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528.425.1 :681.3.05
MICIETOVA, E. - MINAROvA, O.

Komplelmf dllllt61ny model reliéfu a Interpolailné me-
t6dy
6eodetlcký a kartografický obzor, 34, 1988, Č. 7, str.
165-173. 16 obr., lit. 9
Na základe komplexného dlgltálneho modelu reliéfu
sa rlešl problematlka Interpolačných metOd prl mode-
lovan! prlestorových štruktůr a rozoberajů sa vlast-
nostl nlektorých splajnových a polynomických funk-
cli prl modelovanl výškových pol!.

528.486.1: 528.088.3: 528.11
NovAK, Z. - PROCHAzKA, ).
Hodnoceni přes nosU při vytyi!odnl pol6rnl metodou
a protln6nlm vpřed
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, Č. 7, str.
173-179. 9 obr., 1 tab., lit. 6
Hodnocen! přesnostl vytyčen! bodu, rozměru a tvaru
objektu protlnán!m vpřed a polárn! metodou. Porovná-
n! obou postupt1 na konkrétnlch př!kladech a rozllše-
nim vlivu podkladu a vlivu vytyčen!.

528.8: (528.9:37)
SMIRNOV, L. Je.
Aerokosmlcké metody ve Ikolnt kartollraru
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, Č. 7, str.
179-183, lit. 22
Vliv dálkového prt1zkumu Země a aerokosmlckých
metod na, školn! mapy a výuku. Mapová Informace
a jej! funkce v učebn!m procesu, požadavky klade-
né na školn! mapy. Možnostl využIti kosmických sn!m-
kt1 pro školn! mapy a jejich problematika. Fotomapy
ve školách. Vědeckotechnický rozvoj v dldaktlce.

528.425.1 :681.3.05
MIt141t1ETOBA, ·E. - MIt1HAPOBA, O.

KOMnneKcH811 IIHCIlpoB811 Mo.qenb penbeCll8 H HHTep-
nonllllHOHHble MeTo.qbl

reoAe3HuecKHH H KapTorpaCllHuecKHH 0630p, 34,
1988, N° 7, CTp. 165-173, 16 pHC. nHT ':)
Ha OCHOBaHHH KOMnneKCHOH IIHCIlpOBoH MOAenH
penbeClla pewaeTclI npo6neMaTHKa HHTepnonllllHoH'
HblX MeTOAOB npH MOAenMpoBaHHH npocTpaHcTBeH-
HblX CTPYKTYP, a TaKlKe paccMaTpHBalOTclI CBoHcTBa
HeKoTopblX "cnnaHH" H nonHHOMHueCKHX CIlYHKIIHH
npH MOAenHpoBaHHH B~COTH~X noneH.

528.486.1 :528.088.3:528.11
HOBAK, 3. - npOXA3KA, R.
OlleHK8 TOllHOCTH npH reo.qe3HllecKoM P83ÓHBK8 no-
nllpH~M MeTo.qOM H MeTo.qOM 38celleK Bnepe.q

reoAe3HuecKHH H KapTorpaCllHuecKHH 0630P, 34,
1988, NO 7, CTp. 173-179, 9 pHC., 1 Ta6., ~nHT. 6
OlleHKa TOllHOCTH pa36HBKH nYHKTa, pa3Mepa H CIl0P-
Mbl o6beKTa nocpeAcTBoM MeTOAa 38ceUeK BnepeA
H nonllpHblM MeTOAOM. CpaBHeHHe 060HX MeTOAoB
Ha KOHKpeTHblX npHMepax a TaKlKe nocpeACTBOM
pa3nHueHHlI BnHIIHHlI OCHOB~ H pa36HBKH.

528.8: (528.9:37)
CMIt1PHOB, 11. E.

A3pOKocMHllecKHe MeTo.qbl B WKonbHOM KapTorpa-
CIlKK

reoAe3HuecKHH H KapTorpaCl>HueCKHH 0630P, 34,
1988, N° 7, CTp. 179-183, nHT. 22
BnHlIHHe AHCTaHIlHOHHoro 30HHpopoBaHHII 3eMnH K
a3pOKOCMHueCKHX MeToAoB Ha yue6Hble KapTbl H
o6yueHHe. KapTOrpaCl>HuecKall HHCI>opMallHlI H eH
Cl>YHKIlHlI B yue6HoM npollecce, Tpe6oBaHHlI, npeAb-
lIBneHHble Ha yue6Hble K3pTbl. B03MOlKtiOCTb HC-
nonb30BaHHII KOCMHUeCKHX CHHMKOB .linII yue6H~x
KapT H HX npo6neMaTHKa. <f>OToKapTbl B WKOnax.
HaYllHO"TeXHHUeCKoe pa3BHTHe B AHAaKTHKe.

528.425.1: 681.3.05
MICIETOVA, E. MINAROvA, O.

Oas komplexe dillitale Geliindmodell und Interpola-
Uonsmethoden
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, Nr. 7, Selte
165-173, 16 Abb., LIt. 9
Auf Grund des komplexen dlgltalen Gelllndmodells
wlrd dle Problematik der InterpOlatlOnsmethoden bel
der Modelllerung von Raumstrukturen gelllst und EI-
genschaften elnlger Spllne und Polynomfunktlonen bel
der Modelllerung von Hllhenfeldern analyslert.

528.486.1 :528.088.3: 528.11
NovAK, Z. - PROCHAzKA, J.
Dle GenaulllkeUselnschiitzunll bel der Absteckun. mU
Hme der polaren Metllode und des Vonviirtselnschnel-
dens
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, Nr. 7, Selte
173-179, 9 Abb., 1 Tab., LIt. 6
Dle GenauIgkeltselnschlltzung der Absteckung der Fest-
punkte, der Grllsse und der Form des Objekt es mlt HII-
fe des Vorwllrtselnschneldens und der polaren Metho-
de. Verglelch belden Verfahren an konkreten Belsple-
len und durch Unterscheldung des Elnflusses der
Grundlage und der Absteckung.



528.8: (528.9:37)
SMIRNOV, L. Je.
AoraJla.ml.cllo Mothadon ln dor Schalkerto,rophlo
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, Nr. 7, Selte
179-183, Lit. 22 .
ElnfluB der Fernerkundung und der aerokosmlschen
Methoden auf dle Schulkarten und den Unterrlcht.
Kartenlnformatlon und Ihre Funktlon lm Ausblldungs-
prozeB, Fllrderungen an dle Schulkarten. Mllgllchkel-
ten der Nutzung von kosmlschen Aufnahmen fIlr
Schulkarten und deren Problematik. Photokarten ln
den Schulen. Wlssenschaftllchtechnlsche Entwlcklung
ln der DIdaktik.

528.425.1:681.3.05
MICI~TOVÁ, E. - MINÁROVÁ, O.

A campl8ll: D1,U.I Torroln Modol ond IntorpaloUan
Method.,
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, Nr. 7, pp.
165-173, 16 flg., 9 ref.
On the basls of a complex dlgltal terraln model the
problem of Itlterpolatlon methods wlth modelllng spa-
ce structures are solved and properstles of some spll-
ne and polynomlal functlons wlth modelllng helght
flelds are analysed.

528.486.1: 528.088.3: 528.11
NOVÁK, Z. - PROCHÁZKA, J.
•.• ola.dn, tho Accarecy af L.yln,-Oat by mean. af
Paler and Inter.ectlon Method.
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, Nr. 7, pp.
173-179, 9 flg., 1 tab., 6 ref.
Evaluatlng the accurayof laylng-out the polnts, fl-
'gure, and slze of an 'object by means of Intersectlon
and the pol~r method. Comparlslon of both methoods
on concrete examples wlth separatlng eUects of glven
data anod laylng-out,respectlvely.

528.8: (528.9:37)
SMIRNOV, L. Je.
Aera-Spoco Mothod. In Schaol Corto,ro,lI,
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, Nr. 7, pp.
179-183, 22 rer.
Influence of the Earth's remote senslng and aero-spa-
ce methods on school maps and educatlon. The map
Informatlon and Its formaUon ln an Instructlonal pro-
cess. Demands on school maps. Posslbllltles of the use
o! aero-space photographs for school maps and thelr
problems. Protomaps ln schools. Sclentlflc·technlcal
development ln dldactlcs.

528.425.1:681.3.05
MICIETOVÁ, E. - MINÁROVÁ, O.

Modille dl,Uol comploxe de roIlof ot méthado. d'lntor-
poloUon
Geodetický a kartografIcký obzor, 34, 1988, No. 7, pa-
ges 165-173, 16 Illustratlons, 9 blbllographles
A la base du modéle dlgltal eomplexe de rellef est
résolu le probléme des méthodes d'lnterpolatlon pour
modelage des structures d'espaee et sont analysées les
proprlétés de certalnes fonctlons spllne et polynoml-
ques pour modelage des champs altlmétrlques.

528.486.1: 528.088.3: 528.11
NOVÁK, Z. - PROCHÁZKA, J.
Evalaatlon de la préclslon pendant de jalonnement
effectué par ,méthode polaire et intersection dlrecte
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, No. 7, pa-
ges 173-179, 9 Illustratlons, 1 planehe, 6 blbllographles
Evaluatlon de la préelslon du jalonnement ďun
poLnt, de la dlmenslon et forme de ľouvrage p'ar
Intersectlon dlrecte et par la méthode polalre. Com-
paraison des deux procédés ě. la base d'exemples
réels at ,pa,•.• dlfférenclatlon de l'Influence de la
couche et du jalonnement.

528.8: (528.9:37)
SMIRNOV, L. Je.
Utlll.oUon dea méthodo. droco.mlque. dona 10 cer·
ta,rophle .cololre
Geodetický a kartografIcký obzor, 34, 1988, No. 7, pa-
ges 179-183, 22 blbllographles
Influence de la prospectlon i\ dlstance de la Terre et
des méthodes aérocosmlques sur les cartes scolalres
et I'enselgnement. Informatlon cartographlque et ses
fonctlons dans le processus d'enselgnement, exlgen-
ces pour la conceptlon des cartes scolalres. Posslbl-
lItés ďutlllsatlon des vues cosmlques pour les car-
tes scolalres et leur problématlque. Cartes photogra-
phlques dans les écoles. L'évolutlon sclentlflco-tech-
nlque prévue en dldacUque.
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Komplexný digitálny model reliéfu
a interpolačné metódy RNDr. Ev. Mlčletová. CSc., RNDr. Ol'g. Mlnárová,

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Jednou zo zlÍ-kladných funkeií geoinformat>ných sy-
st~moY je morlelovanie priestorových štruktúr. Meto-
dick)'m aparlÍtom na ich modelovanie v rámci geoin-
fOl'nUtl'ného Syst~lllU METEOSYS je komplcxný di-
gitlílny lllodell'eliéfu (KDMR) [2,3].

l\1odelovanic priestorových štruktúr z hfadiska
KDMR predstavuje:
- Ul't>cnieinterpolačnej plochy skalárneho poTa sta-
vových veličín geosféry, vyjadreného vo všeobecnosti
funkciou z = f(x, V), ktorá nadobúda pre rozne typy
polí špecifický analytický tvar a umožňuje odvodiť
hodnotu skalára -z- v TubovoTnom bode tejto plochy;
- odvodenie hodnot morfometrických parametrov
tejto plochy;
- vyjadrenie priestorovej diferenciácie jednotlivých
parametrov metódou izočiar, areálov alebo perspek.
tívnym pl'iestorovým zobrazením tejto plochy,

Skalárne polia geosféry sú roznorodé podTa spo·
jitosti, ich diskrétne bodové poIia možu mať rozno-
rodú priestorovú štruktúru, pravidelnú i nepravidelnú
[3,4]. V dosledku toho musí metodický aparát KDMR
obsahovať blok viacerých interpolačných metód, vhod·
ných na modelovanie roznych typov polí.
Príspevok sa zameriava na problematiku odvode-

nia ich interpolačných ploch, Metóda aproximujúcej
funkcie jednej premennej bola v súvislosti s komplex-
nou morfometrickou analýzou publikovaná napr.
v [3,6]. Z aproximujúcich funkcií dvoch premenných
sa rozoberajú niektoré bikubické splajnové funkcie,
splajnová funkcia tenkej platne, bikubické a bikva-
dratické polynomické funkcie.

Výpočet približných hodnot funkcie f(x, y) v Tubo-
voTnom hode ohlasti R = {(x, V): a ::;; x ::;; b, C ::;; Y ::;;
::;; d} pomocou známych hodnot Zjj v bodoch (Xj, Vi)'
kde i= 1,2, .... n,j = 1,2, '" m, a zároveň a::;; Xl <
< x2 < Xa < .., < XII ::;; b, C ::;; Jh < Y2 < Ya < ... <
< Y", ::;; d, pričom f(xj, Yj) = Zij, sa nazýva interpo-
lácia.
Interpolácia spočíva v tom, že daná funkcia, f(:I:, y)

alebo funkcia, ktorá by vystihovala rcálny priebch
vyšetrovanej plochy, sa nahradí na základe daných
reálnych hodnot Zij v bodoch (Xj, Vi)' kde i = I, 2, ...
n, j = I, 2, , .. m, funkciou f*(x, y) jednoduchšieho
typu; teda možno približne vypočítať hodnoty funkcie
vo všetkých bodoch oblasti R. l'unkcia f*(x, y) sa
nazývá interpolujúcou funkciou a body (Xi, yJ uzlami
interpolácie.

.'

