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vyrovnané
funkční hodnoty, a to exaktních vzorcťt pro případ
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exactes pour cas de conpensation par polynome du
premier au troisieme degré et des formule s approximatives
,employés pour l'approximation
des
grands jeux de valeurs mesurées par polynomes
]usqu'au septieme degré.
912.644
FARKAŠ, M., CIZMAR,
J.
Problemes relatifs a la création des eartes en relief
Geodeticky a kartografický obzor, 22, 1976, No. 9,
pages 246-·250, annexe 1, 14 bibliogr.
Ce travail traite le développement de la création
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Váhový koeficient vyrovnané hodnoty
empirické funkce

v Praze

1. Úvod

Xi

(tzv. normované Gramovy polynomy). Polynomy

Pi(X) vyhovují podle definice relacím

Standardní úlohou při zpracování výsledků pozorová.
ní metodou nejmenších čtverců je polynomická
aproximace empirických dat ([1], str. 408). Hlavním
cílem aproximace je na základě funkčních hodnot Yi
měřených se známou přesností v (n
I) ~ 2 diskrét·
ních bodech Xi (j = O, I, ... , n), odvodit hodnoty
a statistické charakteristiky parametrů aproximující
funkce (koeficientů polynomu) Y - f(x) a stanovit
přesnost, s jakou mohou být nalezenou funkcí interpolovány funkční hodnoty pro obecně volené hodnoty
argumentu. Mírou pro posouzení přesnosti je střední
chyba vyrovnané funkční hodnoty

ta

~ pf(Xi) = I,
i-O
ta

+

mli = mo Vq,,(x),

(I)

kde mo je jednotková střední chyba a q,,(x) je váhový
koeficient vyrovnané funkční hodnoty v bodě x.
Předložený příspěvek je věnován studiu některých
vlastností funkce qll(x). Jádro práce tvoří odvození
vzorců pro přímý výpočet váhového koeficientu
vyrovnanéfunkčníhodnoty,ato
- exaktních vzorců pro případ vyrovnání polynomem prvního až třetího stupně a
- přibližných vzorců použitelných při aproximaci
velkých souborů měřených hodnot mnohočleny až
sedmého stupně.

=

~ P.(xi)P,(Xi)

O,

8

=t= t.

i=O

Jestliže byli součinitelé Ci určeni vyrovnáním metodou
nejmenších čtverců, potom přísluší vyrovnané funkční
hodnotě, vypočtené podle (41)pro libovolné x, váhový
koeficient ([2], str. 164)
k

q",k(X) = ~pf(x) ,

,-O

kde indexem k vyjadřujeme závislost na stupni
užitého aproximačního polynomu.
Poznámka. Analýza empirické funkce, založená. na
jejím alternativním, pro naše účely méně vhodném,
vyjádření algebraickým polynomem
k

(4.)

y

=

l: doxi

,-o

,

je podána např. v práci [3].

Tvar Gramových polynomů, pomocí nichž jsme
v (7) vyjádřili hledaný váhový koeficient, obecně
závisí na počtu měřených hodnot. Je kupř.

Všechny úvahy se omezují na případy, kdy hodnoty
Yi byly měřeny na množině ekvidistantních hodnot

argumentu a mají stejnou (jednotkovou) apriorní
váhu.
2. Odvozeni vzorců

+

Předpokládejme, že (n
1) hodnot argumentu Xi je
s konstantním krokem 2fn rozloženo v intervalu
(-1,1)
2.
xi=-J-

n

I

jak bezprostředně vyplývá z (5). Svoji pozornost
obrátíme nejprve k polynomům, kterými bude možno
aproximovat Pi(X) při velkém počtu měřených hodnot.
Takové polynomy označíme pHx). Případ malého
počtu pozorování vyšetříme zvlášť.
Na základě Cauchyovy-Riemannovy definice
určitého integrálu můžeme z levé strany rovnice (5),
resp. (6), vytvořit Riemannův součet a aproximovat
jej pro velká n integrálem

,

2

Pokud je empirická funkce definována v bodech ~i
(j = O, I, ... , n), které rovnoměrně dělí obecný
interval (a, b), je třeba proměnnou ~ převést do intervalu (-1,1) lineární transformací

(9)

2

(10)

x=_2_~_a+b
.
b-a
b-a
Aproximující funkcí nechť je polynom k-tého stupně
(k ~ n), který zapíšeme ve tvaru ([2], str. 163)
k

n

-+ I
n

+

~ Pl(xi)

F:::S

i=O

f pl(x)

dx,

-1

1

ta

~ P8(Xi)Pt(xi)

F:::S

i=O

f P.(x)p,(x)
-1

dx,

1

,-o

I.

f p, (x)

-1

d

x

2
=-+
I
n

'

1

kde Ci jsou součinitelé a Pi(X) polynomy i-tého stupně
ortonormální na diskrétní množině hodnot argumentu

8

=t= t.

Vycházejíce z (9) a (10) určíme polynomy pHx) tak,
aby v souladu s (5) a (6) platilo
(II)

Y = ~ CiPi(X) ,

1

ta

--I

(12)

1976/241

f p;(x)
-1

pí (x) dx = O, 8

=t= t.
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Požadavku ortogonality
(12) vyhovují Legendrovy
polynomy L.(x) ([5], str. 147). Prvních osm Legendrových polynomů je
(13)

= 1,
= X,

Lo(x)
L1(x)

2L2(x)

3 x2-I,
2 La(x) = 5 x3 - 3 x,
8 L4(x) = 35 x4-30
=

8 L6(x) = 63 x 16 L6(x) = 231 x6
16 L7(x) = 429 x7
6

x2
3

70 x

+ 3,

+ 15 x,

315 x4 + 105 x2
693 x5 + 315 x3

-

5,
35 x.

-

Pro tyto polynomy platí v rozporu s požadavkem

J1

(U)

2

1

Ll(x) dx = 2 i

+

1'

musíme proto pro naši potřebu Legendrovy polynomy
ještě vhodně normovat. Srovnáním (14) s (U) nahlédneme, že vztahu (U) vyhoví polynomy

, V2

Pi (x)

(15)

=

+

i
1
n + 1 L,(x),

které zřejmě zachovávají i podmínku ortogonality (12).
Legendrovy polynomy normované podle (15),
uplatníme při aproximaci váhového koeficientu vyrovnané funkční hodnoty. V následujícím rozboru se
přitom omezíme na případy vyrovnání polynomem
nejvýše sedmého stupně (k ~ 7).
Vzorec (7) dostává při užití polynomů p,<x)
tvar

(16) qll,k(X)= _1
n

+

-1 Ak, kde Ak

=

I: (2i

+

=

1,

= "4 (5x4-2x2

Aa

= ~ (I75x6

+ 1),

-I65x4

25

A4 = 64 (44Ix8

A6

= ~

+ 45x + 9),
2

644x6

-

(485Ix10 -

+ 294x4 -

9555x8

36x2

+ 65IOx

6-

+ 9),
1750x4

+ 175x + 25),
2

A6 = 2~~ (I4157x12- 35046x10+ 32175x8 -

A7

13380x6

+ 2475x4 -

150x2 + 25),

+ 954053Ix4

10 -

-

209475x

+

5422725x8

U025x2

=

1,

Ak(±I)

= ~ (2i +

1) = (k

+

1)2.

+ 1560405x

+ 1225).

Průběh funkcí Ak(X) v intervalu (-1,1)
= 1, 2, ... ,7 znázorněn na obr. 1.

Zajímavé je chování funkcí Ak v okolí bodu
x = O.Z celkového počtu (2k -1) lokálních extrémů
v intervalu (-1,1) (tab. 1) mají funkce Ak s lichými
indexy v tomto bodě absolutní minima, funkce se
sudými indexy lokální maxima. Z toho vyplývá, že
uprostřed
intervalu
argumentu
dostaneme
nejmenší
chybu interpolované
hodnoty
pouze
při vyrovnání
polynomy
lichého
stupně.
Při
užití polynomů
sudého stupně leží argumenty,
v tomto
smyslu
optimální,
souměrně
kolem
středu intervalu
ve vzdálenosti,
která závisí
na stupni
polynomu.
Odpovídající numerické
hodnoty obsahuje první sloupec v části tab. 1 pro
lokální minima.
Grafy každých dvou funkcí Ak.-l a Ak, (k = 2,
3, ... , 7), se dotýkají v k bodech intervalu (-1,1)
(obr. 1). Podle (16) je totiž pro každé x
(20)

2~6 (2760615x14- 8225217x12 +

=

L,(I)

i=O

+ 1,

A2

= (-1)',

L.(-I)

takže platí s využitím (16)
(19)

ze (13) do (16)
A1 = 3x2
9

(18)

k

I)Ll(x).

i=O

Explicitní vyjádření polynomů Yk najdeme dosazením

(17) Ao

Z obrázku je především zřejmé, že největších
hodnot nabývají funkce Ak a tedy i odpovídající
váhové koeficienty Qll,k(X) v bodech x = ± 1. To je
v souladu s představou, podle níž v krajních
bodech
intervalu
argumentu
očekáváme
maximální
chyby interpolovaných
hodnot. Funkční hodnoty Legendrových polynomů L.(x) v těchto bodech
jsou, jak snadno ověříme dosazením do (13),

6-

je pro k =

Ak = Ak.-l

+ (2k + I)L~(x)

~ Ak_l'

a protože rovnice Lk(x) = O má v (-1,1) celkem k
různých reálných kořenů (tab. 2), přejde (20) na
rovnost právě v k různých bodech uvažovaného
intervalu.
Soudíme tedy, že při přechodu
od
aproximace
určitého
dostatečně
velkého souboru měřených hodnot polynomem
(k -1) ního
stupně
k aproximaci
téhož souboru
polyno-
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hodnoty
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Lokální maxima

Lokální minima
x

).1(X)

O
1
O
2,250

).2(X)

±O,447
1,800

x
)..(x)

O
2,250

±O,655
2,939

±0,447
3,200

±0,285
3,004

±O,765
4,404

O
3,516

±0,655
4,592

).6(X)

O
3,516

±0,469
3,971

±0,830
6,193

±0,285
4,325

±0,765
6,341

x
)..(x)

±0,209
4,243

±0,592
5,130

±0,872
8,306

O
4,785

±0,469
5,404

±0,830
8,429

O
4,785

±0,363
5,132

±0,677
6,476

±0,592 .
6,701

±O,S72.
10,848

x

x

).4(X)
x

x

).7(X)

±0,900
10,742

~em k-tého stupně, nevzroste váhový koefi.
cient vyrovnané funkční hodnoty pouze v těchto izolovaných
bodech. Pro vllechny ostatní
hodnoty argumentu je zvýllení stupně aproximačního
polynomu prov;ázeno vzrůstem hodnoty váhového
koeficientu.
Vraťme se nyní k výpočtu váhového koeficientu
qll(x) podle (7) v úlohách s malým počtem pozorování.
Potřebné vzorce odvodíme pro případy aproximačních polynomů prvního až třetího stupně, se kterými
se v praxi můžeme nejčastěji setkat. Vyjdeme ze
vzorců vyvozených např. v kap. 6 monografie [4],
podle kterých lze explicitně vyjádřit Gramovy polynomy ortogonální na množině (n
I) bodů Ei (j =
= O, 1,... , n), rozložených ekvidistantně s jednotko.
vým krokem v intervalu (-L, L), kde L = nf2.
Označme takové polynomy ~.(E), přičemž indexem
i vyznačujeme stupeň polynomu. Platí

+

~(E)

=

3
(21s) ~s(E) = L(2L -I)

(

(211)

(223)

ES-

.
X

~3(X) = "2 (-5n2z2

+ 3n2 + ~n -

4)f{(n-IJ~,-'oo

2)}~

Polynomy (22) jsou ortogonální na množině bodů (2);
Mají-li navíc splňovat i podmínku jednotkové normy
(5), musí být děleny odmocninou ze součtu ([4], str~
270)

Takto normované.pólynomy (22) tvoří potom spol~
s (8) ortonormální 'sousta;vu

EfL,

L(L3+1»)

±0,209
5,542

'.

(242)

'

Ps(X) = ~2(x)fVrs =

V

4(n2 -1)(nS: 2)(n

+ 3)

.

.(3nx2-n-2),

(213)

~3(E)
= L(2L _ ~(L

-1)

(ES -3P +:L

E) .

-1

P3(X) =~3(x)fVY;

Ve vzorcích (21) přejdeme podle (3) k argumentu
x = EfL a za L dosadíme zlomek nf2. Dostávám{l

==

V

7n
4(nS-I)(nS-4)(n
. (-5n2x2

1

~s(x) = "2 (3nxs -

, k
Xi

2

±0,577

n -

O
±0,775

+ 3)(n + 4) •

+ 3n + 6n l

4)x.

Dosazení polýnOInů(24) do (7) dává hledané exaktní
vzorce pro výpočet váhavého koeficientu vyrovnan6
funkční hodnoty

2)f(n -I),

S

=

I

li

±0,340
±0,861
-
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I)

6

O
±0,538
;±:0,906

±O,239
±0,661
±0,932

-

-

.

I

7

O
±0,406
d:O,742
±0,949

Ceodetický a kartografický obzor

144

roi!nfk

22/84,

i!fslo

qll.o(X)
qll.l(X)

=

Charamza,

=

+ 1)-1,

(n

+ (n + 1)(n + 2)

2
x ,

.

4(n2-1)(n

5n

+ 2)(n + 3)

(25.)

qll.s(x) = qll.2(X)

+ 4(n2-1)(n2-4)(n

7n

(3

2

,

( 5

2 2

nx

+

3

±x

~
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
40
50
100
500
co

.+1

~.

~

3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
40
50
100
500
co

±x

A(n+11
1 k
,

2

n +

Váhové koeficienty qll.k(X) vyjádříme v analogii k (16)
ve tvaru

~

1

+

vyrovnané hodnoty
empirické funkce

+

+4) -

+3)(n

2)2

nx -n-

+ 6n-4)2x2.

n+ 1

koeficient

kde At+11 je polynom, odpovídající vyrovnání mnoho·
členem k·tého stupně při (n + 1) měřených hodno·
tách. K usnadnění výpočtu jsou hodnoty funkcí
A~n+11 pro k = 1,2,3 tabelovány v tab. 3, 4, 5. V posled.
ních řádcích těchto tabulek jsou navíc uvedeny
hodnoty funkcí Ale (17), sloužící ke kvantitativnímu
posouzení nepřesnosti přibližného vzorce (16).

qll.2(X) = qll.l(X) +

+

Váhový

qlI.k(x) == ---n

3n

qll.o(x)

F.:

9/1978

V příspěvku jsou odvozeny vzorce a navrženy počtář.
ské pomůcky pro přímé určení váhového koeficientu
vyrovnané funkční hodnoty při polynomické aproxi.
maci funkce, jejíž hodnoty byly měřeny s konstantní
přesností (jednotkovou vahou) v ekvidistantních

0.00

0.10

0.20

0.30
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0.60

0.70
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0.85

0.90

0.95

1.00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,01
1,01
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03

1,04
1,06
1,07
1,08
1,09
1,09
1,09
1,10
1,10
1,10
1,10
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,12
1,12
1,12
1,12

1,09
1,14
1,16
1,18
1,19
1,20
1,21
1,22
1,22
1,23
1,23
1,24
1,24
1,24
1,25
1,25
1,26
1,26
1,26
1,27
1,27

1,16
1,24
1,29
1,32
1,34
1,36
1,37
1,38
1,39
1,41
1,42
1,42
1,43
1,43
1,44
1,45
1,46
1,46
1,47
1,48
1,48
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1,56
1,58
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1,65
1,66
1,67
1,68
1,69
1,70
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1,72
1,74
1,75
1,75
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1,81
1,84
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1,88
1,91
1,94
1,95
1,97
1,98
2,00
2,01
2,03
2,04
2,06
2,08
2,08

1,49
1,74
1,88
1,98
2,05
2,10
2,14
2,18
2,20
2,24
2,27
2,30
2,32
2,33
2,36
2,38
2,40
2,41
2,44
2,46
2,47

1,64
1,96
2,15
2,28
2,37
2,44
2,49
2,54
2,57
2,62
2,66
2,69
2,72
2,74
2,77
2,80
2,83
2,84
2,88
2,91
2,92

