geodézie Praha
1. Geodézie, n. p., Praha
2. Geodézie, n. p., Prešov
3. Geodézie, n. p., Žilina

Obr. 2: Miroslav

Vacek,

GÚ,

n. p.,

Praha při hře
Foto: Emil Bena

Po dvouapúldenním sportovním zápolcní byli známi
ti nejlepší na letošním turnaji. V jednotlivých soutěžích
to byli:
Družstva
mužů pohár Geodézie, n. p., České
Budčjovice
1. Geodézie, n. p., J'raha
2. Geodézie n. p., Ceské Budějovice
3. Geodézie, n. p., Pardubico
Družstva
žen
1. Geodézie, n.
~. C~eod~zlO,
n.
3. C,eodezlO,n.

- pohár Geodézie, n. p., Bratislava
p., Žilina
p. Pra~a
p., Presov

Dvouhra
mužů - pohár ČÚGK Praha
1. Miroslav Balčák - Geodézio, n. p., Prešov
2. Ing. František Smižanský - Geodézie, n. p., Bratislava
3. Ing. Otakar Kuř'e - Geodézie, n. p., Pardubice
Dvouhra
žen - pohár SÚGK Bratislava
1. Emília Máliková - Geodézie, n. p., Žilina
2. Ing. Květa Nováková - Geodézie, n. p., Praha
3. Ing. Růžena Skálová - Geodézie, n. p., Plzeň

Obr. 3.' Vyhlášení výsledků - vítězný kolektiv Geodézie,
n. p., Praha, zleva.' Karel Hájek, Ing. ~Vliroslav Eismann,
Ing. Květa Nováková, Jan Petr, .Milada Petrová, Eva
Tylová a Rudolf Kulku
Foto: Emil Bena
V sobotu 27. března se od 19 hodin konal v sále rcstaurace hotelu Vsacana závěrečný společenský večer spojený se slavnostním vyhlášením výsledkú letošního
turnaje. Putovní poháry a ceny věnované PV a jednotlivými ZV ROH národního podniku Geodézie v Opavě
předávali ředitel podniku ing. M. Kukeně, předseda
PV ROH s~mdruh J. Štěpán a za MěstNV ve Vsetíně
soudruhJ. Babovec.
Před vlastním rozdílem cen nejúspěšnějším účastníkům letošního ročníku obdrželi ceny ti, kteří zvítězili
nad všemi ostatními již svou účastí, veteráni - účast·
níci vi'ech devatenácti ročníků. Byli to ing. Miloš
GotthalJ a Ján Kopačka z Geodézie, n. p., Plzeň,
Norbert Nejedlý z Geodézie, n. p., Pardubice, Jiř'í SmoHk z Geodézie, 11. p., Liberec, Ing. František Sobota
z Geodézie, n. p., Brno a Jozef Szabó z Geodézie, n. p.,
Bratislava.
Vzhledem k tomu, že vítězka dvouhry žen zvítězila
již potřetí za sebou, získala putovní pohár natrvalo.
Nový putovní pohár pro tuto soutěž věnoval MěstNV
ve Vsetíně a jeho zástupce soudruh Babovec jej předal
řediteli národního podniku Geodézie v Praze soudruhu
Ing. M. Vitoulovi, protože tento podnik bude v roce
1983 pořadatelem jubilejního XX. ročníku turnaje.
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Poté soudruh Ing. M. Kukeně v krátkém vystoupení
oficiálně uzavřel XIX. ročník celostátního turnaje geodetů a kartografů ve stolním tenisu, poděkoval pořadatelům za dobrou praci a všem účastníkům mnoho dalších pracovních i sportovních úspěchú. Štafetu pořadatelství pak upřímným pozváním do Prahy v roce 1983
převzal ředitel národního podniku Geodézie v Praze
soudruh Ing. M. Vitou!. Na závěr pak jménem hráčů
poděkoval pořadatelům
letošního ročníku soudruh
Jan Petr z Geodézie, n. p., Praha.
Zbytek večera patřilo již hlavní slovo hudební skupině K. Trčálka, tanci a volné zábavě, zpestřené vystoupením džezgymnastické skupiny. Závěrem lze říci, že
letošní ročník turnaje byl opět velmi úspěšný, jak po
stránce sportovní, tak i společenské a nyní již zbývá
jen tvrdý trénink, protože jen ten může zaručit účast
na jubilejním XX. ročníku v roce 1983 v Praze.
Ing. Jan Machaň,
Geodézie, n. p., Opava