K jednoznačnému určeniu interpolujúcej funkcie
f*(:I', .y) je nutné zaviesť d'alšic podmienky, ktoré vy-
chádzajú bud' z podmienok spojitosti interpolačnej
funkcie a jej derivácií, alebo z metód používajúcich

štatistický prístup (metód~ najmenších štvorcov,
výpočet koeficientov a priori zvolenej funkcie, ".).
V súčasnosti patria k najpopulárnejším metódam
.nterpolačných funkcií splajnové funkcie. Výsledky
lvšetkých interpolačných funkcií, ich presnosť a naj-
vačšie priblíženie k nahradzovanej funkcii závisia od
hustoty vstupných reálnych údaj ov a od miery zaťa-
ženia chybou vstupných reálnych údajov,

Poznatky o .dvojrozmerných splajnových funkciách
sa ako prví pokúsili zovšeobecniť Birkhof a Galobe-
dian v roku 1960, no skutočné základy teórie dvoj-
rozmerných splajnových funkcií boli položené o rok
neskol' de Boorom. Vlastnosti najlepšieho priblíženia
splajnových funkcií, ktoré minimalizujú funkcionál

F(n = ff [ iJ2f(x, y) 12dXdY
R. iJx iJy

rozriešili v roku 1964 Ahlberg, Nilson a Walsch,

Kedy sa interpolačná funkcia nazýva splajnovou
funkciou? Nech je daná rovinná oblasť

a dve číselné postupnosti a ::;;XI < x2 < ...< x" ::;;b,
C ::;; Yl < Y2 < ... < Y", ::;; d, ktoré oblasť R rozdelia
na pravoúhlé rovinné podoblasti

kde i= 1,2,3, ... n+.I,j= 1,2, m+ I (obr. I).
Nech d'alej v každom uzlovom bode Bij = (x;, YJ,
kde i = I, 2, .. , n, ,j = I, 2, ... m, je zadaná reálná
hodnota Zjj. Splajnová funkcia s uzlami v bodoch Bij

je funkcia f*(x, y) definovaná v celej reálnej oblasti
EI X E1, pričom v každej p(ldoblasti Rjj, kde i = 1,2 ...
n + I, j = 1,2 ... m + J, pričom Xo = Yo = -00 a
XII+! = Y"'+l = + 00, sa funkcia f*(x. y) zhoduje
s vhodnou funkciou fil(x, V). Funkcia f*(x, .'I) a jej
parciálne derivácie 1. a 2. stupňa vzhTadom ku každej
premennej sú spojité v každom hode oblasti EI krát
EI. Ak funkcia f*(x, V), sa v každej podoblasti Rij
oblasti R zhoduje s bikubickou polynomickou funkciou,
funkcia I*(x, .II) sa nazýva bikubickou splajnovou
funkciou.
Použitie hikubických splajnových funkcií vedie

k riešeniu tridiagonálnych systémov, vedfa ktorých
vystupujú kidiagonálne matice. V tridiagonálnej
matici sú všetky prvky okrem prvkov hlavnej diago-
nály a prvkov diagonál susediacich s hlavnou diago-
nálou nulové, tcda ak li - ji ~ 2 potom aij = O.
Z toho, že tridiagonálne matice sú regulárne. vyplýva
jednozna(~ná riešitdnosť tridiagonálnych sYBtémov
i jednoznačná existencia bikubického splajnu.
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4. Typy splajnových funkci!

Bikubická splajnová funkcia I. typu [9J

Splajnová funkcia f*(x, y) sa v každej podoblasti Rij,
kde i = 2,3, ... n, j = 2,3, ... m oblasti R zhodujc
s funkciou tvaru

fdx, y) = laij + 2aij(Xj - x) + 3ujAYi - y) +
+ 4U;j(Xi-X) (Yi-Y) + 5Uji(X;-X)2+ 6aii(Yi-y)2 +

+ 7aij(X; - X)2 (Yj - y) + 8adx; - x) (Yi _ y)2 +
+ 9au(Xi - X)3 + lOaij(Yi - y)3. (2)

Koeficienty a;j splajnovej funkcief*(x, y) pre jednotlivé
podoblasti Rij je možné pomerne jednoducho vyjadriť _
na základe jej vlastností.

Nech

Pij =
Of*(Xi, Yi) a2f*(x;, Yi)

ox
mij=

ox2

qij
Of*(Xi, Yj) o2f*(X;, Yi)

ay nij = oy2

'l'ij
o2f*(Xi, Yj)

Zij = f*(Xi, Yi) .= oxoY

h = Xi - Xi-I' k = Yi- Yi-l'
LVaij = laij-1ai.i_l - ai-l.i + laH.j_l' (4)

Konštanty aij splajnoVl:~jfunkcief*(x, y) pre jednotlivé
podoblasti Rij sú vyjadrené v nasledujúcich vzťahoch.
Na ich výpočet je potrebné poznať hodnoty zij a hod-
noty prvých del'ivácií Pij a qij.

Hodnot~r Zij sú dané; hodnoty prvých dm'ivácií Pii
v uzlových bodoch Bij sa vypočítajú numericky
z podmienky spojitosti druh)'ch derivácií:

funkcie f*(x, y) pre body B;j, kde 1+ znamená sprav a
a 1_ zfava. Z tejto podmienky vyplýva n-2 rovníc pre
n neznámych:

'tJ-- P- - 3 z- -- z- -1°-'41:2..+ Pij + __'~l.1 =4- ln} h'-v.

ktoré zahí'ňajú okrajové podmicnky riešenia, spolu
s predchádzajúcim systémom rovníc dávajú tridiago.
nálny systém n rovníc o n ncznámych na výpočet
hodnot prvých derivácií Pij.

pre body Bii a z okrajových podmienok ricšenia vy.
plynie tridiagonálny systém n rovníc o n neznámych
na výpočet hodnot prvých derivácií qii v tvare:

Bikubická splajnová funkcia 2. typu [8]

Splajnová funkcia f*(x, y) sa v každej podoblasti Rii,
kde i = I,2, ... n -I,} = I,2, ... m-I, oblasti R
zhoduje s funkciou tvaru

1
fij(;r, y) = L aijkl(X - Xi)k-l (y - Yi)t-l. (II)

k./=l

Vyjadrenie koeficientov aiilJ splajn<)\-ej funkcief*(x, y)
pre jednotlivé podoblasti Rji vychádza opať z vlast.
ností splajnovej funkcie. Nech Pij, qij, rjj, h, k. majú
ten istý význam, ako v (3) a (4). Potom konštanty
aijkl sú vyjadrené nasledujúcimi vzťahmi:

qi,i+l + 2qij
k
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2 Zij - Zi,i+1 + qij + qi.i+l
aHl4 = k3 k2

a.. - 3 Pi.i+1 - Pij
"23 -- k2

Ti.i+l+ 2Tu
k

qHU- qij
a'ij32 == 3 --h-2-- -

THl.i+ 2Tii
h

a.. - 2 Pii - Pi,i+1 Ti,i+1+ Tii
1)24 - k3 + k2

.' _ 9 ~lai~ _ 3 Pi+l.i+1 - PHl.i + 2Pi,i+l - 2Pii _
ali33 - k2h2 k2h

_ 3 qi+1.i+1 - qi.i+1 + 2qi+l.i - 2qii +
kh2

+ THl.i+l + 2Ti+1.i+ 2Ti.i+1+ 4Tii
kh

.' = -6 ~laii + 2Pi+1,i+1-Pi+l,i+2Pi.i+1-2Pii +
alJ34 k3h2 k3h

+ 3 qi+1.i+l + qi+l.i - qi.i+l - qij
k2h2

Ti+l.i+1 + ri+l.i + 2ri,i+1 + 2rii
k2h

.. _ -6 ~la~ + 2 qi+1.i+1-qi,i+1 + 2qHl.i-2% +
a043 - k2h3 kh3

+ 3Pi+l.i+1 + Pi,i+l- Pi+1.i- Pij
k2h2

ri+1.;+1 + 2ri+1.i + ri.i+1+ 2rij
k2h2

.. _ 4 ~lai; _ 2 PHl.i+1 - Pi+U + Pi.i+1 - Pij _
a"44 - k3h3 k3h2

_ 2 qi+1,i+l - qi,i+l+ qHl.i - qij +
k2h3

+ ri+l.i+l + ri,;+1+ ri+l.i + rii
k2h2

Hodnoty Zjj sú opiiť známe a hodnoty derivácií Pi;,
qi;, rii sa pre túto splajnovú funkciu pripravili dvoma
roznymi metódami:

a) Metódou jednorozmernej interpolačnej funkcie
tvaru

f(x) = a4x4 + a3x3 + a2x2 + a1x + ao' (13)

pričom interpolačná funkciaf(x) sa konštruovala vždy
4 bodmi (Bi-1.i, Bij, Bi+,.i, Bi+2.;, resp. BU-1' Bij,
Bi,i+1' Bi.i+2)·

Konštanty ao .,. a4 sa vyjadrili z nasledujúcich pod-
mienok:

Pri výpočte prvých derivácií Pij sa interpolačná funk-
cia f(x) konštruuje rezmi v smere osi x, pri výpočte
prvých derivácií qu sa interpolačná funkcia f(x) kon·
štruuje rezffii v smere osi y. Konečne pri výpočte
druhých derivácií rii sa interpolačná funkcia preloží
hodnotami Pij v smere osi y (hodnotami qjj v smere
osi x) a druhé derivácie ru sa vypočítajú ako prvé
derivácie interpolačnej funkcie preloženej cez vypočí-
tané prvé derivácie (Pu, resp. qii)'

b) Metódou, ktorá vychádza z podmienky spojitosti
derivácií splajnových funkcií, a ktorá vedie k tým
istým tridiagonálnym systémom, ako sú systémy
(7), (8) a (10) na výpočet derivácií Pij a qij' Druhé
derivácie sa vypočítali z nasledujúceho tridiagonál.
neho systému:

2 q"i - qn-l,i
rn-u + r"j = h '

Splajnová funkcia tenkej platne [7]

Vstupné bodové pole tejto splajnovej funkcie nemusí
vytvárať pravidelnú štvorcovú sieť, može byť i ne·
pravidelná, a preto je oznaěenie Bk(Xk' y"" z,J, kde
k = 1,2, ... , n, bodov vstupného bodového pora
výhodnejšie ako povodné Bij.

Pri splajnovej funkci i tenkej plat ne (STP) okrem
podmienky spojitosti funkcie a jej derivácií pristu-
puje podmienka minimalizácie funkcionálu

F(f) = ff [( o2f*(X, y) )2+ (~2f*(X, y) )2+
R ox2 oy2

(
o2f*(x, y) )2J+ ~~ dxdy.

STP má tvar tenkej platne upevnenej v bodoch Bk

vstupného pora, Duchon [1] dokázal, že STP má vy-
jadrenie

n

f*(x, y) = ao + a1x + a2y + ~ bl,d~ ln d~, (17)
k=l

Koeficienty ao' a1, a2, bl' ". b" sú riešením nasledujúcej
sústavy n + 3 rovníc o n + 3 neznámych

n
~ bk = O,

k~1

rl

~ bkXk = O,
k~l

n

~ bkYk = O,
k=l

"au+alx+a2y+~bkdflnd7.=zk' k= 1,2, .",n
k=1

Prvé parciálnc dprivácic STP f~. f; sú spojité vo
všetkých hodoch ohlasti H, druhé parciálne derivlLcie
STP f:." f~v' f;v ohsahujú logaritmické singularity
v bodoch Bk vstupného hodového poTa. Pl'i výpoM,e
druhých derivácií STP Slt vypočítanýrni hodnotami
prvých parciálnych dorivácií /;, resp, f: proloží STP
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)(i-l

R .. Rj• j"l Rj.j+2IJ

Ri+l.j Ri+l.j+l Rj+l.jf-2

y. 1J-

lf, resp. 2f, a teda

lf,. = f~.r' !.fy = f~1I a 2fy = f;l/'

Ak interpolujúca funkcia má tvar polynomickej funk.
cie, hovorí sa o interpolujúcej polynomickej funkcii.
Vyjadrenie konštánt nasledujúcich polynomických
funkcií vychádza len zo základnej podmienky inter-
polácie, a to

f(x;, Yj) = Zijo kde i = 1,2, , n
j = 1,2, , m.

Ak interpolujúca funkcia je bikvadratickou polyno-
mickou funkciou tvaru

3
f(x, y) = ~ aij xi-! yj-1 ,

;=1
j=l

konštanty au sú rICsením nasledujúceho systému 9
rovníc o 9 neznámych

100 m

Obr. 2 Základná topofl"'~fická mapa mierky 1 : 10 000-
1,.Z5 krát zviičšel1é. Di8krétlle bodové pole v sieti 100 krát

100 m

to znamená, že segmentácia sa uskutočňuje vždy
(3 X 3) bodmi.

Ak interpolujúca funkcia je bikubickou polynomickou
funkciou tvaru

4
f(x, y) = ~ aij xi-! yi-1,

;=1
j=l

konštanty aij sú rieŘením systému 16 rovníc o 16·
neznámych

Zl! = f(.r, .11), kde i ~ k ~ i + 3, j ~1 ~ j + 3
to znamená, že segmentácia sa uskutočňuje vždy
(4 X 4) bodmi.

Uvedené typy interpolačných funkcií 8a aplikovali
na roznych typoch vstupných údajov. Výpočet kon-
štánt pri polynomických funkciách a pri STP vy·
chádza z hodnot skalára z v uzlových bodoch Bij

oblasti R. Pri výpočtc konštánt. ostatných t,.vpoch
splajnových funkcií sa vychádza z hodnot derivácií
Pij' qi! a rij v uzlových bodoch Bij oblasti R odvode-
ných z hodnot Zjj.

Vhodnou kombináciou interpolai"ných funkcií a roz-
nych sposobov odvodcnill derivácií Pij' fjjj a I'jj sme
získali 6 interpolačných metód:
1. - interpolai"ná funkcill je bikubický splajn (2),

vstupnými údlljmi na výpočet konštánt sú hodnoty
prvých derivácií Pij, fjij v uzlových bodoch Bij oblast.i
R vyriešených tridiagonálnym systémom (7), (8)
a tridiagonálnym systémom (10) - pozri obr. 3.
2. - interpolačná funkci a je bikubický splajn (11),

vstupnými údajmi na výpočet konštánt sú hodnoty
derivácií Pij, qij, rij v uzlových bodoch Bij získaných
jednorozmernou interpolačnou funkciou (13) - pozri
obr. 4 a HL
3. - interpolačná funkcia je bikubický splajn (11),

vstupnými údajmi na výpočet konštánt sú hodnoty
derivácií Pij, qij. I'ij získaných riešellím tridiagonálnych
systémov (7), (8), (10) a (15) - pozri obr. 5.
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4. - interpolačná funkcia je STP (171, vstupnými
údaj mi na výpočet konštánt sú hodnoty Zij skalárov
diskrétneho bodového pofa (obr. 6 a 7).
5. - interpolačná funkcia je polynomická funkcia

(21), vstupné údaje ako v č. 4. (obr. 8).
6. - interpolačná funkcia je polynomická funkcia

(22), vstupné údaje ako v č. 4 (obr. 9).