1,72
2,08
2,30
2,44
2,55
2,63
2,69
2,73
2,77
2,83
2,88
2,91
2,94
2,96
3,00
3,03
3,06
3,08
3,12
3,16
3,17

1,81
2,21
2,46
2,62
2,74
2,82
2,89
2,94
2,99
3,06
3,11
3,14
3,17
3,20
3,24
3,27
3,31
3,33
3,38
3,42
3,43

1,90
2,35
2,62
2,80
2,93
3,03
3,11
3,17
3,22
3,29
3,35
3,39
3,42
3,45
3,50
3,53
3,58
3,60
3,65
3,70
3,71

2,00
2,50
2,80
3,00
3,14
3,25
3,33
3,40
3,45
3,54
3,60
3,65
3,68
3,71
3,77
3,81
3,85
3,88
3,94
3,99
4,00

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

3,00
2,56
2,43
2,37
2,33
2,31
2,30
2,29
2,28
2,27
2,26
2,26
2,26
2,26
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25

2,96
2,52
2,39
2,33
2,30
2,28
2,26
2,25
2,24
2,23
2,23
2,22
2,22
2,22
2,21
2,21
2,21
2,21
2,21
2,21

2,83
2,42
2,29
2,23
2,19
2,17
2,16
2,15
2,13
2,12
2,12
2,11
2,11
2,10
2,10
2,10
2,09
2,09
2,09
2,09

2,63
2,26
2,14
2,08
2,05
2,03
2,01
2,00
1,99
1,98
1,97
1,97
1,96
1,96
1,95
1,95
1,95
1,94
1,94
1,94

2,40
2,08
1,98
1,93
1,91
1,89
1,88
1,87
1,86
1,85
1,84
1,84
1,84
1,83
1,83
1,83
1,82
1,82
1,82
1,82

2,16
1,92
1,86
1,83
1,82
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,82
1,82
1,82
1,83
1,83

1,96
1,84
1,83
1,84
1,86
1,87
1,89
1,90
1,92
1,94
1,96
1,97
1,98
2,00
2,01
2,03
2,04
2,06
2,08
2,09

1,88
1,90
1,98
2,05
2,12
2,17
2,22
2,26
2,32
2,37
2,41
2,44
2,47
2,52
2,55
2,60
2,63
2,68
2,73
2,75

1,96
2,19
2,39
2,56
2,70
2,81
2,91
2,99
3,12
3,22
3,30
3,37
3,42
3,52
3,59
3,68
3,74
3,85
3,95
3,98

2,10
2,44
2,73
2,96
3,15
3,30
3,43
3,54
3,72
3,86
3,97
4,05
4,12
4,26
4,35
4,47
4,55
4,71
4,84
4,87

2,31
2,79
3,17
3,48
3,72
3,93
4,10
4,25
4,48
4,66
4,80
4,91
5,01
5,18
5,31
5,47
5,56
5,77
5,94
5,99

2,60
3,23
3,73
4,13
4,45
4,71
4,93
5,12
5,42
5,65
5,83
5,98
6,10
6,32
6,48
6,68
6,81
7,07
7,30
7,35

3,00
3,80
4,43
4,93
5,33
5,67
5,95
6,18
6,56
6,85
7,08
7,26
7,42
7,70
7,90
8,16
8,32
8,65
8,93
9,00

I

1976/244

Charamza, F.: Váhový
emptrick~ funkce

n+1

~.

~

±x

4
5
6
7
8
9
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12
14
16
18
20
25
30
40
50
100
500
co

koeficient

vyrol;nan~

hodnoty

0.00

0.10

0.20

0.30

2,56
2,43
2,37
2,33
2,31
2,30
2,29
2,28
2,27
2,26
2,26
2,26
2,26
2,25
2,25
2,25
2
1 '25
2,25
2,25

2,73
2,55
2,47
2,44
2,41
2,40
2,39
2,38
2,37
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36

3,19
2,87
2,76
2,71
2,68
2,66
2,65
2,64
2,63
2,63
2,62
2,62
2,62
2,62
2,63
2,63
2,63
2,64
2,64

3,80
3,30
3,13
3,06
3,01
2,99
2,97
2,96
2,95
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,95
2,95
2,96
2,96
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0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

4,36
3,67
3,45
3,35
3,29
3,,26
3,~3
3,lU
3,19
3,18
3,18
3,18
3,1'7
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17

4,69
3,86
3,59
3,46
3,39
3,34
3,31
3,27
3,25
3,23
3,22
3,22
3,20
3,20
3,19
3,18
3,17
3,17
3,17

4,61
3,75
3,48
3,34
3,26
3,21
3,18
3,13
3,11
3,09
3,07
3,06
3,05
3,04
3,03
3,02
3,01
3,00
3,00

4,10
3,39
3,17
3,08
3,02
2,99
2,97
2,95
2,95
2,94
2,94
2,94
2,95
2,95
2,96
2,97
2,98
3,00
3,01

3,38
3,02
2,97
2,99
3,02
3,07
3,11
3,19
3,27
3,33
3,38
3,43
3,52
3,59
3,68
3,74
3,88
3,99
4,02

3,09
2,99
3,08
3,20
3,32
3,44
3,54
3,73
3,88
4,01
4,12
4,22
4,40
4,53
4,71
4,82
5,07
5,29
5,35

3.00
3,20
3,48
3,74
3,99
4,21
4,41
4,75
5,03
5,25
5,44
5,61
5,92
6,15
6,46
6,65
7,08
7,45
7,55

3,24
3,79
4,31
4,78
5,20
5,57
5,90
6,45
6,91
7,28
7,59
7,85
8,36
8,73
9,22
9,54
10,21
10,81
10,96

4,00
4,93
5,76
6,50
7,15
7,73
8,24
9,10
9,79
10,37
10,84
11,25
12,03
12,59
13,34
13,82
14,86
15,76
16,00

bodech. K numerickému výpočtu váhového koeficien.
tu hodnoty funkce v bodě x (3) slouží vzorec (26);
jsou·li soubory měřených hodnot velké, může být
užito aproximativního vzorce (16). Potřebné hodnoty
A.~n+l) se najdou pro daný stupeň k aproximujícího
polynomu, počet měření (n + I) a argument x v tab. 3,
4 a 5..Hodnotu Ak, vystupující ve vzorci (16),zpravidla
postačí odhadnout z obr. 1. Aplikační možnosti
ilustrují dva následující číselné příklady.
Plíklad
1. Byly měřeny hodnoty empirické
funkce pro 8 hodnot argumentu ~i = -0,5 2j,
(j = O,I,; .., 7). Máme najít váhový koeficient vyrovnané funkční hodnoty v bodě ~ = 6,5 při užití
aproximujícího polynomu třetího stupně.
Řešení. Argument E transformujeme podle (3), kde
klademe a = -0,5. b = 13,5, do intervalu (-1,1)
na x = 13/14 - 13/14 = O. V tab. 5 (k = 3)
najdeme pro (n + I) = 8 a x = O hodnotu A~8) =
= 2,31, takže podle (26) je

a po dosazení hodnot x1.2, pokud připustíme, že
korespondující meze argumentu al•2 mohou nabÝVat
obecných hodnot,
al
a2

= (I - 8,493)/2 ..:..-3,7,
= (I + 8,493)/2":" 4,7.

Z formulace úlohy je zřejmé, že hodnoty
být celočíselné, proto položíme

a"

b, musí

+

q".a(O) = 2,31/8 = 0,289.

~i

=

-4 +j, resp.

~i

=5

+j,

(j = O, I, ... , 19).
V áhový koeficient vyrovnané funkční hodnoty v bodě
~= 10 (x = ± 9/19 ..:..± 0,47) je podle vzorce (26)

a tab. 4

Plíklad 2. Hodnota některé kvadratické funkce
argumentu může být měřena pro 20 celočíselných
hodnot argumentu s jednotkovým krokem. Úkolem je
uspořádat měření tak, aby vyrovnaná funkční hodno·
ta v bodě ~ = 10 měla minimální střední chybu.
Řešení. Danému požadavku vyhovíme tehdy, bude·li
argumentu ~ = 10 odpovídat podle (3) hodnota
proměnné x, v níž má funkce ~20) minimum. Z tab. 4
je patrno, že funkce A.~20) může být dosti přesně nahrazena funkcí A2, která nabývá podle tab. I, resp. obr. I,
minimální hodnoty v bodech Xt'2 = ± 0,447.Najdeme
odpovídající obory měření (ai, bi), (i = I, 2). Ze (3)
vyplývá
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, Mapový ~eliéfalebo znám.ejšívýraz reliéfna mapa,
je:,mapa" na modeli, reliéfu zobrazeného priestoru
([3]definícia 832.3). Model reliéfu je trojrozmerné
znázqmenie výrazu terénu: ([3] definícia 832.1).
, , Pellla oboch' definicií prvotný produkt je model
reliéfu;k.torý móže byť adjustovaný, t. j. polohopis
je bud ruóne vymalovaný mapovými značkami alebo
je 'uvedený taktiež v trojrozmernej podobe. Len čo
rhodeldop1nime mapou, vzniká reliéfna mapa.
Podnet ku vzniku reliéfnych máp dala skutoč.
nosť, že mnohí užívatelia pre nedostatok vedomostí
nedokázali odvodiť, resp. využívať trojrozmerný
obraz zemského reliéfuznázornený' sprostredkujucimi
metódami; šrafovaním, vrstevnicami, hypsometriou
ap.

Ing. Mikuláš Farkall,
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
Ing. Jozef Čifmár,
mapovania a pozemkových úprav, SVŠT,
Bratislava

jeme zaplňaním stupňov; z neho vyhotovíme odliatok
na tvarovanie. Mapový obsah Sil. vytlačí na termo·
plasticku fóliu, ktorá po zohriatí Sil. vytvaruje vo
vákuovej skrini na odliatku modela pre tvarovanie. Po
schladení fólia zachová vymodelované tvary.

vývoj tvorby a výroby reliéfnych máp ukázal
pritom nasledovné skutočuosti:
1. Reliéf možeme znázorniť popri doteraz známych
metódach (tieňovanie, vrstevnice, hypsometria) aj
,trojrozmerne. Pritom platili. však osobitné zásady
upravy polohopisu.
2. Na tvorbu mapovej časti reliéfnych máp Sil. pouŽí.
vaju v zásade obdobné vedecky zdovodnené
kartografické metódy ako pri dvojrozmerných
mapách.
3. Na reliéfnych mapách možemeznázorniť v rovnakej
kvalite a kvantite mapový obsah tak ako na
dvojrozmerných mapách.
2. vývoj tvorby a spracovania reliéfnych máp
4. Reliéfne mapy možeme dnes takisto ako dvojrozmerné mapy vytlačiť a rozmnožiť v IubovoInom
:Reliéfnemapy Sil. začali vyhotovovať najma pre
množstve.
vojenské učely v 18. storoči a ich tvorba pre civilné
učely bola známa v alpských, krajinách. Neboli však 5. Presnosť reliéfnych máp je určená rovnako ako
u dvojrozmerných tnáp mierkou a metódou karto·
zvlášť rozšírené pre obťažnu manipuláciu a rozmno·
grafického znázornenia, presnosťou vyhotovenia
žovanie.
modelu
reliéfu a vplyvom technických faktorov
Obrat v tvorbe a spracovaní reHéfnych máp
tvarovania
(presností lícovania fólií, rovnomernej
zaznamenala mechanizácia postupu vyhotovenia a rozhrubky fólií ap.).
množenia reliéfnych máp, ktorlÍ vypracoval v období
1. svetovej vojny mníchovský sochár K. Wenschow.
Z uvedeného vidíme, že z hradiska výroby nastal
Na základe vrstevníc vyhotovil pantografickou frézou posun reliéfnych máp smerom k mapám, ktoré pre
stupňovitý model, kde jednotlivé vrstevnice pred- jednoznačné rozlíšenie označme v ďalšom ako dvoje
stavovali ,vrstvy určitej hrubky. Model sa zalial rozmerné mapy. Pritom polohopisný obsah dvojrozvčelým voskdm, ktorý zaplňal stupne a vlastný mernej mapy dáva sučasne aj polohopis trojrozmernej
reliéf Sil. získal zoškrabaním nadbytočnej vrstvy vosku. mapy.
Reliéfne mapy Ba rozmnožovali lisovaním z lepenky, na ktorlÍ Sil. po vylisovaní nakašírovala mapa 3. Tvorba reliéfnych máp
vytlačená na tenkom papieri.
Tvorba reliéfnych máp ukazuje aj rad problémov,
Podnetom k ďalšiemu rozšíreniu reliéfnych máp ktoré možeme zhrnuť nasledovne:
bola metóda vákuového tvarovania termoplastických
- terminológia reliéfnych máp,
fólii. Samotný princíp metódy bol sice známy už
- miesto reliéfnych máp v celkovej štruktUre moder·
začiatkom dvadsiateho storočia, ale až v štyridsiatych
nej kartografie,
rokoch bola rozvinutá pre učelysériovej výroby. Jej
- presnosť reliéfnych máp,
aplikácia pre tvorbu a rozmnoženie reliéfnych máp - stanovenie prevýšenie reHéfnychmáp,
Ba rozširila v paťdesiatych rokoch u nás zásluho~
- zvláštnosti tvorby reliéfnych máp.
viacerých pracovníkov do čs. kartografických inšti.
t:Úcii.
V CSSR Sil. vyhotovovali reliéfne mapy spoči.atku 3.1 Terminológia reliéfnych máp
v dvoch podnikoch, neskoršie len v Slovenskej kartoV uvode sme uviedli základné definícieniektorých
grafii, n. p., Bratislava. Bolo vydaných 60 titulov termínov podla Slovenskej kartografickej terminológie
v celkovom náklade do 300 000 výliskov. Casť bola z r. 1972 [3]. Namiesto termínu "reliéfna mapa" sa
určená i na vývoz.
užíva tu "mapový reliéf". Mnohojazyčný slovník
, Výroba má viac fáz: najprv vyhotovíme panto- kartogra fickejterminológie [5] uvádza' výraz "reliéfna
g~fickou frézou stupňovitý model, ktorý vymodelu. mapa". Z technického hradiska je vhodnejší posledný
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výraz, nakorko správne]Sle vyjadruje charakter reliéfnej mapy. Hlavnou časťou je mapa, ktorej výškopis sa znázorní ako tretí rozmer. Ten istý slovník
pripúšťa aj termín "plastická mapa" na označenie
reliéfnej mapy. V niektorých článkoch sa dokonca
užíval výhradne iba tento výraz [1]. Medzi výrazmi
"reliéfny" a "plastický" je však rozdiel zo sochárskeho
hradiska. Reliéf je definovaný ako forma umeleckého
diela, kde figúry alebo ornamenty čiastočne vystupujú
z plochy, s ktorou sú pevne spojené. Plastický však
znamená priestorovo úplné znázornenie (napr. socha)
[12]. Výraz reliéfny teda lepšie vystihuje charakter
trojrozmernej
mapy, kým výraz plastický by sa
mal používať iba v súvislosti s používaným materiálom (plastické hmoty), na ktorom je mapový obsah
vytlačený. S terminológiou súvisí aj definícia jednot.
livých pojmov trojrozmerných máp a ich zaradenie do
celkovej štruktúry kartografie. Preto o terminologických problémoch budeme hovoriť aj v ďalších bodoch.
3.2 Miesto reliéfnych
nej kartografie

máp v štruktúre

moder-

Niektorí autori zaraďujú reliéf ne mapy medzi
pseudokartografické znázornenia, čo je súhrnné označenie takých grafických metód zobrazenia, ktoré tiež
vyjadrujú priestorové vzťahy, ale nie formou mapy
[3]. Sem patria okrem reliéfnych máp perspektívne
a panoramatické mapy, blokdiagramy, glóbusy a i.
Toto zaradenie sa stáva však problematickým,
ak
vezmeme do úvahy v úvode uvedené body, charakterizujúce vývoj tvorby a výroby reliéfnych máp.
Zaradenie trojrozmerných

máp možeme riešiť rozne:

a) Pojem mapy si vyhradíme len pre dvojrozmernú
ana16govú mapu, ostatné druhy kartografického
znázornenia zemského povrchu striktne označme
ako pseudokartografické
znázornenia.
V tomto
prípade by srne museli slovo mapa vypustiť z názvov
sem zaradených druhov kartografického znázorne-

-------1

nia; napr. podra niektorých odborníkov pre reliéf nu
mapu by sme mali používať výraz "reliéf" [4].
Znamenalo by to prepracovať vo vermi širokom
rozsahu celú kartografickú termino16giu a pritom
by vznikli ďalšie problémy odovodniť zaradenie do
jednotlivých skupín.
b) Rozšíriť pojem mapa na všetky druhy kartografického znázornenia.
c) Nájsť novú definíciu a klasifikáciu pre výsledok
vytvorený met6dami kartografického znázornenia,
ktorý ako z uvedeného vyplýva, nemusí byť vždy
dvojrozmerná mapa. Pápay (NDR) ho deli podra
formy kartografického
znázornenia
[6] (karto.
graphische Darstellungsform), ktorú definuje ako
štrukturálny
model s vysvetrujúcou,
prípadne
vysvetrujúcou a spoznávacou funkciou, ktorý najvhodnejšie a najpodrobnejšie znázorní štruktúry
povrchu vesmírneho telesa alebo jeho čiastkových
systémov, resp. znázorní priestorové štruktúry,
vzťahujúce sa na povrch vesmírnych telies alebo
ich vzájomnú polohu. Najčastejšou formou kartografického znázornenia je mapa, ktorú definuje
Pápay ako dvojrozmernú formu kartografického
znázornenia povrchu Zeme alebo iného vesmírneho
telesa bez perspektívneho
skreslenia [6] [7] [8].
Analogicky aj reliéf na mapa je trojrozmerná
forma kartografického znázornenia povrchu Zeme
alebo iného vesmírneho telesa bez perspektívneho
skreslenia. Sem patria aj také formy kartografického znázornenia, kde sa neznázorní iba reliéf, ale aj
polohopis alebo iný prvok trojrozmerne, ďalej tzv.
zdanlivo trojrozmerné
mapy (napr. anaglyfové
mapy, stereoskopické mapy atď.). Schéma delenia
jednotlivých foriem je podra Pápayho [6], [7]
(príloha 1).
3.3 Presnosť

I

formy kartografického

Formy kartografického

znázornenia

Formy kartografického znázornenia
vzájomnej polohy viacerých vesmír·
nych telies (kozmografické formy
kart. znáz.)

