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528.414

NOVAK, Z.
Srovnáni metod,y rajónu vpl'ed a

zpět

Geoqetlcký a kartogrl!-flcký obzor, 33, 1987, č. 1, str.
2-9, 10 obr.• 5 tab .. lit. 6
Teoretický" rozbor d.~ou základníéh metod geodetické
ho určováni polohy bodů. Odvození střední Chyby a
parametry elips chyb. Ukázka předností a nedostatků
metody na konkretních příkladech.

528.441.004.15 (437.6)

DOBES, J. - NAZAD, M.
vývoj tvorby a obnovy máp velkých mlerok na Slo
vensku a jej perspektívy
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987,
10-17, 1 obr., 2 tab., lit. 11

Č.

1, str.

vývoj mapo,vého fondu máp velkých mierok
na Slovensku do stanovenia úlohy budovanla a obnovy
mapovéhol fondu (BOMF) uloženej uznesením vlády
SSR Č. 134/1971 rezortu Slovenského úradu geodézie
,a kartografie na roky 5. až 7. paťročnice. Plnenie úlo
hy po technickej a o'rganizačnej stránke. Stav mapo
vého fondu máp vetkých miera.k po splnení úlohy
BOMF. Základná mapa ČSSR vetkej mierky (ZMVM).
Perspektivy ďalšej tVOl'by a obnovy mapového fondu
máp velkých mlerok tvorbou ZMVM.
Stručný

528.94:65.011.56

SERB;ENJUK, S. N.
Tendence a perspektivy automatizace v tematické kar·
tografii
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987,
17-22, lit. 23

1, str.

Č.

Principiální promeny v rozvoll kartografie jako důsle
dek vědeckO'technického pokwku. Automatizace tema
tické kartografie a jeli problémové Oblasti - automa
tiz'Dvané zabezpečení Informac( [zejména banky dat],
logickotematické zpracování Informací (zejména ma
tematickokartograflcké mOdelo'vání), automatizované
zpracování map a automatizace kartografické metody
výzkumu.

528.414
HOBAK,3.
CpaBHeHl1e MeTO,llOB paiíoHa Bnepe,ll 11 o6paTHoro
paiíoHa
reoAe31111ecKI1ií 11 KapTorpacpl1l1eCKl1ií 0630P, 33,
1987, 1'[2 1, CTp. 2-9, 10- pl1c., 5 Ta6., /IIU. 6
TeopeTI14ecKHií aHanH3 AByX OCHOBHblX MeTOAOB
onpeAeneHH5I nonOlKeHH5! nyHKToB. BblBO,ll cpeAHeií
OWI16KH 11 napaMeTpbl snnl1nca OWI160K. npel1My
l.l\eCTBa 11 HeAOCTaTKI1 MeToAoB Ha npHMepax.

528.441.004.15 (437.6)
,lJ,06EW, 51. - HA3A,lJ" M.
Pa3BI1TI1e C03,11aHI1H 11 o6HOBneHI1H KpynHoMacwTa6.
HblX KapT B CnOBaKl111 11 I1X nepCneKTI1Bbl
reoAe3114ecKHií 11 KapTOrpaCPl1l1eCKHií 0630P, 33,
1987, N° 1, CTp. 10-17,1 pHC., 2 Ta6., IIHT. 11
ClKaToe pa3BHTHe KapTOrpacpH4ecKoro cpoH,lla Kpyn
HOMacwTa6Hblx KapT B CnoBaKHH ,110 yCTaHoBneHH5I
3aAallH C03AaHI151 11 06HoBneHH5I KapTorpacpHlIecKoro
cpOHAa (COK<P) nopy4eHHoií nOCTaHOBneHHeM npa
BHTenbCTBa CCP N° 134/1971 Be,llOMcTBy CVrK Ha
rOAbl 5-H ,110 7'H nHTHlleTKH. BblnollHeHHe 3aAa4H
B TeXHH4eCKOM 11 opraHH3a4HOHHOM OTHoweHHlIX.
COCT05lHHe KapTorpacpHlIeCKoro cpoH,IIa KpynHoMac
wTa6Hblx KapT noclle BblnOllHeHH5I 3aAa4H COK<P.
KpynHOMacWTa6Ha~ KapTa-oGHOBa (KKO) 4CCP. nep·
cneKTHBbl AallbHeHwero C03,11aHH~ H 06HoBlleHH5I Kap
TorpacpHlIecKoro ·cpOHAa KpynHoMacwTa6HblX KapT
c03AaHHeM KKO.

528.94:65.011.56
CEP5EHIOK, C. H.
TeH,!IeHItI1H 11 nepCneKTI1Bbl aBTOMaTI13altl111 B TeMaTI1'
lIecKoií KapTorpacpl111
reoAe3H4eCKI1H H KapTorpacpH4ecKHH 0630P, 33,
1987, N° 1, CTp. 17-22, nHT. 23
npHH411nHallbHble nepeMeHbl B pa3BHTHI1 KapTorpa
cpl1l1 B ClleACTBl1e Hay4Ho-TexHH4ecKoro nporpecca.
ABToMaTH3a4H~ TeMaTHlIecKoH KapTorpacpHH H ee
np0611eMHble 0611acTH - aBTOMaTI1311pOBaHHoe 06ec
ne4eHHe HHcpopMa4HI1 (I1MeHHO 6aHKa AaHHblx), 110·
rHKO'MaTeMaTHlIeCKaH 06pa60TKa HHCPOPMa4HI1 (rllaB
HblM 06pa30M MaTeMaTHKo'KapTorpacpH4ecKoe MOAe·
IIl1poBaHHe), aBToMaTH3HpoBaHHoe C03AaHI1e KapT H
aBTOMaTI13a4H5I KapTorpacpHlIecKoro MeTOAa I1CClle·
,IIOBaHH5I.

528.88:551.1
KPAVC, B.
reonorHlIeCKl1e nHHl111 no KOCMl1l1eCKHM CHI1MKaM

528.88:551.1

KRAUS, V.
Geologické Iineamenty z kosmickfcb snimkii
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, č. 1, str.
22-24, 2 obr., lit. 8
Technologický postup pro převod tónových kosmických
snímků na perokresbu za účelem přípravy podkladů
pro zá.kres geologických lIneamentů.

reO,lle3H4eCKHH H KapTorpacpl1l1eCKHií 0630P, 33,
1987, 'N° 1, CTp. 22-24, 2 pl1c., m1T. 8
TexHonorHlIeCKI1H npo4ecc ,lIn~ nepeBoAa TOHHpoBaH'
H~X KOCMl1l1eCKHX CHHMKOB B WTpI1XOB~e pl1CyHKH
C 4ellblO nO,llrOTOBI1Tb 06ocHoBaHI1~ ,lIn~ 3apHcoBKH
reOIlOrl1l1eCKI1X III1HHH.

528.935:033.3 (083.74)
528.935:033.3 (083.74)

ROUN, P.
Klasifikace tiskovtcb písem podle ON 88 1101
Geo-ct'etický a kartografický obzor, 33, 1987,
str. 24-25

Č.

1

Používání a obs.ah ON 881101. ROlzdělení latinkových
písem a členění písma podle charakteru k~esby, do
plněné kruhovým grafem.

POVH, n.
KnaCCI1cpl1Ka41111 neLlaTHblX 6yKB no HopMe ON
881101
reO,lle3114eCKHH 11 KapTOrpacpl1l1eCKHH 0630P, 33,
1987, Ng 1, CTp. 24-25
npHMeHeHl1e H cOAeplKaHHe HOpMbl ON 881101.
Pa3AeneHHe lIaTHHCKHX 6yKB H HX 1I11eHeHHe B COOT
BeTCTBI1H C xapaKTepoM lIeplleHH5I, AononHeHHoe
KpyroBblM rpacpl1KoM.

II
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528.414

528.414

NOVÁK, Z.

NOVÁK, Z.

Vergleichung der
Rlickwiirtsrayons

Methode

eines

V,orWllirts.

Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987,
Seite 2-9, 10 Abb., 5 Tab., Lit. 6

Nr.

nnd
1,

Theoretische Analyse der zWel Grundaufgaben der
geodlHischen Bestlmmung der Punktlage. Ableltung des
mlttleren Fehlers und dle Paramoter der Fehlerell!p
se. Vorzeigung der Vorzllge und Nachteile dor Me'tho
den auf konkreten Beisple~en.

528.441.004.15 [ 437.6)

DOBEŠ, J. - NAZAD, M.
Entwickhing der BiIdung nnd Erneuernng der Gross
masstiibigen Karten in der SloWakei nnd ihre Anssich
ten
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 1, Sei
te 10-17, 1 Abb., 2 Tab., Lit. 11
Kurze Entwicklung des Kartenfonds der grossi:nasstiibi
gen Karten ln der Slo,wakei bis zu 'der Bestlmmung der
Aufgabe des Aufbaues und der Erneuerung des Karten
ionds. D1ese Aufgabe wurde dem Ressort des Slowakl
schen Amtes flir Geodasie und Kartographle ln dem
Beschluss Nr. 134/1971 der Reglerung der SSR flir die
Jahre des 5. bis 7. Fllnfjahrplanes gestellt. Erfllllung
der Aufgabe vom technischen und organlsatlrischen
Standpunkt her. Zustand des Kartenfonds der gross
masstlibigen Karten nach Effllllung der oben erwahnten
Aufgabe.
Grossmasstabige Grundkarte der
ČSSR
[ZMVM). Perspektiven der welteren Bildung und Er
neuerung des Kartenfonds der gros·smasstabigen Karten
mittels der grossmasstlibigen Grundkarte.

Comparing Methods ol Forward Bud Inverse Vector
Geodetický a kartografický obzor, 33, 19&7, No. 1, pp.
2-9, 10 fig., 5 tab., 6 ref.
Theoretical analysls,of two baslc methods of geode
tic determ1nlng the posltlon of points. Derlvlng tha
mean square error and the error elllpse. I!lustraUon
of advantages and Impocfectlons olf the method on
concretel examples.

528.441.004.15( 437.6)

DOBEŠ, J. -

NAZAD, M.

Development of Produation aod Renewal of the Large
Scale Maps in Slovakia and Their Perspectives
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 1, pp.
10-17, 1 fig., 2. tab., 11 ref.
Brief development of the large scale maps fund ln
Slovakia until settlng down the task of creating and
renewing the map fund [CRMF), Imposed by the No.
134/1971 declslon of government of the SSR to the
branch of the Slovak Offlce for Geodesy and Carto
graphy for the period of 5th to 7th five-year plans.
FulfiIling the task from the technicál and organiza
tional point of view. The state of the large scale maps
fund after {ulfHling the task of CRMF. Baslc large
scale map of CSSR (BLSM)). Perspectlves of further
production and renewal of the large scale maps fund
by means of creating the BLSM.

528.94:65.011.56
528.94:65.011.56

SERBENJUK, S. N.

SERBENjUK, S. N.

Tendency and: Perspectlves of Automation in Thematic
Cartography

Tendenzen nnd Aussichten der Antomation in thema
tiseher Kartographie
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 1, Sei
te 17--22, Lit. 23
Prinzipiale Anderungen in der Entwlcklung der Karto
graphie als Resultat dos technisc'hwirtschaftllchen
Fortschrittes. Automation der thematischen Kartogra
phie und irhe problematischen Gebiete - automati
sche Slcherung der Informationen [besonders der
Datenbank), logisch·thematische Verarbeitung der
Informationen [ibesonders mathema tischkartographi
sche Modellierung), automatisierte Kartenverarbei
tung und Automation der kartographischen For
schungsmethode.

Geodetlcký a kartografický obzor, 33, 1987, No. 1, pp.
17-22, 23 ref.
PrincIpal chimges ln the development of cartography
as a results of sclentlflc-technical progress. Thematlc
cartography and !ts spheres Clf problems - automatlc
securing the Informatlon [especlally data bank), 10
gical-thematic processlng the Informatlon [especially
mathematical-cartographlc modelllng), au,tomated pr!)jo
cessing the maps, and automat1on of cartographlc
research methods.

528.88: 551.1
528.88:511.1

KRAUS, V.
Geologisehe Strukturen mittel. kosmischer Aufnahmen
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 1, Sei
te 22-24, 2 Abb., Lit. 8
.
Technologie filr Umwandlung der ko,smlschen Halb
tonaufnahmen auf Linienelemente als Vorbereitung der
Grundlagen flir Einzeichnung der geologischen Struk
turen.

KRAUS V.
Geological Line Features from Space Photographs
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 1, pp.
22-24, 2 fig., 8 ref.
TeChnology for conversion of tone space photographs
(Q pen drawlng for the purpose of preparing the sour
ce material for drawing geological line features.

528.935:003.3 (083.74)

528.935:003.3 (083.74)

ROUN, P.
Klassifizierung der Druckschriften nach der Fachin
dustrienorm 881101
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 1,
Seite 24-25
Nutzung und Inhalt der FIN 881101. Einteilung der
la teinlschen Schriften und die Gl1ederung der Schrlf
ten derZelchnungscharakterlsUk nach; sle 1st er
ganzt um elnen Kreisdiagramm.

ROUN, P.
Classification ol Printing Types According to the ON
88 1101 Standard
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 1, pp.
24-25

Use and contents of the ON 881101 standard. Classl
fication of Roman type faces and dividing types ac
cording to the character af face, supplemented w1th
a circular graph.

Geodetický II kartografický obzor
ročník 33/75, 1987, čfslo 1
1

Geodetick!} a kartograjžck!} . ..

Geodetický a kartografický

časopis

po 75 letech

[05) 528 [437) "1913/1987"

V tomto roce uplyne 75· let od doby, kdy začal vych tizet odborný časopis pro odvětví geodézie a karto
grafie v Československu. V uplynulé době byl tento časopis vydtivtin pod různými ntizvy: Zeměměřičský
tJěstník [1913-1939}, Zeměměřický obzor (1940-1950), Zeměměřictví (1951-1954) a Geodetický a kar
tografický obzor (GaKO), který vychtizí letos 33. rok. V bohaté historii našeho časopisu se vystřídala
řada vydavatelů. Od roku 1970 jsou vydavateli čas opisu GaKO Český úřad geodetický a kartografický
[ČÚGK} a Slovenský úrad geodézie a kartografie (SÚGK).
.
Časopis v současné době vychází na ztikladě dohody ČÚGK aSÚGK ve Státním nakladatelství technic
ké literatury, n. p., Praha [SNTL} dvanáctkrát do roka v nákladu 2200 výtisktl. Z tohoto počtu odebírají
většinu výtisků prostřednictvím Poštovní novinové služby (PNS) stáZípředplatžtelé z ČSSR. Přibližně
90 výtisk tl časopisu je distribuováno PNS předplatiteltlm do zahraničí - 29 státtl světa. Ve volném pro
deji je možno časopis GaKO obdržet v prodejně SNTL. Te příznivé, že počet prodaných výtisktl časopisu
má za poslední období vzestupnou tendenci a celko vá úroveň GaKO je dobře hodnocena i v zahraničí.
Na základě výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí vydal federální úřad pro tisk a in
formace v roce 1981 své rozhodnutí o zařazení čas opisu GaKO do skupiny hromadných informačních
prostředktl. Oběma vydavateli časopisu byla schvál ena koncepce ideověpolžtického programu a odbor
ného zaměření časopisu GaKO.
Redakce a redakční rada časopisu GaKO se řídí ve své činnosti tematickými plány, jejich zaměřením
na jednotlivé pětiletky, které zohledňují závěry sjezdtl KSČ, ztivěry plenárních zasedání úv KSČ a ÚV
KSS a všeodborových sjezdů, rozpracované do podoby úkolů obou resortů. Snahou je zaměřovat tvorbu
časopisu tak, aby především pomáhal pracovníkům ve výrobě při plnění jejich úkolů, přispíval k rych
lejšímu zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje. do praxe, přinášel podněty ke zvyšování tech
nické úrovně geodetických a kartografických prací a celkové úrovně jejich řízení, popularizoval dobré
zkušenosti našich organizací a informoval o stavu geodézie a kartografie u nás i ve světě. Cesty k na
plnění tohoto cíle spatřujeme ve zvýšení příspěvkové aktivity autorů z řad pracovníktl našich organizací
i pracovníků vědeckotechnického rozvoje, v aktivizaci podnikových dopisovateltl GaKO a v jeho lepší
součinnosti s podnikovými časopisy. Dosažení tak závažného cíle bude vyžadovat vedle úsžll redakce
a redakční rady GaKO též prosazení větší zodpovědnosti všech orgánů a organizací našich resortů za
osud, náplň, přínos i úroveň naseho celostátního časopisu.
Základní cíle jsou realizovány v hlavních článcích rozdělených do tematických skupin a v dalších pří
spěvcích uveřejňovaných v rubrikové části časopisu - v současné době je rozlišováno celkem 37 rubrik.
Minimálně jednou za pět let je prováděno hodnocení časopisu v Koordinační radě ČÚGK a SÚGK.
Z rozboru a z hodnocení plnění rámcového tematžc kého pltinu za období minulé 7. pětiletky vyplývá,
že celkový počet hlavních čltinků, rozdělených do o smi tematických skupin, byl 246, z toho: úvodníkové
články a perspektivní směry 35 článků, teoretická geodézie a kartografie 51 článek, dálkový prtlzkum
Země 10 článků, technická (aplikovaná) geodézie 88 článktl, technická (aplikovaná) kartografie a kar
tografická polygrafie 19 čltinků, evidence nemovito stí, mapování a pozemkové úpravy 12 článků, auto
matizace v geodézii a kartografii 20 článků a ekonomika, řízení a pltinování v geodéZii a kartografii
11 článků. Ve srovnání s minulým obdobím se zvýš žl počet článků zejména v tematických skupinách
dálkový průzkum Země, technická (aplikovaná) geodézie, kartografie a kartografická polygrafie a auto
matizace v geodézii a kartografii. Kromě základní tematiky hlavních článků byly uveřejněny celkem
542 rubriky a čtyři př'í.lohy "Na pomoc geodetické a kartografické praxi" s technologicky pojatými
tituly.
Na naplňování této základní tematiky časopisu v hlavních článcích se podílelo celkem 325 autorů
a přibližně stejný počet lektorů článků, z toho z re sortu ČÚGK a SÚGK a z vysokých a středních od
borných škol 273 autoři, 39 autorů z jiných resortů a 13 autorů ze socialistických zemí. Při naplňování
rubrikové části časopisu redakce a redakční rada s polupracovala celkem asi s 550 autory. Počet autortl
z resortních orgánů a organizací se ve srovnání s minulým obdobím zvýšil, ale žádoucího rozsahu a bo
hatosti příspěvků nebylo plně dosaženo. S příznivou čtenářskou odezvou se setkává. uveřejňování tema
tických fotografií z geodetické a kartografické praxe, které zároveň dokreslují důležitou součinnost
geodetů a kartografů při plnění úkolů téměř všech odvětví národního hospodářství. Pro zlepšování spo
lupráce s tímto širokým autorským kolektivem a zejména na pomoc mladým a začínajícím autorům jsou
vydávány ve formě vyjímatelné přílohy Pokyny autorům příspěvků.
Řadu let, zvltiště od roku 1970, se rozvíjí spolupráce s redakcemi geodetických a kartografických ča
sopisů socialistických států BLR, MLR, NDR, PLR a SSSR. V průběhu 7. pětiletky se úSkutečnily dvě

porady. V roce 1982 byla organizací v pořadí 6. porady pověřena redakce a redakční rada časopisu
GaKO. Porada se uskutečnila v říjnu uvedeného roku ve Štiříně u Prahy, její průběh byl dobře hodnO
cen. Výsledky porady daly náměty k prohloubení této spolupráce a 7. poradou, uskutečněnou v roce
1985 v Moskvě, byly náměty dopracovány a přijaty "Základní principy spolupráce redakcí geodetických
a kartografžckých časopisu socialistických států".
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V tomto smyslu bylo v časopisu GaKO od roku 1981 uverelneno celkem 12 hlavních článků zahranič
ních autorů, a to 3 z NDR, po 1 článku z MLR a PLR, 6 Nánků ze SSSR a 1 hlavní článek z MoLR. Kromě
toho byly za minul{jch pět let uveře;něny recenze 3 publikací vydaTl.{jch v MLR, 7 publikacl NDR a 25 so
větsk{jch publikací.. Na stránkách časopisu bylo věn ováno místo i informacím ze zahraniční.ch akcí so
cialistick{jch států, popř. informacím o jednán~ mezinárodních akcí. pořádan{jch většinou ČSVTS.
V uplynulém období redakce a redakčnl rada GaKO informovala čtenáře časopisu, ve smyslu Základ
ních principů spolupráce, o D{jsledcích mezinárodní spolupráce geodetick{jchslužeb socialžstick{jch stá
tů (GSSS). Z této oblasti bylo uveře;něno na stránkách časopisu celkem 5 hlavních článků zaměřen{jch
ze;ména na vědeckotechnickou spolupráci a ;ejí přínos pro GS ČSSR. Pozornost byla věnována i třice
tiletému v{jročí společenství GSSS a konkrétním D{jsledkům spolupráce, např. převzetí programového
systému analytické aerotriangulace od GS MLR. Na konkrétní spolupráci uskutečněnou, mezi ČSSR a Ku,
bou byly zaměřeny 3 hlavní. články.
Kromě toho naopak řada našžch autorů měla a má možnost publikovat své články na stránkách bratr
sk{jch časopisů. rak časopis "Vermessungstechnik" uveře;nil v minulém pětiletém obdobl 10 Čl6.nků
15 autorům z ČSSR, časopis "Geodé~ia és Kartográfia" a časopis "Geodezija i kartografi;a" po 1 článku
našeho autora.
V příštím období bude třeba hledat, společně se štrok{jm autorsk{jm i lektorsk{jm kolektivem a s ko
lektivem dopisovatelů orgánů a organizací resortu ČÚGK a SUGK, cesty k dalšímu zkvalitnění, obOha
cení a zpestření obsahu ;ednotlžv{jch čísel GaKO. Ch Ceme na~ále vytvářet a zlepšovat odbornou úroveň
GaKO a zároveň ve větší míře přiblížit ;eho obsaho vou náplň širšímu ok1'uhu čtenářů tak, aby časopis
Í!.čině;i pomáhal pracovníkům ve v{jrobě při plněnl;ejich t1kolů. V této souvislosti si zároveň klademe
za cíl podchytit zá;em většího počtu ze;ména mlad{j ch odborn{jch pracovníků.
Redakce a redakční rada GaKO