7. Izoěiary interpolaČIH1j plochy

lzočiary vyjadrujú vlastnosti interpolačnej plochy
v rovine (O, x, y). Systém izočiar v rovine (O, x, y)je
daný rov:nicou Cz = f(x, y), kde Cz je premenná kon-
štanta, ktorá má hodnot,u príslušnej izočiary, (x, y) sú
súradnice bodu ležiaceho na interpolačnej hladine Cz,
a f je známa interpolačná funkcia, ktorou sa plocha
modeluje. lzočiary interpolačnej plochy možno od-
vodit priamo z interpolačnej funkcie, napr. metódou
rezov, teda sposobom adekvátnym k príslušnej
interpolačnej funkcii modelujúcej plochu, alebo pri-
bližne zo zahusteného diskrétneho bodového pofa
(DBP) s použitím jednoduchej interpolačnej funkcie, •
napr. lineárnej. Táto problematika sa v príspevku
podrobne nerozoberá. lzočiarové mapy majú slúžit

k znázorneniu jednotlivých interpolačných ploch, nie
sú východiskom k hodnoteniu presnosti interpolač-
nýchmetód.
Metóda lineárnej interpolácie bola popísaná v prá-

cach [3, 6, 7], preto sa uvádza len jej stručná charakte·
ristika. Metóda vychádza DBP ktorého body tvoria
uzly štvorcovej alebo trojuholníkoveJ siete. K bodom
sú priradené hodnoty-z-, funkcie f(x, y). Hodnoty
súraníc (x, y) konštrukčných bodov izočiar sa určia
lineárnou intepoláciou na hranách tejto siete.
Metóda rezov vychádza z interpolačnej funkcie

dvoch premenných. Bola overená na interpolačnoj
funkcii (II). Po určení koeficientov aiikl tejto funkcie
je možné určit pre fubovofnú hodnotu x z intervalu
(Xi>Xi+l) alebo y z intervalu (Yi, Yi+l)' a vybrané hod.
notu Cz = f(x, y), kde funkcia f má tvar (II), všetky
hodnoty y, resp. x, pre ktoré platí Cz = f(x, y). Pre
x·ové rezy má funkcia (II) v fubovofnej oblasti Rij

tvar:

4
A = ~ aiik4 (x - Xi)k-l

k=1
4 4

B = ~ aiik3(x- Xi)k-l- 3Yi .~ aiik4(x - Xi)k-l
k=1 k~1
4 4

C = ~ aiik2(x - Xi)k-l - 2Yi ~ aiik3(x - Xi)k-l +
k=1 k=1

4+ 3yj ~ aiik4(x - Xi)k-l
k=1

4 4
D = ~ aiikl (x - Xi)k-l- Yi ~ aiik2(X - Xi)k-l +

k=1 k=1
4 4+ y2 ~ a'iik3(X- X'i)k-l- yl ~ aiik4(x - Xi)k-l.
k=1 k=1

Pre y-ové rezy má funkcia (II) tvar:

Ax3 + Bx2 + Cx + D = Cz, kde
4

A = ~ aii4Z(Y- Yi)l-1
1=1
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4 4
B = ~ aii3/(Y - Yi)H - 3Xi ~ aiif./,(Y - Yi)'-l

1=1 1=1

4 4
C = ~ aii2/(Y - Yi)/-l- 2Xi ~ aii3z(Y - Yi)/-l +

~1 ~1
4+ 3x; ~ aii4/(Y - Yi)/-l

1=1

4 4
D = ~ aiil/(Y - Yi)H - Xi ~ aii21(Y - Yi)/-l +

1=1 1=1

4 4+ X; ~ aii31(Y - YJ)/-l - xř ~ aii4z(Y - Yi)/-l.
1=1 1=1

Rovnice majú nanajvýš tri reálne korene, ktoré
predstavujú y.ové súradnice (x.ové súradnice pre
y.ové rezy) konštrukčných bodov izočiary s hodno·
tou interpolačnej hladiny Cz• Zoradením všetkých
bodov P(x, y), pre ktoré platí Cz = J(x, y), v rámci Obr. 7 lnterpolácia v~šok v sieti 10 X 10 m metódou č. 4
oblasti Rij, dostávame obraz priebehu izočiary Cz•
Postupnosť konštrukčných bodov izočiar je výcho-

.diskom k interpolá.cii kriviek - izočiar. Interpolačnou
funkciou je (ak existuje) buď funkcia odvodená. z vý-
chodiskovej interpolačnej funkcie dvoch premenných,
alebo iná vhodná interpolačná funkcia jednej pre-
mennej (polynomické funkcie, splajnové funkcie).
Týmito metodami sú vybavené aj štandardné kresliace
systémy (CORAGRAPH, DIGIGRAPH).

Vyššie popísané metódy boli aplikované na modelova. --
nie výškových polí z východiskového DBP pravidel-
ného. Hodnoty nadmorských výšok boli odvodené
kartometricky zo základnej topografickej mapy mierky
1 : 10000 (na obrázkoch 1,25 X zvačšené). Vybrané
územie má charakter ostrého údolia za účelom veri-
fikácie metód na členi tom území.
DBP výškové je lokalizované v uzlových bodoch

štvorcovej !'iete 100 X 100 m. Hodnoty nadmorských
výšok Zij v týchto bodoch boli východiskom na výpo- Obr. 8 lnterpolácia výšok v sieti 10 X 10 m met6dou č. 5
čet derivácií Pij, qij, ru ako vstupov pre splajnové funk-
cie 1. a 2. typu, a priamo vstupovali pri riešení polyno-
mických funkcií (21, 22) a STP. Po určení koeficientov
interpolačných funkcií boli počítané nadmorské výšky
pre zahustené DBP v sieti 50 X 50 m a 10 X 10 m.
Hodnoty interpolačných funkcií odvodené metódami

1-6 v bodoch siete 100 X 100 m, 50 X 50 m a
10 X 10 m boli východiskom k odvodeniu výškových
izočiar - vrstevníc. Vrstevnice boli vypočítané pre
výškové hladiny ~z = 10 m metódou lineárnej inter-
polácie na trojuholníkovej sieti, odvodnej zo štvorco-
vej siete podra kritéria delenia štvorcov v smere vačšie-
ho rozdielu hodnot nadmorských výšok. Odvodenie
konštrukčných bodov vrstevníc metódou rozov bolo
overené na interpolačnej funkcii (II).
Jednotlivé metódy 1-6 boli porovnané s výcho-

diskovou plochou, znázornenou na topografickej mape
(obr. 2). Vypočítali sa diferencie medzi hodnotami
čítanými z mapy a hodnotami vypočítanými podla
metód 1-6 v sieti 20 X 20 m. Priestorové rozloženie
difeJ'encií bolo znázornené mapami izočiar diferencií
s výškovým intervalom ~z = 2 m. Obr. 9 lnterpolácia výšok v sieti 10 X 10 m metódou č. 6
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Všetky výpočty - odvodenie derivácií Pii' qij, rij,

výpočet koeficientov funkcií, interpolácia v zahuste-
nom DBP, odvodenie diferencií, odvodenie koúštrukč.
ných bodov izočiar ako aj ich zoradenie - boli usku·
točnené automatizovane v programovacom ja.zyku
PL I na systéme EC 1040. Vykreslenie výškových
izočiar a izočiar diferencií bolo nskutočnené na gril..
fickom systéme CORAGRAPH. Spracovanie prebie.
halo po segmentoch 3 X 3 body (metóda 5) a 4 X 4
body (ostatné metódy).

Uvedeným sposobom boli aplikované všetky inter·
polačné metódy č. 1--:-6. Na obrázkoch č. 3-16 sú
realizačné výstnpy - mapy vrstevnic a mapy izočiar
diferencií k jednotlivým metódam.

Aplikácie jednotlivých interpolačných metód, ako aj
vyjadrenie vlastností ich interpolačných ploch pomo.
cou izočiar, odvodených zo zahusteného DEP metó-
dou lineárnej interpolácie na. trojuholníkovej sieti,
ako aj metódou rezov na interpolačnej funkcii (II)
boli podkladom na hodnotenie aplikovaných metód
z troch hfadísk:

- z hfadiska presnosti interpolačných metód,
- z hfadiska vplyvu roznej hustoty DBP na priebeh

izočiar,
- z hfadiska vhodnosti použitia metódy lineárnej .

interpolácie na odvodenie konštrukčných bodov
izočiar na trojuholníkovej sieti.

Jednotlivé interpolačné plochy, odvodené metódami
1-6 zo vstupného DBP výškového v sieti 100 X 100
m sú znázornené na obr. 3-9 pomocou výškových
izočiar - vrstevníc s výškovým intervalom ~z = 10
m. Rozdiely odvodených ploch od originálnej plochy
boli vyjadrené diferenciami medzi hodnotami výšok
odmeranými na originálnej ploche (obr. 2) v uzlových
bodoch siete 20 X 20 m, vpísanej do siete 100 X 100
m, a hodnotami vypočítanými jednotlivými metódami
v uzlových bodoch siete 20 X 20 m.

Priestorové rozloženie hodnot diferencií vyjadrujú
mapy diferencií (obr. 10-15). Hodnoty diferencií
sú v oblasti výrazného zakrivenia (údolia) originálnej
plochy najvačšie. Pre metódy 3, 4, 5 (obr. 12, 13, 14)
sú hodnoty približne ±IO m. Metódy I, 2, 6 (obr. 10,
II, 15) však dávajú diferencie až dvojnásobne vačšie.
Z týchto rozdielov možno usudzovať, že metódy 3, 4,
5 modelujú originálnu plochu zo vstupného DBP
100 X 100 m presnejšie ako metódy I, 2, 6. Súvislosť
medzi rozložením extrémnych hodnot diferencií a. vý·
razným zakrivením originálnej plochy poukazuje
však aj na to, že rozloženie a.hustota vstupného bodo-
vého pofa neboli v tejto oblasti reprezentatívne .. Pre
celkové hodnotenie presnosti jednotlivých metód je
preto potrebné stanovenie podmienok reprezentatív-
nosti vstupného DBP pre každú z týchto metód tak,
aby odvodená interpolačná plocha spfňa.la podmienky
prípustných extrémnych diferenciť. Možno usudzovať,
že met6dy I, 2, 6 vyžadujú odvodcnie "prcsného"
modelu z vačšieho počtu bodov vstupného DBP, a sú
preto menej vhodné na prakticképoužitie ako met6dy
3,4,5.
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Pri hodnotení izočiarových máp sa neraz posudzuje
plynulosť priebehu kriviek - izočiar modelovancj
plochy ako krytérium správnosti interpolačnej metó-
dy. lzočiarové mapy na obr. 3-9, ktoré znázorňujú
interpolačné plochy odvodené metódami 1-6, holi
odvodené z DBP hustoty 50 X 50 m a 10 X IO m.
Izočiary odvodené z DBP IO X IO m sú plynulé
bez ohradu na kvalitu interpolačnej metódy. lzočiar.v
odvodené z DBP 50 X 50 m majú pre tú istú metódu
(metóda č. 4, obr. 6, 7) nesprávny prieheh, dochádza
k vzniku neprípustných slučiek a prienikov kriviek.
Tieto nedostatky sú spósobené nerovnomel'llOU husto-
tou (rozložením) konštrukčných bodov izočiar odvo-
dených na hranách siete 50 X 50 m, ('Osa pl'i použití
štandardnej interpolačnej funkcie krasliaceho systému
CORAGRAPH výrazne prejaviIo. Z uvedeného vyplý-
va, že hustota odvodeného DBP podmieňuje plynulosf
a správnosť priebehu izočiar, avšak naopak plynulý
priebeh izočiar nepotvrdzuje kvalitu intel'polačnej
metódy modelovania originálnej plochy, ako aj metódy
odvodenia jej izočiar.

Obr. 16 [zočíary výšok odvodené me/ódoll I'ezol' na in/el'-
polačnej funkcii (11) - me/óda f. :!

Pri odvodení izočiarových máp boli aplikoYi\llé d,-e
metódy. Priama metóda - metáda r('zov bola apliko-
vaná na interpolačnej funkcii (11) s krokom ~.r = 10
m. Metóda nepriama - metóda lineárnej intt'!,pohícic
súradníc (x. y) konštl'ukčných bodov izo('i,u'. ktorá
vychádza z DBP výškového v sieti IO " 10 m. kde
hodnota výšky - :; - je odvodcná z pl'islušnej intpl'-
polačnej funkcie rz = f(J:, y)], bola aplikovaná ml
všetkých interpolačných metódach.
Obidve metódy majú mčité výhody. Metóda rezov

je z teoretického hradiska adekvátna a presná. avšak
výpočt.ovo značna zložitá. Metóda lineál'llej intel'polá.-
cie na sieti nie je síce adekvátna k intel'polačnej funk-
cii dvoch premenných, je však výpočtovo jednoduchá,
čo je z hradiska požiadaviek automatizácie dóležité.
Na obrázkoch 4 a 16 možno porovnať prieheh výško-
vých izočiar - vrstevníc s výškovým krokom ~z =
= 10 m, kde na obr, 4 sú izočiary odvodené metódou
lineárnej interpolácie na t,rojuholníkovej sieti a mapa
na obr. 16 bola odvodená metódou rezov. Zporovna-
nia priebehu izočiar na obidvoch mapách vyplýva
výrazná zhoda ich priebehu. A preto metóda Iineárnej
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interpolácie, ktorá je v súčasnosti považovaná za
prekonanú v tejto aplikačnej oblasti, móže byť efek-
tívne využitá pri modelovaní priestorovjch štruktúr.