Dňa 25.7.1982 sa dožil 60 rokov Ing. Metod Vrzgula,
riaditeI ekonomického odboru Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK).
Narodil sa v obci Lúčky, okres Liptovský Mikuláš.
Po skončení stredoškolského štúdia na reálnom gymnáziu v Lipt. Mikuláši roku 1941, študoval zememeračské
inžinierstvo na Slovenskej vysokej škole technickej
v Bratislave (SVŠT). Svoju odbornú prax začal na
Katastrálnom meračskom úrade v Lipt. Mikuláši, kde
v rokoch 1945-1947 vnikal do problematiky katastrálneho vymeriavania a bol zapojený do úprav vojnou
zničených obcí na východnom Slovensku.
V roku 1947 prichádza do Bratislavy, kde pracuje
doteraz. Najskor pracoval na Fotogrametrickom ústave
pre Slovensko (1947-1950),
kde vykonával rozne
práce v oblasti fotogrametrie, potom na Slovenskom
zememeračskom a kartografickom ústave (1950-1953),
Geodetickom, topografickom a kartogra;fickom ústave
(l954-1956) a Geodetickom ústaveGU (1957-1959).
Ťažiskom prác v tomto období bole topografické mapovanie 1 : 25 000 a pri jeho zabezpečovaní prešiel Ing.
Vrzgula
roznymi funkciami, postup ne od vedúceho
meračskej čaty po vedúceho prevádzky.
V rokoch 1959-1960 pracoval na Správe geodézie
a kartografie na Slovensku (SGK), kde vykonával funkciu inžiniera technol6ga pre evidenci u pody, ak.o ~j
funkciu technického inšpektora. Z tohoto obdobla Je
jeho cenným prínosom tvorba smerníc a technologických
postup ov pre oblasť jednotnej evidencie pody a jej
údržbu.
Po územnej reorganizácii SGK v roku 1960 posobil na
GÚ (1960-1965), Kartografickom a geodetickom fonde
(1966-1967), Inžinierskej geodézii, n. p., (1968) ako
projektant,
inšpektor technickej kontroly a vedúci
kontrolného útvaru.
Dlhoročná výkonná činnosť na roznych úsekoch
a úspešne zastávané funkcie v organizáciách rezort~
boli dobrým predpokladom, aby od roku 1969 vo funkcu
vedúceho technického odboru, neskor od roku 1973 vo
funkcii vedúceho koordinačného a správneho odboru KaSO (od 1. 7. 1978 riaditeI KaSO) a od rC?ku1980 vo
funkcii riaditeIa ekonomického odboru SUGK mohol
konfrontovať teoretické zámery s poznatkami z praxe.
Tieto poznatky úspešne uplatňoval pri tvorbe a schva:
Iovaní smerníc a technologICkých postupov, ako aj
v riadiacej činnosti pri zadávaní štátnych zákazok, p;ri
tvorbe pracovnej náplne okresných pracovísk geodézle

a kartografie a pri zavádzaní racionálneho systému evidencie nehnuteIností. Má podstatnú zásluhu na realizovaní uznesenia vlády SSR o dobudovaní mapového
fondu na Slovensku, na zlepšovaní a urýchIovaní slu·
žieb obyvateIstvu - najma pri vyhotovovaní geometrických plánov na okresných pracoviskách. V oblasti
organizácie práce a riadenia veIkou mierou ovplyvňoval
zavádzanie automatizácie
a uplatnenie moderných
pracovných met6d v rezorte SÚGK. Svoje odborné
vedomosti odovzdával tiež ako externý pedagóg na
Strednej priemyselnej škole štavebnej v Bratislave a na
SVŠT.
.
Náročné úlohy, kladené na vedúceho pracovníka
ústredného orgánu, mohol M. Vrzgula zvládnuť vdaka
absolvovaniu kurzu vedeckého riadenia, cyklickej
prípravy vedúcich pracovníkov, Večernej univerzity
marxizmu-leninizmu, ale tiež vdaka neustálemu štúdiu
a samovzdelávaniu.
Ing. Vrzgulovi
za jeho všestrannú činnosť boli udelené rezortné vyznamenania: "Najlepší pracovník rezortu SSGK" (1970), "Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" (1974), "Zaslúži~ý pracovník
rez6rtu SÚGK" (1979) a v roku 1976tiež "Cestné uznanie" Slovenskej geodeticko-kartografickej spoločnosti.
K životnému jubileu mu bole udelené štátne vyznamenanie "Za vynikajúcu
prácu".
Blahoželáme Ing. Metodovi Vrzgulovi k jeho životnému jubileu a prajeme mu dobré zdravie a optimizmus
do dalších rokov.