I I

I
Neperspektívne
kart. znázornenia

formy

I

-,----11

Formy kartograficky verného znáz. \
, tvaru vesmírneho telesa (glóbusy)

I

I

Formy kartogr. znázornenia
vesmírneho telesa v rovine

----

1

I

I

máp

Ak hovoríme o presnosti reliéfnych máp, máme
na mysli polohový posun znakov, musíme však rozobrať celý proces ich tvorby.

Formy kartografického znázornenia
vzťahujúce sa na povrch vesmírneho
telesa

Perspektívne
znázornenia

reliéfnych

Trojrozmerné formy kartograf.
zornenia (reliéfne mapy)

zná-\

I

Trojrozmerné
formy kartogr.
znázornenia
napr. astron.
glóbus

tvaru

I

1

------1
Dvojrozmerné formy kartograf.
znázornenia (mapy)
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Proces tvorby možno rozdeliť v zásade do troch
etáp:
- proces redakčno-zostavitefský
až po vytlačenie
obrazu mapy na termoplastickú fóliu,
- proces tvorby modelu reliéfu a tvarovacieho mode-

lu,
-

proces tvarovania

reliéfnej mapy.

Prvá etapa spracovania reliéfnej mapy je totožná
so spracovaním rovinných máp. Pri kartometrickom
vyšetrovaní je možné použiť poznatky získané pri
hodnotení tvorby rovinných máp. Ako uvádza [14],
polohový posun podrobných znakov v etape redakčnozostavitelských, kresličsko-kartolitografických prác
a pri vyhotovení tlačových podkladov má hodnotu
0,23 mm v mierke mapy.
Druhú časť posunu tvoria deformácie vznikajúce
v procese tvorby modelu reliéfu a tvarovacieho modelu. Ich vznik je systematický alebo náhodile zapríči.
nený celým radom činitefov. Presnosť reliéfnych
modelov je rozobraná v [13]. Táto etapa spracovania
je na testovacom modele v [13] charakterizovaná
strednou polohovou chybou 0,8 mm a strednou
výškovou chybou 1,0 mm. Výsledky však nemožno
zovŠ8obecniť, pretože pri komplexnom hodnotení
reliéfnych máp je potrebné brať do úvahy vertikáInu
členitosť reliéfu, sklon svahov, zručnosť a predstavivosť modelára, správnosť postupu merania ako
i vhodnú meračskú techniku.
Tretia časť posunu vzniká v etape tvarovania.
Na charakter a vefkosť posunu má teda vplyv rad
činitefov, ktoré ovplyvňujú výlisok. Ide nám o to,
aby výlisok čo možno najviac korešpondoval s modelom reliéfu a k tomu je potrebné predpokladať:
-

vnútornú
aj vonkajšiu vernosť ortogonálneho
priemetu rovinného obrazu mapy na reliéfnej mape
s modelom reliéfu,
-lineárnu
rozťaživosť plastifikovanej termoplastickej
fólie v smere tvarov modelu reliéfu,
- konštantnú hrúbku a homogenitu termoplastickej
fólie,
- kOllŠtantné ohrievanie termoplastickej
fólie po
celej ploche fólie.
V skutočnosti však tento stav zatiaf nenastáva,
nakorko žiadny z uvedených predpokladov nedosahuje
optimálne stabilizovaný stav.
Ak chceme určiť vefkosť polohového posunu
znaku na reliéfnej mape v etape tvarovania, je treba
rozobrat jednotlivé fázy tvarovania. Výskyt poloho.
vých posunov znaku zapríčiňuje vnútorné vektorové
silové posobenie molekúl hmoty termoplastickej fólie
v závislosti na hrúbke fólie a jej homogenity pri zmene
tepelného stavu bezprostredne pred tvarovaním, pri
vlastnom tvarovaní a pri ochladzovaní reliéfnej mapy.
Keďže vefkosť polohových posunov znaku priamo pri
ohrievaní a samotnom tvarovaní zatiaf nevieme
vizuálne ani iným spósobom určit, pristúpili sme k modelovému spósobu určenia polohových posunov znakov na reliéfnych mapách:
Vytvarovaná. a vychladnutá reliéfna mapa sa
znova ohriala a vyrovnala sa. Na takto vyrovnanej
termoplastickej fólii sa kartometricky odmerali polo-

hové posuny znakov. Aby bolo možné určit vplyv
nerovnomernosti
a nehomogenity
termoplastickej
fólie a vplyv reliéfu na vefkosť polohového posunu
znakov, vyšetrovali sa znaky na fólii len nahriatej
a vychladnutej a na fólii, ktorá bola vytvarovaná
a spatne vrátená do roviny. Pti zistovaní polohových
posunov znakov sa brala do úvahy dÍžka ohrevu
termoplastickej fólie a celková doba tvarovania.
Vefkost polohových posunov znakov sme určili
pomocou zmeny polohy obrazu znakov a zmenou
vzájomnej odrahlosti obrazov dvoch znakov. Bola
použitá termoplastická fólia československej výroby
Durofol SP o hrúbkach 0,35 mm a 0,5 mm.
Pre určenie priestorového posunu znakov na
termoplastickej fólii len nahriatej a vychladnutej sme
vykonali meranie na 23 bodoch testovanej fólie.
Podfa [14] výsledky v dvoch na seba kolmých smeroch
fólie (x, y) nám charakterizujú stredné hodnoty
polohového posunu m"" mu. Ich maximálna hodnota
Xmax, Ymax a plošná zrážka mp! vyjadrená
v % bola
zistená nasledovná:
xmax = 0,8 mm
m", = 0,77 mm
mu = 0,97 mm
Ym.x = 0,7 mm
mp! = 1,29 %
Experimenty
vykonané pre popisované fázy
nepredstavujú z hfadiska komplexného analytického
vyšetrovania ideáIne skúšobné modely. Pre získanie
objektívnych informácií o priebehu deformácií sa javí
potreba vykonať meranie premenlivosti hrúbky testovanej .fólie, pohybu plastifikovanej fólie v rovine,
rovnomernosti ohrevu a ochladzovania. V súvislosti
s tým je treba poukázat na ďalší faktor podmieňujúci
výskyt a vefkosť deformácie, t. j. pósobenie vektorových zložiek reliéfu.
Na základe uvedeného možno kOllŠtatovať, že
stanovenie polohového posunu je zložité, hlavne ak
ide o úplné objektívne posúdenie a stanovenie podielu pósobenia činitefov deformácií na deformácie
v jednotlivých fázach tvarovania. Výsledky pouka.
zujú na to, že kritériá presnosti používané pre hodno·
tenie mapového obrazu v rovine sa presahujú. Po
skúsenostiach sa ešte v budúcnosti vrátime k testova.
niu, ktoré vykonáme v rámci Zmluvy o spolupráci
medzi Slovenskou kartografiou, n. p. v Bratislave
a Katedrou mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave.
3.4 Stanovenie

prevýšenia

reliéfnych

máp

Charakteristickým
znakom tvorby reliéfnych
máp je riešenie tvorby modelu reliéfu, ovplyvnené
mierkou modelu reliéfu, ktorá určuje funkčnú schopnost reliéfu (ktorá sa tiež niekedy nazýva aj horizontáInou mierkou), mierkou znázornenia výškových
rozdielov, ktorá sa nazýva aj vertikálna mierka.
Model reliéfu delíme na:
a) modely pre kartometrické účely (kartografický
model)
b) modely pre názorné účely (názorný model)
Prvý býva vyhotovený vo velkých mierkach,
kde mierka modelu reliéfu je totožná s mierkou
znázornenia výškových rozdielov.
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Názorný model má malú horizontálnu mierku.
Nakorko výškové rozdiely by neboli v tejto malej
mierke dostatoěne názorné zvolí sa vačšia mierka pre
ich znázornenie, tzv. prevýšenie (P). Býva najčastejšie vyjadrené pomerom mierky výškových rozdielov
a mierky modelu reliéfu.
Mf)

Mh

=P

Napr. 2:1 znamená, že mierka výškových
rozdielov (Mf) je 2 X vačšia ako mierka
modelu mapy (Mh).

Vefkým problémom je jeho správne a reálne
určenie. Ak je príliš vefké, vzniká "neskutočný"
reliéf. Naviac sa možu jeho rastom zmeniť svahové
pomery tak, že ich výrazné zlomy strácajú geografickú morfologickú hodnotu. Avšak na druhej strane
sa niektoré uhly zvačšia rastom prevýšenia.
Prevýšenie može byť:
a) konštantné alebo rovnomerné, kde je prevýšenie
rovnaké pre všetky výšky,
b) premenlivé alebo nerovnomerné, kde verkosť prevýšenia sa mení.
Premenlivé prevýšenie može byť zvačšene nerovnomerne progresívne (zvyšuje sa napr. geometrickým radom) alebo nerovnomerne regresívne (základ
je napr. Briggsova logaritmická funkcia).
Prevýšenie sa najčastejšie stanoví empiricky,
pomocou profilov vyhotovených z charakteristických
častí znázorneného územia. Niektorí odborníci sa
pokúsiIi matematicky sformulovať zásady pre výpočet prevýšenia. Napr. Raisz [9] uvádza približný
empirický vzorec.
P = Vmile/palce
mile/palce = mierka mapy v angl. mierach

Stojanova
Tanev vychádzajú zo zásad reliéfneho sochárstva [11]. Rozoznávajú basreliéf (nízky
reliéf), hautreliéf (vysoký reliéf), a nadreliéf. Prevýšenie u vŠ6tkýchtroch druhov reliéfu nie je rovnomerné
a je odvodené z prvého stupňa stupňovitého modelu.
Jeho funkciou je geometrický rad pre bas a hautreliéf
a geometrická regresia pre nadreliéf. Pre prevýšenie
nadreliéfu platí vzorec:
P = al.Mh.q-n
Mh = mierka mapy
a1 = výška prvého stupňa
q-n = hodnota regresie
Na dosiahnutie výsledkov podra uvedeného
vzorca musíme však používať takto vypočítané hod·
noty na desatinu milimetra.
3.5 Zvláštnosti

tvorby

reliéfnych

máp

Trojrozmerná forma znázornenia povrchu Zeme
alebo iného vesmirneho telesa má niektoré zvláštnosti oproti dvojrozmernej forme. Na prvom mieste
treba spomenút nevyhnutnosť riešiť sposob tvorby
modelu reliéfu a metódy jeho znázornenia. Zvykom
je znázorniť reliéf okrem trojrozmerného znázornenia
ešte metódami používanými na dvojrozmerných
mapách: hypsometriou, vrstevnicami a p. Používanie
vrstevníc je odovodnené v reliéfnych mapách, najma
verkých mierok, napr. pre projekčné účely, vedecké
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a iné účely (kartografický model). Na základe rovnakého dovodu by sa mohla používať hypsometria na
reliéfnych mapách malých mierok. Tieto mapy však
podávajú skor prehradný obraz zemského povrchu
a preto aj model reliéfu má skOr názorný charakter
a používa sa iba zriedkakedy na kartometrické
účely.
V nadvaznosti reliéfnych máp na dvojrozmerné
mapy ďalším dovodom používania hypsometrie je jej
význam pre pedagogické účely. Pre širokú verejnosť
sa už zotrvaěnosťou vydávajú reliéfne mapy hypso.
metriou. Reliéf znázornený len tvarovaním bez
hypsometrie posobí neprirodzene a vzniká problém
ako ho urobiť prirodzeným.
Vhodnejším riešením by bolo uvádzanie hypsografie alebo pOdneho krytu v prirodzenej farebnosti,
ktorá je charakteristická pre jednotlivé výškové
oblasti. Vhodnou a úplne postačujúcou metódou
znázornenia reliéfu sa ukázalo len jeho trojrozmerné
znázornenie na tematických mapách, ktorých tema.
tický obsah bol ovplyvnený zemským reliéfom. Napr.
na ekonomických mapách možeme takto znázornit
vplyv reliéfu na vytváranie ekonomickéhoprostredia.
Ostatné metódy znázornenia reliéfu (Šfafovanie,
tieňovanie) používané na dvojrozmerných mapách sa
skoro vobec nepoužívajú na reliéfnych mapách.
Výškovébody sa uvádzajú len na mapách vefkých
mierok, na mapách menších mierok sa vynechá značka
bodu a uvádza sa len číselná hodnota. Tieňovanie sa
používa skor na dotvarovanie reliéfu.
Trojrozmerné znázornenie reliéfu ovplyvňuje
polohopis dvomi sposobmi:
1. polohopis a značky musíme umiestniť tak, aby
boli viditeIné, pri pohrade z juhu, ak je mapa
orientovaná na sever,
2. nerovnomerné roztiahnutie plastickej fólie ako aj
členitosť reliéfu (reliéfne prevýšenie) možu deformovať polohopis,popis i značky. Deformáciu možeme opraviť ako sme už uviedli - empiricky.
Ďalšou zvláštnosťou je tuhosť materiálu reliéfn.ej
mapy, ktorý vyžaduje iné sposoby manipulácie
s ňou a nakoniec jej formát. Kým na papier vytlačenú
dvojrozmernú mapu možeme zložiť, reliéfnu mapu
nemožeme. Tretí rozmer ovplyvnuje jej založenie,
napr. do knižnice. Tzv. zmakčené PVC nedonieslo
očakávanévýsledky, vytvarovaný reliéf sa po určitej
dobe vyrovnáva.
Určitým riešením je rozdeliť reliéfn.e mapy
podra formátu na priručné a nástenné. Priručné
možeme vložiť do vrecka z priesvitného PVC alebo
do krabice s priesvitným vrchom a nástenné zarámovať a vystužiť, aby nedošlo k zborteniu.
Keďže reliéfne mapy, najma nástenné, sú vysta.vované poveternostným účinkom, musí sa ich obsa.h
vytlačiť svetlostálejšími farbami, aby nedošlo k rýchlemu znehodnoteniu obsahu.
Reliéfne pohradnice majú malé alebo sú bez
prevýšenia a ukazujú správne pomer relatívnych
výšok vzhradom k dIžkam. Na zadnú stranu výlisku
sa prilepuje celastik (z jednej strany umelou hmotou
potiahnutý papier) s papierovou stranou von, na
ktorú možeme písať bežnými písacími potrebami.
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Zvláštnou formou reliéfnych máp sú reliéfne
mapy so zaoblenou referenčnou plochou: glóbusy
a vrchlíky. Posledné sú vlastne časťou prvého a vyhotovujú sa rovnako.