Srovnání metody rajónu

vpřed

a

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

~pět

528.414

1. Úvod

(popř. podrobné vytyčení) se provádí v těsné časové
návaznosti po určení souřadnic přechodného stano
viska.
V tomto iSlá'nku jsou zkoumány otázky přesnosti
obou metod a na základě těchto znalosti pak možno
stanovit i využitelnost obou postupů. Nejvhodnější
charakteristickou přesností je základní střed.:tú chyba
metody. Dále je vhodné zkoumat jak vliv podkladu
(tzn. daných bodů), tak měřených veličin (tj. mě~ené
délky a úhly). Pro oba postupy jsou uvedeny vzorce,
pomoci nichž lze spočítat střední souřadnicovou chybu

Až do nedávné minulosti se pod pojmem rajón rozu
mělo zaměření bodu pomoci délky polárního paprsku
a úhlu měřeného na daném bodě. V normě [2] i v ná
vrhu [1] je rajón definován jako orientovaná a délkově
zaměřená spojnice daného a určovaného bodu. V této
definici není tedy řečeno, jakým způsobem se určí
orientace měřené strany. K výpočtu směrníku strany
slouží daný (orientační) bod B a dále úhel měřený buď
na da'ném (připojovacím) bodě A nebo na určovaném
bodě P viz obr. 1. Ve [3] se pak již rozlišují metody
nazvané rajón s orientací na daném bodě a rajón
s orientací na určovaném bodě (protínání z úhlu
+x
a délky). Terminologicky by bylo vhodnější a jedno _
dušši rozlišovat tyto dva postupy obdobně, jako je
tomu u protínání, tj. jako rajón vpřed a rajón zpět.
V současné době se tedy pod pojmem rajón rozumějí
dva postupy, které se od sebe částečně liší jak techno
logicky tak i z hlediska přesnosti. Rozhodující je, na
kterém bodě je měřen vrcholový úhel. S vývojem me
tody přechodných stanovisek [4], [5] se do praxe za
vedla dálší alternativa metody rajónu, při které jsou
A
úhel a délka měřeny· na určovaném bodě. Měření
pouze na určovaném bodě je základní podn1í'nkou
o
efektivnosti metody přechodných stanovisek, neboť
se předpokládá, že vytyčení hlavní polohové čáry
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pro vliv daných i měřených veličin. Střední souřadni.
cová chyba podává pouze povšechnou informaci
o přesnosti určení bodu a proto jsou odvozeny i vzorce
pro velikost poloos elipsy chyb a jejího natočení
(orientace). Protože se předpokládá využití metody
rajónu pro určování bodů podrobného bodového polo
hového pole a vytyčovacích sítí, byl vytvořen model
na území o rozloze 2 X 2 km a vzájemné vzdálenosti
daných bodů A, B 1 km a jejich směrníku aAB = O.
(viz obr. 2 a další). Přesnost měřených veličin byla
stanovena tak, aby odpovídala dnešním technickým
podmínkám, tj. střední chybě měřeného úhlu ma = 5cc
[odpovídá měření ve dvou skupinách např. teodolitem
Theo 010 B a střední chybě délky ms = 5 + 5 S.10-6
(vše v mm). Přesnost daných veličin je dána střední
souřadnicovou chybou m"lI = 10 mm, což odpovídá
přesnosti kvalitních vytyčovacích sítí. Střední sou
řadnicové chyby a parametry elips chyb (vše v mm
a grádech) jsou uvedeny v tab. 1 až 4 pro dvacet
(třicet) bodů (po 500 metrech) pravidelně rozložených
po celém zkoumaném území. Aby se dostala názorná
představa o přesnosti metod, byly vypočítány a vy
kresleny pro oba postupy isolinie (tj. čáry o stejně velké
střední souřadnicové chybě určovaného bodu) jak pro
vliv podkladu, tak pro vliv měřených veličin. Jsou
vykresleny elipsy chyb na bodech uvedených v tab. 1
až 4 (v mm). Měřítko délek je 1:25000 a měřítko elips
chyb je 1 : 2. Pouze pro metodu rajónu zpět jsou pro
kritický prostor (poblíž přímky x = 1500 m) vykresle
ny elipsy v měřítku 1 : 20.

Smíšený

2.1. Vliv daných

veličin

Výchozí vztahy pro
rajónu jsou:

výpočet

bodu

určeného

+ 8Ar sin(aAB + cv),
XA + 8AP cos(aAB + cv).

(1)

Xp =

(2)

Pro odvození přesnosti metody se pouzlJe zákon
přenášení chyb. Po diferencování výchozích rovnic (1)
a (2), úpravách a přechodu na střední chyby, se získají
výsledné vztahy pro střední chybu bodu - vliv pod
kladu (viz [6]), u kterého se předpokládá vzájemná
nezávislost daných bodů. Předpokládá se, že m"'A •
chyba bodu v

2
m"'1l

=

2

m XVA

['I
_

Směrník

Střední

chyba bodu v
2

my
P

2

= m XYA

souřadnici

28AP
1 - - - - cos aAP
,8AB

[-

AP
+ 2(88AB
Střední souřadnicová

~

cos (aAP- aAB) ]} .
.

(5)

(6)

elipsy chyb se získá ze vztahu:

= 5!AP

(7)

~

~

arB = aAP-

(8)

.

Obecná rovnice pro velikost poloos elips chyb
mi;2 = m"2 p

cos 2 at;

+ m(.,_y)

(např.

SIn 2a~

2'
1>

+ myp SIn

2'2

a~,

(9)
m~ = m;
•

1>

sin 2 at;- m(;_y)p sin 2ae

+ m2

~

cos 2 a;;.
(10)

Rov. (9) a (10) lze pro zjcdnodušení
na tvar:

výpočtu

upravit

+ 0,5 [(m;,p ~ m;p) cos 2a;; +
+ 2m(;_y)p sin 2a;;],
m~p - 0,5 [(m~ - m~p) cos 2a;; +
+ 2m(;_~!p sin 2a~1,

ml = m~p

m~ =

(ll)

(12)

kde m;'lIA je dáno rov. (5), 2 m(;_!l)p je čitatel a (m;,p
m;p) jmenovatel v rov. (7). Rov. (ll) a (12) možno
dosazením a úpravami vyjádřit ve tvaru:

-

m§ =

r

m;y~ {I + ( :~; [1- cos(apB -

8AP
- - [cos(aAP 8AB

Pro

m;YA{l

aAB) -

8AP
- [cos(aAP 8AB

aAB)

aAP)] 

cos(aPB - aAB)] } , (13)

AP )2 [1 + cos(apB + (88AB
.

+ cos(apB -

aAP)] _
aAB)] } .

(14)

střední souřadnicovou

chybu platí vztah, který
sloužit jako kontrola pro odvození vzorců i pro
výpočet.

m~yp = 0,5 (m;p

(4)



v [6]) je:

+

chyba je:

8AP
- [ .SAP
--m2 = m2 { 1- XVp
X'IIA
8AB
SAB

poloosy

a~

jejich

cosaAP)2).

)

m; m;

může

cos aAB

+ aAB

Po dosazení do rov. (7) za m~1> a za 1> a
z rov.
p
(3) a (4) a úpravách se obdrží jednoduchý vztah

-

y:

(aAP

"p

+
(3)

.

8AB

2 m(;,_y)p

m~ =

8AP.
)2] .
+ 2 ( --sm1hp
8AB
_

l8--sm
AP

P

tg 2 ao = m2 _ m~p

souřadnici x:

28AP.
.
- - - SIn aAP SIn aAB
8AB

2
m",y

=
1>

elipsy chyb je:

8AB

• m YA • -m"'B ="--= rn YB • m"lIA.
Střední

výpočet

~ ( 8AP )2 sin 2 a AP] •

metodou

YP = YA

pr.o

2
m(X-yJ

vpřed

2. Rajón

člen

+ m~p) =

0,5 (m~

+ m~).

(15)

V rov. (1) až (14) je 8AB a 8AP délka mezi body AB
a AP, aAB, aAP a apB jsou směrníky stran AB, AP
a PB, cv je polární úhel měřený na připojovacím bodě A ,
a m"'YA je střední souřadnicová chyba daných bodú.
'
Do rov. (5) byly dosazeny hodnoty m"YA = 10 mm
a vypočteny grafy (isolinie) pro střední souřadnicovou
chybu pro model o rozměru 2 X 2 km. Výsledky jsou
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MU... ELIPS

I"'U".1:2S000

uvedeny na obr. 2 (v mm). Z rov. (8), (13) a (14) byly
vypočteny parametry elips chyb pro dvacet bodů
v daném prostoru a elipsy chyb jsou graficky znázorně.
ny na obr. 3 .. V tab. 1 jsou pak pro tyto body uvedeny
číselné hodnoty pro velikost poloos elipsy chyb a směr.
ník poloosy ~ včetně střední souřadnicové chyby bodu.
Z tohoto konkrétního příkladu a z rozboru uvede
nýoh rovnic lze udělat závěry důležité pro praxi. Ty
oharakterizují metodu z hlediska vlivu (nezávislého)
podkladu na přesnost určovaného bodu. Isolinle stI-ed·
ní souřadnicové chyby jsou koncentrické kružnice se
středem uprostřed spojnice daných bodů a ze zvětšující
se vzdálenosti roste střední souřadnicová chyba velmi
zhruba lineárně (o něco pomaleji). Velká poloosa - ~
elipsy chyb je vose úhlu J' (obr. 1) a zhruba tečná
k isoliniím. Velikost velké poloosy roste přibližně li.
neárně se vzdáleností určovaného bodu os středu
spojnice daných bodů. Malá poloosa 1] směřuje zhruba
do středu spojnice daných bodú a její velikost je prak
ticky konstantní (od 0,7 mXJJA do 1,0 mxu). Obrázky 2
a 3 jsou symetrické podle osy x = 1000 a Y = 1000
. jejich prúsečník je uprostřed spojnice daných bodů.
měřených

2

Střední

chyba bodu v

oo

2000

12

e

mQ)

)2

(mSAP

sm O"AP)

2 (

+

mQ)

8AP

)2

{17)
cos O"AP----;;

.
Tab. 1
souI'adnice bodu v m

veličin

2 ( .
(mSAP cos O"AP) + 8AP sm O"AP

.

m'UP =

Při odvození vlivu měřených veličin na přesnost určo
vaného bodu se opět vychází z rov. (1) a (2) s tím
rozdílem, že proměnné nej sou x AYA a O"AB, ale měřené
veličiny délka 8 AP a úhel w.
Střední chyba v souřadnici x:

2=
m.;;p

1 5

Obr. 3

Obr. 2

2.2. Vliv

ooo

(16)

SQuřadnici y:

1987/4
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Xp

Yp

střední

m~

2000
1500
1000
500

O
O

O

O

2000
1500
1000
500
O

500
500
500
500
500

17,7
13,4
12,2
13,4
17,7

2000
1500
1000
500
O

1000
1000
1000
1000
1000

15,8
10,0
10,0
10,0
15,8

2000
1501l
1000
500
O

1500
15011
1500
1500
1500

2000
1500
1000
500
O

2000
2000
2000
2000
2000

O
O

21.8
18,5
17,3
18,5
21,8

směrník

chyby v mm

I m~
8,6
7,7
7,1
7,7
8,6

[

grády

<1~

11l,x1!

16,6
14,2
13,3
14,2
16,6

I

46,04
25,00
0,00
375,00
353,96

--- ------

I

14,2
11,1
10,0
11,1
14,2

64,76
35,24
0,00
364,76
335,24

10,0
10,0
7,1
10,0
10,0

13,2
10,0
8,7
10,0
1:>,2

100,00

17,7
13,4
12,2
13,4
17,7

9,4
8,3
7,1
8,3
9,4

14,2
11,1
10,0
11,1
14,2

335,24
364,76
0,00
35,24
64,76

21,8
18,5
17,3
18,5
21,8

8,6
7,7
7,1
7,7
8,n

16,6
14,2
13,3
14,2
16,6

353,96
375,00
0,00
25,00
46,04

9,4
8,3·
7,1
8,3
9,4

--

--- --

--- --
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Střední souřadnicová

m;yp = 0,5
člen

Smíšený

pro

Z rov. (20), (21) a (22) byly určeny parametry elips
ohyb pro dvacet bodů ve zkoumaném prostoru a na
obr. 5 jsou elipsy graficky znázorněny. V tab. 2 jsou
pak tyto parametry uvedeny včetně střední souřadni
cové chyby určovaného bodu.

chyba je:

rJ.

[m~AP + (SAP ~.,

výpočet

(18)

elipsy chyb je:

Z rov. (18), (20), (21) a (22) a
m7(l)-1J)p = 0,5 [m;AP sin 2C1AP
-

~w fSin 2C1AP •

(SAP

(19)

a (17). Po úpravách se obdrží velmi jednoduchý vztah
(20)

= C1AP.

Dosazením vyse uvedených
a (12) a po úpraváoh platí, že
m~ =

vztahů

do rov. (ll)
(21)

m'AP'

m.,

(22)

m" =SAP--,

e

kde m~ a m" jsou velikosti poloos elips ohyb. V rov. (17)
až (22) je 8AP délka mezi body AP a m'AP její střední
chyba, C1AP je směrník strany AP a m., střední ohyba
měřeného úhlu OJ na připojovaoím bodě A.
Z rov. (18) byly vypočteny střední souřadnicové
<chyby určovaného bodu a byl zkonstruován graf
isolinií uvedený na obr. 4 (v mm). Za střední ohyby
měřenýoh veličin se dosazovalo:

m'AP

t+

=

5

+ 5.s.10-6 (v mm),

(23)

m.,

(24)

=

5cc
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Výchozí vztahy pro výpočet bodu určeného rajónem
zpět jsou stejné jako pro rajón vpřed, tedy rov. (1)
a (2). Rozdíl je v tom, že vrcholový úhel OJ není měřen,
ale musí se vypočítat ze vztahů
OJ =

kde

(1X

+ /3),

\

5

(25)

se vypočte z rovnice (obr. 6):
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3. Rajón

+x
x

lze

do daného bodu A. Velikost poloosy je závislá na
přesnosti měřené délky. Velikost druhé poloosy elipsy
chyb m,! odpovídá příčné střední ohybě a její velikost
roste lineárně se zvětšující se vzdáleností. Elips/1 chyb
je kružnioí (za uvedenýoh podmínek rov. (23) a (24))
pro 8 • 1750 m. Pro kratší vzdálenosti je menší příčná
střední chyba a pro větší vzdálenoi4i pak podélná
střední chyba. Elipsy chyb se však příliš neliší od kruž
nic. Isolinie střední souřadnicové "hyby jsou kružnice
(koncentrické) se středem v daném bodě A. Velikost
střední souřadnicové chyby narů,tá prakticky lineár
ně. Obrázky 4 a 5 jsou symetrieké podle osy x = 500
a y = 1000. Jejich průsečík je v bodě A.

Z rov. (7) se odvodí směrník poloosy;, kam se za
m7aJ--'V)p dosadí z rov. (19) a za m;p am;p z rov. (16)
C1~

příkladu

zobecňující závěry. Velikost poloosy olipsy chyb m~
odpovídá podélné střední chybě a směrník poloosy C1;
je roven směrníku strany C1AP, Tato poloosa směřuje
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Tab. 2
_
Souřaclnice

směrník

sti"ední chyby v mm

bodu v m

I

grády

(

SAP
SAB" cos

(J)2 sin 2aAP

!'

(30)

_

Z rov. (7) se odvodi směrník poloosy ~, kam se za
dosadí z rov. (30) a za m;p a m~p z rov. (27)
a (28). Po úpravách se obdrží:
m7",-l/) P'

xp

I

m

Vp

2000
1500
1000
500
O

~

I

14,0
12,1
10,6
10,0
10,6

O

O
O
O
O

'1

I mzv

14,2
11,1
8,8
7,8
8,8

14,1
11,6
9,7
9,0
9,7

362,57
350,00
329,52
300,00
270,48

m

(J

~

--

--

12,9
10,6
8,5
7,5
8,5

12,4
8,8
5,6
3,9
5,6

12,7
9,7
7,2
6,0
7,2

379,52
370,48
350,00
300,00
250,00

12,5
10,0
7,5
5,0
7,5

11,8
7,8
3,9
O
3,9

12,1
9,0
6,0

O
O

3,5

O

6,0

200,00

12,4

12,7
9,7
7,2
6,0 :
7,2

20,48
29,52
50,00
100,00
150,00

14,1
11,6
9,7
9,0
9,7

37,43
50,00
70,48
100,00
129,52

2000
1500
1000
500
O

500
500
500
500
500

2000
1500
1000
500
O

1000
1000
1000
1000
1000

2000
1500
1000
500
O

1500
1500
1500
1500
1500

12,9
10,6
8,5
7,5
8,5

2000
1500
1000
500
O

2000
2000
2000
2000
2000

14,0
12,1
10,6
10,0
10,6

I
I

I
--

--

8,8
5,6
3,9
5,6

tg

2a,;

=

I

m~ = m~A { 1

+

SAP
SAB cos

=

mTJ2

chyba v

2s AP sin aAP
SAB cos fl

+

(26)

sin apE

+

m~p = m~UA rl

AP

cos

a AP

8ABcosfl

Střední souřadnicová

m~YA 1 +
[

SAP
8AB

cos

aAP -

fl

I

cos

aPE)

2
{1
m"'YA

+

~p

8AB

cos

fl

(1

lX

+

+

tJ (1.- cos 2(aAP-

a~)) ]} •

(32)

~p (J [ cos lX
cos
_

8AB

+

+ cos 2(aAP-a~)) ]} •

(33)

V rov. (27) až (33) možno zjednodušit zápis tím, že se
za SAP: (8AB cos (J) dosadí A . m"yp je střední souřadni
cová chyba rov. (29). V rov. (27) až (33) je 8AB a 8AP
délka mezi body AB a AP, a.1B, a,lp a apB jsou směrni
kystranAB,AP,PB.a~ je smčrník poloosy ~ (rov. (31»
a fl je úhel na orientačním bodě B. Za m"'IIA se dosazuje
střední souřadnicová chyba daných bodů.
Přesnost určovaného bodu, pokud se týká vlivu_
(nezávislého) podkladu je velmi závislá na tvaru troj
úhelniku ABP. Jak je patrné z obr. 7 a vyplývá ze
vzorce (29) je úloha neřešitelná, je-li úhel fl = 100,
to znamená pro bod, který je na kolmici ke spojnici
daných bodů vztyčené v orientačnim bodě B. Isolinie
střední souřadnicové chyby určovaného bodu jsou vy
počtené pro m",yA = 10 mm a mají tvar vějíře s vrcho
lem v orientačním bodě B. Bude-li úhel fl < 30g dostá
vají se výsledky výborné, pro 30" < fl < 50g jsou
výsledky dobré asi o 40 % horší, pro 50g < fl < 70g

+

)2j.

13

+x

,\

" .....

,"'-

sAB ,/

(28)

'.

'Y

"
o(

chyba je:
cos lX
cos fl

cos{J

y:

2 SAP cos aAP cos apE
SAB cos fl

+ 2 (8

m;yp =

(27)

cos fl

souřadnici

S,a
-

SAB

-cos(2a<-O'AP-O'PB)

14,2
11,1
8,8
7,8
8,8

. )2] •
+ 21, sAPsmaAP
Střední

+

+ cos(2a,; -

Úhel lX je měřený.
Postup odvození středních chyb a elips chyb je
analogický, ale složitější než pro rajón vpřed. Pro
měnnými veličinami jsou zde opět souřadnice XA a YA
a směrnik aAB, ale navíc strana SAB v rov. (26). Před
pokládá se vzájemná nezávislost daných bodů A, B
a že m"'A • ml/A ~ m"'B ~- m YB ..:... m"'YA'
Střední chyba v souřadnici x:

~ SAR

SAB

(31)

Rovnice pro velikost poloos elips chyb m,; a mTJ se
odvodí dosazením rov. (27) až (30) do rov. (ll) a (12)
a po úpravách bude:

O

"fl
SAP.
SIn
= - - SIn lX.
SAB

m~A[I

8 APCOS 2aAP

+ aPB) -

cos(aAP

--

m;p =

SAP sin 2aAP
8AB cos fl

+ aPB) -

sin(aAP

+(

SAP
SAB cos fl

)2]

_.

A

(29)

SAP

Smíšený člen pro výpočet elipsy chyb je:
2
2
[
rnrro-Y}j! ;;;: m"'YA

"

SAP

" SAR

cos

•

{J sm (aAP

o

+ aPB)
1987/6
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mimo y = 1000) je na obr. 8 voleno měřítko elips
chyb 1 : 20 (prakticky úsečka). V ostatních případech
je měřítko 1 : 2. Směr malé poloosy směřuje velmi
zhruba do připojovacího bodu A, Její velikost sepří1iš
nemění, od 0,7.mW1lA do 1,O.mmYA' Velká poloosy je
však velice závislá na tvaru určovacího trojúhelníku
a méně na vzdálenosti od připojovacího bodu A a délky
orientace.

tll:

ooo

1 5

oo

3.2. Vliv
1

ooo

měřených :veličin

Při odvození vlivu měřených veličin s AP

určovaného

5

a (X na přesnost
bodu se vychází z rov. (1) a (2) a dále

Tab. 3

oo

Souřad

o

střední

bodu v m

~

5

oo

1

ooo

15

oo

2 ooo

+y

O

2000
1625
1375
1000
500
O

500
500
500
500
500
500

2000
1625
1375
1000
500
O

Obr. 7
jsou ještě vyhovující asi o 80 % horší a pro {3 > 70g
by se metoda rajónu neměla používat. Obdobné závěry
platí i pro úhly 200g -{3. Obraz isolinií je symetrický
podle spojnice daných bodů (přímka y = 1000) a zhru
ba symetrický podle kritické přímky (x = 1500).
V prostoru za orientačním bodem B jsou však výsledky
o něco horši. Ve zkoumaném prostoru bylo zvoleno
30 bodů u nichž jsou v tab. 3 vypočítány parametry
elips chyb a střední souřadnicová chyba. Protože pro
{3 = 100 je úloha neřešitelná (x = 1500) byly místo
této řady zvoleny další dvě x = 1375 a x = 1625,
Pouze na těchto přímkách (v osmi případech, tj.

.

9,2
8,8
156,54
40,9
26,8

I

I~

O--_.,

.

..

I

m X!!