Vzhfadom na to, že modelovanie interpolačných plóch
uvažujeme v súvislosti s ich morfometrickou analýzou,
je potrebné hodnotiť interpolačné metódy aj podfa
presnosti ich prvých a druhých derivácií. Tieto sú
východiskom na výpočte morfometrických parame-
trov, a preto podmieňujú aj ich presnosť. Samotné
hodnotenie interpolačných funkcií z hfadiska pres-
nosti ich prvých a druhých derivácií prekračuje roz-
sah tohoto príspevku, avšak je nevyhnutnou podmien-
kou na vytvorenie samostatného bloku interpolačných
metód v rámci KDMR, aby tento systém bol flexi-
bilný a pravdivo interpretujúci reálne priestorové
štruktúry geosféry.
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Hodnocení přesnosti při vytyčování
polární metodou a protínáním vpřed

Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.,
Ing. Jaromír Procházka, CSc.,

katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

Při praktickém ověřování zjednodušeného vytyčova·
cího ;ramene [1] byla hlouběji zkoumána otázka hod-
nocení přesnosti vytyčení. Za prvé to bylo hodnocení
. přesnosti vytyčení přímo v terénu, za druhé pak
hodnocení přesnosti rozměru a tvaru vytyčeného
objektu, měřické sítě apod. v závislosti na použitém
postupu vytyčení (polární, protínání vpřed). Vycháze-
lo se přitom ze známých postupů a vzorců, které byly
doplněny postupy a vzorci novými. Cílem tohoto člán-
ku je seznámit s nimi geodetickou veřejnost a ukázat
možnosti jejich uplatnění v praxi.

2. Hodnoccni přesnosti v terénu

ČSN 73 0420 "Vytyčovací odchylky ve stavebnictví"
(1986) předepisuje způsoby kontroly vytyčení bodu
v terénu a hodnocení dosažené přesnosti. Nejobvyklejší
způsob kontroly je vytyčení hodu dvakrát se stejnou
přesností, kdy se, po zhodnocení dosaženého rozdílu
teoretickou hodnotou, zahrnuje výsledek kontrolního
měření do výsledku vytyčení. Přitom je však vhodné
uvážit rozdíl mezi přesností požadovanou (projekto-
vou) a přesností teoretickou.

Z projektové přesnosti, dané obvykle mezní vyty-
čovací odchylkou bv, se vychází v rozborech přesnosti
před měřením [2]. Na jejich základě se stanoví nutné
počty opakování měření (např. úhlů, délek apod.)
tak, aby byla požadována přesnost dodržena, s při-
hlédnutím k hospodárnosti měření. Protože je nutno
měřit v celých jednotkách (např. skupinách, laborator-
ních jednotkách apod.), může být teoretická přesnost
měření (charakterizovantt základní střední chybou
použitého postupu) vyšší než přesnost požadovaná.
Stejná okolnost může být způsobena použitím přes.
nějšího přístroje, než je v daném případě potřeba.
To umožňuje, při splnění dále uvedených podmínek,
výsledek kontrolního měření nezahrnout do koneč-
ného výsledku, při dodržení požadované přesnosti
vytyčení. Na základě hodnocení dosažených výsledků
(tj. rozdílu dvojice vytyčení ~, reprezentujícího přes-
nost empirickou) s mezním rozdílem ~M (reprezentu-
jícírn přesnost teoretickou, popř. přesnost požadova-
nou) se rozhoduje o dalším postupu.
Není·li splněna přesnost požadovaná (projektová),

ve vytyčování se pokmčuje. Není-li splněna přesnost
teoretická, ale je splněna přesnost požadovaná, je
nutno zvážit př'Íčiny, které k tomuto stavu vedly.
Jde·li o hrubou chybu, mělo by měř-ení pokračovat
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a hrubá chyba by měla být z výsledku vyloučena.
Lze-li nesplnění teoretické přesnosti zdůvodnit objek-
tivními příčinami (např. nepříznivými atmosférickými
podmínkami, méně kvalitními přístroji nebo odůvod-
něnou změnou technologie) a tím zvýšením hodnot
základních středních chyb měřených veličin, je možno
měření ukončit, na základě nového rozboru přes.
nosti.
Je·li teoretická pí'esnost splněna (a tím i přesnost

požadovaná), měí'ení se ukončí, a to u dvojice vyty-
čení stejné pí'esnosti realizací průměrné hodnoty obou
vytyčení neho zachováním prvního vytyčení při spi.
nění následujících podmínek.
Výsledek kontrolního měření (2. vytyčení) je možno

zanedbat, je-li teoretická přesnost vytyčení vyšší než
přesnost požadovaná a dosažený rozdíl mezi 1. vyty-
čením a kontrolním zaměřením nepřesáhne "zanedba-
telný rozdíl" ~ •. Vztahy mezi přesností požadovanou
(danou mezní vytyčovací odchylkou ov), přesností
teoretickou (charakterizovanou základní střední chy-
bou vytyč ovací ho postupu mxo) a "zanedbatelným
rozdílem" ~. jsou znázorněny na obr. 1.

V obr. I je:
V
K

:- vytyčený bod (1. vytyčení),
- poloha bodu dosažená kontrolním

měřením (2. vytyčení),
- poloha bodu získaná průměrem

obou vytyčení,
- interval požadovaný projektem,
- mezní rozdíl neboli teoretický

interval, ve kterém se s P %
pravděpodobností nachází výsle-
dek získaný průměrem ze dvou
vytyčení,

- teoretická (základní) střední
chyba jednoho vytyčení.

- zanedbatelný rozdíl.

20v
~JJ = 2tmxo/V2

Z obrázku 1 vyplývá vztah pro výpočet "zanedbatel.
ného rozdílu" :

Tímto vztahem lze hodnotit vhodnost navrhovaného
postupu, porovnáním teoretické přesnosti s pí·es.
ností požadovanou. Vychází-li "zanedbatelný rozdíl"
~.< O, nedosahuje teoretická přesnost pí-esnosti po-
žadované a metoda je nevhodná. Při ~. = Ose jedná
o optimální J'ešení pro dvojici vyt,yčení (teoretická
pi"esnost odpovídá přesně požadované). Je-li ~. =
= Ov = AJ! jedná se o optimální řešení pro jedno vy-

tyčení s tím, že výsledek kontrolního měření lze za·
nedbat, platí.li nerovnost ~ ~ ~J!' kde ~ je dosaže.
ný rozdíl mezi]. vytyčením a kontrolním měřením.
Pro ~. > Ov je teoretická pi"esnost navrhovaného
postupu natolik vysoká, že výsledek kontrolního mě·
ření lze vždy zanedbat (při ~ ~ ~.ltl. Konečně
hude-li ~.E (O; ov) lze zanedbat výsledek kontrolního
měření při splnění nerovnosti ~ ~ ~., jinak je vý-
sledkem průměr dvojice vytyčení.

Pro praktickou potřebu lze uvedené úvahy vyjádřit
následujícími vztahy. Pro součinitel konfidence t = 2
platí:
mxo> 0,7 Ov - nepoužitelný postup,
mxo = 0,7 Ov - optimální postup pro dvojici vyty.

čení stejné přesnosti,
/ pro ~ > ~.průměr dvoji.

m,o E (O,7Ov; 0,35 Ov) < ce vytyčení,
"pro ~ ~ A. výsledkem je
I. vytyčení,

mxo ~ 0,35 Ov - výsledkem je vždy 1. vytyčení.

Uvedené vztahy tedy dávají dvojí možnost rozboru
pí'esnosti před měřením, a to bud pro dvojici vyt,y.
čení (mxo = 0,7 ov) nebo pro jedno vytyčení s kontro-
lou (mxo = 0,35 ov). Navíc umožňují objektivní hod-
nocení vhodnosti navrhovaného postupu a rozhodnutí
o konečném výsledku vytyčení.

Pro hodnocení rozměru a tvaru vytyčeného objektu se
tento rozkládá do základních prvků, tj. délky úsečky
pro hodnocení přesnosti jeho rozměru a úhlu seví'e-
ného dvěma úsečkami pro hodnocení přesnosti jeho
tvaru. Teoretická přesnost vytyčení těchto základ-
ních prvků je funkcí jejich polohy vzhledem k bodům
podkladu (vytyčovací síť) a středních chyb daných
(souřadnice bodů podkladu) a měi"ených veličin (úhly,
délky). Závisí tedy na zvoleném postupu v)1yčení.
Vytyčování se zjednodušeným vytyčovacím rame·

nem (ve dvou modifikacích [I]) je vhodné pro polární
metodu a protínání vpřed. Teoretické vzorce pro vý.
počet středních chyb v délce úsečky a v úhlu seví'e-
ném dvěma úsečkami ph vytyčení polární metodou
jsou známé z literatury [3], [4] a rozlišují vytyčení
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z jednoho a ze dvou stanovisek. Odpovídající vzorce
pro vytyčení proHnáním vpřed nebyly dosud publi-
kovány a jsou uvedeny v odstavci 3.2.

Jak již bylo uvedeno jsou vzorce pro polární metodu
z literatury znám~. ,Jejich úprava pro v,\'tyčení zjedno-
dušeným vytyřovacím ramenem st,aum'enou techno-
logií [11 je dále uvpdena pro pl'ehlednost a možnost
porovnání se vzorci pro ,'ytyření protínáním vpřed.
Pro úplnost je uveden i vzorec pro výpočet základní
sHední ch,\'b,\- SOUhldllÍcoV~. Vvedpnp vzmcp platí
pr~ obecnou souI'ndnicovou soustavu:

a) Základní sHední chyba soul'adnicová (pro vzájemně
závislé body vytyřovací síti'):

2 _ 2 --L ~d~.l (2 2
m",.!!, - 111"'.lIiAl; ')d2 cos T.·I.H· m..JIIA.H+

- A.II

• 9 9 1 (2 m~ d2 2)+sm-r.l.n.1II""1"'A.n)+-4- md+--e'2-' A.l+mr ,

(2)
kdl' označení odpovídá odst. b a obr. 2.

b) Základní sHpdní chyba v d~lce úsečky vytyčené
z jednoho st.anoviska (za předpokladu: 11IdA.l ==
~ nId1.2 = nId, mm, ~ m·w• = mw, mr, == m.~. = lnr):

2
2 111d { 2 2}

111, ••• = 2- cos (TA.l - TI •.• ) + cos (TA.2 -TI •.•) +

2
111w {d2 . 2 ( )+ ,'-' 1 l' sm mA 1 - m, +2e2 •• T. T , ••

2
d2 . 2 ( )} mr+ A.2·sm TA.2 - T'". + '2"

kde
111" jP základní sti'ední chyba v délce rajónu,
mm je základní střední chyba v úhlu rajónu,
ni, je základní střední chyba v realizaci (provážení

bodu na stabilizaci),
e je radián a ostatní symholika je zr.ejmá z obr. 2.

Poznámka: Podlomení dvěma v tomto i následujících
vzorcích vyplývá, ze zahrnutí kontrolního měření do vý-
"lpdkll vytyčení!

~B,2
"".•. .•.

c) Základní střední chyba v délce úsečky, vytyčené
ze dvou vzájemně závisle určených stanovisek, při
vzájemné orientaci (za předpokladu: mdA•1 == mdA.2 =
== m(l, nlWi ~ mW2 = mw, mr! ~ m'2 == m,):

2 2 { . ( )'}2ml, .• = m,l:cA.II cosTI". + SIn TI". - TA.B . smTA.n

+ m~YA.H{sinTI•.• - sin (TI". - TA,II) .COSTA.II?+
2+ _~d'{COS2(T.v -TI,,.) + cos2 (TB.2-TI,..lJ +

2
mW{d2 '2( )++ 2/?2 .1.1' sm T,u - T' •.•

m2

+db·sin2(TII.2-ťfl •.•)}+ -f, (4)

kde označení odpovídá odst. b a obr. 3.

d) Základní střední chyba v úhlu sevřeném dvěma
úsečkami, při vytyčení z jednoho stanoviska (za
předpokladu: mdA.l == mdA.2 == mdA.3= mrZ, mw, ==
~ m'W2 == mwa== m,w.; m'l == m"2 == mra == m,,):

m~ = _rn~:~2 {(Sin (Ip.u - TI,.•) _ sin (lpA,l - ťfl•..l)2 +
2 ~~ ~~

+ sin2 (T.n -,TI •.•) + sin2 (/fA.:) - lpi.,.} } +~. ~.
+ m~ {d~.l (COS (P.u -Tl,l. _ cos (T.v -TI".))2 +

2 l)'2 l)'3

+ d.~.2'cos2 (;.U - TI.,.) + d}.3' cos2 (~.1.3- 'PI,,.) }+
ll,2 ll.3

m;./?2 ( l2.3 )2 (5)+ - 2---' lJ,2.ll.3

kde označení odpovídá odst. b a obr. 4.

e) Základní střední chyba v úhlu sevřen~m dvěma
úsečkami, ph vytyření ze dvou vzájemně závisle
určených stanovisek se vzájemnou orientací (Zl',
st,ejných pI'edpokladú jako v odst. d):
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3.2 Vytyčení protínáním vpřed

Vzorce pro protínání vpřed, při bodech výchozí sítě
určených vzájemně závisle, jsou odvozeny pro stano-
venou technologii [1], včetně upraveného vztahu pro
základní střední souřadnicovou chybu. Vzorce platí
opět pro ohecnou souřadnicovou soustavu.

a) Základní str'ední chyba souřadnicová. (pro závisle
určené body. vytyčovací sítě a vzájemnou orientaci,
za předpokladu: m,\ ~ mp = mw):

•\+ X

I
I
I
I

2

+ mw (d2 + d2 ) (7)
4 2 • 2 ( + {J) 04.1 R.I ,() . sm exl I

kde symbolika je zřejmá z obr. 6.

h) Základní střední chyha v délce úsečky, vytyčené ze
dvou vzájemnč závisle určených stanovisek, při
vzájemné orientaci (za předpokladu: m"l ~ m". ~
~ mp. ~ mfll = mw):

2 lt2 2 . 2 2 2
ml". = ':1 -- (m,ll1A R·sm CPA.Il + m"'xA n'cos CPA.R)+d..LIl• •

2 {d2 2( )+d2 2( )mw 04.1' cos CPII.•-cp /1.1 R.I • cos CPII.•-cp 04.1 +
+ 2e2 sin2 (exl+ {JI)

d~.2.COS2 (cpII •• -CPn.2) + d~.2.COS2 (CPII•• -CPA.2)}
+ sin2 (ex2 + {J2) +

2mr

+2' (8)

kde symbolika je zřejmá z obr. 7.

c) Základní střední chyba v úhlu sevřeném dvěma
úsečkami, při vytyčení ze dvou vzájemně závisle
i nezávisle určených stanovisek, při vzájemné orien-
taci (za předp.: m" ~ mp = mw):

m2 = m~ { 1 . [d2 (Sin (cpI". - CPR.I) _
y 2 sin2 (exl + {JI) 04.1 11,a

sin (cp I.' - CPB.I))2 + dli' (Sin (cpII.• - cpA.Il _
11•2 1l.3
_ sin (CPII.• - CP.u) )2J +

11•2
d~.2'sin2 (CPII.• - CPB.2) + dh. sin2 (cpII.• - CPA.2)+ 12 . 2 ({J +1.2·sm ex2+ 2)

+ d.~.3.sin2(CPII.• -CPB.3) + dŤi.3.sin2 (CPII.• -CPA.3)} +
11.3'sin2 (exa+ {Ja)
m~.(l ( 12.a )2+ -2--' 1l.2 .z:; ,

kde symbolika je zřejmá z obr. 8.