Reliéfne mapy majú svoje pevné miesto v štruk·
túre modernej kartografie a sú nositeTkami špeciálnych
kartografických informácií. Na zostavenie ich obsahu
platia niektoré zvláštne zásady. Kvantita a kvalita
obsahu je obmedzená používanou tlačovou technikou
(ofsetom, menej sieťotlačou) a členitosťou reliéfu.
Hlavným problémom pri tvorbe reliéfnych máp je
určiť správneprevýšenie,
ktoré je zatiaT viac alebo
menej empirické. Výsledky kartometrického vyšetrovania ich presnosti poukazujúna to, že sa presahujú
kritériá presnosti pre hodnotenie mapového obrazu
v rovine. Na druhej strane názornosť reliéfnych máp
je vyššia oproti dvojrozmerným mapám. VzhTadom
na nové poznatky, rozvoj mapovej tvorby vzniká
potreba vyriešiť a ustáliť terminológiu v reliéfnej
kartografii.
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2. Popis metody
Elektronické tachymetry a také teodolity s nasazovacími elektronickými dálkoměry umožňují v důsledku velkého dosahu a vysoké přesnosti délkového
měření mimo jiné nahradit při mapování přímou
záměru mezi stanovisky zaměřením společných identických bodů ze sousedních stanovisek. Tímto způsobem lze navazovat stanoviskové souřadnicové systé.
my a spojovat je v bloky, podobně jako je tomu při
aerotriangulaci.
Tento postup, který lze nazvat
blokovou tachymetrií, publikoval v r. 1970 Acker·
mann [1] a dále ho se spolupracovníky zejména
výpočetně rozpracoval [2] [3] [4]. V našem časopise
byla obsažena informace o tomto postupu v r. 1975
v článku [5]. Rozbor a ověření této metody v pod~
mínkách ŮSSR provedl autor se spolupracovníky ve
VÚGTK v r. 1975 s použitím elektronického registračního tychymetru AGA 700 [6]. Výsledky a závěry
této práce jsou stručně uvedeny dále.

Metodu blokové tachymetrie lze stručně charakteri·
zovat takto:
a) geometrické vztahy mezi stanovisky, potřebné
pro určení jejich vzájemné polohy, se určují ze směrů
a délek (obr. 1), zaměřených ze sousedních stanovisek
Sl' S2 na společné identické, tzv. spojovací body
A, B; k určení vztahu mezi stanovisky, tj. k výpočtu
směrníku a délky jejich spojnice, je třeba nejméně
dvou spojovacích bodů, které tvoří se stanovisky
čtyřúhelník podle obr. 1 s šesti měřenými prvky
(takže již v tomto případě je jeden prvek nadbytečný);
v praxi se používá obvykle čtyř (výj. tří) spojovacích
bodů, aby byla možná kontrola a vyrovnání,
b) zapojení soustavy stanovisek, tj. bloku stanovisek do souřadnicového systému JTSK popř. místní·
ho systému umožní zaměření polárních prvků na dané
body bodového pole popř. stanoviska na těchto
bodech,
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c) absolutní výšky stanovisek se určí z trigonometricky měřených převýšení mezi stanovisky a spojovacími body, které se spojí ve výškové pořady
a pomocí převýšení na dané body bodového pole se
vyrovnají.
Metoda blokové tachymetrie má již na první
pohled řadu výhod. Bez nutnosti vzájemné viditelnosti lze lépe volit stanoviska z hlediska tvaru terénu
a překážek a též i z hlediska zaměření optimálního
území z téhož stanoviska (obvykle s omezením délky
záměr na 300 až 400 m a počtu podrobných bodů,
které lze zamělit v jednom pracovním dnu v jedné
nebo dvou směnách - viz zmínka o optimálním
stanoviskn dále v textu). Není třeba měřit na daných
bodech bodového pole, což usnadňuje připojení, neboť
na daný bod se obvykle snadněji měří než z něho.
Dále lze výpočet zcela automatizovat (bez automatizace je ovšem pracnější než při přímém spojování
stanovisek), souřadnice i výšky jsou homogennější.
Přitom tam, kde lze snadno dosáhnout záměru mezi
stanovisky nebo měřit na daných bodech, není třeba
se tomuto měření vyhýbat, neboť všechny výpočetní
postupy dovolují začlenit do výpočtu bez obtíží přímé
spojení stanovisek i stanoviska na daných bodech.
3. Výpočetní postupy
Výpočetní postup je obecně jednoduchý; souřadnice
spojovacích bodů se nejprve vypočtou v místních
stanoviskových soustavách s počátky ve stanoviskách,
stanoviskové soustavy se postupně napojí pomocí
Helmertovy nebo Weitbrechtovy transformace, takže
se získají souřadnice bloku v soustavě prvního stanoviska. Nakonec se opět pomocí jedné z uvedených
transformací a s použitím záměr na dané body bodového pole vypočtou souřadnice všech bodů bloku
v konečné soustavě, obvykle JTSK; tyto souřadnice
lze dále vyrovnat souřadnicovým vyrovnáním zprostředkujících pozorování, měřených směrníků a délek,
nebo podmínkovým vyrovnáním, u něhož podmínku
tvoří rovnost spojnic spojovacích bodů podle kosinové
věty popř. úhlový uzávěr na vnitřních stanoviskách ..
Efektivnost vyrovnání byla rovněž předmětem rozboru a bude o ní dále ještě zmínka. Weitbrechtova
transformace je vhodná pro výpočet na stolním
kalkulátoru u malých sítí, neboť umožní jednoduše
zjistit správnost souřadnic spojovacích bodů při

výpočtu transformačního klíče (úhel os soustav se
určí z průměru rozdílů směrníku spojnic spojovacích
bodů v obou soustavách, změna rozměru obdobně
z rozdílu délek těchto spojnic). Při zaměření přímé
spojnice stanovisek tvoří tato stanoviska jeden stanoviskový systém. Při stanoviskách na daných bodech
bodového pole se výpočet souřadnic v stanoviskových
systémech započne na tomto stanovisku, takže
souřadnice bloku před transformací na dané body jsou
již vypočteny v konečném systému a transformací se
pouze vyrovnají odchylky na ostatních daných bodech.
4. Rozbor apriorní přesnosti v poloze
Účelem rozboru bylo nejen posoudit přesnost určení
polohy podrobných bodů, ale samozřejmě i možnost
současného určování bodů podrobného bodového pole
a potřebnou hustotu připojení na dané body bodového
pole. Apriorní přesnost byla rozebrána pouze v základním obrazci blokové tachymetrie, tj. byly určeny
stř. chyby směrníku a délky spojnice dvou sousedních
stanovisek. Se znalostí těchto stř. chyb lze pak dále
pokračovat v apriorním rozboru sítě běžnými postupy
buď rozborem polygonových pořadů nebo plošných
úhlově a délkově měřených trigonometrických sítí.
Apriornípřesnost
byla pak dále ověřena na dvou
modelech a na jedné síti v terénu.
Při apriorním rozboru se vychází z příčných a podélných chyb obou stanovisek Sl' S2 podle obr. 1, které
se odvozují na základě obráceného protínání z délek
s uvážením chyby v sevřeném úhlu těchto směrů.
Termín "obrácené" protínání byl použit proto, že se
zde určuje délka základny. Příčné a podélné chyby
jsou odvozeny geometricky z rovnoběžníku chyb
podobným způsobem jako u Ljutce [8]. Z podélných
chy~ obou stanovisek, tj. z chyb ve směru osy úhlu,
sevreného rameny a, b, se určí chyba v délce spojnice
stanovisek, z příčných chyb chyba ve směrníku
spojnice. Směry obou chyb splývají se směrem spojnice stanovisek a se směrem kolmým ke spojnici jen
u rovnoramenných trojúhelníků, takže pro obecné
trojúhelníky jsou odvozené vzorce a hodnoty přibližné, ale pro sledovaný účel lze tuto nepřesnost zanedbat.
Za těchto předpokladů je střední chyba ma ve
směrníku spojnice stanovisek určena vztahem
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kde mQl> mQ2 jsou příčné chyby stanovisek Sl' 82, 8 je
délka spojnice stanovisek,
je reciproký radián,
a střední chyba m8 v délce spojnice stanovisek
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kde mLI' mL2 jsou podélné chyby stanovisek Sl' 82,
Chyby mQ, mL jsou ovlivněny chybami v délkách
ramen a, b a v sevřeném úhlu 0). Při použitíelektro
nických dálkoměrů lze chybu v délkách ramen uvažo.
vat jako konstantní.
.Složka má příčné chyby, způSobenáchybouc.m"
v délce ramena, b,se určí z rovnoběžníka chyb podle
ó
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směru a ± 4 mm délce pro měření v obou polohách
dalekohledu a vlivu chyby v signalizaci spojovacích
bodů. Při použití odrazného hranolu na výtyčce s krabicovou libelou je chyba signalizace závislá na výšce
hranolu a přesnosti urovnání výtyčky. Uvedené
chyby v délce odpovídají výškám hranolu lm a 2m
a chybě v urovnání o polovinu kroužku libely. Vliv
chyby v signalizaci na přesnost úhlu byl určen s přihlédnutím k tomu, že při úhlovém měření lze v dalekohledu zjistit výchylku výtyčky a cílením na hrot nebo
odhadem ji z větší části kompenzovat. Chyba v identifikaci spojovacích bodů při měření z druhého stanoviska není uvažována, neboť je vždy třeba stabilizovat
spojovací body kolíkem, pokud se nepoužije bod
s trvalým znakem (mezník, nivelační kámen apod.).
Stř. chyby ve směrníku a spojnici stanovisek, určené
uvedeným postupem, jsou uvedeny v tab. 1. Dále je
třeba ještě uvážit, že směrník a délka spojnice se
určují nejméně z tří spojovacích bodů, obvykle ze
čtyř, takže střední chyby z tab. 1 se sníŽÍ podle
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Tabulka 1: Stř. chyby směrníku mg a délky spojnice
m. stanovisek (pro ma> = ± 2OCC,a = b = 300 m)

/

Sevfený
úhel

,

60
100
140

mli

mQ=---

•

co
2

sma složka mQ příčné chyby, způsobená chybou ma>
v úhlu co se určí podle obr. 3 vztahem (chyba ma> na
stanovisku S2 způsobí chybu v základně AB a posun
stanoviska Sl přibližně do polohy Sí)
mQ" ~ ( a

co · 2poo
m:
+ b) .cos2

(4)

Podobně složka mL podélné chyby, způsobená
chybou v délceramen a, b, se určí podle obr. 2 vztahem
,

C'

""

mli

mL=--co

cos2

a složka mL podélné chyby, způsobená chybou ma>, se
urěí podle obr. 3 vztahem
"

.

mL~(a+b).sm2·2p

co

m~c

(6)

Pomocí uvedených vztahů a parametrů přesnosti
úhlů a délek, měřených elektronickým registračním
tachymetrem AGA 700, byly vypočteny střední
chyby směrníku a spojnice stanovisek pro délku
ramen a = b = 300 m a tři různé velikosti sevřeného
úhlu co v hodnotě 6011, 10011a 14011• Parametry přesnosti
byly určeny při ověřovacím měření v hodnotách
ma> ~
± 2000 pro chybu v sevřeném úhlu a mli1 ~ ±
± 15 mm a mli2 AI ± 25 mm pro chybu v délkách.
Tyto hodnoty byly určeny na základě ověřených
středních chyb (vnitřní přesnost) ± 9 až 1200 ve
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Stř. chyba. délky m.
±mm

Stř. chyba. směrnlku m(1
± Illl ( ±mm - přičná)

=
mli = ±15 mm ma = ±25 mm = mli
±l5mm

55 (46)
46 (31)
63 (27)

76 (64)
62 (42)
96 (41)

28
31
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_ ±25

42
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počtu tvarově vhodných kombinací dvojic spojova.
cích bodů. Za.předpokladu tří vhodných kombinací se
uvedené střední chyby sníží přibližně na polovinu,
tj. i· v nepříznivém případě na ± 45cc ve směrníku
a. ± 30 mm v délce (pro přibl. 280 m). Tyto para.
metry představují při obvyklé hustotě sítě trigono.
metrických a zhušťovacích bodů značnOUpřesnostní
rezervu, takže přesnost v určení polohY stanovisek
i podrobných bodů snadno vyhoví kritériu ± 60 mm
(stř. souřadnicová chyba) pro podrobné bodové pole.
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5. Přesnost výšek
Při rozboru apriorní přesnosti výšek, který je velmi
jednoduchý, je třeba samozřejměvycházet z přesnosti
měření výškových úhlů, neboť výšky se určují u této
metody trigonometricky; přesnost délek je pro tento
účel naprosto postačující, chyby v délkách neovlivní
určená převýšení. Při ověřovacích měřeních přístrojem AGA 700 byla určena stř. chyba výškového
úhlu, měřeného v obou polohách dalekohledu, hodnotou ± 14cc• To odpovídá střední chybě převýšení
na vzdálenost 300 m v hodnotě ± 7 mm. Jsou zde
tedy i při značné nejistotě refrakční opravy rovněž
rezervy, takže kritérium pro technickou nivelaci,
uzávěr 40 Tkm V milimetrech se snadno dodrží.

V

6. Ověření polohové přesnosti na modelech
Pro ověření polohové přesnosti, odvozené v kap. 4,
by:la použita metoda modelů. Byly zvoleny dva
modely,.jednak plošná síť o čtyřech stanoviskách,
připojená na 3 dané body bodového pole (obr. 4)

a jednak řetězec s jedním novým stanoviskema dvěma
stanovisky na daných bodech (obr. 5) Modely sítí
byly vytvořeny tak, že k zvoleným bezchybným
souřadnicím bodů sítě byly vypočteny- bezchybné
osnovy směrů a délky stran. Měřené směry a délky
byly vytvořeny z bezchybných hodnot připojením
skutečných chyb měření. Chyby měření byly určeny
generováním normální náhodné proměnné pro stano.
venou střední chybu a interval, zvolený přiměřeně
četnosti souboru. Pro použité modely lze náhodnou
proměnnou generovat samozřejmě na počítači nebo
stolním kalkulátoru a také i vzhledem k malým četnostem pomocí tabulek standardní proměnné normál.
n~~o rozdělení popř. jen graficky pomocí Gaussovy
knvky. Pro uvedené modely byl použit grafický
postup a také kapesní kalkulátor HP·65 s programem
Stat I-08A. Jelikož cílem zkoušek bylo také ověřit
efektivnost vyrovnání a jelikož metoda poskytuje
~načnou přesnostní rezervu, byla vždy použita jen
Jedna kombinace umístění skutečných chyb v síti.

Tabulka 2: Skutečné odchylky bodů plošné
model 1
(pro ma= ± 15cc, mt:l = ± 20 mm) v mm Bod

I Helmertova
I

Llx

A
B

O

transformaoe
LIli

H

O

I
K
L
M

+ 6
-12
+22
-7
-10

+18
+12
+16
+20
+16
+11
-11
-13
+16
-7
+ 8
+ 8
-11

Stř.
hodno

±13

±13

a

D
E
F

G

J

+19
-24
+ 3
-7
-7
+17

I

Zprostředkujíoí

I

sítěobr. 4

vyrovnáni

I

LlXIl

Llx

13
16
20
14
12
9
14
10
12
10
16
7
10

-5
-11
-10
+ 8
-12
-29
-13
-16
-16
-7
-2
-3
-15

+ 2
+11
+ 1
-6
+ 4
-4
-6
-15
- 1
+ 6
-4
+ 1
+13

4
16
7
7
9
20
10
15
11
6
3
2
14

13

±13

± 7

11

LIli

LlXII

Výsledky ověření na modelech jsou uvedeny
v tab. 2 a 3. Tabulky obsahují skutečné odchylky
v souřadnicích (hodnoty Llx, Lfy) a v poloze bodů
(hodnoty Llxy) (stanovisek i spojovacích bodů).
Odchylka v poloze je vyjádřena redukovanou hod·
notou (0,7V Llx2 + Lly2). Ze středních hodnot je zřejmé,
že bloková tachymetrie, měřená s uvedenou přesností,
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Helmertova
Bod

I

B
O
D
E

F
G
H
1
J
Stř.
hodno

Weitbrechtova

transformace

I

Llx

I

Lly

Llxy

Llx

I

+ 4
+21
-5
+34
+39
+61
+51
+69
+47

+18
-18
-49
-4
+10
-8
-21
+36
+10

13
20
34
24
28
44
39
55
34

+12
+35
+12
+51
+42
+58
+96
+59
+40

+29
-20
-48
-11
+ 5
-22
-26
+35
-5

±43

±24

35

±51

±26

poskytuje podstatně větší přesnost, než je stanovena
pro technickohospodářské
mapování a že nejen
všechna stanoviska a spojovací body mohou být body
podrobného bodového pole, ale že kritériu ± 60 mm
pro stř. souřadnicovou chybu vyhoví i všechny podrobné body.