C1

37,1
118,0
110,8
29,6
20,0
19,9

367,02
355,58
43,68
21,48
389,76
363,46

20,0
48,6
44,0
14,1
12,5
14,9

389,76
378,94
360,13
25,00
376,87
41,52

I

51,6
166,6
8,6
8,6
9,2
9,6

I
I

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

15,8 -13,2
10,7
11,3
9,4
8,8
8,7
7 ,1
10,0
10,0
13,2
15,8

II

--

1500
1500
1500
1500
1500
1500

2000
1625
1375
1000
500
O

9,2
8,1
7,6
18,5
15,2
9,8

2000
2000
2000
2000
2000
2000

2000
1625
1375
1000
500
O

9,2
8,8
156,5
40,9
26,8
26,5

"

I

26,8
68,3
61,8
7,6
9,0
18,7

2G,8
68,3
61,8
7,6
9,0
18,7

I

O

O
O

O
-

O

---

20,0
48,6
44,0
14,1
12,5
14,9

10,24
21,06
39,87
375,00
23,13
358,48

37,1
118,0
110,9
29,6
20,0
19,n

32,48
44,42
356,32
378,52
10,24
36,54

--

",

"

1 S oo

1]

grády

9,2
8,1
7,6
18,5
15,2
9,8

_""1rn1li':

.... t ... •••

m

I

;

'<l ' ... ~j":,,

~-,

2000
. 1625
1375
1000
500

1000
1000
1000
1000
1000
1000

.......

1- .•• · · · /•. ,..:

m

rof)

O
O
O
O
O

1",0,,1:25000

I. tX ...../

I

Yf)

směrník

chyba v mm

51,6
166,6
8,6
8,6
9,2
9,6

(25) a (26). Postup odvození středních chyb je stejný
jako v předcházejících případech.
Střední chyba v souřadnici x:

1ooo

m 2xp = --C0812 {3 { [(m SAP
mrx
+ ( -(!
Střední
5C

o

1

ooo

1 5

oo

2

chyba v

m;

ooo

P

Mn.

E LIP S

1: 2

=

sin OJ.
SIn O'AP
sm (X

,

8AP

souřadnici

8AP

(X

1987/7

{3)]2

)2}.

+
(34)

•

y:

~{[mSAP
sin(O'AP cos


+ (miX
-e - .smsin

Obl'. 8

COS(O'AP -

OJ

{3)]2

y}

COSO'AP'

+
(35)
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mIX SA~ sin OJ )2 [1 _
(
+-
SIn iX
(!

Ť +x
2000

Ii":>K

O'~)]},
(39)

i II

Vi

m~
'50

cos 2(O'AP _

~ {m;AP [1- cos 2(O'AP -O'~ -

_

{J)]

+

o

ma

+( "

SOO

o

~

o

50

o

1000

150

+y

o

2000

M~~,"25000

Obr. 9

Střední souřadnicová

2

1

2 cos2{J

chyba je:

{2
(ma
mSAP + (!

sin OJ
sin lX

S AP

)2} •
(36)

Smíšený

+ cos 2 (O'AP _

sm lX

člen

pro

_
m2
(rJJ-1/)p -

výpočet

1
2 cos2 {J

V rov. (34) až (40) možno zápis zjednodušit tím, že se
dosadí za (SAP sin OJ.ma ): (sin iX.(!)2 = A. V rov. (34)
až (40) jesAP délka mezi body AP, O'AP směrník strany
AP, O'~ směrník poloosy ~ rov. (38). V trojúhelníku
ABP jsou OJ vrcholový úhel na připojovacím bodě A,
fl. na 'orientačním bodě B a lX na určovaném bodě P.
Číselné výsledky jsou uvedeny v tab. 4.
Vliv měřených veličin lX a sAP na přesnost určova.
ného bodu P je závislý zejména na velikosti úhlu {J.
Jak vyplývá ze všech rovnic pro střední chyby je
úloha pro {J = 100 neřešitelná. Kritickou přímkou
je kolmice vztyčená v připojovacím bodě B na spojnici
daných bodů AB. Isolinie pro střední souřadnicovou
chybu určovaného bodu jsou vypočítané se středními
chybami určených veličin uvedených v rov. (23) a (24).
Závěry, které platí pro vliv podkladu, platí až na
určité výjimky i pro vliv měřených veličin. Pouze
zhoršení výsledků v závislosti na velikosti úhlu {J je
významnější. V druhém intervalu {J E (30 g , 50 g ) je
zhoršení asi o 80 % a v dalším pro {J E (50 g , 70 g ) asi
o 160 %. U elips chyb je velikost směrníku malé polo
osy velmi nepravidelná. Také velikost obou poloos je
variabilní. Proti předcházejícímu příkladu byly zvo
leny místo přímky x = 1500 jiné náhradní, a to x =
= 1400 a x = 1600 (obr. 9, obr. 10).

elipsy chyb je:

{2
.
m SAP sm 2(O'AP -

......

{J) 

). /0
. ·L.. ·. ::,'T\.
..

j.

. 2O'AP} •
ma-SAP
- (. sin OJ)2 SIn
(!
sm lX

m SAP cos 2(O'AP - {J) -

(!

.

(38)

Rovnice pro velikost poloos elips chyb m~ a m'IJ se
odvodí dosazením rov. (34) až (37) do rov. (ll) a (12)
a po úpravách bude:

2_ " ___1 {2[
mBAP 1 +

m~ -

.9

n

oo

100

. OJ mIX )~
SAF sln
.
- - cos 20'AP
sm lX
(!

COS2(O'AP-0'~-{J)]

'

-"In".
15

20'~ =

(

••••

..........

(37)

mLp sin 2(O'AP _ {J) _ ( (SAP
mIX)2.
sinsin
lX OJ - SIn 20'AP
2

·Q··~L··'····..."

...•..

.

Do rov. (7) se dosadí za m71lJ-Y) P a za m;p' m~p a vy
počte se směrník poloosy ~. Po úpravách bude

tg

O'~)]}'
(40)

o:

C

1 000

m",yp

SA~ sin OJ)2 [1

+
1987/8

B

o

:1:'

500

A

:'~'i

o
o

500

1000

M~~.

ELIPS

Obr. 10
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Tab. 4

4. Srovnání obou metod

souřadnice

bodu v m

I

xp

Yp

střední

me

chyby v mm

I m~ II

směrník

m"y

grády

(]~

O

10,8
8,5
158,8
31,4
19,5
20,7

2000
1600
1400
1000
500
O

500
500
500
500
500
500

7,8
4,4
3,8
12,8
4,2
7,5

20,7
61,3
55,7
3,.7
8,8
10,5

2000
1600
1400
1000
500
O

1000
1000
1000
1000
1000
1000

12,5
10,5
9,5
7,5
7,5

5,9
0,9
0,7
2,0
5,0
6,0

2000
1600
1400
1000
500

1500
1500
1500
1500
1500
1.500

7,8
4,4
3,8
12,8
4,2
7,5

20,7
61,3
55,7
3,7
8,8
10,5

15,6
43,5
39,5
9,4
6,9
9,1

384,28
16,59
46,10
393,36
359,91
387,06

2000
2000
2000
2000
2000
2000

10,8
8,5
158,8
31,4
19,5
20,7

46,0
171,6
7,9
7,4
8,0
9,7

33,4
121,5
112,4
22,8
15,0
16,2

24,60
43,61
356,83
386,44
21,68
44,25
..

O

2000
1600
1400
1000
500
O

O

2000
1600
1400
1000
500
O

O
O
O
O

46,0
171,6
7,9
7,4
8,0
9,7

33,4
121,5
112,4
22,8
15,0
16,2

375,40
356,39
43,17
13,56
378,32
355,75

15,6
43,5
39,5
9,4
6,9
9,1

15,72
383,41
353,90
6,64
40,09
12,94

------

--- ---

O

9,8
7,4
6,7
5,5
3,5
6,7

--- ---

- - - - - - - - ---

I

O
O
O
O


O

-~-_

I

Ze vzorů i z konkrétního příkladu vyplývá, že metoda
rajónu vpřed a je za stejných podmínek přesnější než
metoda rajónu zpět a platí to jak pro vliv měřených
tak daných veličin. Při metodě rajónu vpřed roste
střední chyba ze vzdáleností, kdežto u metody rájónu
zpět přistupuje ještě další faktor, tj. úhel {J na při.
pojovacím bodě. Velikost tohoto úhlu pak rozhodují.
cím způsobem ovlivňuje přesnost určovaného bodu.
Proto je vhodné při porovnání obou meto~ zvolit
sektory se středem v orientačním bodě B a určitou
velikostí úhlu {J. Relativní zhoršení v jednotlivých
sektorech je pro metodu rajónu zpět proti rajónu vpřed
uvedeno v tab. 5 v procentech.
Jak je patrné z tab. 5 jsou přibližně v jedné třetině
prostoru u obou metod zhruba stejně přesně určeny
souřadnice bodu P. V jedné třetině prostoru je přesnost
rajónu vpřed výrazně vyšší a v jedné třetině prostoru
se rajón zpět nedoporučuje používat. Další předností
rajónu vpřed je, že přesnost klesá skoro lineárně se
vzdáleností od připojovacího bodu A a nevyskytují se
prostory, kde by se přesnost výrazně měnila. I elipsy
chyb mají přijatelný tvar a zejména zkoumá-li se vliv
měřených veličin (za podmínek rov. (23), (24)), příliš
se od kružnic neliší. Naproti tomu u metody rajónu
zpět jsou tvary isolinií velmi složité, existují kritická
místa, kdy použití metody je nevhodné a i elipsy chyb
mají nepříznivý velmi protáhlý tvar. Toto je konkrétní.
příklad toho, kdy vyjádření přesnosti střední souřad.
nicovou chybou je nevhodné a zkresluje polohové
hodnocení určovaného bodu. Jediná přednost rajónu
zpět je tedy v oblasti technologické, kdy měření na
určovaném bodě znamená úsporu času tak, jak je tomu
při metodě přechodných stanovisek, kde měření na
určovaném bodě je předpokladem.
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mierok na Slovensku a jej perspektívy
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1. Úvod
Dokonalá znalosť priestorových vzťahov vyjadrená
kartografickým zobrazením na mape sa stáva v sú
časnom stupni spoločenského vývoja existenčnou
nutnostlou. Riešenie najzávažnejších hospodársko-
politických, kultúrnych i vedeckých problémov nie
je možné bez kvalitných máp. Je preto prirodzená
požiadavka na dodávanie kvalitných máp nielen
štátnych orgánov, ktoré zabezpečujú evidenciu úda
jovonehnuteľnostiach potrebných na plánovanie
a riadenie národného hospodárstva, najmä poľno
hospodárskej výroby, na ochranu socialistického
vlastníctva, na správu národného majetku a na
ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho
fondu, ale aj pre potreby ]nvestíčnej výstavby.
Rozvoj národného hospodárstva, hlavne po oslo
bodení a nastolení socialistických výrobných vzťa
hov, si čím ďalej, tým viac vynucoval potrebu kva
lilmejšieho mapového fondu, ktorá na začiatku 5.
päťročnice bola sformulovaná v uznesení vlády
SSR Č. 134 k budovaniu a obnove mapového fondu
máp veľkých mierok z 28. 4. 1971. Zvýraznenie vý
znamu a náročnosti splneného uznesenia do konca
roka 1985 priblížime na stručnom prehľade dote
rajšieho a súčasného stavu a poukážeme na per
spektívu lehD ďalšieho vývoja.
2. Mapový fond do roku 1962
Mapový fond máp veľkých mierok bol vždy na Slo
vensku veľmi pestrý, čo do roku jeho vzniku, ma
tematických zobrazovacích systémov, mierok a
preSl1!osti. Do mapového fondu sa počítali aj také
mapy, ktorých kvalita nezodpovedala potrebám a
požiadavkám národného hospodárstva (napr. kata
strálne náčrty, náhradné mapy apod.).
Najstaršie mapy vyhotovené na Slovensku len na
daňové účely sa nazývajú konkretuálne mapy. Boli
vyhotovované v päťdesiatych rokoch minulého sto
ročia, ako provizórium.
Od roku 1858 boli vyhotovované pôvodné kata
strálne mapy v rOvinnej bezprojekčnej sústave a
od roku 1866 sa mapovalo v stereografickej zobra
zovacej sústave metódou meračského stola prevaž
ne v mierke (M) 1: 2880.
V roku 1908 sa v Uhorsku zaviedla a od roku
1911 sa na Slovensku používala nová zobrazovacia
sústava - konformné válcové zobrazenie v šikmej
polohe. Okrem metódy meračského stola sa zavá
dzala aj číselná mapovacia metóda a čiastočne aj
dekadická mierka [1].
Po roku 1918 finančná správa nového štátu vy
konala rad opatrení na odstránenie nedostatkov
v pozemkovom katastri na Slovensku. V obciach so
starými komasačnými mapami vykonala dočasnú

nápravu pozemkového katastra, pri ktorej z týchto
máp kopírovaním vznikli katastrálne náčrty.
Nepriaznivý stav v mapovom fonde máp veľkých
mierok sa ďalej naprával reambuláciou katastrál
nych máp a novým katastrálnym meraním v súrad
nicovom systéme (S) jednotnej trigonometrickej
siete katastrálnej (JTSK) v Ml: 1000, 1: 2000 a
1: 4000.
Podľa vládneho nariadenia č. 64/1930 Zb., mala
byť vykonaná trvalá náprava pozemského katastra
na Slovensku dD rOku 1950. Vojnové roky mali ne
priaznivý vplyv i na stav mapového fondu. Hlavne
v rokoch 1944-1945 bolo v dôsledku priamych voj
nových akcií zničených 376 katastrálnych merač
ských a písomných operátov.
Na podklade tohto nerovnorodého mapového die
la sa vykonala SOCializácia poľnohospodárskej pô
dy a následne v päťdesiatych rokoch sa založila
jednotná evidencia pôdy, pričom chýbajúce alebo
znehodnotené mapy a mapové provizóriá boli na
tento účel nahradené tzv náhradnými mapami vy
hotovenými fotogrammetricky v Ml: 5000.
3. Technickohospodárske mapovanie
Dynamický rozvoj a socialistická výstavba v na
šej spoločnosti, narastajúci význam evidencie na
hnuteľrností (EN), správa národného majetku a bu
dovanie nových investícií si vyžadujú technicky čo
najdokonalejšie mapové dielo. V súvislosti s týmito
požiadavkami uložila vláda ČSSR svojim uznesením
č. 43 zo dňa 17. 1. 1962 rezortu geodézie a karto
grafie vyhotoviť do roku 1992 technickohospodár
sku mapu (THM) v Ml: 1000, 1: 2000 al: 5000.
Hlavné zásady na tvorbu THM boli stanovené v
[2]. Mapovanie sa vykonávalo v súvislom klade ma
pových listov nadväzujúcich na klad lisJ;ov topo
grafickej mapy 1: 5000, z čoho vychádzalo aj ich
označenie a rozmery. Použil sa S 1942 (S-42) a ma
pované lokality bolí vymedzené sekčnými čiarami
mapových listov, čo malo nepriaznivý vplyv na
kompletizáciu písomných operátov a údržbu EN.
Obsah týchto máp, najmä v zastavených priesto
roch bol prehustený účelovými prvkami, ktoré ne
bolo možné a ani účelné v rámCi EN udržiavať so
skutočnosťou. Tieto, ale aj ďalšie otázky technic
kého charakteru bolí predmetom na prehodnotenie
koncepcie THM.
Od roku 1969 sa THM vykonáva podľa novej smer
nice [3], ktorá vychádza z S-JTSK. Všetky mapy vy
hotovené podľa bývalej inštrukcie bolí postupne
prepracované, a to buď úpravou rámu alebo grafic
kou montážou a novým kartografickým spracova
ním.
V dôsledku zmeny zobrazovacej sústavy dochá
dza k zmenám v klade, rozmeroch a označení ma
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pových listov. Mapov,ané územie 1e ohraničené hra
nicami obce, alebo katastrálneho územia, výnimoč
ne obvodom intravilánu a nie kladom úplných ma
pových listov v súvislom zobrazení. Predmety me
rania a ich spÔSOb zobrazenia v mape stanovuje
ČSN 73 0120 [4].
Hlavnou mapovacou metódou bola univerzálna fo
togrammetrická metóda S vyhodnotením polohopi
su na hlini'kovej fólii, prisúča'snom vyhodnotení
výškopisu na plastickej fólii, ako aj všetky známe
geQldetické metódy podrobného merania. Konštrukč
né práce a kartografické spracovanie sa vykonáva
lo v pÍnom rozsahu ručne bez akejkoľvekautoma
tizácié. Výpočet výmer bol vykonávaný analyticky
z transformov8IIlých súradníc získaných pri foto
grametrickom vyhodnotení, prípadne z kartometric
kých súradnic, pričom kontrolný výpoČet sa rabil
spravidla planimetrovaním.
V abdabí rakav 1962 až 1970 sa na území SSR
vykanalaTHM na celkavej ploche 745 km 2, a ta
v Západaslovenskom kraji 218 km2,Stredoslaven
skom kraji 376 km 2 a va Východoslovenskom kraji
151 km 2, z ktorých 127 km2 pripadá na intravilány
strediskavých abcí a miest mapovaných v Ml: 1000
pre patreby a za finančnej spoluúčasti príslušných
náfiodných výborov [5].
4. Budovanie a obnova mapového fondu máp
veľkých mierok
Keďže

doba stanovená uznesením vlády ČSSR č.
43/1962 na vyhatavenie máp pre EN a ostatné pa
treby investičnej výstavby bolá pridlhá a požiadav
ky prajekčných a iných organi'zácií narastali, vlá
da SSR uložila predsedavi Slovenského úradu gea
dézie a kartografie (SÚGK) uznasením Č. 134 z 28.
4. 1971 zabezpečiť dabudavanie a obniO'I7U máp veľ
kých mierok do roku 1985. Uznesooie vychádzalo
z padrobného prieskumu arazboru stl.časinéha sta
vu"mapavéha fondu máp veľkých mierok, na zákla
de ktarého sa vypracavala kancepcia a pragram
"Dobudovanie a obnava mapovéha fandu máp veľ
kých mierok v SSR da roku 1985". '
Nllsplnenie úlahy boli stanovené všeabecné zá
sady:
a) dobudavanie a obnova mapavého fandu s:a vy
koná THM a reambuláciou neudrži&!Vaných máp,
b) mierky mapavania sa budú riadiť najmä haspo
dárskym výzmamom mapav8lIlého územia,
c) paužijesa číselná metóda nw.pa'l7ania a v širšam
razsahu metóda leteckej fotogrametrie,
d) nepredpokladá sa s, meraním, a vyhotovovaním
výškopisu,
e) výsledky merania sa spracujú tak, aby sauplat
nila zavedenie ,automatizácie.
Kam:epcia a program ,budavania a obnavy mapo
véha fondu (BOMF) bali zamerané predovšetkým
na dabudavanie mapového fandu máp veľkých
mierok, a ta THM v základnej mierke 1: 2000 a
reambuláciau zastaralých máp. Pad reambuláciC:íu
razumierne doplnenie jestvujúcich, ináč vyhovujú
cich starších máp na terajší, skutočný stav. V sú
vislých le-sných priestaroch sa malo mapov,ať v M
1 : 5000 a v intravilánach s1!rediskových obcí a miest
v Ml: 1000, a ta zásadne bez výškopisu, ktarý sa

môže zmerať alebo vyhodnQltiťa ďalej kartagrafic
ky spracovať len na p,ožiadanie a náklady' prípad-,
néha záujemcu. Novýmapový fand máp velkých'
mierok sa buduje ,predovšetkým na účely a potrll
by EN.
Úlaha si sV'ojím rozsaham a dôležitasťou vyžia
dala asobitné organi'zacné apatrenia, zavedenie no
vej techniky a technológie s plným uplatnením me
chanizačných a autamatizačných prvkov [6].
V roku 1971:rťa plnenie tejto úlahy bol vypraco
vaný prajekt BOMF v súliade s· dôvadovou správau
k u2lDeseniuvil ády SSR č.134/1971:
Do projektu, akrem lokalít zaradených do "Dlho
dobéhc. programudabuda~ania 'a obnovy mapové
ho fondu ...", bali zahrnuté aj lokality THM v S-42
a reambulécje rozpracované pred raikom 1971, a to
v členení:
a) THM,
...
b) reambulácia máp ,vyhotovených v S-JTSK plOdľa.
Inštrukcie A,
ď
ej abnova máp EN ľ: 2880 fatogrametrickau re
ambuláciOu,
d ) prevod THiM z S-42 do S-JTSK.
•