Provést porovnání obou metod je velmi "ložitá úloha,
neboť přesnost vytyčení všech tří veličin (bod, úsečka,
úhel) je závislá na mnoha faktorech - přesnosti měře-
ných a daných veličin, vzdálenosti daných bodů zá-
kladny, poloze určovaných bodů (orientaci a délce
úsečky, púpř. velikoF<tiúhlu) vůči vytyčovací základně.
Přesto, alespoň pro hrubou orientaci, byly vybrány

dva konkrétní příklady. První příklad je pro úsečky
(resp. ramena úhlu) v poloze rovnoběžné a kolmé k vy-
tyčovací základně (obr. 9), druhý příklad pro stejně
dlouhé úsečky svírající se základnou 50~ (resp. 150")
při stejné poloze bodu 1 vůči základně i stejné orien-
taci základny vúči souřadnicové soustavě jako v obr. 9.
Vypočet středních chyb pop-le dříve uvedených vzorců
je proveden pro následující základní střední chyby
daných a měřených veličin: m".y • = 10 mm, mA"" H =1.,) .~.

= 5 mm, mL/YA.H = 4 mm, md = 5 mm, mw = IDee
(15"", 20e"), mr = 2 mm. Všechny ostatní hodnoty
potřebné k výpočtu jsou uvedeny v obr. 9, popř. při
natočení o 501{ vůči základně se dají snadno odvodit.
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Pro snazší porovnání byl vypočten vliv podkladu
1\ vliv měl'eIlí zvlášť, navíc pak úplná. střední chyba
obsahující obě složky. Pro obě metody byly vypočteny
sUední chyby: soul'adnicová, v délce úsečky vytyčené
z jednoho a ze dvou stanovisek, při různém natočení
úsečky a konečně v úhlu sevřeném dvěma usečkami,
opět při různém natočení a při v~tyčení z jednoho a ze
dvou stanovisek (úhel y byl zvolen l00If). Výsledky
jsou sestaveny v tabulce č.l.
Z rozboru vzorců a z výsledků uvedených v tab, 1

vyplývají závěry pro jednotlivé prvky vytyčení:

4.1 Vytyčení bodu

Pro běžně vytyčované délky převládá u obou metod
vliv podkladu, který se vlivem vytyčení prakticky
nemění (při výše uvažované přesnosti vytyčení).
V obou případech vliv podkladu roste se vzdáleností
vytyčovaného bodu od vytyčovacího stanoviska a je
nepřímo úměrný délce spojnice vytyčovacích stano-
visek (popř. orientace). Nevýhodou protínání vpřed
je hluchý prostor podél spojnice daných bodů, kde je
přesnost nevyhovující (při lX + f3 - Olf, popř. 2001f).

4.2 Vytyčení úsečky

Vytyčení z jednoho stanoviska polárně:
Vliv podkladu je nulový! Přesnost závisí na poloze

úsečky vůči vytyčovacímu stanovisku a jejímu nato-
čení vzhledem ke směru vytyčení. Maximální vliv
chyby v délce rajónu je při úsečce natočené ve směru
vytyčení, minimální při úsečce kolmé na směr vyty-
čení. Vliv úhlového měření je opačný [3]. Při vytyčení
délek elektronickým dálkoměrem je vliv délkového
měření prakticky nezávislý na délce rajónu (podélná
chyba), zatímco vliv úhlového měření se vzdáleností
roste (příčná chyba).

Vytyčení ze dvou stanovisek polárně:
Vliv podkladu je závislý na směrníku úsečky a jejím

natočení vůči spojnici vytyčovacích stanovisek. Ne-
závisí tedy na délce vytyčované úsečky ani na její
poloze. Je-li úsečka natočena kolmo na vytyčovací
základnu, vliv podkladu je nulový, při úsečce rovno-
běžné se základnou je vliv podkladu maximální [3]!
Pro vliv měřených veličin platí podobné závěry jako
při vytyčení z jednoho stanoviska.

Vytyčení ze dvou stanovisek protínáním vpřed: _
Vliv podkladu je především závislý na poměru vy·

tyčované délky k délce vytyčovací základny. Vůbec
není závislý na poloze a natočení úsečky vůči základ.
ně! Vliv měřených veličin prudce vzrůstá pro lX + f3-
_ Og (popř, 200g).
Přesnost obou postupů je srovnatelná. Jak je ze

zvolených příkladú (tab. 1) patrné, je přesnost polární
metody výrazněji ovlivněna chybami podkladu (v zá-
vislosti na natočení vytyčované úsečky vzhledem k zá·
'kladně). Naproti tomu se přesnost příliš nemění se
změnou přesnosti úhlového měření (převažuje kon-
stantní vliv délkového měření). U protínání vpřed .je
vliv podkladu nevýrazný (v závislosti na poměru
lI,2 : dA,B), zatímco přesnost délky úsečky klesá se
snižující se přesností úhlového měření takřka lineárně
(v závislosti na poloze úsečky),
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Polárnl metoda Protlnánl vpřed
-

I I I I
Stfednl ehyba mm podklad vytyčeni úplná podklad vytyčeni úplná

ee mm mm mm mm mm mm

bodu 10

I I

2,9 10,6 1,9

I

10,7
souřadnicová 15 10,2 3,2 10,7 10,5 2,6 10,8
m"',1I 20 3,5 10,8 3,3 11,0
v délce úsečky 1 sta. 10 4,4 4,4
mll.1 novisko 15 0,0 4,7 4,7
II 20 5,2 .5,2

2 sta- lO 3,6 - 6,0 2,5 2,8
noviska 15 4,8 4,0 6,2 1,2 3,4 . 3,6

20 4,5 6,6 4,4 4,5
v délce úsečky 1 sta- lO 4,4 4,4
mil,. novisko 15 0,0 4,7 4,7
..1 20 5,2 5,2

-
2 sta. 10 4,4 4,4 3,3 3,5

noviska 15 0,0 4,7 4,7 1,2 4,7 4,9
20 5,2 5,2 6,2 6,3

v úhlu my 1 sta- cc cc cc cc cc cc cc
~ novisko

10 83 83
15 O 89 89
20 98 98

2 sta. 10 86 86 50 50
noviska 15 O 90 90 O 69 69

20 94 94 90 90
-

v úhlu my 2 sta- lO 82 93 54 54
~ noviska 15 43 86 96 O 76 76

20 91 101 98 98

Vytyčení z jednoho stanoviska polárně:
Vliv podkladu je nulový! Přesnost úhlu ovlivňují

pouze chyby měřených veličin, a to v závislosti na po·
loze obou úseček svírajících vytyčovaný úhel vůči vy.
tyčovacímu stanovisku a vytyčovacím směrům. Ex-
trémní vlivy měřených 'Veličin působí opačně než
u délky úsečky [3]!
Vytyčení ze dvou stanovisek polárně:

Vliv podkladu je závislý pouze na délce a směrníku
úsečky vytyčované ze dvou stanovisek a jejím nato-
čení vůči vytyčovací základně. Nezávisí tedy na veli-
kosti vytyčovaného úhlu, délce druhého ramene (vyty-
čovaného z jednoho stanoviska) ani poloze úhlu. Je-li
úsečka vytyčovaná ze dvou stanovisek rovnoběžná
s vytyčovací základnou, je vliv podkladu nulový, při
úsečce kolmé na základnu je vliv podkladu maximální
[3]. Vliv měřených veličin je obdobný jako při vy-
tyčení z jednoho stanoviska.
Vytyčení ze dvou stanovisek protínáním vpřed:

Vliv podkladu je nulový! Vliv měí'ených veličin je
opět závislý na úhlu protnutí a prudce vzrůstá pro
!X + f1 ~ Og (200g).

5. Závěr

,Jak plyne z porovnání obou metod v od.'lt. 4, je jejich
přesnost, pE použití elektronického dálkoměru odpo-

vídající přesnosti, srovnatelná, Uvedené vzorce a zá·
věry z nich vyvozené mohou usnadnit volbu vhodné
metody a její optimalizaci pro jedno nebo dvě vyty-
čení, samozřejmě v závislosti na dalších faktorech jako
jsou viditelnost, přehlednost terénu, přesnost bodů
podkladu, přístrojové vybavení, složení měřické čety,
požadovaná přesnost vytyčení atd. Dále mohou, při
plánování přesnosti vytyčení, ovlivnit volbu vytyčo.
vacích stanovisek tak, aby vliv podkladu na vytyčení
byl minimální popř. nulový. Při vytyčení v terénu
dávají objektivní podklad pro hodnocení dosažené
přesnosti a umožňují rozhodnutí o konečném výsledku
vytyčení.

Výhodou polární metody oproti protínání vpřed je
skutečnost, že nemá hluchý prostor, kde přesnost
vytyčení prudce klesá i možnost vytyčení z jednoho
stanoviska. Další výhodou jsou nižší nároky na pře-
hlednost terénu. Výhodou protínání vpřed je menší
vliv chyb podkladu na rozměr a nulový vliv na tvar
objektu, stejně jako vysoká přesnost vytyčení při
vzdálenostech objektů od bodů vytyčovací sítě, které
se běžně na staveništích vyskytují.

Metoda protínání vpřed zůstane zřejmě i nadále
vhodným doplňkem vytyčovacích postupů, které jsou
běžně rozšířeny v geodetické praxi, tedy především
metody polární (popř. ortogonální), přičemž může
najít uplatnění pro své některé uvedené přednosti,
popř. není. li k dispozici vhodný dálkoměr.

1988/178



Geodetický a kartografický obzor
rol!Dlk 34/71, 1988, l!lllo 7 179

LITERATURA:

[1] NOVÁK, Z., PROCHÁZKA, J.: Vytyčování zjed.
nodušeným vytyčovacím ramenem. Geodet.ický a
kartografický obzor. 33 (75), 1987, Č. 5, s. 131-134.

[2] VOREL, V. a kol.: Inženýrská $eodézie - Návody
ke cvičením. 1. vyd. Praha, CVUT 1985. 152 s.

[3] VOSIKA, O., NOV..\K. Z.: Inženýrská geodézie I.
a - Vy-tyčovací sít,ě a vytyčovací práce. 2. vyd.
Praha, ČVUT 1982. 131 s.

[4] VOSIKA, O., PROCHÁZKA, J.: Přesnost rozměru
stavebního objektu vytyčeného polárně. Geode.
tický a kartografický obzor, 23 (65), 1977, Č. 3, s.
65-71.

[5] NOVÁK. Z.. PROCHÁZKA, J.: Alignment by
Polar Method with Auxiliary Alignment Arm. ln.:

Technical Papers Faculty of Civil Engineering, Tech·
nical University of Praque. Specialization Surveying
and Cartography, Series GK No 3, Praque 1984,
s. 235-262. .

[6] TRÁVNíČEK, J.: Využití zjednodušeného vytyčo.
vacího ramene pro vytyčování protínáním vpřed
a polární metodou. [Diplomová práce.] Praha 1987.
108 s. - ČVUT Praha. Fakulta stavební.

Lektoroval:
Inl' Miroslav Herda"eSe.,VUGTK

Aerokosmické metody ve Ikolni
kartografi i L. Je. Smlrnov,

Moskevski stitnl univerzita, Moskva, SSSR

Současná. teoretická a praktická kartografie se mj.
zabývá řešením dvou základních problémů: rozpraco·
váním automatizovaných kartosestavitelských sy-
stémů a zaváděním aerokosmických metod tvorby'
map. Profesor K. A. Sališčev věnuje při posuzování
perspektiv geografické kartografie a analýze idejí
a teoretických problémů kartografie osmdesátých let
zvláštní pozornost teoretickým aspektům kosmické
informace v kartografii. [6] Poukazuje na to, že kos·
mické lety odhalily velké perf:>pektivy pro kartografii
s dvěma důsledky - rozšířením mapování na Měsíc a
pak na další planety sluneční soustavy a využíváním
prostorových informací, získávanýeh při kosmických
letech, pro tvorbu map zemského povrchu [7].

S možnostmi hromadného získávání a využívání
materiálů dálkového průzkumu nastávají v karto-
grafické výrobě podstatné změny, ovlivňující jak tvor·
bu map, tak i jejich obsah a formu. V kartografii
se začíná uplatňovat nová kvalita, aerokosmický stav.

Aerokosmická kartografie vznikla jako pokračování
a další rozvíjení celé geografické kartografie. Její
rychlé úspěchy se vysvětlují snadností využití sním·
kových materiálů a pokrokem v oblasti teorie i praxe
tematického mapování, k čemuž v nemalé míře přispí.
valy práce a celá vědecká, pedagogická i praktická
činnost profesora K. A. Sališčeva.