7. Efektivnost vyrovnáni
Modelové zkoušky také umožňují posoudit efektivnost vyrovnání sítí blokové tachymetrie. Směrodatné
jsou pro tento účel hodnoty rozdílů mezi skutečnými
odchylkami bodů při výpočtu pomocí transformace
a vyrovnáním. U obou modelů jsou tyto rozdíly
bezvýznamné a lze proto usoudit, že výpočet pomocí
transformace pro účely mapování o přesnosti THM
zcela vyhovuje. Vyrovnání je totiž v současné době
i u poměrně malých sítí stále ještě pracné, neboť
programy pro vyrovnání jsou zcela obecné a výpočet
vstupních hodnot je i při použití malých programovatelných kalkulátorů nákladný. Např. plošná síť model 1 obsahuje 50 zprostředkujících
měřených
veličin, tj. vyžaduje výpočet stejného počtu přibližných hodnot měřených veličin a asi čtyřnásobku
koeficientů rovnic oprava a.bsolutních členů. Rovnice
oprav jsou zde dány obvyklými vzorci pro směrník
~.
= --do·•
>1

+ -Ay

+ -Ax
82

kde lI?
"

= tnT01'.. + o·-arctg-

a pro délku strany

Ax
w," = --dXi
8

Ax

ndx·--

82r">

Ay
ndy,- - 82r"1ndx·

82r""

niJY1'
-lI?
r"

+

>1

Ay
Ax

8

Ay
- -dy·

kde l~;= 8ii- VAx2

8'

Ax
+ -dx·
8

1

Ay
+ -.
dy·-L
8

1

s
"

I

LlXV

Llx

22
28
35
37
30
44
70
50
34

-36
-16
-32
-22
-14
+26
-5
+ 4
+ 8

40

±21

I

I

Lly

I

25
18
27
23
10
18
25
13
20

+ 2
-20
-20
+24
- 1
+ 2
-35
+18
-27

I

±20

Llxy

I

21

ních bodových polí. Tato přesnost zvyšuje použitelnost transformací. Rovněž i větší hustota těchto polí
přispěje k větší použitelnosti transformací. Dalším
faktorem je i rozsah mapovaných lokalit. Jelikož pro
lokality o rozsahu větším než asi 300 až 500 je obvykle
fotogrammetrie
výhodnější, lze očekávat použití
blokové tachymetrie jen na lokalitách menších a tím
rovněž klesne efektivnost vyrovnání. výjimkou mohou
být případy přesnějších mapových podkladů a podrobných bodových polí, než vyjadřuje stř. souřadnicová chyba ± 60 mm. Pak by bylo vhodné použít
vyrovnání. S rozšiřováním používání elektronických
tachymetrů a rozvojem výpočetní techniky mohou
vzrůstat požadavky na vyrovnání sítí blokové tachymetrie a pak bude jistě možné zpracovat program,
který by vyrovnání z podstatné části automatizoval.

8. Ověřeni polohové přesnosti v terénu
V souvislosti s kontrolou mapových podkladů a bodového pole pro projekt sídliště Praha-Jihozápadní
Město bylo možné vyzkoušet metodu blokové tachymetrie v terénu. Byla použita síť podle obr. 6, skládající se ze čtyř stanovisek a připojená na tři body
bodového pole (dva trigonometrické a jeden zhušťovací bod). Průměrná délka strany je přibližně 600 m,
mapované území má plochu ási 200 ha. Souřadnice
stanovisek byly také určeny polygonovým pořadem,
aby bylo možné porovnat takto určené souřadnice
s výsledky výpočtu' sítě pomocí Helmertovy transformace. Tyto rozdíly jsou uvedeny v tab. 4. Přesto že
síť má částečně nepříznivý tvar a délka záměr je větší
než u obou ověřovacích modelů, jsou výsledky vyhoTabulka 4: Rozdíly v souřadnicích stanovisek a spojo.
vacích bodů, určených polygonovými pořady a blokovou
tachymetrií
(Helmertovou transformací) v mm terénní sít - obr. 6

+ Ay2.

Bod

V těchto vzorcích jsou do, iJx, dy opravy orientace
a souřadnic, Ax, Ay jsou souřadnicové rozdíly, "" je
měřený směr, o je přibližný orientační úhel. Podmínkové vyrovnání je ještě pracnější a je vhodné jen pro
velmi malé sítě.
Dalšími faktory,
které ovlivňují efektivnost
vyrovnání, je velká přesnost a hustota našich základ-

Podminkové vyrovnáni

transformace
Lly

1
2
3
4
5
6
7

Llx

+18 -17
-97
+69
- 1 -59
+16 + 6
+ 5 -9
-25
-3
-42
-14

Stř. rozdíl Llxy
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Lly

=

36

Llxv

Bod

18
84
42
12
7
11
31

8
9
10
11
12
13
14

Llx

Lly

LlXV

-24
+19
-24
+ 4
+16
-2
+16

-14
-26
-59
+19
-54
-55
-43

20
23
45
14
40
39
32
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s právě uvedenou hustotou, dále
problém volby stanovisek předem
nebo až při vlastním mapování,
což právě bloková tachymetrie lépe
umožňuje a jiné pracovně organizační problémy. Optimální "velikost" stanoviska je zřejmě dána
rozdílem ztráty, vznikající prodlou.
žením záměr nad určitou hodnotu,
někdy seuvádí 500 m, a zisku v dů.
sledku snížení počtu stanovisek.
Tento problém se jistě s rostoucími
zkušenostmi osvětlí, činitelů, které
jeho řešení ovlivňují, je několik a
řešení bude jistě rozdílné při měření
v jedné a dvou směnách.

vující. Síť byla navíc měřena za velmi nepříznivého
a mlhavého počasí na podzim 1975.
9. Aplikace blokovétachymetrle v podmínkách CSSR
Bloková tachymetrie jistě představuje další rozvinutí
inovace, kterou je použití elektronických tachymetrů
a malých dálkoměrů, nasazených na teodolitu, při
mapování ve velkém měřítku. V CSSR, kde je použití
letecké fotogrammetrie rozvinuté a od určitého
rozsahu, asi 500 ha, převažující a efektivnější než
použití klasických geodetických metod, je význam
blokové tachymetrie, a obecně význam tachymetrie
s elektronickými dálkoměry vůbec, ve vyšší přesnosti,
ale zvlášť v poMtovosti a ryc1ilosti mapování, zejména
na lokalitách asi do 1000 hektaru. Na druhé straně
použití rozsáhlých blokových sítí s mnohými desítkami stanovišť, jak se používají v zahraničí, bude zatím
spíš výjimkou.
10. Optimální hustota stanovisek
Jedním z obecných problémů tachymetrie, a to i při
použití elektronických tachymetrů a blokové tachymetrie, je optimální hustota stanovisek, neboť na
vhodné hustotě je obvykle převážně závislá produktivita práce. K tomuto problému diskutoval s. Ing.
Syrovátka z n. p. Geodézie C. Budějovice, jeden
z oponentů zprávy [6], na oponentním jednání. Za
optimální "velikost" stanoviska považuje jednodenní
stlLnoviskoa.určuje jej zaměřením plochy 12 až 15 ha
(při hustotě 16 až 20 bodů na hektar a zaměření
240 bodů denně při využití segmentu pouze 200 g-s
max. délkou záměry 300 m na podrobný bod). Na
tento problém jistě jsou různé názory, vhodné je
připomenout mimo jiné obtížnost rozvržení stanovisek

Metoda určování polohy stanovisek
při tachymetrii pomocí záměr na
společné tzv. spojovací body, nazvaná blokovou tachymetrií, představuje další rozšíření efektu přístrojových inovací v mapování. Její
výhodou je zejména lepší přizpůsobení polohy stanovisektvaru terénu
a překážkám, neboťnení třeba přímé
záměry mezi stanovisky. Přesnost
podrobných bodů je při použití elektrOIůckýchtachymetrů i malých elektronických dálkoměrů, nasazených na teodolit taková, že je možné kterýkoliv
podrobný bod zvolit za bod podrobného bodového
pole (přikritériu ± 60 mm - stř. souřadnicovéchybě).
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Petráš,

Fotogrametrické anal6gové
vyhodnocovanie ZOSUVOV

T.:

Fotogrametrick~

Vedecké laboratórium

Porušením stability svahov vznikajú svahové pohyby - zosuvy. V niektorých krajinách sú javom
častým, v iných zriedkavým alebo výnimočným.
Záujem širokej verejnosti vzbudzujú najma vtedy,
keď majú charakter živelnej pohromy a značný
ekonomický dosah. V ČSSR sa po katastrofálnom
zosuve v Handlovej v zime' r. 1960-61 zaregistrovalo 9164 zosuvných
území na ploche
okolo
60 000 ha. lch celkový počet a plošný rozsah je
však podla dodatočného
prieskumu ovefa vačší.
Lokalizácia spomenutých
zosuvných území sa
konala na podklade topografických máp 1 : 25 000.
Vrstevnice takýchto terénov,' vyhodnotené z leteckých snímok, sa líšia od klasickej stavby terénu.
Priebeh
vrstevníc
s protitvarmi
charakterizujú
miesta, kde už v minulosti došlo k pohybu zemského povrchu.
Pri lokalizácii
potencionálnych
posunov vefa
možu odhaliť letecké snímky. Napr. v oblasti handlovského zosuvu sa už na snímkach z r. 1955, čiže
6 rokov pred jeho aktivizáciou, črtali dosť výrazne
určité prvky, ktoré by inžiniersky geológ dobre
využil na okontúrovanie
jazyka zosuvu a lokalizovanie potencionálnej zosuvnej oblasti.
Stabilita svahov má velký význam pri realizácii
technických diel a pre národné hospodárstvo vobec. Týka sa to tak svahov v povodnom, prírodou
utváranom stave, ako aj svahov vytvorených technickou činnosťou, pretože technická činnosť pri
realizácii líniových vedení a stavieb, ale už aj občianska výstavba stále častejšie zasahuje do oblastí
s porušenou stabilitou. V rámci úloh inžinierskeho
stavitelstva a inž. geol6gie a v ekonomicky doležitých oblastiach sa overuje stabilita potencionálne zosuvných území na sieti bodov geodeticky.
Vzhladom na obvykle ťažké terény a z toho vyplývajúce vysoké finančné
náklady,
overovalo sa
v rámci výskumnej úlohy [3] do akej miery fotogrametrické met6dy vyhovujú z hfadiska presnosti
na sledovanie svahových pohybov typu plazenie
a zosúvanie*). Článok sa zaoberá predovšetkým
výsledkami
ana16gového
vyhodnotenia
zosuvov
met6dou pozemnej stereofotogrametrie
a len naznačuje iné fotogrametrické
sposoby. Výrazové prostriedky anal6gového vyhodnotenia dávajú vo vzájomnej kombinácii globálne informácie
o vývoji
svahových pohybov. Pre inž. geol6gov a odborník'ov z mechaniky zemín majú vefký význam najmli
výsledky z periodických pozorovaní.

Fotogrametrické
snímky terénu dávajú vefkú
množinu primárnych informácií. Z nich pri fotogrametrickom
vyhodnotení využívame len určitú
časť, ktorá v závislosti na použitom sposobe vyhodnotenia skúmaný objekt dostatočne presne vystihuje.
Z hladiska met6d, či už pozemnej alebo leteckej
fotogrametrie,
používame najčastejšie
anal6gové

anal6gov~

vyhodnocovanie
zosuvov

Ing. Jozef PetrU, CSc.,
fotogrametrie
SVŠT, Bratislava

a analytické vyhodnotenie.
Pri analytickom
vyhodnotení je doležitá definícia pozorovaného bodu,
čiže jeho signalizácia. Anal6gové vyhodnotenie je
menej náročné na počet signalizovaných
bodov,
dáva menšiu presnosť vyhodnotenia
v grafickej
forme, poskytuje však viacej informácií o objekte.
Pri' analytickom vyhodnotení
je presnosť vyššia,
chýba však spatná vazba. Prípadné chyby sa objavia až po ukončení vyhodnotenia a po porovnaní
s predchádzajúcou
etapou ** ) .
Vyhodnocovaný
jadriť:
- čís e I n é
bod ov,

objekt (digitálne),

terén

-

diskrétnou

- g ra f i c k Y - najčastejšie
nou bod ov ako profily, vrstevnice
aj vpichom oddelenýchbodov,

mažeme vymnožinou

spojitou množia polohopis, ale

- súvislou množinou bodov vyjadrenou
f o t 0g r a f i c k y (fotoplán a ortofotoplán).
Tretí sposob poskytuje najvačšie množstvo informácií. Pri tzv. integrovanej metóde polohopisná
zložka informácií je vo forme, ortofotoplánu avý~kopisná ako profilové šrafy, segmenty vrstevnic
a pod.
Druhý sposob je tč. v technickej praxi najzaužívanejší. Elaboráty sú velmi názorné a jednoducho reprodukovatefné.
Prvý sposob sa používa najma v súvislostí s aUtomatizáciou častí vyhodnocovacich
a zobrazovacích prác.
3. Prfklady anal6gového vyhodnotenia
Zo sposobov analógoVého vyhodnotenia sa predovšetkým uvedú výsledkypozeulj1.ej
stereofotogrametrie, ktorej všeobecnou prednosťou je vyS?ká pohotovqsť pri zos,nímaní zosuvn~ch 10kallt.
Snimky vyhotovené fototeodolitom Zelss Photheo
19/1318 sa vyhodnocovali
na stereoautografe
E,l
s registračným zariadením Coordimeter D. Letecke
snímky sa vyhodnocovalíha
.stereometrografe.

*) PlazenIe
je podTa[2]
pomalý, z geologIckého
hladiska dlhOdObý, spra\1idla sa nezrýchluj11cl pohyb
hroBt po svahu,rádove
mm ·až m za dat\.. Casf hroBt sa
padne 10 rokov.
.'
.
..
Zo s 11van i e je relaUvne' rýchly, krátkodobý pohyb
hmot po svahu, rádove mm' až. ID za deň. Casf hmOt SB
v proopoU nasunie na povodný terén.