• ••

4.1 P In enie ú l a hy v 5. P 11. ť r o č nic i
Pôvodne stanavená úloha budavania mapového
fandu v 5. päťročnici bola spresnená s prihliadnu
tím na prednastný zá.ujemé. potreby návodného
hospodárstva, najmä v oblasti stavebriej investič
nej výstavby. Úlaha bOlIa zameraná predovšetkým
na mapova,nieintravilánov obcí a miest.
Na arganizácie rezortu sa po zahľadnení uvede-·
ných prednostnÝf:h p()trieb menovite rozpísalo ma,..
pavanie na celkovej ploche 1865 km 2, do ktorej bo
la zahvnuté mapoyp.nie intravilánav na placIle
420 km 2, t; j. 1,9~krát, Viac aka sa predpokladalo
v dôvadovej správe. vládneho. uznesenia. Keď pr.i
tam zvážime, že mapovanie intravilánav je cca
8-krátpraenejšie alm mapavanie extravilánOIv, pa
tom spresnený menavitý rozpis úlohy. na 5. pll.ťroč
niqu i jej p}onenie primerane zadpovedá úlahe vy
týčenej na toto abdobie, V dôvodovej správe cito.
vanéha uZinesenia vlády SSR.
Táto spresnená úloha bola splnená na 102,9 %,
keď sa '115. päťračnici realizovalo mapovanie nacel
kavej ploche 1919km2•
Pri THM sa vo všeobecnOsti v extraviláne použÍ
vala univerzálna'footogr.ametrická metóda s malými
výnimkam( v Stredoslovenskam a Výchadoslaven
skamkraji, kďésaterestricky mapaval extravilán
damapo'llávaných lokalít, ktoré bali pôvadne mapo
vané v S":42 len po sekčné čiary. V obdabí prvých
rokov 5: päťračnice sa začína vykonávať mapavanIe
intravilánov v Ml: 1000 univerzá'lnoufoofogramB
triakau metód au.
Padrabné badavé pole a vlícavacie bady pre fato e
grametŕickú metódu sa určovali tere:strickými me~
tódami. Efektívnym prínosam je rozsiahlejšie po
užívanie svetelnýchdiaľkomerav. pos!tupne sa na
určenie padrobnéha badového poľa použila analy
tická ae1ratrianguláCiá.
Pri podrobn-om meraní sa v roku 1973 prešla vý
hradne na automatizované spracavanie s cieľom
postupne vytvárať digitáÍne mapy. Aj vo fotJograiné,'
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trickDm mapovianí sa prešlo na analógovo-číselné
vyhodnDcovanie polohopisu a jeho spracovanie po
mDCDU autDmatizovaného zobrazovaciehO' systému.
Celkovo mDžnD v období 5. päťročnice na úseku
THM konštatovať určitý kvalitatívny a kvantitatív
ny nárast kapacít v 'každom podniku Geodézia,
avšak celkDvý výrobný cyklus ani v jednom pDd
niku nebol ,kDmplexne a stabilne, najmä však orga
niZačne zabezpečený, čím dochádzalo k sústavné
mu narastaniu nežiadúcej rozpracovanDsti. To vied
lo k neprimeranému predlžovaniu výrDbnéhO cyk
lu a s ním spDjenej zníženej aktuálnosti zmerané
ho obsahu máp.
Využívanie automatizácie a mechanizácie sa vo
sVDjDm začiatku neprejavilO' ako významnejší ra
cionalizačný faktor, ba práve malé praktické skú
senDsti a Drganizačne neprepracované kDoperačné
vzťahy v procese výroby zatiaľ negatívne Dvplyv
ňovali celkový výrDbný cyklus a čiastočne Dddiali
li i dokončenie viacerých ilokalít.ZlepŠenie nastalo
koncDm päťrDčnice, !keď sa využili 'kladné poznatky
z predchádzajúcich rokov.
S platnosťDu od 1. 5. 197 4Čes,ký úrad geodetický
a kartografický (ČÚGK) a SÚ GK vydali druhé do
plnené vydanie Smernice na THM [7]. Pri spraco
vaní tahota vydania boli rešpektované všetky dD
vtedy vydané doplnky, usmernenIa a zmeny, bDli
využité skúsenDsti z dDvtedajšej tvorby a 1ídržby
THM a niektoré časti boli upravené a prispôsabe
né novým technDlogickým postupom, najmä pa
kiaľ ide o autamatizavané spracovanie s využitím
výpDčtoveja zabrazovacej techniky. TátO' smernica
spolu s príslušnými návodmi a technalogickými pD
stupmi platila pre 'tvorbu THM až do skončenia ce
lej úlahy BOMF.
Piata päťročnica bala výchadiskovau základňou
v rozvoji výroby a technologických postupov pri
tVDrbe máp i samatnéhD vybavenia prístrojmi pre
autamatizované spraCDvanie výsledkDv memnia
v teréne. Pri tejto pame'rne zložitej a náročnej tech
nalagickej prestavbe výrabných 'kapacít sa požada
v,ala sústavné zvyšovanie kvalifikácie výrabných
pracavníkav v 'autamatizovanom procese tvarby
máp.
4.2 Pln e nie ú l oh Y v 6. päť r o č nic i
ÚIDha BOMF stanavená v programe na 6. päťrač
nicu znamenala dVDjnásabný nárast oprati skutoč
nasti za 5. päťračnicu. Z toho vyplývala aj nárač
nosť splnenia tejto úlahy, hlavne na zabezpečenie
potrebných výrobných kapacít v haspodárskych ar
ganizáciách rezartu.
Predpakladalo sa 'plánovité rozvíjanie a rozšira
vanie výrobných kapacít vybavených modernau me
racou vyhodnDcDvacou a zobrazovacou technikou
na získavanie a zhromažďovanie informácií, ich
poloautamatizované a autamatizované výpDčtové a
grafické spracovanie. Bolo vybudDvané rezortné
výpDč.tové strediskoma automatizované sprM:avanie
máp velkých mierok v Geodetickom ústave, (GÚ)
n. p., Bratislava.
Mapovala sa prevažne v základnej mierke 1 : 5000
univerzálnau fatogrametrickou metódau pri ma
povaní súvislých lesných celkov sa využívali Zá
kladné lesnícke mapy 1: 5000. Spracovanie name-
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raných 1ídajov, výpočty a zobrazavanie bali plne
autamatizavané.
Pri rozpise úlohy na 6. päťročnicu sa zDhľadnil
tiež prínDs kamplexnej sacialistickej ra,cionalizácie
a rozvoj pracavnej iniciatívy v oblasti zvyšavania
produktivity a kvality prác. Napriek tomu výrabné
kapacity haspodárskych arg,anizácií vyčlenené na
úlahu nezodpDvedali pôvadným zámerom a nesta
čili na jej splnenie v razsahu arientačne stanave
nom na 6. päťračnicu. Preto SÚGK dohodal výpa
mDC organizácií rezortu ČÚGK v Stredoslovenskom
kraji.
V dohode okrem harmonagmmu začatia a dokon
čenia mapovacích prác v 6. päťročniCi sa tiež
s ahľadom na zjednodušenie a zefektívneniekoope
rácií dohodla, že Drganizácie ČÚGK vykonajú z ma
povacích prác 'klasifikácie, domeranie pa fotogra
metrickom vyhadnotení, vyhatovenie kartografic
kého originálu, príslušné polygrafické práce a tlač
máp. Organizácie SÚGK zabezpečDvali údržbu zá
kladnéhO' bodového poľa, miestne vyšetrovanie,
očíslovanie
parciel a identifikáciu vlastníckYCh
vzťahav. Vlastné mapovacie práce prakticky začali
až v roku 1977 a realizácia úlohy sa časovO' posu
nula.
Úlohu, ktorej gestorom bola GeDdézie, n. p., Brna,
dalej zabezpečovali Geodézie, n. p., Pardubice, Geo
dézie, n. p., Plzeň a Geodézie, n. p., Opava. Okrem
týchto organizácií sa pri príprave a dobudovaní
polohavého badovéha poľa zúčastnil i GÚ, n. p., Pra
ha (teraz Geodetický la :kartografický podnik).
V roku 1978 sa podľa návrhu gestarskej argani
zácie rozhadlo rBaUzDvať výpamDc na 18 menavi
tých lakalitách, a výmere 847km2, ktoré sa začali
v 6. päťročnici a postupne sa dokončili do roku
1983.
Plnenie úlDhy v prvam roku 6. päťročnice pre
biehalo vcelku dobre. V roku 1977 vo Východasla
venskom kraji a v raku 1978 i v ostatných krajoch
vieceré rezorty a ich organizácie zvýšili svoje pa
žiadavky na geodetické práce a mapavé podklady
pre spaločensky vyznamnú a vládou sledDvanú sta
vebnú investičnú výstavbu. Išlo hlavne o mapové
podklady pre meliorácie poľnahospodárskej pôdy a
hospodárska-technické úpravy pozemkov, projek
tavanie a výstavbu sústavy vadných diel na Dunaji
a ,vodných nádrží, výstavbu diaľniC, výstavbu pro
duktDvadov, achranu histarických a kultúrnych pa
miatak a pre územnoplánovaciu činnosť. Tieto zvý
šené požiadavky na geodetické a kartografické prá
ce neboli rezartu známe pri formulov.ant úlohy
BOMF v raku 1971, ani pri spracDvaní krajských
koncepcií, a ani pri zostavovaní plánu na 6. päť
ročnicu nebali uplatňavané.
V záujme plnenia týchtO' preferovaných úloh,
SÚGK po predbežných úpravách v ročných vykoná
vacích plánoch spresnil úlohu dokončenia mapo
vania v 6. päťračnici na rozsah 4154 km 2 •
Hospodárske arganizácie SÚGK a ,ČÚGK dokon
čili v 6. päťročnici mapavanie dovedna na 143 me
novite plánovaných lokalitách o celkoveý výmere
4181 km 2, pričom sa rozpracovalo mapovanie na
plDche 2700 km 2•
O dispraporci~ch medzi kapacitnými mažnosťa
mi haspodárskych organizácií SÚGK a stále naras
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tajúcimi potrebami rozvoja národného hospodár
stva, ktoré sa vytvorili v polovici 6. päťročnice a
vyvolali uvedenú úpravu päťročného plánu na li10.,
he BOMF máp veľkých mierok, SÚGK informoval
vládu SSR v podrobnej správe prerokovanej v no
vembri 1978, na základe ktorej prijala vláda SSR
uznesenie č. 358/1978. V súlade s týmto uznesením
a na základe osobitnej žiadosti predsedu SÚGK,
Slovenská plánovacia komisia rozpísala rezortu na
roky 1979 a 1980 vyšší nárast počtu pracovníkov.
Napriek tomuto čiastkovému zlepšenie v oblasti
plánu práce, stále pretrvávajlica potreba vo zvýše
nej miere plniť požiadavky ostatných odvetví ná
rodného hospodárstva pre spoločernsky významné
investičné stavby, viedla rezort k slistredeniu po
zornosti na rozhodujúcu časť úlohy, t. j. na dobu
dovanie mapového fondu velkých mierok.
V 6. päťročnici sa vedľa plánovitého zvyšovania
produktivity práce i naďalej, v súlade s plánom,
rozširovali 'a budovali odboI1llékapacity. Prehodno
tila sa a v súlade s výsledkami výskumu v tejto ob
lasti i zracionalizovala technická, ale najmä tech
nologická koncepcia tvorby máp.
V oblasti organizácie práce a riadenia sa na úse
.ku mapovania upeVtnila plánovacia disciplína, do
dávateľsko-odberatelské vzťahy i kvalita dodáva
ných prác, a to uplatňovaním niektorých prvkOV
zdokonalenej sústavy 'riadenia národného hospodár
stva (dôsledné prerokúvanie dodávateľských vzťa
hov v rámCi prípravy ročných vykonávacích plá
nov).
4.3 Pln e nie ú l oh Y v 7. pä fr o

č

nic i

V rámci prípravy 7.päŕroonice sa s ohľadom na po
'žiadavky plnenia geodetických a kJartografických
prác pre investičnú výstavbu, jej majetkoprávne
usporiladamie a dokumentáciu a na úlohy spojené
s budovaním a údržbou EN, ale i s prihliadnutím
na O'bmedzený prídel prostriedkov zo štátnehO' roz
počtu, zaradilo do päťročného plánu mapovanie na
ploche 6896 km 2, pričom z celkovej úlohy BOMF
ostalo 821 km 2 na rozpracov,anie s tým, že sa táto
výmera postupne dokončí v 8. päťročnici.
Určité spomalenie investičnej výstavby v 7. päť
ročnici sa už v jej prvom roku prejiavilo znížením
požladavie'k na geOdetické a kartografické práce
pre mimorezortných odberateľov. Tým sa uvoľnilo
stále kapacitné napätie ,a uvoľnen~ kaJpacity sa
mohli v širšom meradle a efektívne využiť na dobu
dOVíanie mapového fondu máp veľkých mierok a
splniť tak cieľ vytýčený rezortom pri rozpracovaní
záverov XVI. zjazdu KSC, t. j. vytvárať podmienky
na splnenie celej úlohy BOMF do konc,a roku 1985.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa prehodno
tHa úloha dokončenia mapovania a zostávajúca vý
mera 821 km2 sa rozpísala do plánov hospodárskych
organizácií na roky 1984 a 1985. K danej úlohe sa
rozpísali dodatočneprtdelené finančné prostriedky
na jednotlivé podniky a roky s ohľadom na rozsah
prác a stupeň rozpracovanosti lokalít na konci ro
ka 1983. Angažovaným prístupom vedúcich pracov
níkov SÚGK a maximálnym úsilím zainteresovaných
tOrganizácií rezortu sa zabezpečilo dokončenie ma
;povania na -celej úlO'he BOMF, ktO'rá ostala na ob
.ďobie 7. päťročnice.

Z celej úlohy BOMF (7715 ikm2 ) plánovanej na
v 7. päťročnici bolo do konca roku 1985
dokončené mapovanie na úhrnnej ploche 7857 km2,
čo predstavuje spLnenie 'Úlohy na 101,8 %.
Pri zabezpečovaní a plnení tejto úlohy sa uplat
nili všetky progresívne prvky zdokonalenej sústa
vy riadenia, najmä v oblasti dodávateľsko-odbera
teľskej disciplíny :a všetky nové racional1z:ačné prv
ky smerujllce predovšetkým na kvalitné a efektív
ne vykonávanie mapovacích prác a následnú tvor
bu máp vo všetkých spracovateľských etapách,
hlavne vo vzťahu k EN, ktorá je prvým a rozhodu
júcim ukazovateľom kvality vytvoreného mapového
diela.
Dokončením úlohy stanovenej rezortu uznesením
vlády SSR Č. 134/1971 sa na úseku BOMF máp veľ
kých mierok dokončila významná etapa činnosti
pracovníkov rezortu geodézie a kartografie na Slo
vensku.
dokončenie

4.4 S t a v map o vé h o fon d u máp veľ k Ý c h
miérok po splnení úlohy BOMF
Splnením uznesenia vlády SSR č. 134/1971 je úze
mie SSR pokryté THM na ploche 14833 km 2• t. J.
30,2 % územia. V tejto Toz1ohe je započítaná aj
plocha THM mapovaná v rokoch 1962 a'ž 1970, t. j.
pred citovaným uznesením a mapové operáty obno
vované v rámci údržby podľa zásad THM, čiže nad
rámec úlOhy BOMF. Na 8,9 % územia SSR je mapo
vý fond vyhotovený v S-JTSK podľa Inštrukcie A a
na 56,9 % územia sa doteraz používa mapový food
vyhotovený v stereografickej proje:kcii. Najviac
týchto máp le v Západoslovenskom kraji a hlav
nom meste (hl. m.) SSR B~atislave, kde ~obrazujú
85,1 % územia. Na 4,0 % územia Slovenska sa ešte
pOUžívajú mapové operáty vyhotovené v bezpro
jekčnej sústave 'ff na podklade válcoveho zobraze
nia, prípadne iných kartografických podkladoch.
Takýto mapový fond sa väčšinou nachádza v sever
ných okresoch Stredoslovenského kraja a čiastočne
aj vo Východoslovenskom kraji. Je to mapový fond,
kde ešte doteraz nebola vykonaná socializácia poľ- .
nohospodárskej pôdy, alebo sú to katastrálne úze
mia, ktorých mapový operát nevyhovuje súčasným·
technickým požiadavkam a len čiastočne vyhovuje
potrebám EN. Tento mapový fond sa bude postupne
v ďalších päťročniciach obnovovať.
Stav mapového fondu máp veľkých mierok na
konci 7. päťročnice je zná:wrnený na ,kruhových
diagramoch pre jednotlivé kraje a celú SSR na
obr. 1.
V rámci celej úlohy BOMFzabezpečovanej počas
troch päťročníc sa dobudoval' a obnovil mapový
fond na ploche 13958 km2, čo je 28,5 % z rozlohy
SSR. Prehľad dokončeného mapovcrnia podľ'a dodá
vateľských organizácií a päťročníc v príslušnom
kraji je uvedený v tabuľke L
PodrObné rozdelenie dokončeného mapovania po- .
druhu mapovaného územia, mierok, jednotli
vých krajov a päťročníc je v tabuľke 2.
Dokončením úlohy BO'MF sa dosiahol hlavný ciel
vytýčenýQh uznesením vlády SSR Č. 134/1971, a to za
'(:}ezpečiť vybovujúci ma'Pový fond máp veľkých mt~~
dľa
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SSR celkom

~

~

~

~
Iné mapy

Technicko hospodárske

Mapy v S-JTSK

Mapy v stereografickom

mapy

podľa

zobrazení

Inštrukcie A

Obr. 1 MapolJJý fond máp veľkých mžerok pod/'a druhu mapových operátov v

/.<\

%. (Stav na konci 7.

päť

ročnice)

rok pre založenie a vedenie kvalitneJ EN, vrátane
listov vlastníctv-a a vytvorenie podkladov na plné
využívanie automati:začn-snch zariadení pri ďalšej
tvorbe a aktualizácii štátnych a iných mapových
diel. Mapový fond vybudovaný v rámci úlOhy BOMF
vyhovuje aj na účely výstavby priemyslu, bytovej a
investičnej výstavby, pre ban'Ský, geologický a pô
doznalecký prieskum, pričom Je tiež nevyhnutným
podkladom .pre vybudovanie informačných systé
mova je využiteľný vo všetkých odvetviach národ
ného hospodárstva.
Napriek uvedeným skutočnostiam je značná časť
mapového fondu máp veľkých mier-ok už nevyhovu
júca, morálne a technicky zastaraná, naliehavo vy
žadujúca modernizáciu. Súčasný fond máp veľkých
mierok na území SSR pozostáva z máp vo dvoch
rozdielnych mierkových sústavách, a to v siahovej
a dekadickej sústave. Rozsahom prevažujúce zobra
zenie (60,9 %) má mapy v nedekadických mier
kach, a tento mapový fond už nevyhovuje požia
davkám súčasnosti. Je teda žiadúce modernizovať
fond máp veľkých mierok v SSR tak, aby bol jed
notným súvislým mapovým dielom v dekadickej sú
stave a vyhovoval všetkým potrebám národného
hospodárstva.

Mapový fond musí zohľadňovať rozvoj automati
zácie, ktorý vo výraznej miere preniká aj do odbo
ru geodézie a kartografie.
5. Základná mapa

ČSSR veľke'jmierky

V období tvorby THM -podľa Smerice z roku 1969
sa ukázalo, že pre niektoré nákladne zmeralllé prv
ky obsahu máp (napr. šupátka, vpuste, hydranty,
nástupné ostrovčeky, pouličné osvetlenie a iné)
neboli po celú dobu existencie mapy hlásené zme
ny, v dôsledku čoho neboli tieto zmeny ani zmera
né. Obsah máp nebol v plnom rozsahu udržiavaný
so skutočnosťou a úžitlmvá hodnota máp sa znižo
vala. Rezort geodézie a kartografie nemohol brať
zodpovednosť za sústavnú aktualizáciu účelových
prvkov obsahu máp, ktoré sám nesprawuje.

Z tohto pohľadu a na zákI.ade doterajšíCh skúse
ností s budovaním mapového fondu máp veľkých
mierok v SSR, SÚGK v spolupráCi s ČÚGK preveril
a prehodnotil doterajšiu koncepciu THM a vytvoril
novú obsahovo i spracovateľsky racionálnejŠiu kon·
cepciu tvorby Záikladnej mapy ČSSR veľkej mieŕky
(ZMVM] [8].
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v S-JTSK a baltskom výškovom systéme po vyrov
naní. Presnosť máp je daná presnosťou mapovania,
presnosťou grafiCkého zobrazenia, prípadne pres
nosťou mapového podkladu a posudzuje sa podla
hodnôt stredných chýb a krajných 'Odchýlok, kto
ré predstavujú kritériá presnosti. Presnosť mapuva
nia je rOl'Jdelená do tried presnosti 1 až 5 podľa hos
podárskeho významu a typu mapovaného územia
v závislosti na požiadavkách národného hospodár
stva. Obsah ZMVM musí predovšetkým uspokojovať
hlavné požiadavky národného hospodárstva a byť
v plnom rozsahu udržiavaný so skutočnosťou, z čo
ho vyplýva, že obsah základných máp musí v prvom
rade odpovedať požiadavkám EN.

Na tvorbu máp veľkých mieľOlk bola spracovaná
a v roku 1978 schválená (s účinnosťou od 1. 5. 1980)
ČSN 01 3410 "Mapy velkých meľítek Základní
ustanovení", ktorá stanovuje zásady tvorby a údrž~
by nielen základných, ale aj tematických máp veľ
kých mierok vyhotovovaných priamym meraním,
alebo odvodzovaním a ČSN 01 3411 "Mapy velkých
merítek - Kreslení a značky", ktorá stanovuje zá
sady pre zobrazovanie predmetov merania a ich
označovanie mapovými značkami a popisom. Stano
vuje tiež zásady nakreslenie príslušných merač
ských náčrtov a výkresov v stavebníctve, obsahujú
cich kresbu mapového charakteru.
Základné ustan'Ovenia a obsah ZMVM stanovuje
Smernica [9]. Zásady na tvorbu ZMVM stanovuje
Metodický návod [10].
ZMVM organicky zapadá do cellmvého systému
štátnych mapových diel, ktoré budujú oba rezorty
geodézie a kartografie v celej ČSSR. Rozdiel oproti
koncepcii THM spočíva hlavne v tom, že presnosť
mapovania, mierka ako aj výsledok mapovania sa
riadi podľa spoločenského významu mapov1aného
územia a podľa potrieb národného hospodárstva,
pri maximálnom využívaní výpočtovej a zobrazova
cej techniky.
Základný Obsah máp zodpovedá predovšet'kým
pOŽiadavkám EN, a teda svojím poslaním je v p'rvom
rade map'Ou pozemkovou. Perspektívnym cieľom
ZMVM je poskytovať národnému hospodárstvu jed
notné grafioké a číselné lokalizačné informácie,
ale vzhľadom na dôležitosť a význam Jednotlivých
územných oblastí, diferencovane čo do rozSahu a
presnosti.
ZMVM sa vyhotovuje predovšetkým na účely EN
a ako podklad pre vyhotovovanie tematických máp
TabuIka 1 Plnenie úlohy BOMF v jednotlivych
~

Kraj

~
Po(lnik

Pä fročnica

~~

I Stredoslovenský

,-

dodáyatpľ8kýeh

V.í-c!iodoslo\cnsk.í-

I

organizácií

SSR

%

5.
6.
7.

331,25
113,97 .
438,41

44,80
313,66
522,20

2;

883,63

880,66

5.
6.
7.

Geodézia
Žilina

krajov a

kn1 2

I

Gfwdézia
Bra\islaY8

tvorby a obnovy mapového

Súčasná výpočtová, zobrazovacia a reprodukčná
technika, ako aj rýChly rozvoj elektronických me
racích prístrojov, ktoré už dnes automaticky re
gistrujú výsledky merania na záznamové médiá,
prostredníctvom ktorých získané informácie spra
cuje počítač a ten potom pripraví údaje pre samo
činný kresliaci stôl vykresľujúci obsah mapy, umož
ňujepristúpiť ku generálnej inovácii konepecie
automatizácie procesu tvorby aaktuaUzácie máp
všetkých druhov.
Naznačený postup predpokladá digitalizovať celý
postup mapovania a aktualizácie máp, čiže vykoná
vať všetky meračské práce tak, aby ich výsledkom
boli súbory pravouhlýCh rovinných súradníc všet
kých zmeraných bodlllL-~-Tieto sa uložia na vhodné
médium, z ktorého jekooy'koľvek mo'žné pomocou
počítača a periférnych zariadení automaticky vy-

päťročniciach podľa

Západoslovenský
a hl. ill. SSR
Bratislava

'~

ďalšej

6. Perspektívy
fondu






I

-



376,05
42763
9GO,61
1764,29



478,22
1685,06
3053,59



\
I

12,6

478,22


l 685.(16


:3 053,59


------

Geodézia
Prešov

Organi7Cáci8

ČÚGK

2;

-

5216,87

5.
6.
7.