Letecké a zejména kosmické snímkování podstatně
změnilo naše představy o charakteru Země. Z porovná.
ní map a kosmických snímků jako "geografických
modelů" zemského povrchu vyplynulo, že kosmické
snímky jsou úplnější než mapy, i když se liší spojitostí
"obrazového" záznamu polohopisu [18]. Zvláště pře.
kvapivý je rozdílný charakter vzhledu Země na ob·
vyklých" fyzickogeografických mapách a na kosmic·
kých snímcích. Kartografické znázornění zemského
povrchu se neshoduje s obrazem Země na snímcích,
v porovnání s barevnými kosmickými snímky se zvý.
raznila jeho konvenčnost.

Všechny tyto skutečnosti nutně musely vzbudit
pozornost geodetů a kartografů, k novému obrazu

Země bylo nutno přihlédnout při tvorbě map, a to
v prvé řadě při zpracování map pro školy. Zahraniční
vydavatelství začala vydávat mapy, napodobující
pohled na Zemi z vesmíru. Kosmický obraz Země se
začal používat téměř ve všech školních mapách, at·
lasech a globech [22].

Současně s tím vyvstal úkol přímého využívání ma-
teriálů dálkového průzkumu Země v učebním procesu
společně s mapami. Jsou známy první úspěšné pokusy
použití těchto materiálů při výuce zeměpisu na
střední škole, od vytváření obecných představo Zemi,
jejím tvaru, střídání ročních období apod. podle pře.
hledných snímků, až po podrobné a dostatečně hluboké
studium geografického prostředí a jeho regionálních
specifik [8, 20]. To vše nejen zvyšuje možnosti karto·
grafie jako prostředku výuky, ale hraje navíc pod.
statnou úlohu při vytváření názoru na svět a jeho
poznávání, a rozšiřuje rozumový horizont: z kosmic·
kých snímků a z map podle nich sestavených je možno
čerpat nejrůznější informace o Zemi i jiných planetách
sluneční sousta vy.

Zdokonalování školních map využitím materiálů
dálkového průzkumu bylo podníceno nejen novými
možnostmi, ale i nutností udržovat školní mapy na
úrovni současných požadavků školy. Celá budoucí
výuka se zakládá na nově získaných poznatcích a vy·
užívá možností poskytnout tyto poznatky snadno
pochopitelnou formou budoucím pokolením. Aero-
kosmické metody snímání a.mapování umožňují učinit
prvořadý a nemalý krok k tomuto cíli. Tyto nové
účinné prostředky poznání a popisu charakteru Země
přirozeně přinášejí přehodnocení některých koncepcí
a v důsledku toho i prostředků výuky - map.

Vznikají dva druhy problémů. Na jedné straně -
mapy a aerokosmické materiály je třeba rozšiřovat
a zavádět do učebního procesu a na straně druhé -
tomuto využívání celého bohatství obsahu aerokosmic·
kých snímků a z nich sestavených map je třeba při-
způsobit i vlastní učební proces.

1988/179



Geodetický a kartografický obzor
180 ročnfk 34/7&, 1988, čf.lo 7

V současné době probíhají významné změny struk-
tury základního i vysokoškolského vzdělání v souladu
s usneseními ÚV KSSS a Rady ministrů SSSR ,,0 dal-
ším rozvoji vysokých škol a zvýšení kvality přípravy
odborníků", ,,0 opatřeních k dalšímu zdokonalování
vysokoškolského vzdělání ve státě" a pléna ÚV KSSS
"Základní zaměření reformy všeobecně vzdělávacích a
odborných škol".
Jedním z nejdůležitějších úkolů školy je dát dorůsta-

jící generaci pravdivé představy o okolní přírodě, vy-
užití a ochraně jejích zdrojů, hustotě obyvatelstva
a rozmístění výroby na Zemi. Současně vyvstává úkol
vytvořit učební pomůcky pro všechny předměty,
tedy i mapy a atlasy, vytvořené s vysokou vědeckou
hodnověrností a přesností, jasností a životností zobra-
zení, ve výrazném a názorném provedení.
Další rozvoj vysokých škol a zvyšování kvality pří-

pravy odborníků vyžaduje zvýšené zásobení mapami.
Je to nezbytné vzhledem k tomu, že žádné otázky
územní organizace společnosti, či využívání a ochrany
přírodních zdrojů, nemohou být, objasněny nebo ře-
šeny bez kartografického základu. Mladé geografy
je třeba naučit využívat map pro řešení různých úkolů.
Proto byla soustředěna větší pozornost na otázky
tvorby map pro vysoké školy. Obecné vědecké a orga-
nizační řízení rozsáhlých prací při sestavování nového
souboru map pro vysoké školy převzal prof. K. A.
Sališčev s kolektivem katedry kartografie Moskevské
státní univerzity. Stanovili možnosti využití materiálú
dálkového průzkumu při tvorbě map pro vysoké školy.
Přechod k rozsáhlému využívání materiálů dálko-

vého průzkumu při sestavování tematických map pod-
nítil v SSSR i v zahraničí zájem o nové formy mapo-
vání i o úlohu map v pedagogickém procesu. Problémy,
které v této oblasti vznikly, vyžadova.ly jasnou a přes-
nou formulaci funkce map pro školní výuku.
Kartografie je naším druhým písemnictvím, a uvá-

žíme.li dobu jejího vzniku, možná i prvním. Vznikla
na úsvitu lidské společnosti a provází lidstvo po
všechny věky, v počátcích pouze jako způsob popisu.
později i jako metoda poznání okolního světa.
Mapy, stejně jako knihy, nás obklopují od mládí

a provázejí celým životem. K. A. Sališčev oprávněně
napsal, že - stejně jako knihy - je možno i mapy a
zejména velké komplexní atlasy - směle zařadit
k významným výsledkúm všelidské vědy a kultury
[5]. Mapy nezměrně rozšií-ují hranice našich osobních
zkušeností a jsou jednínl ze základníchprostředkú
předávání nashromážděných poznatkú budoucím ge-
neracím. Jinými slovy - mapy jsou stálým a ničím
nezaměnitelným prostředkem výuky. Spojují rozsáhlé
možnosti uchovávání a předávání rúzných prostoro-
vých informací, a díky maximální názornosti je jich
možno při výuce široce využívat. Experimenty se žáky
ukázaly, že dokonce i mladší děti správně chápou
a interpretují kartografické znaky [l6], i když je samo-
zi'ejmé. že jazyk mapy je nutno volit s přihlédnutím
ke stái'í uživatelú.
Školní mapy mu~í nejen úplně a správně poskytovat

stanovený objem informací určitého rozsahu, co do
polohy. ale i podněcovat k myšlení. Kad mapou
vznikají individuální představy o zobrazovaném území,
které se ve vědeckých kruzích začaly nazývat "myšlen-
kovou mapou". Bohužel, přílišná módnost termínu
vedla k tomu, že se začal vysvět,lovat nejrůznějším

způsobem a zpravidla - zejména v zahraniční litera-
tuře - ze subjektivně idealistických pozic. Ve školní
kartografii a vůbec ve výuce s pomocí map však je
myšlenkový a prostorový obraz terénu zajímavý jak
z hlediska vytváření poznatků, tak i z pozice zdokona-
lování samotných map a způsobů jejich využívání.
Chápání map se proto stalo předmětem poměrně roz-
sáhlých výzkumú [l7].
Ačkoliv při vytváření př'edstav o okolním světě mají

mapy podstatnou úlohu, zdaleka si ne vždy a zcela
uvědomujeme a po zásluze oceňujeme, čím jsme jim
povinni a kolik poznatků odhalených s jejich pomoeí
zůstává v našich znalostech a představách po celý
život.
.Je to pochopitelné, protože údaje získané z různých

zdrojů žijí dále svým životem. Obecnč řečeno. infor-
mace nenese rodné znaménko původu, a proto není
podstatné, odkud byla získána fakta a údaje: z knih.
map, nebo ústním podáním. To se však týká pouze
obsahu poznatků. Specifická obrazově-znaková forma
předávání informací, díky které vzniká zrakový
obraz, uchovávající se v naší paměti. náleží přímo
k podstatě kartografie a v tom je rozdíl mezi popisem
kartografickým a slovesným.
Obraz "hovoří" v jazyku forem - poznamenává

U. Boumen [1]. Vizuální jazyk má své zvláštní zdroje
a možnosti, pro něj charakteristické, není samoúčelný.
je prostředkem vizualizace určitého obsahu, idejí,
které musí mapa předat bez ztrát a zkomolení čtenáři.
Zde je nutno uvést, že mapy a aerokosmické snímky
mají formálně různé jazyky, i když s řadou shodných
rysú. Proto se např. při interpretaci kosmických sním-
ků projevují poznatky získané z map, když říkáme:
"To je Kaspické moře", nebo: "To je Afrika nebo
Evropa". Kic jiného, kromě obrazu Země. který byl
vytvořen v naší paměti pomocí map, není na snímcích
sebevětšího měřítka možno poznávat.
Obecně ř'ečeno, většina psychologú soudí, že ucho-

vání určité informace v lidské paměti je spojeno s vní-
máním světa a typem myšlení lidí. Samotné vnímání
světa nevzniká však samovolně a nezústává neměnné.
nýbrž pi'etváří se nepí'etržitě·pod vlivem souborů nově
přijímaných informací, včetně informací, získávaných
z map [2]. Vnímání obrazu světa pomocí map je tedy
vytvái'eno během seznamování se s nimiMu. sí amůže
se proto cílevědomě regulovat, lépe řečeno pěstovat,
a to čím dHve, tím lépe.
Čím méně má studující dosavadních znalostí, tím

snáze a trvaleji si zapamatovává skutečnosti nové
a méně kriticky se k nim staví. Specifikou dětského
vnímání je i ztotožnění mapových značek se skuteč-
ností, interpretace jejich významu jednoduchou aso-
ciací. Proto je třeba věnovat pozornost správnému
vytvář'ení představ o Zemi a jednotlivých územích
v základní škole, protože později, na škole vysoké.
studenti pracují se složitějšími a abstraktnějšími
smluvenými značkami, reprezentujícími objekt s jeho
vlastnostmi, i když i v tomto případč při posuzování
zobrazené situace hraje názornost kartogra,llckého
základu i pozadí významnou roli.
Mapy plní během učebního procesu rúzné funkce:

ilustrační, demonstrační, informační a poznávací.
Informační funkce je vlastní všem mapám. Podle

tvrzení U. Boumena jakýkoliv "grafický projev",
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včetně mapy, musí odpovídat na otázky: kde, co,
kolik a jak? [1]. Je tomu tak i tehdy, posuzujeme-li
mapy pouze jako nosič informace; školní mapy pak
často skutečně plní takovou ilusllračně-informační
úlohu, převážně ve spojení s textem. Školní mapy musí
však nejen poskytovat určité údaje, ale s přihlédnutím
k možnostem svého uživatele ho musí podněcovat
k samostatnému myšlení a vzbuzovat jeho zájem
o mapy.
Základním úkolem školních map je znázorňovat

prostorové rozmístění přírodních prvků a územllí
organizaci společnosti. Demonstrují a objasňují pří-
rodní procesy a jevy vztahující se k určitému území,
rozmístění obyvatelstva, prostředků výroby a mnoho
jiných jevů s tím, že k vybavování skutečnosti použí-
vají různých stupňů abstrakce. Způsob poskytování
informací se může značně lišit: od nezúčastněného
popisu, až po aktivní vliv. V souladu s tím jsou voleny
způsoby vytváření obrazu. Existují například tzv.
"přesvědčovací" mapy, jejichž cílem je podnítit uži-
vatele k určitým činnostem, vytvořit určité představy.
Ve školní kartografU jsou takové postupy působení na
uživatele v určitých případech přípustné, avšak pro
jejich vtíravý reklamní charakter je nutno zachovávat
k nim obezřetný a kritický přístup [21].
Školní mapy jsou zpravidla spojeny s textem a vý-

kladem a jsou určeny k snadnějšímu osvojení učiva,
poskytovaného v přehledné ilustrativní formě. Výběr
map, odpovídajících osnovám, úkolům a konkrétním
cílům výuky, je založen na klasifikaci podle různých
hledisek: geometrických vlastností, měřítek, forem,
zejména pak podle obsahu. Na základě provedené ana-
lýzy [14] byla formulována dvě kriteria pro všechny
te~atické mapy - podle charakteru zobrazených
údajů a podle formy zobrazení. Tato klasifikace podle
mínění ~utora umožňuje výběr téměř všech variant,
neuvažuje však o možnosti kombinování kartogra-
fického a aerokosmického obrazu.
Jakákoliv školní mapa nejen objasňuje a demon-

struje již známé pOl'lnatky, ale slouží i jako nástroj
poznání neznámých skutečností. Tyto funkce jsou
samozřejmě různé pro základní, střední a vysokou
školu. Rozlišují se následující způsoby využití map při
vzdělávání: orientace na mapovém listu, seznámení Ee
s územím, vlastní práce s mapou, která začíná jejím
čtením a pohledovým studiem, dále pak vlastní inter-
pretace obsahu a syntéza získaných údajů a charakte-
ristik ve formě slovesné nebo grafické [11]. Výsledky
studia mapy nebo studia území pomocí mapy a zapa-
matování siprostorového schematu jevu jsou spojovány
s interpretační strukturou mapy [15]. Znakových sy-
stémů a způsobů kartografického znázornění jevů
existuje celá řada a proto, podle A. Robinsona, kar-
tografové nikdy přesně nevědí, jak čtenář vnímá
souhrn značek a obrazového znázornění jako celek
[19]. To je však pravdivé jen částečně. Jsou například
známy experimenty, které ověřují stupeň srozumitel-
nosti grafických systémů a smluvených kartografic-
kých značek. Problém se vyhrotil, když aerokosmické
obrazy začaly konkurovat kartografickým.
Pro zachování adekvátnosti jsou mapy řazeny v ur-

čité posloupnosti - podle měřítek, úrovně generaliza-
ce, obsahové složitosti, atd., V této posloupnosti je
třeba určit místo pro materiály dálkového průzkumu.
Kromě toho musí existovat možnost přizpůsobit mapy

do určité míry měnícím se podmínkám pedagogického
procesu. Učitel a žák musí mít možnost výběru po-
třebné mapy ze série, zpracované například v ob·
vyklém, reliéfním, nebo stereoskopickém provedení.