Zoznam diplomových prác obhájených
absolventmi odboru geodézia
~
a kartografia Stavebnej fakulty SVST
Bratislava v roku 1981
Katedra geodézie
Barok Ján
Sledovanie sadania stavebných objektov
Bartko Milan
Využitie svetelného diaIkomeru pri meraní ZMZ hutného
kombinátu VSŽ
Derevjaník
Jozef
Vplyv zmien atmosférických
geodetických meraní

podmienok na výsledky

Ďuriš Milan
Staticko-geometrický test autografu Wild A8
Greguš :r.ubomír
Fotogrametrická dokumentácia dopravných nehod
Hasičková
Anna
Fotogrametrické zmeranie tunelových profilov
Hojčka Michal
Fotogrametrické určovanie priestorového tvaru
konštrukcie mosta

novej

Horváthová
Eva
Vyhotovenie základnej mapy závodu
Chovan Ján
Problematika stability siete pevných bodov na sledovanie posunov
Konozsiová
Edita
Semianalytická aerotriangulácia na stereometrografe
Lacková Zuzana
Možnosti riešenia vzťahu snímkovej a obrazovej roviny
v pozemnej fotogrametrii
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Leška Stanislav
Osobitné použitie elektronických tachymetrov

Škoda Ján
Využitie stereografických

Líška Karol
Projekt a vyhotovenie účelovej mapy

Tara bová Jaroslava
Efektívnost maticových algoritmov v riešení základných
úloh vyrovnávacieho počtu na počítači

Machač Rudolf
Overenie presnosti elektronického tachymetra

bodov v systéme JTSK

Ťažár Tibor
Vhodnosť použitia elektronických
dovaní geodetických sietí

Midula Pavol
Mapovanie modernými elektronickými prístrojmi

diaIkomerov pri bu-

Katedra mapovania a pozemkových úprav

Orbán Marián
Sp6soby komparácie nivelačných lát

Balušík
Stanislav
Posúdenie presnosti mapovania podIa ČSN 01 3410

Ozábal Marián
Geodetické práce v naftovom priemysle
Potóčeková
Zdena
Projekt sledovania stability vodného diela

Bodnárová
Emília
Stanovenie presnosti polohopisu základnej
1 : 10000

Sláviková
Eva
Testovanie optických diafkomerov

Bolech Václav
Štúdia miestnych pozemkových úprav

Šesták Bohuš
Podrobné meranie diagramovým diafkomerom

Buchel Jozef
Vazba prvkov krajiny v systéme kartografickej
pretácie

Šimkovičová
Dagmar
Štúdia geodetických prác pre výstavbu
v Bratislave
Vašek Marián
Projekt merania a vyhodnocovania

rýchlodráhy

posunov elektrárne

Katedra geodetických základ ov
Drahoš Juraj
Určovanie polohy pevných bodov pre líniovu stavbu
Dudášová
Ludmila
Vplyv bočnej refrakcie na astronomické časové merania
Gálik Ján
Ukladanie súradnicových
zácie do pamati počítača

údaj ov získaných z digitali-

Hildebrand
Marián
Posúdenie stability podrobných
územiach

bodov

v zosuvných

mapy

inter-

Cviklovič
Peter
Projekt organizácie ovocných sadov a predvýsadbová
úprava terénu
Káčer Milan
Ochrana a tvorba krajiny v nadvaznosti na pozemkové
úpravy
Kavulič
Ján
Problematika komplexného riešenia protieróznych
trení
Kolpák Anton
Činitele pósobiace na hospodárnosť mapovania
hovú presnosť podrobných bodov
Koprajdová
Anna
Preskúšanie využiteInosti plastických
grafické a reprodukčné výkony

opa-

a polo-

fólií na karto-

Húšťavová
Dana
Určenie konštánt pasážnika Zeiss 100/1000

Maceková
Ofga
Technologicko-ekonomická analýza
nia geodetickými metódami

Karásek
Luboš
Výpočet kalibračnej krivky gravimetrov

Malochová
Beata
Tvorba turistickej mapy s panoramatickým

Kaputa
Ján
Určenie parametl'Ov prístroja EOT 2000

Michalec Jozef
Organizácia pódneho fondu a vegetačné úpravy krajiny

K o ťk a Vladimír
Posúdenie presnosti v polygónových ťahoch meraných
elektronickým diafkomerom v závislosti na dížke ťahu

Mitášová
Helena
Matematicko-Iogické algoritmy riešeniakartografických
úloh na mikromodeli

Kraj čír Ervín
Určenie geodetických a astronomických veličin zo zákrytov hviezd Mesiacom
Kufel Marián
Určenie zemepisnej šírky a dížky pozorovacieho miesta
metódou rovnakých výšok astronomickým univerzálom
Wild T 4