*" J Analytické vyhodnocovacie prísrtroje poslednejgenerácie, ktoré boli. vystavované pri príležltosti XIII. kongresu Medzinárodnej fotogrammetrickej spoločnosti v j11li
1976 v Helsinkách umožňUjú spl1tnú vlizbU. okamžlte...".
v tzv. reálhOm ča~. Pre vyhodnocovatela z tohtohI~diska nie je rozdiel v práci na nich pti· PQzorovani oproti
ana16govýmvYAodnocovacím
prístrojoín,
(poznámka
autora). ' -
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3.1 G r a f i c k é a n a 1 ó g o v é
vyhodnotenie

Obr. 1: Vrstevnžce
akumulácže

z

dvoch etáp S vyznačením
a vyprázdňovanža
hmot

zóny

Bodové vyhodnotenie. Tento sposob vyhodnotenia prirodzene alebo umele signalizovaných bodov
je všeobecne známy. Periodické sledovanie pozorovaných bod ov sa najčastejšie vyjadruje vo forme
vektorového
zobrazeni a zložiek zmeny polohy
a číselným alebo grafickým
údajom o zmene
výšky.
Presnosť vyhodnotenia závisí od základnicového
pomeru vyhodnocovaných
bodov a od SPOSObll
signalizácie.
Pri volbe prirodzenej
signalizácie
v ťažkom teréne, keď body sú málo kontrastné
a i tvarove nejednoznačne definované, kde má vefký vplyv osvetlenie a tiene, je presnosť nižšia.
Vrstevnicové vyhodnotenie je jedným z najčastejších sposobov vyjadrenia terénu. Tento sposob
i keď je menej presný ako bodové vyhodnotenie,
dáva viacej informácií o tvare terénu, pohybe más
a vývoji svahového pohybu, najma pri periodickom pozorovaní (obr. 1). Čitatelnosť vrstevnicového plánu je stažená v miestach s prevismi. Perspektívny
zákres
vrstevnic
do
snímky ufahčuje identifikáciu ich
priebehu v teréne (obr. 2).
Dalšími
z elaborátov,
ktoré
poskytujú globálnejšie informácie
sú priečne a pozdfžne profily.
Z perspektívneho
obrazu priečnych profilov na obr. 3, profil č.
25 je na obr. 4. Na obrázku Č. 4
sú vykreslené konštantne posunuté profily č. 25 zo 14 etáp. Vzhfadom k vyznačeným zvisliciam vidíme postupné vykláňanie útesu
skalnej steny. Zo zmeny odfahlosti profilových čiar (napr. medzi
10. a 11. etapou) možno likalizovat zónu akumulácie
hmot ako
aj zónu vyprazdňovania
hmot.

Obr.

2: Perspektivne
vrstevnžce
lokality
z 1. etapy a pozorované body

Ružín

Pozdfžné profily sú ďalším výrazovým prostriedkom
na vyjadrenie tvaru terénu
alebo jeho
zmeny. Na obr. 5 sú zakreslené
perspektívne
obrazy pozdlžných
profilov paralelných
so základnicou s odstupom po 10 m z 1.
etapy.
lch
ortogonálny
obraz
v konfrontácii s profilmi 12. etapy
je na obr. 6. Pravidelným rastom
medzi profilovými čiarami je vyznačená zóna úbytku hmot a nepravidelným rastom zóna akumu·
lácie hmot, podo-bne ako na obr. 1.
Vyhodnotenie komplexného polohopisu a jeho zmien pri metóde
pozemnej stereofotogrametrie
prichádza zriedkavše do úvahy. Vyhodnocujú sa obyčajne len jeho·
časti privrátené k základnlci, odlučná čiara a pod.
Analógové vyhodnotenie
z leteckých snímok umožňuje vyhodnotenie vrstevníc
ale aj celého
polohopisu, prípadne bodové vyhodnotenie
nesignalizovaných
predmetov (napr. kríky, stromy a
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pod.). Takéto elaboráty i keď sú vyhotovené s menšou presnosťou ako sú geodetické merania alebo vyhodnotenie z pozemných snímok, majú svoj význam
a opodstatnenie pri rozsiahlejších zosuvoch.
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Na obr. 7 je vykreslený
katastrofálny
zosuv
v Handlovej z roku 1961 s vyznačením vektorov
pohybu identifikovatefných
stromov oproti ich
polohe z r. 1955. Na zjednodušenom polohopise sl!
vyznačené objekty lineárneho charakteru
(cesty,

medze). Prerušovanou
čiarou je
vykreslený stav z r. 1961. Autor
upriamuje pozornosť čitatefa na
neprirodzený
priebeh
pofných
ciest križujúcich zosuv. Už z ich
vyhodnotenia ZD snímok Z r. 1955
je zrejmé, že sa cesty ohýbali
v smere plazivého pohybu más a
signalizovali
budúcu katastrófu,
čo však vtedy nikto nepostrehol.
Plazivý pohyb terénu demaskovala drsnejšia štruktúra terénu na
leteckej snímke, s bez odtokovými
depresiami a vyvýšeninami.
Ddlučnú čiaru konturoval v tmovšom
tóne bujnejší trávnatý porast. Na
vrstevnicovom pláne (obr. 8) sa
tento terén líšiod klasickej geomorfologickej stavby terénu. Vrs-
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3.2 D i g i tál n e a n a 1 Ó g o v é
vyhQdnotenie
Analógové vyhodnocovacie
prístroje s registračným zariadením
dávajú
možnosť
vyhodnotenia
modelových
priestorových
súradníc
v číselných
informáciách.
Registrovat mažeme diskrétnu alebo
spojitú množinu bodov. Presnosť digitálneho
vyhodnotenia
je vyššia ako u grafického.
Neprejavia
sa napr. chyby prevodu, excentricity
prepichovacej
ihly a pod. Takéto vyhodnotenie
umožňuje vhodnou transformáciou
taktiež zníženie vplyvu chýb.
Na ružínskej
lokalite
(obr. 9) pri modelovej
mierke 1:2000 a základnlcových
pomeroch od 1:6
do 1: 12 sa na 69 signalizovaných
bodoch vzhfadom ku geodeticky určeným súradnlclam
doslahli
stredné
chyby fotogrametrlckého
vyhodnotenia:

mv

= ±

0,11

zatiaf čo presnosť
dobných pomeroch
Obr. 8: Vrsteunicouý
plán
oblasti
handlouského
zosuuu z r. 1955 u strede obr. je uyznačená
horná časť zosuuného jazyka

mz

m

= ±

mx

= ±

0,03

m

0,04 m,

grafického
vyhodnotenia
v pobola 2 až 4násobne nižšia.

Moderné vyhodnocovacie
prostriedky
pozemnej
a leteckej fotogrammetrie
umožňujú okrem polohopisu digitalizovať
aj vrstevnice
a profily. Tieto
záznamy sa dajú ďalej pouŽiť napr. na výpočet
kubatúry hmot v pohybe, na konštruovanie izolínií rýchlosti pohybu a pod.
4. Sposoby znázorňovania a vyuijUa výsledkov
Výsledky analógového
grafického vyhodnotenia
sú spravidla už
v takej forme, že ich možno priamo použit na štúdium svahových
pohybov. Pri digitálnom,
ale aj
analytickom
vyhodnotení súradnicové rozdiely pozorovaných
bodov
sa obyčajne uvádzajú v tabulkách.
Tleto samotné sú však pre používatel'a málo vhodné a doplňajú sa
náčrtmi a fotografickými
snímkami s vyznačením
bodov. Účelne
možno použiť okrem obvyklého
vynášania a konštruovania
vektorov, najma pri v1i.čšom súbore bodov, samočinné
koordinátografy.

tevnice s protitvarmi
zvýrazňujú
miesta, kde už
dávnejšie v neznatel'nej
forme došlo alebo dochádzalo k pohybu.
Pre úplnosť treba uviesť, že na sledovanie
zosuvov možno využiť aj výsledky tzv. integrovanej
metódy. Informácie
o polohopise a jeho zmenách
sú vo forme ortofotosnímok
v mierke mapy. Pri
stereoskopickom
pozorovaní časove rozdielnych ortofotosnímok
deformačné
paralaxy umožňují lokalizovať zóny pohybu. Takáto
oblasť sa pri stereoskopickom
pozorovaní, pri ktorom deformačné
paralaxy preberú funkciu horizontálnych
paraláx,
javí priestorove. Naproti tomu oblasť bez pohybu sa
vníma ako rovina. Vel'kosť a smer pohybu identických bodov v mierke zobrazenia
získame vymeraním a registráciou
ich súradníc.

Obr. 10: Zmena
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Ďlašim názorným sp6sobom sú blokdiagramy,
však zatial treba prácne konštruovať.

ktoré

,.73

I,.

Na štúdium pohybu bod ov je výhodné okrem
spomenutých elaborátov zobrazovať oddelené body
alebo skupiny bod ov vo vhodnej vetkej mierke
(1 : 1, 1 : 10, 1 : 100).
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Obr. 10 zobrazuje polohové zmeny bodov č. 19,
72 a 44 z obr. 9 v tvare spoj1tej čiary*). Ďalši obr.
11 zobrazuje pohyb tých istých bod ov vo vertikálnej rovine. Z tohto obrázku vyčítame sklony dráhy
pohybu v jednotlivých obdobiach.
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Závislost na čase vyznačuje polohovú zmenu
bodov obr. 12 (horná časť obrázku). Lomenú polygónovú čiaru sme nahradili spojitou krivkou. Vybrané body sa nachádzajú
na r6znych miestach
zosuvu (pozri obr. 9), a teda aj rýchlosť ich pohybu cel kove, aj medzi etapami je rozdielna, nerovnomerná.
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Obr. 12: Polohová zmena bodov D závislosti na čase
a tch rýchlosf/mes.

Obr. 11: Pohyb bodoD D rozDinutej vertik:tJ.lnef
rODtne

Grafickou deriváciou sa učila rýchlosf bodovza
mesiac podla vztahu D = L1 s: L1 t a<znázornila
čiarami v dolnej polovici obr. 12.
.
Ked porovnáme horné a dolné kr~vky ·sJomeným diagramom úhrnných mesačných vodných z;rážok (na obr. 12 úplne dole) vidíme, že verkos(:po~
hybu bodu vo vodorovnej rovine alebo jeho r'ýchlosť nie je v jednoznačnej závislosti ako sa povodne predpokladlllo.

Clánok obsahuje informácie o sp6soboch sledovania zosuvov s využitím analógového vyhodnotenia prevažne z pozemných stereofotogrametrických snímok. Pri tom sa využili všetky prednosti
a sp6soby vyhodnotenia, ktoré umožňuje vyhodnocovací prístroj stereoautograf
EI firmy VEB Carl
Zeiss-]ena v kombinácii s registračným
zariadením Coordimeter D. Poukazuje sa tiež na ďalšie
možnosti automatického spracovania číselných informácH z vyhodnotenia až po ich grafické vyjad.) Pre tento priklad sa prebrali výsledky pozorovania
badov analytickou priesekovou fotogrametriou
., [1) a
[3] určené o rád presnejšie ako sú výsledky v časU 3, 2.

renie na automatických
kresHacich zariadeniach.
Pre uvedenú problematiku sa naznačuje tiež sp6Sob využitia elaborátov z integrovanej metódy.
V práci ·[3], z ktorej článok vychádza, sa preukázalo, že metódu analógového vyhodnotenia možno úspešne používat na sledovanie svahových pohybov typu zosúvanie, prípadne i plazenie za dlhšie
obdobie. U 'svahových pohybov typu tečenie a rútenie, ktorých trvanie je velmi krátke, možno vyhodnotiť len výslednú svahovú deformáciu. Odborníci z inž. geológie ocenili globálnosť informácHz kombinácie r6znych sp6sobov vyhodnotenia
pozemných a leteckých snímok.
Pracovníkov zaoberajúcich sa topografickým mapovaním z leteckých snímok, článok upozorňuje
na možnosť včasného odhalenia
potencionálneho
zosuvu v rámci fotogrametrických
vyhodnocovacích prác, ktorého význam sa zvyšuje najmli
v ekonomicky dOležitých oblasti ach.
LITERA'I10RA:

T.: Analytické určovanie priestorovej
polohy bodov v inž. fotogrametril;
kand. diz. práca,
Stavebná fakulta SVST Bratislava 1974, s. 124.
[2] NEMČOK, A.. PASEK, J., RYBÁŘ, J.: Dělení svah 0vých pohybi\; Sborník geologických Věd, řada HIG,
Praha 1974, s. 77-94.
(31 PETRÁŠ. J.: Fotograrnetrické sledovanie zmien stability zemského povrchu; záv. správa
výsk. ťtlohy,
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ROZVOJ PRACOVNEJ INICIATfVY
A SOCIALISTICKÉHO SÚtAŽENIA

Rozvoj pracovnej iniciatívy
a socialistického súťaienia v rezorte
Slovenského úradu geodézie
a kartografie v r. 1975

Slovenský úrad geodézie a kartografie spolu so Slovenským výborom Odborového zv1izu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva
a zahraničného
obchodu
vydal "Hlavné smery rozvoj a pracovnej Iniciatívy v rokoch 1974-75 na počesť 30. výročia SNP a 30. výročia
oslobodenia Ceskoslovenska Sovietskou armádou". Týmto dokumentom sa SÚGK a SVOZ obrátil na všetkých
pracovníkov
rezortu, aby rozvoj pracovnej
inlciatívy
orientovali
na splnenie
rozhodujúcich
ukazovatelov
plánu.
V rokoch 1973-75
na ocenenie zásluh organizácií,
ktoré dosiahli mimoriadne pracovné výsledky pri rozvíjaní pracovnej Iniciatívy, boli udelované vyznamenania:
putovná "Cervená štandarda", "Cestný diplom"
Cestné
uznanie", a v roku 1975 Diplom Vlády CSSR' ~ ÚRO:
"Podnik 30. výročia oslobodenia Ceskoslovenska Cervenou armádou".
Všetky organizácie rezortu sa svojimi celopodnikovými záv1izkami prihlásili do socialistickej
súťaže o získanie uvedených vyznamenaní.
V roku 1975 na plnení socialistických
závazkov sa
podielalo 94,6 % stálych pracovníkov s 2899 individuálnymi, 443 kolektívnymi a 3. združenými závazkami. Kým
v roku 1973 bolo v rezorte 96 BSP s 19 kolektívami, ktoré
titul dostali, v roku 1975 to už bolo 117 kolektívov s 43
prepožičanými
titulmy BSP. V roku 1975 boli založené
3 komplexné racionalizačné
brigády za účelom ďalšieho zvyšovania rozvoja pracovnej iniciatívy. Táto skutočnost potvrdzuje, že rozvoj pracovnej inlciatívy má
v rezorte masový charakter.
Celková hodnota prijatých celorezortných
socialistických závazkoy činila 3365 tis. Kčs. Po výzve ÚV KSC,
vlády CSSR, URO a ÚV SZM k rozvoju pracovnej iniciatívy na počest XV. zjazdu KSC, pracovníci rezortu rozšírili si svoje povodné soc. závazky o hodnotu 1369 tis.
korún a zamerali svoje úsilie na dosledné splnenie plánu
za rok 1975 a celého p1iťročného plánu.
Výsledkom tohto úsllia pracovník ov bolo splnenie
socialistických
záv1izkov na 8969 tis. Kčs, z toho splnenie na počesť XV. zjazdu KSC 2849 tis. Kčs.
Po vyhodnotení socialistickej
sMaže v rámci celého
rezortu geodézle a kartografle
a po schválení v Predsedníctve SVOZ boU najlepším organizáclám
udelené
tieto vyznamenania:
1. "Podnik 30. výročia oslobodenia
Ceskoslovenska
Sovletskou armádou"
a putovná "Cervená štandarda
predsedu SÚGK a SVOZ" Geodézii, n. p., P r e š o v za 1.
mlesto v celorezortnej socialistickej sMaži pre hospodárske organlzácie.
Pracovníci tohto podniku prijali 553 indivlduálnych
a 33 kolektívnych záv1izkov. Svoj celopodnlkový socialistický záv1izok splnili vo všetkých sledovaných ukazovateloch a najv1ičšou mierou prispeli k rezortnému
splneniu plánovaných úloh.
Prijaté socialistické závazky boli prekročené a dosiahli
hodnotu 2549 tisíc Kčs, z čoho 2415 tisíc Kčs bolo na
úseku geodetických a kartografických
prác. Najv1ičší podiel na tomto spi není mala 34 kolektívov sú.ťažiacich
o titul BSP a 16 kolektívov, ktoré už titul BSP získali.
Podnik má podlel nákladov na 1 Kčs výkonov najnižší,
a to 66,30 hal. Tieto úspechy sa dosiahli aj tým, že vedenie podniku vytvorilo dobré podmienky sMažiacim kolektivom i jednotlivcom.
2. "Cestné uznanie predsedu SÚGK a SVOZ" Geodézii,
n. p., B r a t I s I a v a za 2. miesto v celorezortnej sociaUstlckej súťažl pre hospodárske organlzácle.
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Pracovníci tejto organizácie dané závazky v hodnote
847 tisíc Kčs splnili v hodnote 1490 tisíc Kčs, z čoho
1240 Kčs sa týka úseku geodetických a kartografických
prác. Hodnota splnených
socialistických
záv1izkov na
1 pracovníka je 1832 Kčs. Osobitne treba vyzdvlhnúť
30 podaných zlepšovacích návrhov, z ktorých 15 sa zaviedlo do výroby s finančným efektom 91 tisíc Kčs.
Na splnení socialistických záv1izkov sa podielalo 27 kolektívov sútažiacich o titul BSP, z toho 10 kolektivov dostalo titul BSP.
3. "Cestný diplom predsedu SÚGK a SVOZ" Spr á v e
geodézie a kartografie
v B r a t i s I a v e za 1. miesto
v celorezortnej suťaži pre rozpočtové organizácie.
Do socialistick~j súťaže sa Zapojili všetci pracovníci,
ktorých
záv1izky predstavovali
hodnotu
173174 Kčs.
Najhodnotnejšie
závll.zky boli na skvalitňovanie
operátov evldencie nehnutelnosti
a na úseku masovo-politickej a poradenskej činnosti.
Socialistické záv1izky splnili na 116,3 %.
Kladne treba hodnotiť uzatvorenie 3 združených socialistických záv1izkov medzi pracoviskami stredísk geodézie a oddielmi e v i den c len
e hnu tel n o stí na
Geodézii, n. p., v okresoch Galanta, Nitra a Topolčany.
Tleto Závazky boli prínosom na výrobnom úseku vo forme zvýšeni a kvality prác, vybavovania objednávok a na
úseku masovo-politickej
činnosti pri spoločnom organizovaní straníckeho
vzdelávania
a kultúrno-spoločenských podujatlach a pod.
Rozsah a rozmanitost úloh SGK aj z hladiska potrieb
hlavného mesta SSR Bratislavy je vi!čšla ako v ostatných
KSGK pri rovnakom počte pracovníkovo Tleto úlohy pracovníci SGK úspešne zabezpečili v rámci socialistického
súťaženia. V záujme rlešenia celoštátnej
problematiky
sa aktívne a iniciatívne zapojili do výskumnej úlohy
Č. 5.9-S Racionalizácia
mapovania vo velkých mierkach.
4. "Cestné uznanie predsedu SÚGK a SVOZ" K r a js k e j správe geodézie a kartografie
v P r e š o v e za
2. miesto v celorezortnej socialistickej súťaži pre rozpočtové organlzácie.
Závi!zok KSGK na podklade 70 individuálnych
a 21
kolektívnych
závll.zkov bol zameraný hlavne na skvaI1tňovanie operátov evidencie
nehnutelností
vzhladom
k uspokojovaniu
potrieb národného
hospodárstva,
na
brigádnicku pomoc národným výborom, JRD a na odborársku "Miliardu",
Celková hodnota prijatých
socialistických
závazkov
činila 332 000 Kčs. Tento závazok bol splnený v hodnote
524168 Kčs.
Pracovníci rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie pokračujú v socialistickom sMažení aj v roku
1976 a vynaložia maximálne úsilie pri zabezpečovaní
úloh roku 1976 a celej šiestej pll.ťročnice.
Ing, Gabriela Pavltkovd,
Slovenský úrad geodlJzie a kartografie