Bez ohledu na rozdílnost konkrétních úkolů a pod-
mínek využívání musí mapy pro základní i vysoké
školy uspokojovat řadu různých požadavků. Přede·
vším musí být tématicky sladěny s příslušnými osno-
vami učebního předmětu. Za druhé musí být jejich
obsah poskytnut uživateli pokud možno nejúplněji
a nejnázol'něji, s přihlédnutím k věku, všeobecné
i odborné průpravě. Za třetí - mapy různých stupňů
musí být vzájemně sladěny [4]. Unifikace tematic-
kých školních map se zavedením kosmických informa-
cí současně zjednodušila i zkomplikovala. ZjedRodu.
šila proto, že jsou unifikovány prvotní zdroje infor-
mací- snímky, a zkomplikovala proto, že vzrostly
možnosti nejrůznějších způsobů spojení aerokosmic-
kých obrazů s mapami a rozšířily se prostředky zobra-
zení obsahu map. Přitom se uvádí několik možností
využití aerokosmických informací; aerokosmické sním-
ky společně s mapami, formou fotomapy, obohacením
běžných map o nové informace, které napodobují
pohled na Zemi z kosmu, a konečně prosté upřesnění
obsahu běžných map rÍlzného zaměření.

První myšlenka, která vznikla již při pořízení prv·
ních kosmických snímků Země, spočívala v porovnání
s mapami a provedení nezbytných korektur map.
Revize starých a kontrola nově sestavovaných map
podle kosmických snímků se staly pravidlem. S vy·
užitím materiálů dálkového prÍlzkumu při zpracování
map pro vysoké školy se počítalo již při započetí
prací na novém souboru [3].

Základní liniové prvky, které je možno na kosmic-
kých snímcích a mapách bezprostředně ztotožnit, tvoří
hydrografická síť. Břehovky oceánů, moří a velkých
jezer, velké řeky a hranice horských ledovců mohou
být na snímcích bezpečně identifikovány, pokud
nejsou zobrazeny s velkým perspektivním zkreslením.
Je však také možné sledovat souvislosti různých kon·
tur, například hranic oblačnosti s reliéfem a lesy,
případně na globálních snímcích menšího měřítka
hranic rozšíření oblačnosti s hranicemi geografických
zón a klimatických pásem Země [9].

Celkově řečeno, revizi a kontrolu map s využitím
kosmických snímků je možno provést podle následu-
jících zásad:

1. Prověřit správnost průběhu hranic jednotlivých
předmětů, komplexů, obrysů areálů a upřesnit
jejich rozložení na mapovaném území.

2. Upřesnit kartografickou generalizaci jevů a jejich
vzájemnou polohu.

3. Určit spolehlivost obsahu jednotlivých kontur
i mapy jako celku, včetně upřesnění její legendy.

Transformací snímků do map vzniká mnoho geo-
grafických a technických problémů, jejichž řešením se
zabývá aerokosmická kartografie. Technologie aero-
kosmického mapování zahrnuje čtyři základní etapy:
1) - mapování, získání prvotního obrazu, 2) - transfor·
maci a filtraci, t.j. získání druhotného obrazu, 3) - cí-
lenou interpretaci - dešifrováni snímků, 4) - sestavení
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mapy. Tyto etapy jsou spojeny v posloupný řetěz
operací, kde v každém článku vznikají specifické
problémy, úkoly a otázky, dosud mnohdy nerozřešené,
které jsou předmětem intenzivního výzkumu.

Základní současné problémy, jejichž řešení může
podstatně racionalizovat kartografickou praxi, jsou
tyto:

- získat aerokosmické materiály, co nejvíce ,odpoví-
dající potřebám mapování, včetně respektování cílů
a zvláštností školních map,
- objektivizovat proces interpretace registrací, na·
hromaděním, zobecněním, formalizací a automatizova-
ným využitím vztahů "objekt-znak",
- transformovat aerokosmický obraz na obraz kar-
tografický s předem zadanými parametry.

Lze předpokládat, že řešení uvedených problémů
nejen změní technologii aerokosmického mapování,
ale umožní i zdokonalovat prostředky znázornění ob-
sahu mapy, zpestřovat formy mapování. Současně se
objevuje možnost upřesnit předávané poznatky, získat
doplňkové informace, usnadnit osvojení a zapamato-
váníučiva.
Kromě aerokosmického mapování v tradiční formě

vznikly ještě dva směry. Prvním je imitace pohledu
na Zemi z kosmu na mapách. Tímto způsobem zpraco-
vané, tzv. "orbitální" mapy, rychle získaly uznání,
zejména ve školní kartografii. Školní nástěnné mapy
se zobrazením zemského povrchu a reliéfu blízkým
"existujícímu" vydalo např. kartografické nakladatel-
ství "Wagner" (Záp. Berlin) V SSSR byla zkušebně
vydána podobná mapa jezera Issyk-Kul'.
Přílišné nadšení pro mapy s obrazem připomínají-

cím snímky nepřináší však vždy užitečný výsledek.
Nelze uvažovat o úplné záměně obvyklých fyzických
map Země za mapy - imitace kosmických snímků,
stejně jako vůbec nelze kosmickými snímky zaměnit
mlJ,py. To ukázaly např. zkušenosti z 1. vydání škol-
ního atlasu Alexander [13]. Druhým směrem je spo-
jení obvyklého grafického a aerokosmického obrazu
na mapě. Tzv. fotomapy vyjadřují strukturu přírod-
ního prostředí Země v "přirozené" podobě, zachová-
vají všechny odstíny a podrobnosti a zvýrazňují pod-
statné. Fotomapy velkých měřítek jsou určeny
k tomu, aby se žáci naučili běžně přecházet od snímků
k mapám a naopak, aby bez potíží a snadno četli
a interpretovali obraz, vyjádřený v libovolných znač-
kách. V malých měřítkách se obvykle zpracovávají
tematické mapy různého obsahu.
Existují dva způsoby tvorby fotomap. Fotomapou

může být běžná mapa, zahrnující prvky kosmického
obrazu. Tato varianta nenalezla široké uplatnění
proto, že kresba snímku v mapě byla těžko čitelná,
snižovala celkovou názornost, stávala se něčím cizo-
rodým a někdy nesrozumitelným. I když v některých
případech, např. při sestavování map lesů, je taková
technologie potřebná a efektivní.
Rozšířila se druhá varianta fotomap, kde je grafický

obsah zpracován na montáži snímků, která slouží
jako záldad. Vztah grafiky a fotografického obrazu
může qýt různý a dosud není jasno, kterou variantu je
možno považovat za optimální. Někdy stačí reproduk-
ce snímků, doplňují se pouze některé hranice a před-
měty,ji"ndy převládají grafické znaky. Závisí to sa-

mozřejmě na určení mapy, ale také na charakteru
terénu a jeho fotografické názornosti. Jiné je reliéfní,
na snímcích dobře srozumitelné zobrazení hornatého
území, jiné je zobrazení monotónních rovin. Příkla-
dem zdařile sestavených kolorovaných fotomap může
být soubor fotomap různých oblastí Alp, publikova-
ných v časopisu "Geographische Rundschau" [12].
"Fotomapami" se někdy nazývají také montáže

kosmických snímků a jednotlivé snímky s vyznače-
ním sítě poledníků a rovnoběžek. Vlastně to dosud
nejsou mapy a bez doplňujících kartografických zna-
ček nejsou dostatečně informativní, zejména v černo-
bílém provedení. Možná proto se dosud ve větší míře
nevyužívají ani na základních, ani vysokých školách,
pro něž byly určeny.
Stejné nedostatky mají tzv. "fotoportréty" - mon-

táže kosmických snímků, poskytující pohled z kosmu
na jednotlivé kontinenty, území, státy. Takové "fo-
toportrety" Euroazie (1 : 20000000) a Evropy (1 ku
10 000 000) ze snímků družice "Meteor" byly v SSSR
zpracovány pro potřeby školní výuky.
Při spojení aerokosmického a kartografického obra-

zu v rámci fotomapy vzniká mnoho závažných a ne-
očekávaných problémů, což přináší při zpracování
takových map řadu těžkostí. Není náhodou, že vývoj
tvorby, zpracování a užití fotomap trvá už více než
desetiletí a dosud není ukončen.
Jedním z problémů je nezbytnost spojení okamži-

tého pohledu na Zem ze snímku, který má rysy na-
hodilosti, s uvědoměle a cílevědomě konstruovaným
kartografickým obrazem. Jejich spojení nemusí ne-
zbytně poskytovat dobré výsledky. Ve skutečnosti
je možno získat i nenázornou směsici neodpovídají-
cích si prvků, jejichž spojitost zdaleka nemusí být
zřejmá. Takový obraz nemůže být názornou po-
můckou.
Problémy s tvorbou "spojených" map, ke kterým

náleží všechny mapy tematické, sestavované vždy na
nějakém podkladu, jsou kartografům známy a byly
nejednou analyzovány [10]. Při spojování map se
snímky dochází ke zdůraznění principiální rozdílnosti
v typu obrazu. To nebrání rozšiřování tematických
fotomap, dokladem může být např. Westermann
Atlas z r. 1981, který obsahuje značný počet pedolo-
gických map tohoto typu.
Přirozenost vzhledu Země na fotomapách se po-

važuje za jednu z jejich základních předností. V zájmu
zvýšení srozumitelnosti je nutno však někdy ustoupit
od přirozenosti barevného vyjádření porostu, méně
často i vod. Barevně kódované školní mapy se samo-
zřejmě obtížněji vnímají, zato však získávají na vý-
raznosti a jsou vhodnější pro demonstraci.
Fotomapy mohou být rovinné, reliéfní a stereosko-

pické. Školní reliéfní mapy a reliéfní atlasy s "kosmic-
k)~m" znázorněním Země jsou dosti rozšířeny v za-
hraničí. V SSSR byla vydána reliéfní fotomapa Altaje,
celkem však školní mapy v této podobě nejsou dosta-
tečně rozšířeny.
Mimo jiné je možno vyhotovovat mnohovrstevné-

fotomapy a různé kombinace aerokosmických a karto-
grafických produktů, které se dají využívat v rozlič-
ných sestavách. Na kartograficky zpracovaný zá-
klad lze nalícovat kosmický obraz na transparentním
materiálu, případně postupně promítat na obrazovku
při přednáškách.
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Konečně je možné se souběžně nebo postupně se-
znamovat s mapami a snímky určitého území. Většina
souborů kosmických snímků, vydaných v SSSR i za-
hraničí je určena zejména pro takové využití v učebním
procesu.
Máme-li hovořit o problémech aerokosmické školní

kartografie v širších souvislostech, není možno jejich
posouzení omezit na zdokonalování běžných map,
ani na zpracování map "orbitálních", nebo fotomap.
Lze předpokládat, že vědeckotechnická revoluce v kar-
tografii přinese závažnější změny. V důsledku spojení
systémů dálkového snímání a moderních způsobů
sběru a zpracování informací na bázi samočinných po-
čítačů se rodí nová kvalita nejen tvorby, ale i využí-
vání rúzných map, včetně map školních. Odbomíci
tvrdí, že vědeckotechnický pokrok v didaktice musí
dříve nebo později vést k vytvoření učebních adap-
tivních strojů, schopných samostatné výuky a dialogu
s žákem v řízeně proměnném režimu. Přitom informa·
ce, předkládaná strojem, bude moci být vizualizována
ve formě mapy. Předobrazem takových učebních stro-
jů jsou konstrukce, spojující projektor s magnetofo-
nem. Takové systémy jsou však schopny pouze napro-
gramovaného monologu, případně v lepším případě
mohou odpovídat na omezený počet dříve předpoklá-
daných dotazů. Kromě toho jsou takové technické
prostředky určeny zpravidla pro skupinovou výuku.
Na závěr je vhodné připomenout, že mapy i kos-

mické snímky jsou pouhým nástrojem v rukou peda-
goga. Jejich, samy o sobě značné možnosti, se mohou
plně zhodnotit pouze ve spojení s celou řadou učeb-
ních postupů. Problém patrně ani tolik nespočívá
ve zpracování nových školních map s využitím mate-
riálů dálkového průzkumu, jako v jejich zavedení do
pedagogické praxe na základních, středních i VYflO-

kých školáoh. Seznámení s aerokosmickými materiály
a fotomapami není možno omezovat pouze na před-
mět dálkového průzkumu. Využívání těchto materiálů
společně s mapami ve všech oblastech geografického,
ale ne jen geografického vzdělávání, je zřejmě nezbyt.
né a účelné.
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V dobrom zdraví a plnom pracovnom nasadení oslávil
dňa 28. 5. 1988 svoje šesťdesiate narodeniny Ing. La·
dislav Bil.bíček, ekonomický námestník riadit~la
(ENR) Geodetického ústavu, n. p., Bratislava (GU).
Jubilant se narodil v Mistříně, okres Hodonín. Zeme-

meračské inžinierstvo absolvoval na Vysokej škole
technickej v Brne (1947-1951). Jeho bohatá a pestrá
geodetická prax začína v roku 1951 v družstve Geoplán
v Gottwaldove (od roku 1953 Geometra, n. p.), kde pra·
coval na úlohách inžinierskej geodézie. 1. 1. 1954 pri.
chádza do rezortu geodézie a kartografie. Najskor pra·
cov.al na Oblastnom ústave geodézie a kartog!,afie
(OUGK) v Brne a 6: 12. 1954 prechádza na OUGK
v Bratislave (neskor Ustav geodézie a kartografie a Ob·
lastný ústav geodézie), kde do 31. 12. 1972 vykonával
funkciu vedúceho Okresného meračského strediska (od
roku 1960 Strediska geodézie) v Nových Zámkoch. 1. 1.
1973 pre9hádza na Slovenský úrad geodézie a karto·
grafie (SUGK) ako vedúci kontrolného útvaru.
Od 1. 7. 1975 do 31. 12. 1978 bol Ing. Bábíček

poverený funkci ou riaditela Krajskej správy geodézie

,..
a kartografie v Banskej Bystrici (KSGK). Pod jeho
vedením získala K~GK 3-krát (1976-1978) Čestný
diplom predsedu SUGK a Predsedníctva Slovenského
výboru Odborového zviizu pracovníkov štátnych orgá.
nov, peňažníctva a zahraničného obchodu, za najlepšie
výsledky v celorezortnej súťaži rozpočtových a príspev.
kovej organizácie. Od 1. 1. 1979 vykonáva funkciu
ENRGU.
Ing. Bábíček dlhoročné odborné a praktické skúse·

nosti velmi dobre využíva vo svojej organizátorskej
a riadiacej práci. Všetky funkcie vykonával a vykonáva
s velkou angažovanosťou a zodpovednosťou. Pracovné
kolektívy pod jeho vedením trvale dosahujú dobré
výsledky. Výrazne sa zaslúžil pri vytváraní podmienok
rozvoj a pracovnej iniciatívy a socialistického súťaže·
nia, pri zavedení brigádnej formy práce a odmeňova·
nia, pri realizácii 2. etapy Programu zvýšenia ekonomic·
kej účinnosti mzdovej sústavy a pri uplatňovaní vnútro·
podnikového chozrasčotu na GÚ.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa jubilant aktívne

zapája i do činnosti KSS a spoločenských organizácií.
Po~obí ako propagandista~straníckeho vzdelávania na
GU a predseda odbočky ZCSSP.
Pracovné úsilie a činnosť L. Bá bíčka boli ocenené

rezortnými ,:yznamenaniami; "Najlepší pracovník
rezortu SllGK" (1978) a "Zaslúžilý pracovník
rezortu SUGK" (1988).
Blahoželáme Ing. Ladislavovi Bábíčkovi k jeho ži·

votnému jubileu a želáme mu do dalších rok ov vela
pevného zdravia a spokojnosť v osobnom živote.