Molnárová
Zlatica
Vnútropodnikové pozemkové úpravy

Lauková
Zuzana
Riešenie sústav lineárnych rovníc z hfadiska využívania
výpočtových prostriedkov
Levčík Bohumil
Meranie vodorovných uhlov vrcholovou metódou
Majchrák
Štefan
Meranie vodorovných
binácií

uhlov metódou skrátených

Osuský Otto
Posúdenie presnosti bodov určených
ťahmi
Pavličič
Miroslav
Komparácia invarových stupníc
Petrovský
Porovnanie

kom-

polygónovými

diafkomera

mera-

pohfadom

Radolský
Anton
Použitie Lagrangeovho zobrazenia pre mapy Indického
oceánu
Sadovský
Marián
Biotechnické riešenie organizácie pódneho fondu
Složková
Lubica
Vytváranie a využívanie štandartizovanej
rebných tónov na tematických mapách
Šafár Jozef
Tvorba unifikovaného radu máp
s využitím počítačovej grafiky

tvorby

stredných

fa·

mierok

Škodová Iveta
Tvorba máp životného prostredia s využitím počítačovej
grafiky
Ušáková
Jarmila
Skúmanie vzťahov medzi presnosťou podrobného merania a presnosťou výmer

Karol
metód určenia zvislicových odchýlok

Polkoráb
Alexander
Určenie presnosti elektronického
elementárnych chýb

podrobného

Vašková
Milica
Oblastná štúdia pozemkových úprav

pomocou

1982/197

Ing. Marián Hyrošš,
Katedra mapovania a pozemtovýoh úprav
SvF SVŠ'l', Bratislava

Geodetický a kartografický obzor
ročník 28/70, číslo 7/1982

198

Zwierzynska,
J. - Poteralska- Walczynska, L.: Problém
aktualizace a modernizace základní mapy, s. 189-190.
Przeglltll geollezyjny,

č. 5/81

Hlibowicki, R.: Činnost Institutu pro geodézii a matematické aplikace Zemědělské akademie ve \Vroc!awi,
s. 153-154.
Napora, St. - Sobol, 11'1,:Geodetická příprava terénu pro
stavbu rodinných domků, s. 154-156.
Napora, St.: Geodetické problémy při stavbě rodinných
domků, s. 156-159.
Goraj, St. - Surowiec, St.: Rozpracování rejstříku základních dat nevyhnutelných pro různé druhy prací v pozemkových úpravách, s. 159-162.
Kurylowicz, St.: Geodetické práce při regulaci vodních
poměrů, s. 162-163.
Beker, L.a kol.: Vliv kontrastu místních objektů na přesnost vzdáleností určovaných fotogrammetrickou metodou, s. 164.
Gwiazda, J. - Kondracki, W. - Kurzynoya, 1111.: O možnosti zaznamenání polohových a výškových poměrů
pomocí tachymetru Dahlta 010 A, s. 167-169.
Niemczyk, P. - Róžanka, St.: Civilní vydání topografických map Polska, s. 170-173.
Panasiuk, J.: Vztahy mezi matematickou °kartografií
a geodózií a kartografií, s. 173-174.
Bac-Bronowicz, J. - Kaczalek, M. J.: Určení prostorového tvaru jeskyň geodetickou a fotogrammetrickou
metodou na příkladu Medvědí jeskyně v Kletni, s.
178-180.
Umecki, H. - Smialowski,
B.: Z vědeckotechnických
prací vypracovaných v roce 1980 ve Spolku pro rozvoj techniky při OPGK ve Varšavě Ursus, s.
190~-181.
Hony Wiet Giao: Automatizované určení aproximačních
souřadnic metodou transformace pozorování na geometrická místa, s. 181-185.