.-




2;

-

5.
6.
7.



2;

I

2] 9,20

1064,48
1806,51
3042,05

1064,48
l 806,51
3 26] ,25

219,20

691:3,04

6 132,24

-




262,23
582,00

-



37,4

43,9

-

262,2:3
582,00



844,23

6,1

6.
7.

331,2{)
113,97
438,41

523,02
2260,%
437fl,99

1064,48
1806,{)1
3042,0{)

1918,76
4 ] 81,43
78m,4{)

13,7
30,0
{)6,3

2.;

883,63

' 7160,96

5913,04

13 957,63

100,0

5.

Celkom

62] 6,87




844,23

I
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Nazad, M.: vývoj tvorby ...

mapu, alebo jej časť v požadovanej mierke,
alebo tabelovým výstupom z počítača dodať poho
tovo geodetické, topografické a kartografické infor
mácie, alebo informácie o nehnuteľnostiach v nu
merickej, prípadne alfanumerickej podobe.
Na základe toho sa podstatne skvalitní doterajšie
poskytov1anie geodetických a kartografických infor
mácií prostredníctvom automatizovaného informač
ného 'systému geodéZie a kartografie, ktorého spo
jenie s inými informačnými systémami umožní jed
notnú a presnú lokalizáciu informácií v nich ulože
ných.
Automatizácia v oblasti tvorby máp veľkých mie
rok doteraz prenikla predovšetkým do procesu vy
hotovovania originálov máp a do niektorých ď,al
ších prác vykonávaJných v kancelárii. Automatizač
né procesy doteraz pomalšie preni'kali do vlastného
zberu údajov v teréne.
Podľa "Dlhodobého výhľadu rozvoja geodéZie a
kartografie v rezorte SÚGK do roku 1995" [11] sa
majú postupne nahradiť mapy v stereografickej a
iných nedekadických zobrazovacích sústavách a
má sa robiť obnova máp vyhotovelných podľa In
štrukcie A a Smernice na THM z roku 1969 s tým,
že výsledkom bude jednotne spracované štátne ma
pové dielo pre celé územie SSR, ktoré obsahovo
i spracovateľsky bude vyhovovať EN. Toto dielo
bude pokLadom aj na tvorbu máp pre hospodársku
výstavbu a na tvorbu tematických máp.
Ďalšia obnova a modernizácia mapového fondu
máp veľkých mierok sa bude vykonávať tvorbou
ZMVM, ,spracovávanou automatizov,ane s príslušným
grafickým a číselným výstupom.
V rokoch 8. päťročnice sa plánuje na území SSR
obnoviť ma:pový fond na rozlohe cca 5200 km2• Rea
lizovaním úloh v 8. päťročnici sa obnoví mapový
fond na 10,7 % územia SSR, čiže na začiatku 9.
päťročnice bude už 1/2 mapového fondu v dek.adic
kých mierkach, v S-JTSK
PribliŽIne s rovnakými kapaCitami ako v 8; päť
ročnici sa uvažuje aj v 9. päťročnici obnoviť mapo
vý fond máp veľkých mierok.
Princípy zberu údajov a spracovania ZMVM budú
v podstate rovnaké ako pri THM. Budú založené na
aplikovaní číselných metód s využívaním automati
začných prostriedkov. Hlavnou mapovacou metó
dou zostane aj naďalej fotogrametrická metóda, so
zberom údajov na fotogrametrických vyhodnocova
cích prístrojoch s registráciou súradníc podrob
ných budov. Pri geodetických metódach sa budú
uplatňovať elektl'onické diaľ,komery a tachymetre.
Pre efektívne využívanie pracovných a prístrojo
vých kapacít budú práce v teréne vyžadovať roz
šírenie motorizácie. Kartometrické metódy sa budú
aplikovať .s využitím registrácie súradníc podrob
ných bodov získaných na digitalizačnom zariadení.
Rezervy v efektívnosti tvorby máp sa hľadajú aj vo
využití porealizacnej dokumentácie stavieb.
V súlade so zámermi vytýčenými v [11] sa pri vy
tvorení optimálnych podmienok, majú v časovom
horizonte do roku 2010 nahr.adiť mapy v nedeka
dických mierkach a obnoviť už technicky amorálne
zastarané mapy v dekadických mierkach s tým, že
výsledkom bude jednotne spr,acované štátne mapo
vé dielo pre celé (ízemle SSR, ktoré obsahovo
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i spracovateľsky bude vyhovovať potrebám EN..
V ďalšej súvislosti bude podkladom al na tvorbu
máp pre hospodársku výstavbu, a na tvorbu účelo
vých a tematických máp.
7. Záver

vú lokalizáciu javov o území pre potreby národ
ného hospodárstva, pričom báza údajov bude v pl
nej miere využívaná na EN a na integráciu údajov
písomného a meračského operátu s informačnými
systémami iných rezortov.
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Výsledky prác rezortu geodézie a kartografie,
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štátnych mapových diel, ,ale takmer· ViQ všetkých
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záciami, ktoré zabezpečujú ,a vykonávajú geodetic
ké a kartogr,afické práce, resp. využívajú výsledky
rezortu geodézie a kartogr,afie.
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Tendence a perspektivy automatizace
v tematické kartografii
528.94:65.011.56

Kvalitativni skok V rozvoji kartografie, který prinesl
principiální zmeny do procesu projektování, sestavo
váni, vydávání a využiváni map je organicky spojen
s vedeckoteehnickým pokrokom. Metodologické zákla
dy rešení složitých geografických úkolu jsou vsoučasné
dobe založeny na principech systémového prístupu,
pfedpokládajíciho zkoumání prírodních a sociálne
ekonomických komplexu jakožto ucelených systému
ruzné úrovne organizace. Heuristické možnosti systé
mového prístupu, založené na jeho celistvosti, odhalily
pro geografické výzkumy rozsáhlé možnosti k využití
ruzných postupu modelování a jejich spojení, realizo-

vaných na samočinných
začnich prostredcích.

počítačich

a jiných automati

Automatizace v tematické kartografii zahrnuje
rozsáhlé problémy:

čtyfi

informační zabezpečení, kde se
pozornost soutreďuje na kartografické banky údaju;
2. Logickomatematické zpracování informací, pri nemž
zvláštní význam nabývá matematickokartogra.
fické modelování;
3. Automatizované zpracování map;
4. Automatizaci kartografické metody výzkumu.

1. Automatizované
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Kartografické banky

údajů

Banky údajů - to je poměrně nový pojem V oblasti
zpracování informací, .kde se značně rozšířil, .který
však není snadné přesně definovat. K.A. Sališčev{14]
ve vztahu ke sféře kartografie poskytuje následující
definici: "Fondy číselných informací (v zahraniční
terminologii bankami údajů) se nazývají soubory
výchozích, prostorověsouřadnicových informaoí, urče
ných k různému počítačovému zpracování a mapová
ni." V kartografii mohou být banky údajů orientovány
na obecné nebo odvětvové mapování, inventarizaoi
přírodníoh zdrojů, půdní katastr:,y,ýzkum obyvatel
stva, zkoumání procesů rozvoje životního prostředí
atd.
Nejdříve

je Heba podrobněji se zabývat pojmem
údajů", který se objevil V průběhu rozvoje
systémů automatizovaného zpraoování informaoi. Bází
údajů se v obecném případě rozumí pojmenování sou
hrnu údajů věrně zobrazujíoíoh stav objektu nebo
množiny objektů, jejich vlastnosti a vztahy. Podle
podstaty věci se báze údajů chápe jako informační
model objektu uchovávaný V paměti počítače. Hlav
ním problémem vytvoření jakékoliv banky údajů je
konstrukce konkrétních bází údajů. Značná pozornost
se přitom věnuje semantické analýze údajů. Výsledek
semantiokého modelování je vyjádřen ve strukturali
zaoi informací dané předmětové oblasti, ve vyčlenění
logiokýoh spojení mezi objekty, ve stanovení tříd
objektů podle stupně podobnosti, oož V souhrnu musí
"báze

zabezpečit efektivnost vyhledání žádanýoh in:formaoí
V průběhu

jako strom, ani jako síť či matice. Geografické jeVy
mají složitou strukturu, sestávajíoí z uspořádaných
a neuspořádaných prvků. Je nezbytné s pomocí nej
efektivnějších modelů přistoupit k vybudování struk
tury údajů. Bouille vysvětluje model struktury, jež
je založena na koncepci hypergrafů a na stanovení
množin: "Množiny vytvářejí prvky s existujícími
určitými vlastnostmi, vstupujíoí do různých spojení
mezi sebou nebo s prvky jiných množin." Model
struktury údajů, sestávající z abstrakcí čtyř typů 
množin, prvků, vlastností a vztahů - poskytuje dobré
předpoklady pro organizaoi banky kartografiokých
údajů.

Přesto uveďme, že libovolné vyjádření údajů může
být dovedeno k dvourozměrným tabulkám vlastností
a vztahú. Pro popis takovýehtabulek a operace s nimi
existujepřesné matematioké značení, založené na vzta
hové algebře. Zdá se, že relační přístup, neodporující
žádnému z uvedených, V blízké době nalezne dústojné
místo v souhrnné problematice vytváření kartogra
fiokých bank číselných údajů. Stačí říci, že relační'
přístup se snadno realizuje naminipočítačioh, vybave
ných dialogovým jazykem vysoké úrovně, například
APL,uvažovaným pro široký okruh uživatelů.
Konečně značné perspektivy pro vytvoření karto
grafických bank odkrývá možnost styku s počítačem
na úrovni dialogového formalizovaného kartogra
fického jazyka na základě kartografiokých obrazu,
pomocí systémů kartografickýoh znaků. Ačkoliv tento·
problém se teprve dostává na pořad dne, existují
předpoklady pro jeho řešení - výpočetní stroje s para
lelním vstupem informací, intenzivní rozvoj metod
rozlišování obrazů a analýzy plošných zobrazení S po
mocí počítačů atd.

práce uživatele s bázíúdajů·[lO].
Zvláštní význam nabývá problém vytváření karto
grafických bank údajů ve spojení se systémovým ma
pováním, které vyžaduje informaoe o konkrétních
geosystémech určité hierarchické úrovně, racionální lUatematickokartografické modelování
a účinné metody analýzy a syntézy informací a zpra
Historický rozvoj kartografie, formování rUznorodého
cování množství analytických, komplexních a synte
tematického mapování, zahrnujícího zcela nové druhy
tických map.
map, intenzivní pronikání výsledků vědeckoteohnie
Vycházíme-li z úkolů systémového tematického ma kého rozvoje do kartografie, to vše j sou výrazné rysy
pování, je možno kartografickou banku údajů charak současnosti, jež mají podstatný vliv na tendenoe
terizovat jako informační komplex prostorově souřad a perspektivy kartografické vědy. Spolu s tím vzniká
nicových bází geograficko-kartografických údajů o geo řada nových úkolů, zahrnujících zdokonalování meto
systémech různé složitosti a územního rozsahu, ncho dologie a další prohloubení znalOf;tí V systémovém ma
vávaný V paměti počítače, vybavený řídícím systémem pování životního prostředí.
a určený pro různá strojová zpracování s cílem ma
Je velmi zajímavé, že v současné době vzrůstá zá
pováni.
jem o metodologické problémy geografie a kartografie,
Jádrem každé báze údajů je její model. Ten má které jsou zoela jednoznačně předmětem konkrétníoh
principiální úlohu při rozpracování konkrétních uži výzkumů [15]. Kartografie se obraoí k moderním meto
tých úloh, orientovaných na konkrétní báZl údaju. dám jiných, k předmětu kartografie přímo se nevztahu-.
Klasifikace bází údajů se provádí v souladu s přístupem jíoích vědeckých disciplin, takových jako matematika,
k výběru modelu údajů. Rozlišují se tři základní pří kybernetika, teorie informace, semiotika, psychologie
stupy k organizaci bází údaju: hierarchický, síťový sociologie aj.
a relační [l0]. V případě hierarohiokého nebo síťového
To napomáhá všestrannému komplexnímu přístupu
přístupu údaje mají strukturu udávanou ve formě
ke zkoumání reálného obrazu světa na úrovni geogra
grafů. V prvém případě se jedná o stromovou strukturu
fických výzkumů. Každá, ze zmíněných metod oboha
(hierarchie prvků s párovými spojeními), v druhém cuje kartografiokou vědu novými poznatky v předmět
případě - libovolný prvek může být spojen s jiným
né oblasti zkoumání. Řekněme, že matematioký aparát
libovolným prvkem. Při relačním přístupu údaje mají je základem teoretickoinformativní a kybernetické
formu dvojrozměrnýoh tabulek, které mohou být metody zkoumání analýzy. V takovém případě bez"
zpracovány takovým způsobem, že nebude ztracena prostředním předmětem zkoumání jsou procesy komu
informaoe o spojeních mezi prvkyúdajú.
nikace, jež jsou oharakteristioképro kartografii. K.y
Má zcela pravdu F. Bouillo [2], když tvrdí, že struk bernetický přístup v kartografii sestává mozi jinÝIll
tura jeVŮ materiálního světa se nemůže znázorňovat i z modelování jednotlivých geografiokých jev"Ů, objek~
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tůa kartografických procesů pomocí samočinných po
čítačů. Využívání množství znaků a různorodýoh
grafických postupů přivedlo vědecké pracovníky
v kartografii k osvojení základů teorie poznání, semio

tiky, logiky atd.
Kromě logickomatematického aspěktu systémo
vosti v geografických výzkumech je třeba obrátit
zvláštní pozornost na reálné základy systémových
principů a jejich spojení s marxisticko-leninskou teorií
odrazu. Základními momenty jsou kvalitativní mnoho
tvárnost skutečnosti, kvantitativní stránka zobrazo
vaných jevů a shoda odrazu a originálu. Leninská teze
o jednotě dialektiky, logiky a teorie poznání zdůrazňu
je, že "dialektika je i teorie poznání" (Spisy, díl 29,
s. 321). Připomeňme výrok V. I. Lenina: "Abychom
znali předmět, je třeba obsáhnout, zkoumat všechny
jeho stránky, všechny spojitosti a "zprostředkující
možnosti". To nikdy plně nedosáhneme, a však poža
davek všestrannosti nás vyvaruje chyb a odumírání."
Teorie odrazu má pro kartografii výjimečně závažný
metodologický význam. V. 1. Lenin poukazoval, že
"odraz přírody v lidské mysli je třeba chápat ne
"mrtvě", ne "abstraktně", ne bez pohybu, ne bez
protikladů, ale ve věčném procesu pohybu, vzniku
protikladů a jejich odstraňování" (Spisy, díl 29,
s. 177).
Kartografie umožňuje ve vědomí člověka ideální
obrazy reálného světa prostřednictvím jeho materiál
ních obrazů ve formě geografických map [17J. K. A.
Sališčev uvádí tři formy kartografické metody pozná
ni- zpracování prvotních map, sestavení odvozených
map a využití hotových map pro získání nových
poznatků. Přitom mapa má dvojí úlohu- je prostřed
kem zkoumání a jeho předmětem, nahrazujícím reálné
objekty.
Spolu s kartografickým modelováním přírodních
a sociálněekonomických jevů se v praxi geografických
výzkumů široce využívá i matematické modelování,
jehož principem je abstraktní a zjednodušené zohrazo
vání skutečnosti logickomatematickými prostředky.
Tyto dva druhy modelování v geografii náleží k uni
versálním a nejvíce efektivním metodám, s nimiž JSou
dobré zkušenosti. Avšak systémový přístup ke zkou
mání geografiekého prostředí vyžadoval kvalitativní
skok - zobeonění různých druhů modelování s cílem
vytvoření pružnější systémové metody zkoumání
geografických komplexů s podstatně složitější struktu
rou, s mnohočetnými vzájemnými souvislostmi jejich
. dynamických a rozsáhlých komponent.
Spojení matematické a kartografické metody mode
lování na základě obecných gnozeologických kategorií
a vědeckých principů odhalilo nový směr v geogra
fické kartografii - matematickokartografické
modelování. Chápeme je jako systémové spojení
matematických a kq,rtografických modelů pro tvorbu
nových map a rozšíření oblastí jejich využití k vý
zkumným účelům [7]. Pokrokovost a perspektivy ma
tematickokartografického modelování lze vidět zejmé
na v tom, že zcela převyšuje možnosti matematického
nebo kartografického modelování chápaných indivi
duálně. V matematickokartografickém modelování se
konstruují nejen elementární prvky (matematický mo
del- mapa), nýbrž přechází se i k souhrnům složi
tých prostorověčasových modelů, toto modelování se
používá i k mnohonásobnému přetváření map v mate-