Dne 8. března 1988 zemřel
po těžké nemoci Ing. Milo·
slav Ingeduld, CSc., samo-
statný vědecký pracovník
katedry geodézie a pozemko·
vých úprav stavební fakulty
ČVUT v Praze. V jeho osob·
nosti jsme ztratili znameni·
tého pedagoga a angažova.
ného vědeckého pracovníka.
Soudruh Ing. Ingeduld se

narodil 12. 11. 1931 v Pra·
ze. Po absolvování reálného
gymnázia ukončil úspěšně
v roce 1954 vysokoškolské
studium na zeměměřické
fakultě a v roce 1966 obhá.
jil kandidátskou dizěrtační
práci, týkajícíj se přěsnosti
podrobných bodových polí.
Na katedru geodézie byl pfijat v roce 1958 jako odborný
asistent. V pedagogické práci dosahoval, díky svým
teoretickým znalostem, doplněných praktickými zku-
šenostmi, výborných výsledků. Byl pověřován speciál.
ními přednáškami na denním, dálkovém i postgraduál.
ním studiu a tvorbou plánů pro přestavbu vysokoškol.
ského studia. Téměř kaMoročně vedl studentské krouž·
ky (SVOČ) a diplomové práce. Od roku 1966 byl stálým
členem komise r.ro státní závěrečné zkoušky. Byl spolu.
autorem někohka skript z geodézie, autorem mnoha
odborných článků a kaMoročně se podílel přednáško.
vou činností na geodetiokýoh konferenoíoh.

Ing. Ingeduld má výraznou zásluhu na zvýšení úrov.
ně a koncepčnosti vědecko·výzkumné práce a aktivity
příslušníků katedry. Kromě úspěšného plnění povin-
ností učitele zapojil se do řešení úkolů a do politické
práce na oboru. Zastával řadu odborářských funkcí,
byl předsedou studijně.pedagogické komise, členem ZV
ROH a působil i ve funkcích OOR ROH Prahy 6.
Po řadu let úspěšně plnil funkci vedoucího učitele roč·
níku a studijní skupiny. Dlouholetá pedagogitká,
vědecká, přednášková a publikační práce s. Ing.Inge.
dulda byla oceněna pamětní medailí k 50. výročí zalo·
žení Rudých odborů, medailí ČVUT, řadou čestných
uznání rektora ČVUT, fakulty stavební a orgánů ROH.
V roce 1977 byl převeden na návrh katedry do katego.

rie vědecko.výzkumných pracovníků. Jeho činnost
byla od této doby téměř výhradně zaměřena na aktuální
potřeby praxe. Stal se uznávaným odborníkem v otáz·
kách geodetických sítí, vypracoval technologii měření
a výpočtů s využitím moderní měficí techniky a zpra·
coval výzkumnou zprávu, která se stala základem me·
todických návod\i pro geodetické práoe na výstavbě
pražského metra. V roce 1978 úspěšně obhájil s kolekti·
vem výzkumný úkol, který měl vyhledávací charakter
pro 7. pětiletý plán. Tento rozsáhlý úkol byl pak řešen
kolektivem jako dílčí úloha spojeného rezortního vý-
zkumu ČÚGK a SÚGK na koordinujícím pracovišti
VÚGK Bratislava. Komplexní zpracování tohoto úkolu
vytvořilo základ systému formulace geodetické proble.
matiky současnými matematickými prostředky pro
plnění úkolů v oblasti energetiky, zejména v souvislosti
s výstavbou jaderných elektráren.
Jeho náhlý a nečekaný odchod znamená pro pracov·

níky školy a celou zeměměřickou veřejnost citelnou
ztrátu, ztrátu tím větší, že Ing. Ingeduld byl do poslední
chvíle svého života neúnavným a aktivním pracovní.
kem. Svou každodenní prací pfispíval k rozšiřování
vědomostí student\'! a absolventů oboru geodézie a karťo·
grafie, řešil potřeby praxe a aplikoval nové 'poznatky
geodézie při řešení úkolů národního hospodářství.
Odešel tvůrčí pracovník, přítel. Výsledky jeho práce

však zůstávají a nedají nám na něho zapomenout.
. Bud navždy čest jeho památce.
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Dne 8. května 1988 ze-
mřel v Praze náhle hlav-
ni kontrolor resortu Ces-
kého 1ířadu geodetického
a kartografického Milo-
slav Klnc.

Narodil se 15. řljna
1932 v Dolnlch Studén-
kách, okr. Sumperk. Po
maturitě a absolvováni
vojenského učl11ště se
stal v roce 1954 dfistoj-
nlkem čs. lidové armády,
posléze byl převeden
k ministerstvu vnitra. Od

roku 1958 přešel k clvllnlm složkám a dlouhou řadu let
pfisobll většinou ve funkci kontrolnlho Inspektora u vf-

robně hospodářskfch jednotek našeho národnlho hospo-
dářtvl. V roce 1977 přešel na COGK, kde nejdřlve praco-
val jako vedoucl odbornf referent specialista v kontrol-
nim t1tvaru a později v roce 1978 se stal vedouclm toho-
to t1tvaru. V prfiběhu let 1979 až 1982 zdárně ukončil
studium na Institutu pro vedoucl hospodářské pracov-
nlky. Téhož roku byl jmenován hlavnlm kontrolorem re-
sortu COGK.

Práce Miloslava Klnce byla složitá a odpovědná. Byl
nekompromlsnlm vedouclm pracovnlkem s cltllvfm při-
stupem k posuzováni jakékoliv problematiky. SVfm cho-
vánlm, jednánlm a vystupovánlm zlskal respekt a vytvá-
řel dobré ovzdušl pro plněni náročnfch 1íkolfi.

Zastával řadu stranlckfch I veřejnfch funkcI. Tato
činnost, která svědči o jeho dobrém vztahu k lidem,
k naši společnosti, byla oceněna propfijčenlm vyzname-
náni "Za službu vlasti" a pamětnl medalll k padesáté-
mu vfročl založeni KSC.

Odešel čestný, skromný a velmi pracovitý člověk.
Cest jeho památcel

Geodezlja I kartograflja, ě. 8/87

Gubkin, M. P.: Přidat v práci, s. 1-5.
Všesvazová socialistická soutěž zlepšovatelů a racio-

nalizátorů, s. 5-7.
Přehlídka zavedených vědeckotechnických výsledků,

s.7-8.
Konkurs na automatizaci a mechanizaci výroby, s.

8-9.
Kolektiv komunistické práce, s. 9-10.
Pellinen, L. P.: Nové možnosti využití gravimetrických

dat při realizaci geodetických souřadných systémů,
s. 10-13.

Vinogradov, V. V.: Vliv refrakce v trigonometrické ni-
velaci, s. 13-16.

Skeivalas, f. M. - Oirkus, R. P.: Tolerance v sítích
určených pro mapování, s. 16-18.

Ustavié, G. A. - Salin, Ju. N. - Seredaiev, S. V.:
Určení hladiny tekutiny při hydrostatické nivelaci,
s.18-21.

ll'kiv, Je. Ju.: Zkušenosti z nivelace při pozorování
sedání stavebních objektů, s. 21-22.

Saršavickii, L. V.: Zkušenosti z opticko-mechanického
provažování, s. 22-24.

Marvan, Asi - Gan'šin, V. N.: Závislost délky stran
a úhlopříčky ve čtyřúhelníku, s. 24-26.

Jablonski , L. f.: Fototransformace podle stanovených
prvků, s. 26-30.

Matiiaswié, L. M. - Antipov, A. V.: Jednodušší in-
terpretační znaky množství, s. 30-33.

Kamkov, A. M.: Na světovém kartografickém trhu, s.
33-39.

Babiéev, V. A.: Nová příručka pro kartografické a vy-
davatelské práce, s. 40-42.

2ukov, V. T. - Fakina, L. A.: O vědecko-populárních
atlasech, s. 42-44.

fvaákevié, V. F. - Tregubov, V. S.: Zjednodušené vy-
jádření pro chyby radionavigačního parametru, s.
45-48.

Jeliseiev, V. B. - Jeliseiev, B. V. - Zaicev, Je. M.:
Kompenzace kolísání hladiny při mapování šelfu, s.
48-50.

Sčupel, S. A.: Vyrovnání protínání zpět ze směrů, s.
51-52.

Nechin, S. S.: Od analytických metod k číseln#m, s.
53-58.

Korovin, V. A.: Otázky rozvojetopograficko-geodetické
výroby, s. 58-60.

Przegl"d geodezyjny, ě. 6/87
Dembicki, E. - Zadroga, B. -Žurowski, A. -.Bona, R.

- Kistelowa, N. - Michowski, A. - Semrau, f.:
Rozsah a metodika geodetických prací při zhutilOvání
půdy pomocí výbuchu na území jaderné elektrárny
Žarnowec, s. 3-7.

Laska, W.: Výzkum příčin havárie zásobníku plynu
typu MAN na základě analýzy jeho současného geo-
metrického tvaru, s. 7-10.

Kuberka, W. - Wegner, A.: Vliv technologických chyb
při využívání turbín na výsledky měření deformací
základů, které se provádějí geodetickými metodamí,
s. 10-12.

Stelmach, M.: Program rozvoje informatiky ve vojvod-
ských kancelářích geodézie a zemědělských pozemků,
s. 12-14.

Bucholc, f.: Rozhodnutí Nejvyššího soudu v otázce
určení hranic nemovitostí, Část III., s. 15-18.

Zgliňski, A.: Odměny předsedy Hlavní správy geodézie
a kartografie za výjimečné vědecké a technické vý-
sledky v oblasti geodézie a katrografie v roce 1985,
s. 18-20.

Senderek, M',; IBM-PC - Nové zařízení pro evidenci
pozemků, s. 22-23.

Przegl"d geodezyjny, ě. 7/87
Adamczewski, Z. - Nowak, E.: Od klasického vyrovnání

po matematický model integrované geodézie. Část II.,
s.3-5.

Goraj, St.: Osidlování a zemědělská regulace při zřizo-
vání a technickohospodářských úpravách pozemků
v zemědělských oblastech Západního a Severního
Polska, s. 6-11.

Zaremba, P.: Role kartografie při přejímání Západních
a Severních oblastí, s. 11-13.

Stec, K.: Usidlování demobilizovaných vojáků v Dol-
ním Slezku, s. 14.

Wojnowski, E.: Objektivněhistorické posouzení osídlo-
vacího procesu ve vojvodství Warmie a Mazury v lé-
tech 1945-1948, s. 15-17.

Buchols, f.: Rozhodnutí Nejvyššího soudu v otázce urče-
ní hranic nemovitosti, Část IV., s. 18-21.

Ney, B.: Činnost Institutu geodézie a kartografie v roce
1986, s. 22-24.

1988/185



•........................................................................
•••••• tt •••••

•••••• 4' •••••........................
•••••• 0 •.••••.........................

•••••••••• (It •......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......,............••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••............••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••........••...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.............•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••............••••••••••••............•••••••••••••••••••••••••_•...•.•'•••••••••.*•••••••

GEOFYZIKALNI METODY
V HYDROGEOLOGII
A IN2EN~RSKI!GEOLOGII

Podóvó přehled metod geofyzlkólnfho prOzkumu hydrogeo-
logických struktur a zpOsobů stanovenf některých hydro-
geologických a Inženýrskogeologických parametrO geofy- .
zlkólnfmi metodamI.

200 stran, 141 obrózkO, 20 tabulek, 1 přfloha, vóz. 16 Kčs

PRINCIPY METOD U2IT~ GEOFYZIKY
Jednotlivé metody vysvětluje bez většfch nórokO na zna-
losti matematiky a fyziky a klade dOraz na možnosti při
řešeni konkrétnich geologických problémO.

192 stran, 104 obrózkO, 25 tabulek, váz. 20 Kčs

LINEARNI MODELY V EKONOMII
Uvádi základni typy optlmalizačnich úloh, postupy jejich
řešeni a analýzy z oblasti lineórniho programování.

264 stran, 22 obrózkO, 96 tabulek, vóz. 22 Kčs

EKONOMIK,A A ORGANIZACE
VÝPOčETNICH STREDISEK

Přlnóšf výklad o programovém vybaveni výpočetnfch stře-
disek a o technologické při pravě zpracovóni dat.

292 stran, 83 obrázků, 17 tabulek, vóz. 25 Kčs

odbytový odbor
Spálená 51
113 02 Praha 1
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