Geodezill, kllrtografill i zemeustrojstvo,

ě. 4/81

Krastev, B.: Teze dvanáctého sjezdu Bulharské komunistické strany a úkoly geodézie v 8. pětiletce a do
roku 1990, s. 3-5.
Valev, G. - Že kov, D.: Vyrovnání triangulace 1. řádu
jako trojrozměrné prostorové sítě, s. 5-9.
Kostadinov, K.: Automatizace zpracování normálních
systémů se speciální strukturou, s. 9-13.
Čemširov, Ohr.: Algoritmus pro vyrovnání s podmínkami
mezi neznámými, s. 13-17.
Kacarski, Iv.: Výsledky dvou pokusů s analytickou
aerotriangulací, s. 18-22.
Fan Van Lok: K otázce chyb ve výchozích veličinách
pro jednotkový stereomodel, s. 23-24.
Malinov, L.: Autokolimátor - nové oblasti a možnosti
pro velmi přesná geodetická měření, s. 24-26.
Mirčev, M.: Racionální způsob analýzy přesnosti při
řešení složitých výpočtů geodetických i důlně měřických úkolů, s. 27.
Vučkova, R.: Otázka přesnosti měření astronegativů,
s.28-30.
Katranuškova, Ohr.: Základní aspekty mapování okolního prostředí, s. 31-34.
Savov, 1.: Bulharské dřevěné obranné valy a jejich
mapování, s. 35-38.
Dimitrov, R.: Vědeckotechnická konference na téma
zkušebního zavedení Jednotného katastru v okolí
města Targovište, s. 39-40.
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rlences
jusqu'a!ors
en vlgueur émanant
de I'emploi
du dlspostif de composltlon
photographique.

523.34-8:528.2
POLtlK,

B,

Méthode opproximatlve
de détermination
astronomique
de la situation et de I'azimut émanant du mesurage de
l'incIinaison
du terminal
et utiIisation
de celle-ci
pour orientation
sur la Lune
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 7,
pages 169-173, 7 mustrations
Orientation astronomlque
sur la Lune avec utilisatlon
de coordonnées
sélénographlques
des points sur la
surface lunaire, qul pour I'instant de minuit mondial
ont dans leur zénith le Soleil et la Terre. Pour la
détermination
mutuellement
indépendante
de la latitude, la longitude
et de I'azimut sélénographiques,
on a choisi la méthode de mesurage de l'heure des
distances
zénithales
et de I'angle
d'inclinaison
du
termina! de la Terre A la vertica!e.
528.235.2
PYSEK,

J.

Oe la solutlon
générale
des projections
simples
cylindriques
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 7,
P"gP.6 174-178,
2 illustratiouc;,
7 bibliographies
Accessibilité
générale
aux équations
relatives
aux
projections
cylindriques
traditionnelles
et nouvelles.
681.616.7: [528.92:65.011.56]
GROPPLER, A.
Expériences
acquises avec I'antomation
de la fabrication cartographlque
avec utilisation
de la com position photographique
de position
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 7,
pages 178-179
Possibilités
d'utilisation
du dispositif de compositlon
photographique
dans la cartografie
pendant
le processus de fabrication
automatisé.
Expérlences.
Expé-

528.486.4:624.9
ŠVÁBENSKÝ,

O.

Rectlficatlon
du systeme axial d'un pl'ojekt de col/.stl'uction
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 7,
page,g 180-184, 3 i1lustrations,
2 planches,
4 bibliographles
Ajustage de la chalne de relation
de ~rojection horizontale ďun objectif en constructioll
situé dans la
partIe termlnée. Solutlon réalisée avec transformation
des coordonnées du projet avec utilisation de résultats
de mesurage de contróle effectué de trois maniěres
différentes.
Exemples
ďajustage
de 1a chalne
de
relation
de projection
hOl'izontale
pour
boulolls
d'ancrage
ďun silo et les colonnes
ďn batiment
Rssernblé.
331.147.2:528
ČÁP,

V.

Oe I'effectivité
du mouvement d'innovation
GeojBtický
a kartografický
obz.or, 28, 1982, ř.. 7,
pages 185-186, 1 tableaux
Formes de gestlon et organisation
du mouvernent
d'invention et ďinnovation
dans I'entreprise
nationale
Geodézie A České Budějovlce pour la période du 6e
plan qUinquennal.
Motifs objectifs
et subjectifs
de
l'allure
relativement
basse
de l'acroissempnt
de
I'effectivité
soclale du rnouvement dans l'entreprise.
Nouveaux accěs et rnesures prises dans le cadre des
formes et méthodes
de gestion du mouvement dans
le 7e plan qUinquennal,
opérant comme champ ďactivité pour la hausse de l'effectlvité,
une des principales sources de la croissance
de la productlon
et de
I'économie des frais de l'entreprlse.
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Knížka seznamuje populární formou s některými aplikacemi

po-

znatků nukleární fyziky, při zkoumání stáří hornin, nerostů, archeologických

nálezů apod. Všímá si nejen metod samých, ale

stručně a výstižně popisuje i jejich fyzikální
dě i konkrétní chemické a technické
dí i nejzajímavější

podstatu, popřípa-

provedení. Současně uvá-

výsledky, kterých bylo použitím těchto me-

tod dosaženo, a historii
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Nejširšímu okruhu čtenářů, studujícím středních
škol v oboru jaderné fyziky a geochemie.
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