matioké modely a naopak, matematiokých modelů
v mapy. Přitom vznikají řetězce;. cykly a stromy trans
formací, které vlastně vytvářejí systémový mnoho
stadiový aparát pro popis geosystémů.
Je možno rozlišovat tři vzájemně spojená sta
dia matematickokartografiekého modelování: mode
lování struktur (územní koncentrace a diferenciace),
modelování dynamiky a prognoz geografických jevů
(v územním a odvětvovém profiluj. Tyto úkoly se z vel~
ké části (někdy plně) vztahují ke kompetenei geografie
a kartografie a vytvářejí základní problémy geogra
fické kartografie, jež se řeší na základě syntézy prosto
rověčasových informací. Přitom jsou nezbytné vůdcí
idea a zobecňující názor, napomáhající určení souladu
struktury systémového modelu a modelovaného pro
cesu. Avšak i nejzajímavější idea se snadno znehodnotí,
není-li ukázána cesta k její realizaci, způsob dosažení
cíle.
Nehledě na to, matematickokartografické modelo
vání se zpravidla realizuje kolektivně (odborníky
v kartografii, geografii, matematice, programování
atd.), za strategii stanoveného úkolu musí odpovídat
geograf nebo kartograf, který ovládá teorii kartogra
fické metody poznání. Jemu náleží výběr struktury
určitého matematiokokartografického modelu, posou
zení výsledku každého stadia modelování, zavedení
nezbytných oprav a nakonec přijetí principiálního
rozhodnutí.
Matematickokartografické modelování je nejvíce
rozšířeno pro zpracování map struktury. Často se
zakládá na komplexním zkoumání územních a odvět
vových aspektů struktury [18], avšak zejména četné
je zkoumání jednotlivých strukturních prvků. Takové
je zkoumání zákonitostí územní struktury prostřed
nictvím různých aproximací povrchů geografického
rozložení s cílem objasnění hlavních zákonitostí
[trendů] částí území, kde se projevuje činnost kompli
kujících faktorů [1, 23].
K zvláštnímu druhu modelování struktur náleží
vyčleňování oblastí různého dru:hu a územní diferen
ciace. Při rajonizaci se za základní kriteria považují
existence jádra vytvářeného rajonu, nepřetržitost
a souvislost vyčleněných částí, reálnost a stálost vnitro
rajonových vztahů aj. Územní diferonciace se provádí
s využitím kriteria stejnorodosti vlastností vyčleně
ných částí, grupovaných do tříd, jež mohou být územ
ně rozčleněny. V takovém případě se v procesu mate
matickokartografiokého modelování často využívají
metody faktorové analýzy, hlavních komponent,
taxonomie, umožňující grupovat územní jednotky
podle shody srovnatelných syntetických charakte
ristik.
Mapy vzájemných vztahů mají výjimečně závažnou
úlohu v systémovém zkoumání geografických komple
xů, protože vztahy se určují k hlavním faktorům vy
tvářejícím systém. V geografickýoh výzkumech na
lezly využití různé korelační a regresní modely, jež
v kartografické interpretaci poskytují názornou před
stavu polí korelací a regresí posuzovaných veličin. Při
zkoumání geosystémů nezbytně přicházíme ke korelač
ním maticím, zobrazujícím statistické vlastnosti
a strukturu vztahů mezi jejich prvky. Jestliže uváží
me princip problému, potom plnohodnotná analýza
těchto vztahů není myslitelná bez jejich prostorového
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pojetí, ncboli bez současného matematickokartogra
autorů o jazyku mapy byla provedena K. A. Sališče
fické analýzy. Zajímavé jsou kombinace modelů získa
vem [16]a vyplývá z'ní, že problém vytvoření plno
ných mctodami aproximacc a korelace, kdy ukazatelé hodnotné kartografické semiotiky je záležitostí budouc
vztahů se vyjadřují podle předběžně získaných základ
nosti.
ních ploch. Prinoip tkví ve skutečnosti, že koeficient
Avšak dlouhodobé zkušenosti kartografie potvrdily
korelace v mnohorozměrové euklidovské geometrii se souhrn jednoznačných způsobů kartografického zobra
vyjadřuje jako cosinus úhlu mezi dvěma mnohoroz
zování, spojených soubornou funkcí předávání intor
měrovými vektory. Vycházíme-li z lineárnosti vztahu,
mací prostřednictvím map. Systematizace a zobecněnf
je možno formulovat úlohu jejího měření úhlem mezi nashromážděných zkušeností, dobře rozpracované
rovinami v euklidovském prostoru, jež vyjadřují souhrny způsobů zobrazení charakterově různých jevů
lineární trend geografických prostorových rozložení jsou publikovány v klasických učebnicích kartogra
[13, 22J.
fie a y mnoha monografiích. Kolektivními historický
Značně zajímavý pro kartografii je popis geogra
mi zkušenostmi kartografie byla prakticky určena
fických polí jazykem funkcí,např'íldad polynomických, syntaxe, semantika a pragmatika kartografických
pro něž nezávisle proměnnými jsou prostorové souřad zobrazovánÍ.
nice a závisle proměnnými jsou zkoumané kvantitativ
Kartografické znaky se mohou měnit v měnících se
ní ukazatele. Předpokládáme-li, že kvalita (přesnost) podmínkách kartografické výroby. K existenci jaké
popisu jsou dostatečné, můžeme přistoupit ke zkoumá
hokoliv znaku je nezbytná jeho objektivní potřeba.
ní jak lokálních, tak integrálních vlastností geogra
V současné době se předkládají též systémy graficky
fických polí. Jednou z nejdůležitějších charakteristik zjednodušeuých znaků [3, 6], což zjednodušuje algorit
skalárního polc je gradient. Gradicntem se nazývá. my jejich vytváření a strojového rozpoznávání. V ro
vektor, který číselnou hodnotou a směrem charakteri
zumné míře se takovýto přístup nevylučuje a v mnoha
zuje největší rychlost změnou sledované skalární ve
situacích se může ukázat jako velmi účelný. Je však
ličiny. Takovým způsobem skalární geografická pole
třeba pamatovat, že geografické mapy byly zpracová
dávají vzniknout vektorovým polím gradientů. To vány, zpracovávají a budou se zpracovávat především
dává možnost změř'it stupeň vzájemného vztahu v li , pro lidi a ne pro automaty! Sovětské a zahraniční zku
bovolných identických bodech polí prostřednictvím šenosti svědčí o tom, že lepší perspektivy má automati
vyčíslení kosinu úhlu mezi gradienty a tedy vytvářet
zace, jež se ubírá cestami tradiční kartografie a využívá.
korelační matice v daných bodech. Vytváří se tak
složitější formy kartografického zobrazování.
předpoklad k provedení analýzy a syntézy geoinfor
Obtížná je zejména automatizace tvůrčího procesu
mací v bodech s následnou diferenciací území podle kartografické generalizace. Generalizace má mnoho
podobnosti a rozdílnosti jednotlivých bodů.
aspektů,
zahrnuje zobecnění klasifih,cí, censový
Modelování dynamiky rozvoje jevů (prognózy) má a normativní výbčr, zobecnění tvarů atd.
dva aspekty- územní a odvětvový. Pro první aspekt
Základní postavení generalizace je v tom, že se musf
se především využívají modely difuzí, teorie her aj. realizovat v jednotě obsahu a formy. Nejjednodušeji
Pro modelování odvětvové dynamiky, změn ve struk
se formalizuje censový výběr. Složitější, avšak řeši
tuřekomplexu vlastností sledovaných jevů se používají
telný je úkol normativního výběru. Zvláštní obtíže
markovské řetězce, regrese, prostorové polynomické nevznikají při generalizaci kvantitativních informací
regrese.
předávaných formou kartogramú, kartodiagramů,
isočar, bodů, atd. Jsou k dispozici přesvědčivé výsled
ky z automatizované klasifikace a diferenciace území
Automatizované zpracováni tematických map
podle komplexu ukazatelů. Dosud je však málo efek
tivních algoritmů pro zobecnění složitější kresby
Teoretickometodickým základ.em pro rozvoj automati
(břehov-ky, řek aj.) a téměř nejsou rozpracovány systé
zace v tematické kartografii je matematickokartogra
fické modelování, které je především spojeno s širokým mové principy generalizace při automatizovaném ma
pování různých geokomplexů.
využíváním samočinných počítačů a různých automa
tizačních prostředků v kartografii. Automatizované
Systémové zobrazení činnosti vyzdvihuje nezbyt
zpracováni tematických map jako závěrečná etapa nost rozpracování kvalitativně nových metod ř'ešenÍ
představuje proces cílevědomého optimálního šíření
úkolů kartografické genera,lizace pomocí samočinných
informací vybranými způsoby kartografického zobra
počítačů modelováním jednotlivých stránek procesu
zovánÍ. Při automatizovaném zpracování map ne
tvůrčího myšlení člověka. Jedná se o problém vytvoře
zbytně vyvstává úkol projcktování a konstrukce systé
ní umělého intelektu v kartografii, založeného na heu
mů kartografických znaků na základě logickomatema
ristických řešeních. "Heuristika - to je soubor pra
tických a heuristických popisů, což je nezbytnou pod
videl k zobrazení intuitivní teorie do formální (logické,
mínkou pro automatizované provedení znaků na kres
matematické)" [9]. Heuristická řešení jsou v postu
lících automatech [20, 21].
pech vyhledávání jednotlivých (avšak vzájemně spo
jených) složek řešení, jež se v konečném výsledku for
V současné etapě rozvoje kartografie se mnoho po
malizují a nabývají na ::;trohosti [17].
zornosti věnuje jazyku mapy, strukturní analýze zna
Společně s kybernetikou vznikly spory o tom, co
kových systémů, stanovení zákonů, umožňujících na
cházet nejadekvátnější formy zobrazování předmětů, mohou a co nemohou vykonávat automaty i o rozdě
lení funkcí v systému "člověk-stroj". Zkušenosti
jevů, procesů v mapě. Je to nesporně jeden ze základ
ních problémů kartografické vědy, jehož rozřešeni by z využívání kybernetických metod vedly ke kompro
misnímu řešení - rozdělení funkcí mezi člověkem
umožnilo formovat kartografickou semiotiku. Zevrub
ná kritická analýza prací sovětských i zahraničních a strojem se musí nacházet v optimálním vztahu,
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vyplňujícím nedostatky jedné části systému před
nostmi jeho druhé části. Z tohoto hlediska při automa
tizaci procesů zpracování a využívání mapy vzniká
problém interaktivIÚho styku zpracovatelů a uživatelů
map s automatizovaným kartografickým systémem.
Dialog člověka se strojem se nejefektivněji odehrává
pomocí obrazovek na bázi. problémově orientovaného
jazyka obsluhujícího automatizovaný kartografický
systém. Zde je na místě říci, že v blízké budoucnosti
výrazně vzroste možnost podobného interaktivního
styku, protože již v současné době se zkoušejí systémy,
umožňující styk v přirozeném jazyce. Aktuální je též
problém vstupu zobrazované informace do počítače
nikoliv postupně - znak za znakem, nýbrž najednou
- paralelně. "Objev výpočetních systémů, jež využí
vají paralelní vstup údajů zdůraznil prvořadost problé
mu grafických jazyků. Začalo se hovořit o strojovém
přepracování "obrázku" na "obrázek" [9]. Pro karto
grafii se tím vytvářejí předpoklady k vytvoření stro
jového formalizovaného kartografiokého jazyka.
Zmíníme ještě jeden perspektivní směr automatizaoe
v kartografii, který je založen na využití grafických
obrazovek s velkou rozlišovací schopností a grafických
zařízení, konstruovaných jako tzv. "mikrofilm-plote
ry". Kartografický obraz, vytvořený na obrazov
kách těchto přístrojů má specifické přednosti, které
nejsou vlastní tradičním mapám. Některé z nich
jsou - možnost rychlého získání různých variant map,
transformace obrazu, vytvoření trojrozměrných obra
zů, získání filmů na samočinném počítači pro předvá
dění dynamiky jevů v prostoru i čase. Například,
ilustrace difuzního procesu prostorového rozvoje geo
grafických jevů; změny prostorových jevů v čase 
interpolovaná zobrazení mezi "strojovými" mapami
vyhotovenými pro jednotlivá data je možno získat
interpolací různými polynomy atd.

Automatizace kartografické metody výzkumu
"Prozkoumání jednoty dvou hlavních aspektů karto
grafie, zejména zpracování a využití map, jako ucelené
ho systému vzájemně spojených procesů podněcovalo
a podněcuje zavedení automatizace do mnohotvárných
forem využití map" [16]. Každý konkrétní výzkum
vyžaduje zpracování modelů se zaměřením ke stano
venému cíli. Jestliže výchozí mapy-modely nevedou
k řešení stanoveného úkolu, potom se použijí různé
úpravy výchozích mB,p k získání odvozených map·mo
delů, různých typů číselných modelů, matematických
modelů atd., jež v souhrnu nebo v určitých kombina
cích řeší zkoumaný problém.
Logicky jsme dospěli k tomu, že formálně metodic
kým základem výzkumů je matematickokartogra
fické modelování, jež zahrnuje a je podmíněno auto
matizací. M:atematickokartografické modelování po
tvrzuje správnost teze K. A. Sališčeva o jednotě dvou
hlavních aspektů kartografie - zpracování a využití
map, protože úzce spojuje kartografické procesy těchto
aspektů do jednotného systému.
Zdrojem informací při sestavování map mohou být
nejen mapy [ačkoliv se nevylučují], ale i přímá měření,
statistické údaje, aerokosmické materiály aj.; avšak
konečným produktem musí být mapa (soubor map).
Zdrojem informací při využití map pnrozene JSou
mapy, ale výsledek výzkumu může být předložen

v jiných formách - popisech, grafech, blokových dia
gramech atd. Nevylučuje se též kartografické zobraze
ní výsledků formou různých odvozených map, na
příklad barevných ploch, gradientů strmosti a expozi
ce svahů, horizontálního a vertikálního rozčlenění re
liéfu, hustoty objektů aj.
Současné

automatizované kartografické systémy

umožňují vytvářet v automatizovaném režimu (včetnfr
interaktivních postupů) většinu druhů odvozených
map, spojených s přetvořením struktury, studiem vzá
jemných vztahů a dynamiky jevů. Tím se automatiza

ce procesů zpracování a využití map zakládá na jed
notné teoretickometodické a technické základně.
Závěrem je třeba uvést, že automatizace v tematické·
kartografii v mnoha případech umožňuje proniknout
do dosud neznámé oblasti skutečnosti. Napomáhá
pokroku v kartografické vědě a vyžaduje, aby tema
tická kartografie nebyla omezována ohraničením
nedokonalých automatizačních prostředků, ale byla
vybavována nejnovějšími automatizovanými systémy
a využívala soudobé perspektivní ideje a metody.
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Geologické lineame..n ty z kosmických
snímků
528.88:551.1

1. Úvod
Pohled na Zemi z kosmu je velmi cenný pro geology.
Na snímku z kosmického prostoru je možno přehléd
nout a zkoumat velká teritoria, studovat strukturu
zemské ků.ry, její zlomy a vyhledávat přímé i zakř.ive
né lineamenty, které mohou být ve vztahu k hlubin
ným nebo i povrchově blízkým geologickým jevům.
Z průběhu geologických lineamentů získaných na
podkladě kosmických snímků lze usuzovat na výskyt
přírodních zdrojů.

Na základě studia kosmického
efektivněji k vyhledání přírodního

snímku lze dospět
zdroje, než při tra
diční pozemské prospekci. V SSSR znamená využívání
kosmických informací při hledání ložisek ropy a plynu
roční úsporu více jak 100 milionů rublů [I). Uvádí se
například, že výsledky pětiminutového fotografování
povrchu Země z kosmu jsou ekvivalentní výsledkům
dvouročního fotografování pomocí speciálního letadla
nebo 80ti roční práci pozemských geologických skupin.
Kdyby se průzkum ropných a plynových polí prostřed
'nictvím kosmických snímků urychlilo 5 %, znamenalo
by to národohospodářský efekt ve výši 2 miliard
rublů.

f~ Kosmický snímek však není takovým obrazem zem
ského povrchu,aby zřetelně zobrazoval geologickou
strukturu a jasně vyzdvihoval geologické lineamenty.
Na snímku se zemský povrch jeví jako tónový obraz
o pomčrněmalém rozpětí maximální a minimální
hustoty. Interpretace geologických lineamentů z tó
nových snímků není jednoznačná a geologové-specialis
té se v grafickém vyjádření tahů rozcházejí [2]. Za
účelem snadnější interpretace je zapotřebí snímky
fotograficky upravit. Jako nejvhodnčjší se jeví pře
vedení tónového snímku na perovku, tj. převedení
stávajícího tónového rozsahu charakterizovaného ma-

dulovanou šedou barvou do dvou extrémních hustot
bílé a černé.

2. Stávající postupy
První postup vyvinula v roce 1966 firma Kodak a to
pro účely fotografie architektury. Postup byl nazván
tone-line process a byl náhradou za klasický postup
spočívajíoí na využití Sabattierova jevu [3]. Postup
se opírá o negativ a jeho rozměrovč shodný diapozitiv.
Negativ a diapozitiv se smontují tak, že se dotýkají
podložkami vrstev, tj. obrazové části se nacházejí na
vnější straně. Smontované části se vloží spolu s citli
vým materiálem do kopírovacího rámečku. Rámeček
se nechá rotovat na disku gramofonu a při osvitu se
použije šikmého osvčtlení. Výsledkem zpracovatel
ského procesu má být negativ s černými liniemi a to
na místech, která jsou na rozhraní tonalit původního
negativu (diapozitivu). Tone-line process byl používán
od roku 1969 Vojenskou kartografickou službou USA
pod názvem "pictoline proCe8S". K výsledkům však
byly vysloveny výhrady. Za účelem získání lineamentů
z kosmiokých snímků byl proces aplikován dvěma
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Foto:

universitními geologickými pracovišti a to v původní
versi [4] a pozměněné formě [5].
Nedostatkem publikovaných postupů [4] a [5] jsou
nedefinované a nesledované fotometrioké parametry
na procesu zúčastněných medií a to jak vstupujících,
tak meziproduktů. Tím postup ztrácí na své standar
dizaci a opakovatelnosti. Jeho aplikace v původní
formě nepřinášela požadované výsledky.

3. Postup SDPZ
Autor příspěvku vyvinul v rámci řešení úkolu státIúho
plánu rozvoje vědy a techniky ve Středisku DPZ GKP
technologii, v níž byla myšlenka převodu tónového
snímku na perový z části pozměněna a postup pro
pracován co do exaktnosti [6]. V postupu SDPZ se
vychází z důkladných znalostí senzitometriokých
vlastností fotografiokých materiálů, řizeného procesu
jejich zpracování a sledování přenosu rozhodujících
optických hustot. Postup charakterizují následující
pracovní úkony:
Originální snímek, kterým je negativ zemského po
vrchu, má zpravidla tónový rozsah o poměrně malém
rozpětí ---, např. L1D 0,3. Snímek je třeba převést na
diapozitiv o vyšším tónovém rozsahu a to s využitím
velmi strmě pracujícího materiálu - obr. 1. V této
pracovní fázi se musí plně uplatnit znalosti o ovládání
průběhu strmosti v závislosti na vyvolávací době
a době osvitu. Za tím účelem se od strmostně vyhovu
jícího filmového materiálu zhotoví provoznísenzitogra
my. Senzitogramy se proměří a příslušné hustoty slouží
ke konstrukci grafu, kterým se proces řídí. Sledování
přenosu korespondujících hustot z negativu snímku
na jeho diapozitivní kopii by bylo obtížné, a proto je
třeba průběh přenosu sledovat na připojeném šedém
stupňovém klínu. Za tím účelem se vyhledá na nega
tivu nejsvětlejší a nejtmavší místo Dmaro "ea a Dmi" neg
a k těmto hodnotám shodné, ale většinou nejbližší
hodnoty hustot na stupňovém klínu. Tónově· pře-

Duňa Součková,

GKP v Praze, n. p., SDPZ

vratné hodnoty extrémních hustot (Dmaro neg = Dmi" dia
Dmi" "eg = Dmaro dia) se musí nalézat na přimkové části
strmé senzitometrické charakteristiky použitého ma
teriálu.
Dalším krokem je vytvoření kontaktního, hustotně
reverzniho negativu od zhotoveného diapozitivu. Ob
dobně i zde je třeba předem zhotovit pro použitý
fotografický materiál senzitogramy a potřebnou gra
fickou pomůcku. Zhotovení rozměrově shodného, ale
hustotně reverzního média má následující cíl: Ph slíco
vání reverzního negativu s diapozitivem musí dojít při
pozorování průsvitem k vytvoření téměř stejnoměrné
šedé hladiny, tj. rozpětí hustot je prakticky nulové
a hustota v celém průběhu má mít téměř konstantní
hodnotu.
Smontovaná dvojice "reverzní negativ a diapozitiv"
již slouží k vyhotovení perokresby. Mezi oběma pod
klady je však třeba zvětšit distanci, a to vložením
průhledné plastické fólie. Při kopírováni se uplatní
funkce "neostré masky" [7].
Montáž osvitneme na materiál pro perokresbové
práce, a to v kopírce s bodovým světelným zdrojem.
Při osvitu pokládáme montáž do jednoho rohu kopírky
za účelem šikmého osvětlení. Současně celkovou dobu
osvitu rozdělíme na 8 dílčích osvitů, přičemž při kaž
dém dílčím osvitu po otáčíme o 45°. Výsledkem je
diapozitiv zvýrazněných fotolineamentů - obr. 2. Pozn.
Původní výchozí snímky pro malý tónový rozsah
optických hustot, např. L1D 0,3 vylučují reprodukováni
tiskovými technikami a nelze je proto pro srovnání
připojit. Čs. státní norma vyžaduje, aby negativy měly
tónový rozsah optických hustot 1,25 ± 0,25 [8 sub
38].

4.

Závěr

Na podkladě řady experimentů se podařilo v GKP
vyvinout postup, který umožňuje převést původní tó
nové kosmické snímky na perokresbu. Na perokresbo

1987/23

Geodetický

24

Bi

kartografický obzor
33/75, 1987, číslo 1

Kraus, V.: Geologické lineamenty .••

ročník

-vých snímcích jsou zobrazeny fotolineamenty, které
slouží specialistům v návaznosti na tónové snímky
k interpretaci geologických struktur.
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KARTOGRAFICKÉ PRAXE
Petr Roun,
Tiskai'ské závody, n. p., Praha

Klasifikace tiskových písem
podle ON 88 1101
528.935:003.3 [083.741

Chtěl

bych čtenáře upozornit na změnu normy
pro klasifikaci tiskového písma. Oborová norma
ON 88 1101 Klasifikace tiskových písem - latinko
vá písma byla schválena 30. 12. 1977 a účinnosti na
byla 1. 1. 1979, ale v kartografické literatuře se roz
dělení písma podle této normy vždy neuplatňuje.
Vzhledem k tomu, že otázka klasifikace písma
spadá do sféry zájmu poměrně úzkého okruhu kar
tografů, zabývajících se kartografickou polygrafií,
omezím se pouze na objasnění základníCh rozdílů.
Případným zájemcům o ucelenější vysvětlení mohu
doporučit kromě textu samotné normy ještě článek
Jana Solpery v Typografii 9/1977.

Na základě tohoto přístupu bylo vytvořeno osm
skupin písem, vhodných pro sazbu delších textů,
které se využívají též v kartografické tvorbě.
1. Dynamická antikva (tzv. renesanční).
2. Přechodová antikva (tzv. barokní).

ON 881101 vychází z rozdělení všech latinko
vých písem do dvou skupin. První skupinu tvoří
písma antikvová (mají různou sílu tahů a serify
neboli patky). Druhou skupinu tvoří písma lineár
ní (mají všechny tahy stejně silné a nemusí mít
patky).' Přechod mezi těmito základními skupina
mi tvoří lineární antikvy, které vykazuji znaky
společné oběma základnlm skupinám - serify jim
zcela chybí, nebo jsou jen slabě naznačeny, tahy
nemají stejnou šíři, ale rozdíly bývají jen nepatrné.
Dalším členěním je členění podle charakteru
kresby: na písma dynamická (mají rukopisný cha
rakter a z toho vyplývající diferencovanou šířku
jednotlivých liter) a statická (kresebného charak
teru, která- až na nekteré extrémní litery, např.
W, m, Ž, ;, jsou konstruována do obrazce o stejné
šířce).

Obr. 1
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3. Statická antikva (tzv. klasicistická).
4. Lineární písmo serifové (tzv. egyptienka).
5. Lineárni bezserifové statické písmo (tzv. gro
tesk).
6. Lineární bezserifové geometricky konstruované
písmo (tzv. grotesk).
7. Lineární bezserifové dynamické pismo (tzv. gro
tesk).
8. Lineární antikva (tzv. grotesková antikva ).
Techto osm druhu nahrazuje dl'ívejší čtyl'i - an
tikvu, medieval, egyptienku agrotesk.

Pro snadnejší orientaci v problematice je použit
kruhový' graf, v nemž 'le stejných výsečích leží so
be odpovídalící pojmy (obr 1).

ZO ZAHRANiČiA

KOLMAN, J. (ČSSR): Komplexné chápanie geodetic
kých prác pri výstavbe JE
MAGYAR, J. (MĽR): Výsledky geodetických prác pri
výstavbe prvej JE v Paksi
GRITZKA, G. H. (NDR): Požiadavky na geometrickú
presnosť pri yýstavbe
JE
DOBEŠ, J. (CSSR): Posúdenie presnosti vo viacetapo
vých geodetických sieťach
HERDA, M. (ČSSR): Vytyčovacie a kontrolné siete
pri výstay be _JE
PRIAM, S. (CSSR): Určenie náklonu nádoby jadrového
reaktora
PAŽOUREK, J. - RINDA, J. (ČSSR): Geodetický
výskum stability turbinových blokov pri výstavbe JE
FEISTAUER, E. (Carl Zeiss Jena): ASW 101 - auto
matizovaný hydrostatický výškomer z kombinátu
VEB CARL ZEISS JENA

Vedecko-techn ická konferencia
"Geodézia pre potreby jadrových
elektrární"
061.3: [528.48: 621.311.25: 621.0391

V dňoch 19. až 21. 6. 1986 v Nadole pri Žarnovci
(Poľská ľudová republika -- PĽR) usporiadali Spoloč
nosť poľských geodetov (Stowarzyszenie Geodetów
Polskich) Varšava, Oblastný podnik geodézie a karto
grafie (Okrego\vo Przodsiílbiorstwo Geodezyjno-Ka!,to
graficzne - OPGK) Gdansk, Jad!,ová elektráreň Za!'
nowioc (Elektrownia Jadrowa Zarnowiec JEZ)
v Nadole a Podnik realizácie energetickej výstavby
a exportu (Przodsiílbiorstwo Budownicstwa Energotycz
nogo i Eksportu) Varšava vedecko-technicku konferen
ciu s modzinárodnou účasťou pod názvom "Geodézia
pre potreby jadrových elektrární".
V roku 1982 sa začala výstavba prvej jadrovej elek
trárne (JE) v PĽR, lftorá jo lokalizovaná na sevornom
pobreží PĽR nad Zarnovieckym jazerom, približne
50 km severozápadne od troj mesta Gdansk-Sopot-Gdy
ňa. Začiatok výroby elektrickcj flnergie, ktorou budú
zásobované severné vojvodstva PĽR, sa plánuje v roku
1990. Celkove dokončenie výstavby má byť v roku
1994, keď budú pracovať štyri reaktory typu VVER-440
o celkovom výkone 1860 megawattov.
Konferencie sa zúčastnili zástupcovia investorských,
projektových a dodávateľských organizácií, vysokých
škôl, výskumných pracovísk, geodetických a karto
grafických podnikov a yýrobcov geodetických prístro
JOY a pomôcok. Na konferencii bolo prítomných 150
ŠpooicJistov. Zo zahraničia boli prítomní geodeti z BĽR
(1), CSSR (6), MĽR (1), NDR (l) a zástupcovia firiem
Carl Zoiss Jena (2), Wild (l), Sokkisha (l), .Staedtler
(l), Rank Taylor Hobson (2) a Rank Xerox (l).
Za organizačný yýbor konferenciu otvoril inž. Henryk
Lenartowicz - nám.estník riaditeľ á OPGK Gdansk.
Účastníkov konferencie pozdravil zástupca JEŽ mgr inž.
Ryszard Sobczak a riaditeľ OPGK Gdansk inž. Artur
Orzel. Po po~dravných prejavoch bol promietnutý film
"Stavba JEZ" a otvorená výstava geodotických prí
strojov a pomôcok zúčastnených firiem.
Jednotlivé referáty boli r07:delené do troch častí:
1. Rokovanie prvého dňa viedli doc. dr. hab. inž. Adam
Žurowski a mgr inž. Roman Szwarc. V tejto časti
predniesli referáty ~ahraniční účastníci:
PEARN, B. S. (Rank Taylor Hobson): Optické centro
vanie !L_nastav9vanie elektrických generátorov
LUKAC, Š. (CSSR): Komplexnosť geodetických prác
pri realizácii JE

Na záver bych chtel ješte upozornit, že tato kla
sifikace platí pouze pro latinková písma.
Do redakce došlo: 18. 7. 1986
Lektorovala:
Ing. Zdenka Roulová,
GKP v Praze. n. p

2.