Seminár O automatizácii v geodézii
a kartografii

Za spoluúčasti SVTS Odbornej skupiny pre automatizáciu a Krajského výboru SVTS v Košiciach usporiadala
pobočka SVTS pre geodéziu so sídlom v Košlclach "Seminár o aktuálnych problémoch automatizácie v geodéz1i
a kartografii", ktorý sa konal dňa 21. júna 1976 v Dome
odborov v Košiciach.
Na seminárl sa zúčastnilo 52 pracovníkov zGeodezie
n. p. Prešov, 18 pracovníkov :z Krajskéj správy geodézie
a kartografie v Prešove a 10 pracovníkov z iných rezortov.
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Výrobno-tech. námestník
riaditela podniku n. p. Geodézia Prešov Ing. Michal B a d i d a sa zaoberal vo svojom príspevku výhladom automatizácie
geodetických
a
kartografických
prác vo Východoslovenskom kraji. oboznámil prítomných so stavom automatizacie a výpočtovej techniky n. p. Geodézie Prešov, ako aj s plánom
rozšírenia počítačov v 6. piHročnici.

Tento článek by chtěl ukázat využití jazykových laboratoří v předmětu "odborná praxe z geodézie", dále
oP-Geo. V dalším textu budu užívat názvu" j a z y k o v á
1a bor a t o ř u, i když tento mnže vést k nepřesným
představám. Pro výuku oP-Geo jsem využil jazykové laboratoře umístěné na SPŠ stavební, Praha 5, Zborovská 45.

Doc. Ing. Irena Mi t á š o v á, CSc., zo Stavebnej fakulty SVST z Bratislavy, predsedníčka odbornej skupiny
pre automatizáciu,
sa zaoberala úlohami vyplývajúcimi
zo záverov XV. zjazdu KSC. Poukázala na skutočnosť,
že automatizácia
vyžaduje mnohé organizačně
a technické zmeny v prácach geodézie akartografie.
Informovala o budovaní výpočtového strediska v Bratislave, ako
aj o príprave kádrov pre automatizáciu
a výpočtovú
techniku a pripomenula, že je potrebné stále zvyšovať
kvalifikáciu.

oP-Geo se vyučuje ve třetím ročníku. Výuka je vždy ti'!hodinová se třetinou třídy. Tento poměrně malý počet
žákn [12J dovolil práci se skupinou v jazykové laboratoři. Pro práci v laboratoři jsem vybral cvičení, k,teré se
nazývá "J e dno d uch é g e ode t I c k é v Ý poč ty".
Tyto výpočty jsou dilležltou součástí geodetické praxe,.
výpočty se prováděly logaritmicky, i když tento zpnsob
je poměrně zastaralý a v praxi již nepoužívaný. Volil
jsem ho proto, že zatím na naší škole nemáme jiné pomílcky a p,rostředky k dispozici. V budoucnu se počí,tá se
zavedením minikalkulaček. Tyto kapesní kalkulační stroje by značně zrychlily výpočty a hlavně zkvalitnily výuku, 'která by měla širší možnosti. Mohlo by se upustit od
vysvětlování interpolace v tabulkách, která dělá žáknm
největší poUže a výpočty by se nemusely provádět logaritmicky.

Ing. Jozef M are k z n. p. Geodetický ústav v Bratislave obrátil pozornosť, na problémy, ktoré pináša so
sebou automatizácia.
Ďalej sa zaoberal otázkou prechodu z počítačov odra na počítače Tesla 200. Ekonomicky hodnotil spracovanie údaj ov pri mapovaní vo velkých mierkach. Hovoril o ucelených programových systémoch digitálnej mapy počítača Tesla 200 a o dalekopisnom spojení jednotlivých podnikov na Automatizačné
stredisko v Bratislave.
Ing. Irena Far k a š o v á z Výzkumného ústavu geodézie a kartografie
v Bratislava podrobne popísala
obnovu písomných operátov EN na Tesla 200.
Ing. ondrej H o mol i a k, vedúci HS 36 z n. p. Geodézia Prešov, a Ing. Ivan C ech, vedúci SG KSGK okresu Rožňava, sa vo svojich koreferátoch zaoberali praktickou stránkou automatizovaného
spracovania obnovy a
údržby písomných operátov EN ako i s problémami, ktoré sa v praxi vyskytujú. Poukázali na nutnosť urýchleného vybudovania vlastných
automatizačných
stredísk
v rezorte, čím by sa urychlil proces obnovy a údržby písomných operátov, ktorý je doteraz závislý na kooperujúcich podnikoch.
Ing. L a u d o v á z n. p. Geodézia Bratislava, Ing. F aš i a n g o v á z n. p. Geodézia Zilina a Ing. D o val
z n. p. Geodézia Prešov hovorili o vlastných skúsenostiach z jednotlivých výpočtových stredísk, o kooperácii
prác, ako aj o kladoch a nedostatkoch, ktoré sa v tejto
oblasti vyskytujl1.
V rámci diskusie zástupca SÚGK Ing. I. I š tvá n f f Y
vysvetlil stanovisko
a názpry
nadriadeného
orgánu
v perspektívach
automatizácie
a kladne zhodnotil príspevky . jednotlivých
prednášatelov.
Aj další diskutéri
vyslovili svoje názory k jednotlivým bodom programu.
'Semíná1;splnil
svoj účel, lebo výmena skúseností
m,edzi pracovníkmi z oblasti teórie a praxe je užitočná.
Ing. ondrel Homoliak,
Geodézie, n. p., Prešov

Vlastní program jsem sestavoval podle základních kritérií programového vyučování. V roce 1974-1975 jsem
provedl vstupní test.
I. verze programu
1.
2.
3.
4.

se skládala

z těchto částí:

stručné zopakování učiva
seznámení se s prací v laboratoři
práce žákn na vlastní úloze
zhodnocení.

Ve vlastní práci měli žáci vypočítat 4 hodnoty. Za každOll vypočtenou hodnotu se jim zlepšila známka o jeden stupeň. Prnměrná známka I. verze programu, který
byl prováděn se 62 žáky, byla 3,17. Vstupní test ukázal,
které části programu
bylo nutno vylepšit.
Na rok
1975-1976 jsem připravil II. verzi programu. Stavba programu byla následující:
1. podrobné zopakování učiva, které by žáci měli znát
pro další výklad látky [10 minJ.
2. nakreslení zadání na tabuli: pravoúhlý trojúhelník,
ve kterém byla dána strana měřená paralakticky a jeden
úhel. Zácl měli vypočítat zbývající strany [20 minJ. Cásti
1. a 2. byly probrány před boxy ve skupině všech žákn,
3. instruktáž o práci v boxu [15 min J, v další vyučovací hodině jsme pokračovali částí 4.
4. individuální práce žákn. Záci se svým zadáním, které
bylo nahráno na magnetofonovém
pásku a které měl
každý žák jiné, se rozešli do boxn a začali Individuálně
pracovat. Po absolvování první části [cvičné hledání log.
čísel a log. goniometrických
funkcíJ si žáci ověřovali
správnost výpočtu individuálním
spojením s učitelem.
I v druhé části výpočtu se každý žák mohl poradit s uči·
telem o dalším postupu nebo zkontrolovat mezivýsledky.
5. zhodnocení se provádělo
společně. Oznámily se
známky a společně se zhodnotil průběh hodiny. U velmi
slabých žákn se přikročilo k individuální péči.
II. verze programu
známkou 2,08.

Výuka předmětu "Odborná praxe
z geodézie" s využitím didaktické
techniky jazykových laboratoří

V posledním desetiletí se silně projevuje tendence
zvýšit efektivnost vyučování přístrojovými zařízeními začleněnými do moderních metod vyučování. Hovoří se
o programovém
vyučování, učících strojích a jazykových laboratořích. Hledat pokrok v elektronických
zařízenfch znamená však téžsnaž1t se pochopit funkci, možnosti a hranice.

se zúčastnilo

154 žákťi s prťiměrnou

Cvičení v jazykové laboratoři umožnilo poměrně dobrý
přehled o rychlosti a správnosti výpočtn jednotlivých
žákn, poměrně správný odhad jejich znalosti a Individuální přístup ke každému z nich. U žákn se novou didaktickou technikou vzbudil zájem o předmět a prťiběžná kontrola výsledkťi potom přispěla ke kladné stimulaci při výpočtech.
Tato forma výuky vyžaduje sice více času na přípravu,
ale výsledkem jsou kvalitní znalosti žákn, a obohacení
výuky o nové metody práce s didaktickou technikou.
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NA POMOC ROZVOJOVÝM ZEMfM

cirkumzenitál, výrobek ,našeho VOGTK. Jedním z úkolů
naší expedice bude i zácvik nepálských pracovníků do
astronomicko-geodetických
měření s tímto přístrojem.
Observatoř bude mít velký mezinárodní význam vzhledem ke svojí poloze pod Himalájemi.

~\i!.9!l2'.5(437:5H.35)

Na žádost nepálské vlády poskytne ČSSR jako dar Nepálu technickou pomoc při bullovánígeodetickýchizákladů. V dnech 20••.••
29. 'května 1976 projednávala delegace
,.ČOGK (Ing. Hronek a Ing. Suráň) s nepálskou zeměntěl'ickou službou podrobnosti a podmínky Wo techtJ,ické
pOll).oci. Jde. o určení sedmi .fundamentálních
LapiÍíceovýcJ1 b9dů, na kter~sh bude zaměřena zeměpisn~ šíl'ka
a délka a nakaždérr(z
nich též azimuty na dvasqusední
trigonometrické body 1. řádu. 1tmbude zajištěna přesná
poloha a orientace nepálské trigonometrické sítě naelipsoidu. Pro Nepál má tato pomoc velký význam zejména
z toho důvodu, že k provedení těchto astronomicko-geodetických prací je třeba zkušených odborníků a také nákladného přístrojového vybavení, které by pak již nebylo
plně využito.
Nepálská trigonometrická síť, která je v současné době
budoVána s velkou intensitou, slouží jako podklad pro
topografické a katastrální mapování. Zejména katastrální
mapování, které je prováděno ve velkém rozsahu v souvislosti s pozemkovou reformou, si vynucuje rychlé budováni trigonometrické sítě. Při tom se projevuje, že stará
indická síť 1. řádu, z níž se při budování trigonometrické sítě vychází, nevyhovuje svojí přesností současným
požadavkům. Určením sedmi Laplaceových bodů, vhodně
rozmístěných na území Nepálu, bude vytvořena pevná
kostra pro síť 1. řádu, čímž bude zajištěn základ pro kvalitní a přesnou trigonometrickou síť.

Geodetické práce v trigonometrické
a nivelační síti
mají dobrou úroveň. Používané měřické metody zajišťují přesnost obvyklou pro tyto práce. Na těchto metodách
a na polních i výpočetních formulářích je patrný československý původ. Polní zápisníky a místopisy mají dobrou grafickou úpravu, pracovníci jsou dobře zacvičeni
a dosahují dobrých výkonů. Vedoucí a odborní pracovníci mají dobré odborné znalosti získané na vysokých školách většinou v Anglii a ve SSSR.

Delegace ČOGK navštívila v průběhu jednání geodetická pracoviště v hlavním městě Kathmandu, dále geodetickou observatoř na hoře Nagarkot, a kromě toho měla
možnost seznámit se s podmínkami na polních pracích
u jednoho nivelačního a jednoho triangulačního
oddílu.
Poznala tak nejen organizaci a úroveň nepálské zeměměřické služby, ale i terénní, ubytovací a dopravní podmínky, za kterých bude čs. geodetická expedice pracovat.
Na základě těchto poznatků byly pak dohodnuty podmínky a závazky personálního a materiálového zabezpečení
prací z československé i nepálské strany.
Nepálská zeměměřická služba je začleněna do Ministerstva pozemkové reformy a má čtyři organizační složky:

-

Katastrální ústav, který má asi 1000 techniků, převážně středoškolské kvalifikace, provádí karastrální mapování. Mapy v měřítku 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 a
1 : 5000 a jsou zhotovovány ručně.
Výcvikové středisko, které v jednoročním učebním
běhu vychovává techniky pro katastrální, triangulační, nivelační a topografické
práce. Ročně vychází
100--150 absolventů.
Geodetický ústav (vedený naším ing. Wiednerem) má
220 techniků a provádí triangulační a nivelační práce.
Má dobré přístrojové vybavení - teodolity a nivelační
přístroje Wild, dálkoměry AGA, malý stolní počítač,
vysílačky, terénní auta.
Topografický ústav, založený asi před rokem, má 80
techniků a provádí reambulaci topografických
map
a tvorbou map pro administrativní účely. Přístrojové
vybavení je zatím nedokonalé, v blízké budoucnosti
mají být pořízeny fotogrammetrlcké
a polygrafické
stroje.
Geodetická observatoř je budována na trigonometrickém bodu Nagarkot (nadm. výška 2100 m), který je jedním ze sedmi Laplaceových bodů. V současné době je postaven observační domek s odsuvnou střechou a časový
domek pro příjem časových signálů. V plánu je výstavba
ubytoven a kanceláří a domku procdružicová pozorování.
Na observatoři
bude používán astronomický
přístroj

Práce
vají asi
terénu.
výškách
lené od
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naší expedice začnou koncem října 1976 a potrpět měsíců. Budou provedeny v těžkém horském
Jednotlivé Laplaceovy body jsou v nadmořských
od 1500 do 5000 m. Většinou jsou značně vzdákomunikací, takže přístup je možný pouze pešky
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a trvá na některé body až týden. Práce budou provedeny
dvěma observačními četami, z nichž každá bude složena
ze dvou našich specialistů, tří nepálských techniků a potřebného počtu pomocných dělníků a nosičů. Na každém
Laplaceově bodě bude nutno zřídit i stanový tábor, zajistit stravování a kromě toho umístit světlomelné čety
na dvou sousedních trigonometrických
bodech I. řádu.
Polní ubytování bude ve velkých prostorných stanech
indického typu (dvojité stany, půdorys 4 X 4 m) s polními
lůžky. Polní kuchyně jsou dobře vybaveny. Každá observační četa bude vybavena vysílačkou umožňující vzájemné spojení i styk s centrem v Kathmandu. Observační podmínky jsou v uvedeném období bezvadné. Stálé jasné dny
i noci, bez mraků, bez dešťů. Výjimečně může některou
noc napadnout sníh, který však během dopoledne sejde
(Nepál má zeměpisnou šířku asi jako severní Egypt).
Technická pomoc zahrnuje
komplexní
zpracování
astronomicko-geodetických
prací včetně výpočtů, které
budou provedeny v Praze do konce září 1977.
Delegace ČÚGK měla možnost shlédnout nejen hlavní
město Kathmandu, ale i sousední asi 200 km vzdálené
krajské město Pokharu a také nepálský venkov. Nepál je
jedna z nejméně vyspělých rozvojových zemí, při tom
však země velice krásná a zajímavá. Je o něco větší než
naše republika (140 tis. km2) a má přes 9 milionů obyvatel. Má úrodné nížiny, kde se pěstuje rýže, obilí, kukuřice a kde jsou žně 3-4 krát do roka, ale kde jsou také nepropustné džungle, v nichž žijí sloní a krokodýlí. Většina
území je však hornatá. Na horských svazích jsou úzká,
terasovitě uspořádaná políčka až do výšky 3000 m nad
mořem. Mechanizace v zemědělství neexistuje, vše je
prováděno ručně. Obilí se žne srpy, výmlat se provádí
bambusovými tyčemi na návsi nebo na ulicí.

moc v zemi a udržovala Nepál na středověké feudální
úrovní. Teprve pak byla postavena první silnice spojující Nepál s Indií a vybudováno první letiště umožňující
spojení se světem.