Dňa 20. 6. 1986 rokovanie konferencie pokračovalo
druhou časťou referátov. Viedli ho prof. dr hab. inž.
Wojciech Janusz a mgr inž. Antoni Nalepa. Boli
prednesené tieto referáty:

CZEMBOR, P. - RUS, R.: S~av a perspektívy geode.
tických prác pri výstavbe JEZ
CZAJA, J .• CZEMBOR, P. - RUS, R.: Určenie verti
kálnych posunov výškových bodov JEŽ vzhľadom
k východiskovej sieti
CZAJA, J. - CZEMBOR, P. - RUS, R.: Určovanie hori
zontálnych posunov bodov JEŽ vzhľadom k východis
kovej sieti
ŽUROWKSI, A.: Geodetické merania počas výstavby
JE
ŽUROWSKI, A.: Kontrolné merania JE počas pre
vádzky
KNAP, A.: Organizácia geodetického zabezpečenia vý
stayby atómovej elektrárne s reaktorom RBMK-IOOO
z hľadiska efektívnosti
KISIELOWA, N. a i.:Geodetické merania spojené so
speyňovaním základovej pôdy metódou výbychov a so
zakladaním objektov v mieste výstavby JEZ
BOLT, A. - ZADROGA, B.: Meranie posunov vo vybra
ných typoch výskumných modelov základov objektov
JE
POCZOPKO, B.: Aplikácia vybraných metód a techník
diaľkového prieskumu Zeme pri výstavbe a prevádzke
JE
JANUSZ, W.: Problémy geodetickej kontroly bezpeč
nosti práce v elektrárni
CACOŇ, S.: Problém vierohodnosti geodetického výsku
mu deformácií inžinierskych stavieb
KUBERKA, W. WEGNER, A.: Vplyv nedodržaní;'
technológie pri prevádzke turboblokov na výsledky vý
skumu deformácií základov vykonávaných geodetický
mi metódami
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KUCHTA, J. - SAWICKl, L.: Systém diaTkového mera
nia dIžkových a uhlových deformácií
KUCHTA, J. - SAWICKl, L.: Sposobbezdrotového
dialkovóho merania fyzikálnych veličín s číselným pre
nosom výsledkov
KURDALSKI, W. - KUCHTA, J.: Polovodičovó pre
vodníky dlžok a uhlov
3.

Dňa 21. 6. 1986 pokračovala konferencia poslcdným
blokom prednášok pod vedením prof. dr hab. Ínž.
Józefa Czaj a a mgr inž. Ryszarda Rusa. Boli predne
sené tieto rcferáty:

KOPlEJEWSKl, G.: Systém hydrodynamickej nive
lácie SGDN-IO DM
PACHUTA, S.: Laserovo-elektronická metóda presného
vytýčenia rovnobežiek, kolmíc a rovín
BARKOWY, K.: Velmi presné meranie deformácií
líniových železobetónových prefabrikátov
KOBlELA, J. - SPYRA, L.: Meranie deformácií ldu
kového hriadela spalovacieho motora velkého výkonu
geodctickými mctódami
FURST, H. - SPYRA, L.: Nastavenie regulátora polohy
vírivick veTkokapacitných vcntilátorov vzduchu a ply
nov
BORKO"'~, K. - BlZOŇ, L.: Fotogrametrická inven
tarizácia rotačného povrchu
LASKA, W.: Výskum príčin havárií plynojemu typu
MAN na základe analýzy jeho geomctrického tvaru
ZAREBA, A.: Geodetická interpretácia výsledkovme.
rania vertikálnych posunov stavieb na príklade vodnej
elektrárne v Debem
GADOMSKA, M.: Vplyv systematických chýb na pres
nost určenia roviny skutočnej polohy základu
PRATICKA, A .• WASlLlEWSKl, A.: Otázky pres
nosti "priestorových" lokálnych geodetických sietí
Predncscné refcráty ukázali celý komplex geodetic
kých prác pri zabezpečovaní výstavby a prevádzky JE
a nicktorých velkých a na presnosť náročných stavicb.
V diskusii k jednotlivým' rcferátom sa kládol dóraz
na význam geodetických prác pre bezpečnost ptcvádz
ky JE.
Aktívna účasť z ČSSR ukázala na vysokú ~roveň
,geodetických prác pri výstavbe a prevádzke J'E v CSSR.
Účastníci konferencie dostali zborník prednesených
referátov a sedem samostatných referátov dodatočne
zaradených akci jeho prílohu. Kompletný materiál je
'uložený vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie
(VÚGK - OBlS), Bratislava.
Konferencia potvrdila aktuálnost a závažnost danej
problematiky vo všetkých zúčastnených krajinách.
Obdobná konferencia bude usporiadaná pri dokončení
JE.

Ing. Ján Dobeš, oSe.,
Geodetický ústav, n. p., Bratislava,
Ing. Štefan Priam, oSe.,
Výskumný ústav geodézie
a kartografie, Bratislava

Pro

příští

GaKO

připravujeme:

V časopisu GaKO č. 2/87 budou publikovány příspěv
ky, které jsou věnovány sympoziu "Měření posunů
stavebních objektů" (Bratislava 9.-10. 4. 1987).

ZAHRANIČIA

LITERÁRNí RUBRIKA
G. I. - BERI;JANT, A. M. - TIKUl''lOV, v; s.:
kartografija vzgljad v budušěeje
(Geografická kartografie pohled do budoucnosti).
Moskva, Izdatělstvo Moskovs:kogo univerzitěta (MGU),
1986, 228 S., 3 obr. Cena 1 r.40 kOp. Nák'ad 1000 výtisku.
RYČAGOV,

Geografičeskaia
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Nakladatelství Moskevské univerzity vydalo počátkem ro
ku 1986 za redakce G. 1. Ryčagova, A. M. Berljanta a V.
S. Tikunova sborník referátu u příležitosti 80. narOzenin
prof. K. A. Sališčeva, jeldnoho z nejvýznamnějšíCh kar
tografu současnosti, představitele geograf'icko-kartogra
fické školy Moskevské university.
Úvodní stať publikace, zpracovaná presidentem Geo
grafické spole,čnosti SSSR, hrdinou socialistické prácel
akademikem A. F. Trešnikovem, dvojnásobným hrdinou!
socialistické práce, doktorem geografických věd I. D. P.a
paninem a děkanem geografiCké fakulty Moskevs,ké stát
ní university, zasloužilým vědeckým pracovníkem RSFSR
prof. G. J. RygačOIVem, Je věnována zhodnocení tvurčího
přínosu prof. K. A.Sališčeva k rozvoji geogr.afické karto
grafie.
Prof. Sališčev zahájil svoji pedagogickou činnost v 'ro
ce 1931 na geogr.afické fakultě Leningradské university.
V letech 1936 až 1942 přednášel kartografH na MIGA!K.
Od roku 1947 učil na Moskevské, státní universitě, kde
od roku 1950 vedl katedru kartografie. Za údobí svého
pedagogického pusobení vychov,al prof. Sališčev řadu
předníCh sovětských kartografU, kteří,pusobí na vyso
kých školách, ve vědeckých ústavech i ve výrobníCh pod
nicích. Připravil vědecké pracovníky pro NDR, Kubu
a Sýrii. Výsledky vědecké práce prof. Sališčeva jsoushr
nuty do vysokoškolských učebnic, z nichž řada byla vy
,dána i' v jiných světových jazycích, ado článku a refe
rátů, publikovaných v SSSR ,a v zahraničí. V let8ch 1964
až 1972 byl prof. Sališčev předsedou Národní rady karto
grafů SSSR a pozdě1ji čle:nem byra Národního komitétu
sovětskýCh kartografU. Bobatá je rovněž mezinárodní
činnost prof. Sa~iščeva. V letech 1956 až 1972 řídil komi
si pro národní atlasy Mezinárodní geografické í.l:ni81
(IGU], v lete,ch 1964 až 1968 a 1972 až 1976 vykonával
funkci vicepresidenta a v období 1968 až 1972 funkci
presidenta Me'zinárodní kartografické asociace (lCA).
Doikladem meziná'J'odnrho uznáni vědeoké činno'sti prof.
Sališčeva je jeho če1stné členství v geografických spo
lečnostech ř.a:dy zemí (např. USA, Skotska, Itálie, Polska,
Bulharska, Kolumbie J ,a udělení čestných doktorátů Uni
vemity A. Humboldta v Berlíně a Varšavské university.
Dále! je prof. Sališčev nositelem řady státních vyzname
nání SSSR i akademických vyzruamenání ze zahraničí.
V roce 1980 se stal laureátem Státní ceny SSSR.
Vědecká i pedagogH:'ká čInnost pI'of. K. A. S,ališčeva
má vliv na rozv.ojkilI'tognafie nejen v SSSR, aIe i 'v za
h~aničí. V 110ce 1978 prezňdent Mezinárodníka'rtografic
ké asoc'iace prof. F. I. Ol1Il1eHng (Holandsko J při hodno
cení stavu výukykart,ognaliie ve sivětě napsal: ..Ie vše
obecně uzná:vá[!Jo, že podvedením prof. K. A. Sališčeva
sek,atedra kartoglI'afie Moskevské stá'tní univerzity stala
vedoucímkal'1lograflokým -centrem pro výchovu a vědu
v celém světě."')
V dalšich. kapitolách obsahuje pubH,kace vědec'ká P'o
jednání čle~ěná do č~řzá.kl,a:dních okruhů:
- teorie geografiokékartografie,
-'- '2lpracování a využíváni 'tematických map,
- no,vé meto'dy v oblasti temat,i:ckého mapování ,a
- školská kal11:o§rafie.
Kapitolu "Teorie geografické kartografie" z.ahajuje
článek K. A. Saliiščeva ..V š e ob ,e tG:n é věd e c k é P 0
jeH a. metody rozvoje ':k.all'tograf:ie". Autor
se LZde zab~vá otázkami :kartograf.takéh1o modelování,

•J OrmeLing, F. I,: 'Pl'Iofessor K. A. Salich'tc'hev - lIo
nDl'ary Fellow of the leA.ITG Journa!l, 1978, 2, str. 299
až 304.

1987/26

LITERARNl RUBRIKA

Geodetický a kartografickt obzor
ročník 33/75, 1987, i!fs!o 1
27

strukturloua funkct nmp, ohlásu ,kairtografickémfor
ma-ce a komunikace včetně sémloti'ky ,a jazykem mapy.
V závěru autor pojednává o otázkách matematizaee kar
tografie a o pronikáni kaIitogl.1afických metod do o'stat
nich vědnicih dise1p'Un.
V. P. Šockij v článku "P e r s p ek t 'i vn í smě r y
rozvoje s'o větsk é eko n'om i c k ék a r1'o g ra
fl e"hodnotí vý-znam odvětvolVých tema'tieký-ch map a
komplexnfch regtonálnfch atlas,fi pro plánování a říze
nf rozvojee'konomtky obLastí ,a pojednává o metodách
kll!r:tografického 1!pracování k,vantiltativnfch jevu na
těchto mapách ao kiartograficko-mart:emat'ic.kém mode
lování.
A. M. Berljant v čláIllku "I n t e g I' a c e k a T t '0 g r a
Hc,kých a ae,rok'osmických metod" se za
b'ývá ,obecnými teoretickými problémy této integlJa-ce,
klasif1kiací aerokosmickýchlldajů a jej'ich matematic
kým zp'racováním.
B. S. T!i/kunov v pojednání "T e o Tet i ck é smě I' y
rozvoje metod modelo'vání temlatiic'kého
o b s a h u map" !se zabývá některými teoretiokýml
otátkiamrlk,éIIl.1togl1aHckélho modeLoválJlí a jeho metodolo
gU a metOldlkou.
A. P. Zolovskij a G. O. Parohomenko v -článku "M ,a p y
ochr'any přír,ody. M,apy využívání příro
d y - -1; e n den cer IQ z voj e" vyeházlze vzájemného
piisoibení společnosti a přírody a navrhuje syg,tema1:ické
tematické mapmrání, které by umožnilo vědecké sle
dovánf v~voje životního prostředí a teClhnogelJlillí,ch vlivii.
K'lpitola "Zpracování a vyulfvání tematických map"
dbs1ahuje ceH~em čtyři pojednání. Kole!~t!i1V autorfi I. P.
Zaruck'aj'a, A. V. Vo!st'dk01na 'a T. G. Svatkov,a 'V článku
"Sm~lry, problémy a p,erspekHvy r'ozvIQje
JIl a plOV á n í pi' f I' o d y" p'oplsuje dosavadní st'av ma
pováníaž po me!z:inámdní progmmy,použ1v,ané metody.
současné problémy ,a perspe,kitřvy mapováni s využ11:fm
aerokosmických metod.
O. A. Evtějev, V. T. Zulmv lil L. F. Janvarjeva ;v článku
,,'P r 'o b 1 é myt e o r i e, II e t .a d llk Y a P r a x e s 0
cilálně-ekonomic1ké ka'rtografle" se zabý
vajíheuristiclkými vlastnostmi ťohoto druhu tematických
map a možnostmi jeojich vyššího využití v oblasti plá,no
vání a 'řízení.
L. G. Rudenko v článku "P rob 1 é m y v y u ž ív á n f
tem aH c'k Ý ch m a,p p řl pll ána!v án í n áTO d n f
ho h o s pod á ř s t ,v t" hodnotí využití map p1'o územ
ně-výrobní komplexy a funkčně-výrobní systémy a po
jedIllává o metodi!ce vyu:l\ití tema!tl'ckýc'h map ,pro1'ešení
cUmrých repWbl1'kových pmgr,amfi.
V. A. Cervjako'v v článku "N o v i \II. k Y P i' i map o
v á n í pol ( d i s k r lé tl: n í c ,h 'j e v ů" se zabývá teore
tic'kými Má Zkaml :z;obra:zo!váni diSkrétních a kontlnuál
nich jevu a novýmI typy komplexních map, vhodnými
p'ro zpracováni geografickýoh progn6.z s vyuZHlm mate
matických metod.
Vk,ap~tole "Nové metody v tematickém mapováni"
uvádí S. N. Serbenjuk 'v článku "T e II den c e a IP e r
spekti,vy autom'aHzace v,tematic:kékar
t'O g r a f i i" současné problémy, spojené se zakládá
ním a využíváním databázla data.bank pvo matematic
ko-k'artograHcké modelování příI'odních a sociálně-ek,o
nomických jevfi. Za.býváse l10vněž ohLastí automati'Zace
zpracováni tematickýoh map li automatizace met.od kar
tografiokého výzkumu.
J. G. KeIner v článku "K o m pie xn i map o 'v á n í
pří rod II í -c h
z d roj fi s v y užl tf mk o s m I c
ký c hs ním k ů" ,pojednává o různých oblastech vy
užiU snlm:ků z UDZ provyhodnoclO'váni tematických 1 to
pografických tldajů v měř~tku 1:1 mH.a uvádí některé
zkušenosti z elllperlmentálních pmcf.
J. F. Knižniko-v a V. I. Kravcova v -článku "K o s m i c
k é met od y map 'O V á n l vč e r a a d n e s"vyzdvi
hu jí možnosti systema'tlckébo a komlp1lexního tematické
ho mapo'vání svyužlUm družioových snímkii a stávaji
crho f'Ondu topografiokých a geografických méllp; po
ukazuji na nezastupitelnost využ~vánt těchto metod pro
mapováni mimozemských těles, zejména Měsíce a bUz
kých planet, ff UVáděj'! I'Ozl!iš-ovací schopnost snímkfi
poi'fzenýc'h 'riizným[ t~py kOlsm~c.kých apar-atur.

A. V.

Ko~kal.1ev

v

článku

"R e g i on á lní g eo ln

s ys t é myj a k o z á 'k 1a d pro. t e III a
tl ck é map- o v á n i" se za:bý,vá funkcí geoinformač

fOT mač 'll i

ních systémů a jejich vazbou naostatnfinfo'rmačnf sy
stémy používané v náro/dním hospodářství scHem jejich
využ~vání proaUJtamatizované zpracování tematiclkých
map.
B. A. Novakovskij .v ,článku "P rob I é my a pe f
spekU,vy včIeněni dálkovéhopriizkumu
Země a
fot,ogr,amme-tr'ie do geograf<ické
k art o g r ,a f i e" pojednává o vypovídací schopnosti
aerokosmický,ch snímků z hlediska určování kvallltita
tivnl'ch a kvaHtattvních chalJakteristtk potřebných pro
geografický výzkum. Zdurazňuje zejména komplexnost
a časovou /stejnorodostzískávanýcl!:! tlda:jfi a formuluje
směry využíváni aerokosmickýc'h metod v geografU.
Závěrečná lre.pitoLa "Skolská kartografie" zahrnuje
dva příspěvky. L. E. Smirnov v článku "A e r ok o s
ml c k é' m 'e to d Y ve š k o 1 s k é k a r.t o graf 1i"
poukazuje na některé možnosti využití aerokosmlc,kých
sníro:kii a školnlch map při výuce zeměpLsu. Zdiioozňuje
někt,eré' výhody fotoma:p, ,pořízených z aerokosmiokýeh
matertálii, pro proces výuky.
A. I. Preobra.:ženskIl v článku "S oc i á 1 ně - e k on 0
m lc k é map y v p ro c e s u ,v Ý u 'k y" popisuje -histo
rl~ uplatňování ,tematic'kých map ve výuce a _kriticky
hodnotí některé soudobé školní mapy. V závěru před
kládá některá doporučení pro zvýšení tlčinnosti map
v procesu výU!ky na školách.
PublikaCi uzavírá článek K. A. Sališčeva "Sv ě t o v á
ka r to g r a f 1 c 'k á per 1-0 Id tk a vpo 10 Vl IIi ě o s m
d e 's á t Ý chl e t ,a smě I' y jej i c h 'I' o Z voj e. A n a
1 y if: l c k Ý p I' e II. led." Autor zde kritioky hodnatf od
borné časopisy ,vydávané v soctaUstických zemích, v ka
ptta-UstlckýCh zemícl!:! E'v,ropy a vevybraJný,ch zemích
ostatních kontinentii. Plíl hl)dnocení ča,sOIpI'su Geode
tický a kartogralfický obzor uváldi, žepočetčlánkii tý
kajícíc'h se .kartograHev posledním obdOlbi vzrostl, ze
jména zásluhou teoretických studií a prací z obl,astl
dálkového priizkumu Země. Větši pozornost by mohla
bý,t věnována pl'oblematice tematických map. KJadně
jsou zde hodIlioceny i práoe v o'blas11 map velkých mě
řHe'k,publi1'i!ované v Edici VÚGTK. HOdnocení zahrnuje
asi 150 periodIk, 'z nicih 48 k,artogmfických, 42 geode
ticko-'kartografiClkýclb. a 55 geogranckých, a dále ,publi
kace s kart,ograf'ickou tematikou vydávané OSN a mezi
národnfmi vládnhnl i nevládní!m[ organizacemi.
noplňJkem ,publikace je bibliografie prací prof. K. A.
SalBčevaz let 1927 až 1984.
Puibllikace přřnáší na 228 stranách příspěv,ky p'ředních
sovětskýCh geografů akartograffi a dokumentuje vy
Sokou úroveň rozvoje k,artograHe ,v SSSR. Kladem je
1 velmi krátký termtn p.olygl1afiokého zpraclWán~ a vv
dání publikace (!rukop~sy předány do sazby 12. 5. 1985,
vyšlo p'očátkem roku 1986). Náklad publIkace je 1000
výtl:Sků.

Ing. Miroslav MŽk§ovský, CSc.,
ředitel VGGTK

TRIBUNA MLADÝCH

Výstava map GKP v

Třeboni

061.4(084.31: I 528:061.5( 437.101]

V pátek, 30. května 1986, se začali do Třeboně sjíždět
cestovatelé a turisté, aby se zúčastnili "Cesty kolem
Světa". Tato akce, pořádaná časopisem Svět v obrazech,
měla za úkol oslavit cestovatele, jakými byli Marco Po
. 10, Kryštof Kolumbus, Emil Holub, Roald AmundsEln a
oslavit Mezinárodní rok míru prostřednictvím· mírového
poselství Jiříka z Poděbrad.
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Organizátoři

připravili
bohatý program. Největší
dvanáctikilometrov9 pochod kolem rybníka
Svět, besedy s cestovateli a olympionikem, estráda praž
ských umělCl'1 ve Sportovní hale, karneval "Z národů ač
jsme různých", soutěže pro děti na pláži o titul "Světový
pátek", představení Divadla Járy Cimrmana Dobytí se
verního pólu, velká módní přehlídka o nejkrásnější kos
tým cestovatelských vesnic a krojovaný průvod třeboň
skými ulicemi.
Součástí programu akce byla také výstava map, umí
stěná ve výstavní síni Městského kulturního střediska
v Třeboni na Fučíkově náměstí od 29. května do 3. června
1986, kterou připravil Geodetický a kartografick9 pod
ni!, v Praze, n. p. (GKP).
Celou výstavu, počínaje scénářem, stylizací doprovod
ného textu, výrobou panelů včetně instalace exponátů
v Třeboni, zajišťovala ZD SSM GKP.
Na výstavě byla na 20 panelech představena produkce
map GKP pro veřejnost, především těch titulů, které
jsou určeny pro turistiku a volný čas.
První (úvodní) panel podával informace ocelém pod
niku. Na následujících čtyřech panelech byla předsta
vena tzv. ti'etí edice turistických map, která letos, po
vydání zatím posledního titulu - Čťlskobudějovicka, po
kryje téměř celé. (93 %) území ČSR. Na druhém panelu
byl klad listů všech map edice zpracovaný v měřítku
1: 500000, 41 obálek všech dosud vydaných turistickýCh
mapa krátký text o souboru. Na dalších třech pane
lech byly' umístěny charakteristické tituly: Táborsko
1 : 100000, Prachovské skály 1: 10 000, Ještěd a okolí
1 : 25 ODD, Českomoravská vrchovina Pelhř'mo'vsko
1 : 100000, Máchovo jezero 1: 50000, přední i zadní stra
na turistické mapy Teplicko-adršpašské skály,. Brou
movské stěny (přední strana v. měřítku 1 : 25000 a zad
ní strana 1 :50000). Kromě toho čtvrtý panel umožnil
srovnat obsah letní a lyžařské turistické mapy Krkonoš
1 : 50000 a na pátém byla vystavena i turistická mapa
Krušné hory 1: 100 000, l,terá jako koedičn( titul zpra
covan9 společně s. na,kladatelstvím Tourist Verlag Berlin
se poněkud liší od celé edice' vzhledem i značkovým klí
čem. '
Následující tři panely byly věnovány edici plánů. měst.
Bylo vystaveno 25 obálek již vydaných plánů, přehled
ná mapa se zv9razněním sídel, pro které byl plán města
vydán a s rozlišením podle měřítka a druhu plánu (ná
stěnný, knižní, příruční skládaný plán a plán středu
města). Důležité informace o edici podal krátký dopró
vodný text, jehož obsah bylo možno konfrontovat s vy
branými příručními plány Prahy 1: 20000. Ústí nad La
bem 1: 15 000, Brna 1: 15 000 a Českých BudějoviC
1: 15000.
Devátý panel představil návštěvníkům zajímavou
dvouedici - Automapa ČSSR a Poznáváme Českosloven
sko. Jsou to soubory map pro veřejnost, lrteré v poměr
ně velkém měřítku (1: 200 OOOJ souvisle zobrazí celé
území Českoslqvenska, na vydání map ,z prostoru Slo
venska se bude podílet Slovenská kartografia, n. p.
Z celkového počtu 17 plánovaných titulů jich doposud
vyšlo šest. Vrchní část panelu byla zaplněna kladem Us
tů dvouedice s vyznačením již vydaných titulů a infor
mací o souborech, spodní část pokrývalo 12 atraktivně
řešených obálek vydaných titulů. Dále byly vystaveny
přední a zadní strany map obou souborů, aby bylo na
první pohled patrné, že společný topografický podklad
hlavní mapy je doplněn příslušnou mototuristickou (Au
tomapa ČSSR) nebo vlastivědnou '{Poznáváme Česko
slovensko) tematickou nadstavbu, které odpovídá i ob
sah zadních stran - na automapách průjezdní plánky
měst a na vlastivědných mapách plány městských pa
mátkových rezervací.
Na dalších třech panelech bylo možno shlédnout ma
py Československa s ruznorodou tematikou související
s turistickým ruchem: Automapu ČSSR 1: 800 000, Kul
turní památky ČSSR 1: 800000, Chráněná území příro
dy ČSSR 1: 150000, Lázně, zřídla a minerální prameny
ČSSR 1: 1000000 a Obecně zeměpisnou mapu ČSSR
1: 1000000.
15. panel byl věnován Automapě Polska 1 : 750 000, kte
nou byla zahájena nová edice automap evropských so
úspěch měly:

cia1istických států, jež by měly v budoucnu pokrýt pro
stor východní Evropy a umožnit vydání autoatlasu této'
oblasti.
Následující dva panely seznamovaly s třicetisvazko
vým souborem Poznáváme svět, prostřednictvím map Ev
ropa 1: 12 000 000 a Střední Evropa 1: 1 500 000, kladu
listll souboru a krátkého textu.
Závěr výstavy zpestřily tři zajímavé tituly: již páté
vydání Mapy světa 1 : 40000000, Mapy hvězdné oblo
hy 2000,0 s výraznou obálkou a faksmile JUtnerova plá
nu Prahy z roku 1816.
'
Již při vernisáži vzbudila výstava kladn9 ohlas, který
byl vesměs potvrzen zápisy v návštěvní knize. Připo
mínky se týkaly nedostatku některých titulů v obcho
dech. Výstava přispěla k propagaci podniku i resortu.
Ing. Jiří Kanis,
GKP v Praze, n. p.

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACí
RESORT U ČÚGK A SÚGK

Branný pochod

geodetů

52B-05:796.8

V souladu s usnesením ÚV KSČ o zvyšování branné při"
pravenosti obyvatelstva uspořádal n. ,po Geodézie Opava
z pověření Českého úřadu geodetického a kartografic
kého pod záštitou Krajského výboru odborového .svazu
pracovníků. státních orgánů, peněžnictv.í a zahraniČního
obChodu již XII. ročník branného pOChodu geodetů
GEO 50 - 1986.
Branný pochod byl uspořádán na počest 35. výročí
vzniku Civilní obrany a 15. výročí zavedení Jednotného
systému branné v9chovy obyvatelstva v oblasti. Oder
ských vrchů dne 13. září 1986.
Vlastní soutěž probíhala v následujících disciplinách:
pochod mužů na trase 30 lim, žen na trase 20 km v ča
SOVýCh limitech, orientační mikrozávod, střelba ze vzdu
chovky,hod granátem na cíl, odhad vzdálenosti.aazimu
tu bez pomůcek a buzoly. Soutěže se zúčastnilo 9 tříčlen
ných družstev žen a 13 tříčlenných družstev mužů.
z celého resortu.
Slavnostní nástup závodníků a čestných hostí se usku
tečnil V prostorách Památníku ostravské operace v Hra
'byni, kde byl také závod odstartován. V krátkém pro
jevu přivítal závodníky a čestné hosty ředitel n. p. Geo
dézie Opava Ing. Jiří Rozkošný, jmenovitě předsedu
okresního odborového svazu zaměstnanců státních or
gánů s. Drahoslava Petrovského, ředitele KGKS Ing. Zde'Ď
ka Hašu, předsedu ZD KSČ s. Oldřicha Kalmuse á zá
stupceČÚGK. V rámCi závodu čestní hosté a doprovod
závodníků si prohlédli expozici Památníku ostravské ope
race.
V závodě, 'který proběhl dle dispozic, bylo i pře'S nepří
znivé počasí dosaženo dobrých výsledkú.
Umístění družstev:
Mu ži:
1. Geodézie Pardubice ve složení Kácovsk9, MUhlhanzl
a Daniel.
2. Geodézie České Budějovice - Souček, Lunda, Balek_
3. Geodetick9 a kartografický podnik Praha - Růžička,
Daňhelovský a Průša.
Žen y:
1. Geodézie Liberec ve složení - Sýkorová, Šikolová
a Bočková.
2. Geodézie Pardubice - Hanáková, Lásková a Vomoči
lová.
3. Geodézie Brno - Pařízková, Skřičková, Fridlová.
Umístě:ní

v jednotlivcíCh:

M u žl:

1. Kácovský -
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ZE ŽIVOTA ...

Třída

2. Onderka - Geodézie Opava
3. Miihlhanzl - Geodézie Pardubice
4. Daniel - rovněž Pardubice
5. Koutský - Geodézie Praha

ČSS~

2. Kopejska - Škoda 130 L, Ml. Boleslav - CSSR
3. Bobek J. - Škoda 110 L, Litoměřice - ČSSR

Zeny:
1. Hanáková - Geodézie Pardubice
2. Skřičková -\ Geodézie Brno
3. Sikolová - Geodézie Liberec
4 .. Mužíková - GKP Praha
5. Bočková - Geodézie Opava.

Třída

Cl:

1. Santerini - Lancia Delta 1300, Itálie
2. Bobek E. - Fiat 125 P, Teplice - ČSSR
3. Massel - VW Golf, NSR

Kladem celého závodu bylo, že v letošním roce došlo
ke snížení věkového průměru účastníků - nová mladá
generace geodetů z resortu se zúčastnila ve větším po-'
čtu.

Slavnostní předání cen se uskutečnilo v Zámecké
restauraci v Hradci nad Moravicí. Čestné ceny -- Putov
ní poháry - pl'edal závodníkům předseda Českého úřadu
geodetického a kartografického s. Ing. Jaroslav Ondrů
šek, který v úvodu poděkoval závodníkům a organizáto
rům za dobré výkony, dobrou připravenost a účast na zá
vodech.
Další ceny a diplomy předali závodníkům ředitel n. p.
Geodézie Opava Ing. Rozkošný a ředitel KGKS Opa,va Ing.
Haša.
Zá'věrem Ing. Rozkošný jménem organizátorů podě'ko
val všem za účast a pozval je na XIII. ročník přeboru,
který se uskuteční v roce 1987 v Řece v okrese Frý
dek-Místek.
Vdclav Kadlec, CVGK

ZPRÁVY Z KRAJŮ
Byl jsem na zajímavé

B:

1. Ing. Bahyl- Škoda 130 L, Praha -

Třída

C2 :

1. Giovagnoni -

Absolutní

Peugot, Itálie

pořadí:

1. Santerini-de Palma, Lancia Delta 1300, Itálie
2. Bahyl-Polesný, Škoda 130 L, Praha, ČSSR

3. Brojír-Koštejn, Fiat 127, Vlašim, ČSSR.

Zlaté, stříbrné a vavřínové věnce byly spolu s pIa.
ketami odměnou vítězům, rozdány byly i věcné dary.
Mimořádnou cenu za nejpravidelnější jízdu dostala
posádka Paolotti Mauro (syn) a Paolotti Carlo (otec).
Syn je po obrně, těžce invalidní na všechny končetiny
a postižena je ijeho řeč. Za pečelivé starostlivosti svého
otce však se svým Volvem přijel až z jihu Itálie, aby se
zúčastnil této soutěže.
Další účastník soutěže byl Martin Massel z Freibergu
v NSR, jehož invalidita - amputace obou paží - byla
před lety způsobena zásahem elektrického proudu vy
sokého napětí. Přesto však neztratil vůli žít. Dnes -je
mu 54 let, učí ve škole a ve svých 49 letech si ,pořídil
Volkswagen - Golf s automatickou převodovkou a zaří.
zením na ovládání auta nohama.
Vlastní slova Martina Massela, kterému byla udělena,
také zvlá§tní cena za nejobdivu
jsem do Ceskoslovenska, abych
svým invalidním přátelům dodal víry v život. Člověk
nosmí resignovat pod tíhou nepříznivého osudu. Vždy
je nějaké východisko, vždy musí zvítězit vůle k žití 
život za to stojí. I když jsem nepřijel kvůli závodům,
těší mne nesmírně 3. místo. Budu-li zdráv, přijedu příští
rok znovu, moc se mi u vás líbilo!"
Svoje slova dokazuje tím, že opravdu žije plnohod
notným životem. Myslím, že si zvláštní cenu zasloužil
nejen pro svůj sportovní výkon, ale zejména za vítězství
nad svým osudem.
Atmosféra, kterou uměli vytvořit sportovci - invali
dé, z převážné většiny se pohybující na pojízdném
křesle, byla příkladná.

kromě ceny za umístění,
hodnější-výkon: "Přijel

soutěži

79'6.6

Ve dnech 14. a 15. června 1986 se na autodromu v Mostě
konal již II. ročník ceny ÚV Svazarmu v soutěži ruč
ního ovládání vozidel invalidními řidiči. Organizátorem
byla opět Základní organizace Svazarmu Geodézie n. p.,
Liberec.
Proti loňskému ročníku se sice soutěže nezúčastnil
bývalý pilot formule 1 Clay Regazzoni, ale i tak byla
účast mezinárodní. Se svými doprovody přijeli soutě.
žící z Jtálie (6 osob), z NSR (2) a z NDR (4) a samozřej
mě z Ceskoslovneska (48 osob). Všech 30 posádek absol
vovalo na mosteckém okruhu jednu tréningovou a dvě
soutěžní (tříkolové) jízdy. Mezi startujícími nebyl loňský
absolutní vítěz Jiří Bergr, který letos patřil mezi hlavní
organizátory soutěže.

Poděkování patří ,kapitánu a spoluzakladateli těchto
závodů s. Bergrovi, UV Svazarmu, jmenovitě s. Jarešovi,

který předával spolu s ředitelem soutěže s. Moravcem
a sportovním komisařem s. Votavou ceny vítězům.
Poděkování patří nejen našim členům ZO Svazarmu:
Aby posádky dokázaly svoji zručnost, byly na auto
předsedovi s. Moravcovi, s. Ing. Procházkovi, s. Ing.
dromu umístěny troje "kuželky" pro slalom, jedna
Václavů, s. Šádkovi, ale i dalším, kteří ve svém volném
"šikana", slalom mezi polystyrenovými bloky a dva
čase přišli pomoci, z nichž jmenuji alespoň s. MUDr.
stometrové úseky, které bylo nutno projet za 10 sekund' Nedvěda a vedoucího autodromu s. Kunského.
(jízda pravidelnosti). Nesplnění nebo částečné splnění
Jsem přesvědčen, že soutěž prokázala způsobilost
těchto úkolů bylo penalizováno trestnými body a jejich
invalidních řidičů řídit velmi úspěšně automobil.
absolvováním byla vlastně jízda zpomalována, přičemž
Uvědomili jsme si také, jak je pro ně automobil důležitý"
se měřila doba průjezdu všech tří kol a rychlost byla
aby se mohli plně zapojit do života i do práce,
rozhodující.
Spolu s Mladou'frontou-(výtisk z 16, června 1986) mo
Posádky byly rozděleny do tříd - podle výkonnosti
hu jako člen čestného předsednictva této soutěže pro
motorů svých automobilů: do 35 kw (třída A), od 36 do
50 kw (třída B), od 51-65 kw (třída 0 1 ) a nad 65 kw hlásit, že na těchto závodech skutečně nebylo poraže
ných, neboť zvítězili všichni svou nezlomnou vůlí žít.
(třída C2 ). Po skončení soutěžních jízd byly vyhlášeny
Podařilo se zorganizovat soutěž, která by měla pokračo
výsledky soutěže:
vat i v budoucnosti. Byla to soutěž zajímavá a v mno
hém příkladná i pro nás zdravé!
Třída A:
1. Brojír - Fiat 127, Vlašim - QSSR
2. Misík - Fiat UNO, Praha - CSSR
3. Ing. Liška - Trabant 601, Praha - ČSSR

Ing. Vlaaimír RorIr,
feaitel KGK.S 'IJ Liberci
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NEKROLOGY
Zemřel
92.

Doc. Ing. Jaromír

Němeček:

Němeček

528

Dne 16. Njna 1986 zemřel ve věku nedožitých 75 let
Doc. Ing. Jaromír Němeček, jihočeský rodák, absolvent
zeměměřického inženýrství Vysoké školy speciálních
nauk ČVUT z roku 1936.
~;> Před válkou působil jako měřický inženýr na Sloven
sku v Inspektorátu katastrálního měření v Trenčíně,
po roce 1939 pracoval v Katastrálním měřickém úřadu
v Praze. V roce 1946 nastoupil k osidlovací komisi
ministerstva zemědělství v Mariánských Lázních, v níž
působil 3 roky. Poté vykonával funkci krajského tajem.
níka Jednotného svazu českých zemědělců nejprve
v Karlových Varech a později v Praze. Od roku 1951
byla jeho praktická. činnost zaměřena na oblast pozem
kových úprava jiných projekčních a geodetických prací
pro zemědělství. V této oblasti pracoval zpočátku jako
projektant, později vykonával vedoucí funkce (vedoucí
atelieru v Agroprojektu, vedoucí projekční skupiny na
Okresním středisku přípravy zemědělských investic
v Praze). Svých bohatých praktických zkušeností
později využil jako přednášející ,pĚedmětu P07;emkové
úpravy na katedře geodé7;ie a PU OVUT, s níž externě
spolupracoval od r. 1961 a v roce 1964 na ni přešel jako
zástupce docenta. Po habilitaci v r. 1967 7;de působil

528.414
NOVÁK, Z.
Comparaison de . Ia méthode de ray:iJ,n avant el de
retour
Ge6deUcký a kartografický obzor, 33, 1987, No. 1,
pages 2-9, 10 i!lustrations, 5 planches, 6 bibl!o
graphies
Analyse théorétlqu€ i de deux méthodes élémen'taires
géodésiques de. détermination de la sltuatiOn des
poInts. Déterminatlon de I'erreur moyenneet des pa
ramětres des ell!pses ďerreurs.
Démonstratlon des
avantages et des défaUlts de la. méthode sur exemples
concrets.

až do odchodu do důchodu y r. 1977 jako docent. Ještě
po odchodu na zasloužený odpočinek spolupracoval
s Výzkumným ústavem melioračním ve Zbraslavi při
řešení výzkumných úkolů, týkajících se organizace půd.
ního fondu.
.
.
Během svého působení na vysoké škole se významně
zasloužil o reorganizaci náplně předmětll Pozemkové
úpravy, permanentně do něho vnášel inovace, rea.gující
na vývoj v praxi, s níž pyl v neustálém styku.Prostřed
nictvím své činnosti v OSVTSovlivňovali dění v prnxi.
Jako předseda a vědecký tajemník sekce pozemkových
úprav při VTS pro zemědělství se podílel na organizo
vání l-ady celostátních akcí. Pracoval rovnJ:íž v komisi
péče o zemědělskou krajinu ph 1. údboru OAZ.
Bohatá je jeho publikační činnost. Uveř-ejnil řadu
příspěvků v různých sbornících a v odborných časopi
sech, kromě jiného i v tomto časopisu. Je autorem skript
a byl vedoucím autorem rozs~hlého sborníku o výstavbě
polních cest. Reprezentoval OSSR na mezinárodní kon
ferenci v Jerevanu, kde přednesl příspěvek.
Za jeho všestrannou činnost odbornou i pedagogickou
mu byla udělena čestná uznání, diplomy a pamětní
medaile "Za budování a rozvoj socialistického země
děIRtví".

Studenti, spolupracovníci a přátelé budou na docenta
vzpomínat jako na člověka, který byl vždy
plný elánu a optimizmu, korektní ve vystupm ání
a který posunul vývoj své disciplíny o další krůček
Němečka

vpřed.

Čest jeho památce!

problémaUques - l'automatlon des Informations, sur
tout la banque des données, le traltement loglco-ma
thématique des informatlons (surtout le mOdelage ma
thématlco-cartographique), l'élaboratlon automatisée
des cartes et automation de la méthode cartographi_
que de recherches.
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DOBES, J. - NAZAD, M.
Evolution de l'élaboration et renouvellement de cartes
II grandes échelles en Slovaquie et ses perspectives
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 1, pa
ges 10-17, 1 i!lustration, 2 planches, 11 blbliographies
Evolution breve des fonds de carles! II grandes écheUes
en Slovaquie jusqu' II la déterminaUon de la ta che
"Elaboration et renouveUement du fonds de carles
(BOMF)" ordonné par déclsion du Gouv8D?nemenl Slo
vaque No. 134/1971 au Bureau slovaque de GéDdésie
et Cartographie pour les années du 5e et 7e Pian Quln
quenna!. RéalisaUon de la tachedu point de vue tech
nique et d'organisation. Etat du fonds de cartes 11.
grandes échelles aprěs I'accomplissement de la tache
BOMF. La carte de base de la Tchécoslovaqule a gran
de échelle (ZMVMJ. Perspectives ďélaboratlon el de
renouvelJement ultérieurs du fonds de carles 11. grandes
échelles par élaboration de la carte de base (ZMVM).

KRAUS, V.
Linéaments géologiqnes des photographiesspatia1es
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 1, pa
ges 22-24, 2 illustrat!ons, 8 bibliographies
Procédé technologlque pour transmission de photo
graphies spatiales virées sur. dessLn en tralt pour la
préparation des bases relatlves au dessin de Jinnéa
ments géologlques.

528.935:003.3(083.74 )
ROUN, P.
528.94:65.011.56
SERBENJUK, S. N.
Tendances et perspectives de l'automaUo,n dans 1a
branche de la cartographle spéciale
GeOdetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 1,
pages 17-22, 23 blbUngraphles
Changements essentiels dans l'évoluUon cartographl
que comme résultat du prolgres sclentifico-technique.
L'automatlon de la cartographie spěclale et domaines

Classlfication des
norme ON 88 1101
GElndetlcký a
pages 24-25

caractěres

kartografický

ďimprimerie

selon

1a

obzor, 33, 1987, No. 1,

Utlllsation et contenu de la norme ON 881101. Divl
sion des caractěres latins et réparUtion des caracte
des ďaprěs le dessln, complémenté par graphe cir
cula!re.
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NÁRODNí BOHATSví

••

ČESKOSlOVENSKA
Zabývá se národním bohatstvím

Z

hledisko teoretického

i pwktického, uvádí meto,dologické ar metodické otázky
i konkrétní ,fakta o ,stavu a

struktuře

národního bohatství

ČSSR, o jeho přeměnách a rozvoji. V závěru je metodic'

ký návrh výpočtu hodnoty národního hospodářství ČSSR.
132 stran, 16

FINANČNí

obrázků,

64 tabulek, brož. 15

K,čs

PIÁNOVÁNf

V PRŮMYSlU

Zabývá se otázkami finančního ;plánování ve vyhraných
průmyslových odvětvích,

tvorbou finan'čních zdrojů a vy·

užitím prosNedků vázaných ve výrobních fondech; věnuje

-

pozornost i rozpisu
peň ,řízení

ar

výběru

úkolů finančního

plánu na' nižší stu·

kritérií pro hmotnou zainteresovanost.

176 stran, 4 obrázky, 7 tabulek, váz. 33

Kčs

OBJEDNÁVKY VYŘIZUJEME 00 VYČERPÁNi ZÁSOB

Zde

odstřihněte

a pošlete na adresu SNTL - Na kladatelství technické literatury, odbytové oddš:ení,
Spálená 51, 11302 Praha 1

OBJEDNACi LiSTEK
. Objednávám[e)

závazně

...... výt. Snopek: Národní hO'S1l2dářství Ceskoslovensika
.... " výt. Finanční ,plánování v průmyslu

Jméno a

Datum

přesná

adresa

(čitelně),

PSe

Razítko -

Podpis