Nepál je chudá, ale krásná země s pracovitým a mírumilovným lidem. Kulturní a přírodní krásy a především
intenzívní hospodářský rozvoj vytvářejí podmínky pro
rozšíření styků se zeměmi celého světa. K hospodářskému rozvoji Nepálu jistě přispěje I pomoc československé
geodézie.
Ing. František Hronek,
Geodetický ústav, n. p., Praha

Školská geografie a kartografie na
XXIII. Mezinárodním geografickém
kongresu v Moskvě

V Kathmandu a jeho okolí je množství historických
a kulturních památek. Kromě několika královských paláců je zde udivující množství budhistických a hinduistických chrámů a pagod s bizarními kamennými, bronzovými a dřevěnými skulpturaml bohů, lvů, býků a slonů,
se spoustou barevných dřevořezeb na stěnách a podpěrných trámech. Všude plno turistů a plno dětí prodávajících suvenýry a nabízející se za průvodce.
Poblíž Kathmandu se staví velký areál vysokoškoslých
budov. Staví se hotely, úřední budovy, rozvíjí se bytová
výstavba, opravují se staré chrámy. V Kathmandu jezdí
trolejbusy, na venkovských silnicích je poměrně velký
provoz autobusů a nákladních aut. Rozvíjí se doprava,
průmysl, obchod. Nepál se pomalu dostává ze své hospodářské zaostalostí. Zásluhu na tom má všestranná zahraniční pomoc. Pomáhají nejen OSN, ale i jednotlivé vyspělé státy, mezi nimi I ČSSR. Hospodářský rozvoj Nepálu
trvá prakticky pouhá dvě desetiletí, takže životní a kulturní úroveň je ještě velmi nízká. Před 25 lety, v r. 1951,
byla zbavena moci tyranská dynastie dědičných ministerských předsedů, která více než 100 let měla neomezenou

Dne 3. srpna 1976 zakončil v Moskvě svoji. práci XXiII.
Mezinárodní geografický kongres. Více než 3000 účastníkl1 tohoto světového geografického shromáždění z více
než 70 zemí jednalo o závažných otázkách rozvoje současné geografické vědy. O rozsahu tohoto jednání svědčí
12 sborníků [1].
V období od 12. 7. do 27. 7. pracovalo 30 předkongresových zasedání, která se konala na různých místech Sovětského svazu. Geografickému vzdělání, především přípravě učitelů střední školy bylo věnováno sympozium
v Leningradě. Jerevan hostil odborníky na národní a regionální atlasy. Hlavním předmětem jednání byly mapy
geografické sféry v národních a regionálních atlasech,
atlasy měst a aglomerací, atlasy skupin zemí a velkých
regionů
(superregionální
atlasy).
Geomorfologickým
mapováním se zabývala skupina geografů v Kijevě pod
vedením ředitele GÚ ČSAV doc. J. Demka, DrSc.
Hlavní kongresové jednání zahájilo svoji práci 28. 7.
v prostorách Moskevské státní university. Pracovalo 10
sekcí (sekce geomorfologie, klimatologie - hydrologie glaciologie, geografie oceánu, blogeografiea
geografie
půd, obecné fyzické geografie obyvatelstva, regionální
geografie, historické geografie a paleogrografie, geografického vzdělávání - geografické literatury a šíření geografických
poznatků)
5 sympozií (vědecké prognózy
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antropogennního přetváření a ochrany geografické sféry,
vědecké základy rozvoje regionii a racionálního rozmístění výroby, geografické aspekty urbanizace a plánování
rozvoje měst, úkoly geografické vědy v podmínkách současné vědeckotechnické revoluce, mezinárodní spolupráce
geografii) a 3 metodické semináře (modelování přírodních
a přírodnětechnických
systémii, modelování územně výrobních komplexii, tvorba geografických
Informačních
systémii).
Problémy školské geografie byly řešeny na zasedání
10. Sekce. Výsledky práce kartografii v oblasti tvorby
školních zeměpisných map a atlasii dokumentovala poměrně rozsáhlá mezinárodní kartografická
výstava (od
27.7. do 10. 8.) [2].
Do 10. sekce bylo přihlášeno 45 referátii, z toho 60 %
od geografii socialistických zemí. Podobně jako v CSSR,
pracuje se na zdokonalování
školské soustavy v řadě
zemí. Tato problematika tvořila významný okruh na programu zasedání této sekce. Ukázalo se, že poznatky geografii a dldaktikii geografie ze socialistických zemí jsou
pro československou školu geografií v mnohém podnětné. V referátech sovětských, bulharských a rumunských
geografťl. byly podány zprávy o obsahu, struktuře vyučovacího předmětu geografie. Na učebnici Ekonomická geografie zahraničních zemí pro 9. ročník demonstroval vedoucí autorského
kolektivu prof. V. P. Maksakovský
z Moskvy sovětský přístup k vyučování poznatkii z této
geografické disciplíny. Pokládá se za neúnosné zařazovat
do učebnice ekonomickogeografickou
charakteristiku rozsáhlého počtu zemí. Bylo vybráno 24 zemí světa (13 socialistických,
8 kapitalistických,
3 rozvojové
země).
K učebnici byl vydán geografický atlas pro 9. ročník,
který přesně respektuje didaktickou stru}<turu učebnice.
Atlas obsahuje 15 stran rťl.zných tematických map světa
a 32 fyzických a hospodářských map vybraných zemí. Bez
významu není ani cena tohoto atlasu, 35 kopejek. Značnou pozornost věnovala 10. sekce otázkám přípravy geografii. Nové prostředky, které dostávají geografové v období vědeckotechnické
revoluce k dispozici: umělé družice Země, výpočetní techniku, prostředky na vyhodnocování snímkťl., zařízení na autOmatizovanou kartografickou
tvorbu apod., vyvolávají potřebu zdokonalování přípravy
budoucích geografťl. I geografů v praxi. V referátech byly
podány zprávy o nových disciplínách zařazovaných do
učebních plánů (racionální využívání přírodních podmíneka
zdrojťl., o nových studijních specializacích
(ekonomický geograf - prognostik, ekonomický geograf programátor
aj.) na některých
sovětských
vysokých
školách.
Mezinárodní kartografická
výstava, která byla rozčleněna do šesti tematických oborů (mapy a atlasy pro
vzdělávání, tematické mapy sestavené na základě dat
získaných distančním zpťl.sobem a nové technologie, národní a regionální atlasy, kartografická literatura) dala
vcelku solidní možnost posoudit přístup a úroveň kartografické tvorby v jednotlivých zemích.
Školní geografické mapy a atlasy vystavovalo 15 zemí
(BLR, CSSR, Kuba, MLR, NDR, SSSR, Austrálie, Francie,
itálie, NSR, Švédsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie).
Počet exponátťl. činil 227.
V kartografické kolékci socialistických zemí bylo možno sledovat již řadu let realizovaný Záměr, že pro každý
ročník se vydává samostatně atlas. Tak tomu bylo v expozici BLR (atlasy pro 4., 5. a 6., 7., 8., 9., 10. ročník),
SSSR (atlasy pro 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ročník), PLR
(atlasy pro 4., 5.-8. ročník; pro lycea).
V kolekci západních kartografických nakladatelství byly vystaveny školní geografické atlasy Austrálie, Švédska
(atlasy pro žáky 8 - 91eté, 13 -. 13leté, la - 181eté),
Ghany, Nigérie, Irska, Bermud, Honghongu ftyto atlasy
byly vyrobeny v Londýně). Společným znakem těchto
atlasťl. je jejich didaktické uspořádání:
od map vlasti,
k mapám světadílu, k dalším světadílům, k mapám světa.
Školní geografické atlasy, které se v posledních letech
vydávají, jsou obohacovány o kosmické snímky, barevné
fotografie. krajin, geografických objektťl., o ilustrace, tabulky a často i text.
K zajímavostem na výstavě lze zařadit: Fllatelistický

atlas známkových zemí (CSSR), Turistický atlas jezera
Balaton a západního Maďarska (MLR), Populární atlas
světa (PLR), Školní ilustrovaný atlas světa (Švédsko),
Turistický atlas Švýcarska.
Školní nástěnné mapy byly představeny v mnoha podobách a s různou tematickou náplní. U odborníků největší zájem o atlas vyvolávaly ty mapy, u nichž byl terén
velmi plastickým zpiisobem zobrazen, u nichž byly vhodně voleny tóny barev a množství nápisii bylo podřízeno
čt1vosti a přehlednosti.
XXIII. Mezinárodní geografický kongres prací 10. sekce
a mezinárodní kartografická výstava podaly diikaz o úsilí geografů, didaktiků geografie a kartografťl. zúčastněných zetní o zdokonalování struktury, obsahu vyučování
na všech stupních škol, o zdokonalování
metodických
postupii a o přípravě dokonalých kartografických
učebních pomficek.
RNDr. Arno§t Wahla,
katedra geografie, Ostrava

VIII. Mezinárodní kartografická
konference v Moskvě

Ve dne,ch 3. až 10. srpna 1976 probíhala
v Moskvě
VIII. Mezinárodní
kartografická
konference
spojená
se zasedáním V. Valného shTomáždění Mez~národiní kartogl'afickéasociace
(ICA), K,onfe'rence navazovala na
jednání XXIII. MezbnárodnrI1o geografického
'kOlllg,resu
a zúčas,tnili se jí delegáti ze 34 člens,kých zemí ICA.
Jednání konference pro'blihalo v prostorách Moskevské
státní university a bylo zaměřeno na následující téma·
tiku:
-

-

Ikartografie ve službách veřejného vzdělávání
ma'py -pří'rodnfch zdmjfi, odhJrany pří'rody a životní·
hoprostředl
využití dálkového snímání pro tvorbu tématických
maip
tvo,rba malooněřítlkových
tematických
ma1p světa
v rámci meziná,rodní spo~upráce
výc'h,ova kartograffi
kartogJrafická termmologie
komuniikace ka'f!tO'grafwké Lnformace
metody využití map ve vědeckém výZikumu a v Ipraxi
vývoj 'kartografie v SSSR.

Referáty z oblasU šlkolní kartografie .se za'bý'valy tvor·
bou a koncepcí souboril. šlkolních k,a['tograflockýclhpomficelk pro výu1ku zeměpi1su, dějepisu a občanské výchovy i jednotlivými tYlPYškolních mliJp a atlasfi. Přednesené ,referáty dokumentovaly rozvoj školní 'kartografie
a je1jí vys'Okou úroveň v zemích sociaHstického spoloečenství.
Středem zájmu Ikaťtogl'affi je v sOlUčasné době oIkruh
otázek, týlkajídch se tvorby a zpracO'Vání map příTOdnídh Zldrojfi, ochrany přírody a životního, ,prostředí. Jde
nejen o vyjadřovací me'tody a koncepci tvorby těchto
map, ale i metody z~ání
údajfi, zejména z výsledkťl.
dru~icového S'llímkování. Konference se věnovala ~ otéto ohlasti tvorbě geo,logLokých a geomorfologických map
(F'rlliIlcie, SSSR), map ochrany životního prostředí a přírodních 2ldrojii (SSSR), fotomap 1: 250000 ze systému
I.ANDSAT oB ma,p I1r'balnizovliJných oblastí (USA), obnově obecně-zeměp'iSlllÝ'ch map (FrlliIlcie) apod. POZOTnost
byla ~ěoována i mllipování mimozemský,ch těles, přede·
vším Měsíce a Marsu (SSSR).
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Tématické mapy světa, zpracovávané v mezinárodní
spolupráci, narážejí předevštm na nejednotnost použitých podkladů. Nové možnosti zde dává Mapa světa
1 ; 2500000, 'k'terá byla v uplY'!1ulý'ch letech vytvořena
ve spolupráci zemí socialistického společenství. Referáty byly zaměřeny na tvorbu a oblIwvu této mapy a na
možnosti jejího využi1tí pro ,tématické mapy ,kontilllentfi, oceánů i celého světa. Význam tétoproblemati'ky
byl podt'rŽetn vyrtvořením nové komise ICA, Ikterá se bude za'bývat základJními mapami ,pro mezilllárodiní ikartografic'ké mapování; práci Ikomise, bude řídit delegát
SSSR.
Velká pozornost byla věno'vána d,alštmu rozvoji automatizace v ka'rtografH, kde se refe.ráty zabývaly pmkticky všemi strán'kami ,tohoto ·procesu. V posledním období bylo 'dosaženo dalšího pokroku ve vývoji dig'italizačních prosti'edJkfi a metod. Konference byla p'i'íle,žitostí pro Ikonfrontaci předností plně automatizované digitalizace (SSSR) a poloautom8'tie'ké digttalizace (V. Británie, USA). Další vý,voj prokázalo i počítačové zpracováni 'kartografických
dat ,pro jejich uchovávání a využití; v tomto směru se prosazují dvě alternativní řešení, z niChž jedno sleduje, možnosti komplexně automatizovaných postupů (NSR), druhé pak poloaUltomatizovaný proces s využ~tím iJIlte'raktivníkomuni'kace
kartografa s výpočetním systémem (USA, Kanada).
Se zaváděním autoonatizovllll1é tvorby map se stále
zdokonalují databázové systémy (Kanada, V. Británie,
NSR). Ball'ky dat se stávají podle některých ,případů
uvedenýclhna
konferenci
izdro}lil'm hodnocení terito'riálních podmínek a řízení rozvoje území (,např. řízení
procesu využi'tí vodiních zdrojfi v SSSR, rozmisť'ování
jade'rlDých elektráren ve Francii apod.).
Úspěchy a rozv,oj světové ;kartografie v období 1972
až 1976 byly diolkumentovány na MezLnárodní kartografic'ké výstavě uspořádané společně pro XXIII. Me2:iIIlárodní geografický kongres a pro VIII. Mezinárodm kartog'rafi.ckou konferenci. K'romě toho byly uspo,i'ádány
další divě výstavy, a to "Mezilllá'ťodní výstava strojů, zařízení a materiálů pro ikal'tografii a geografii" a výstava "Kartograne v SSSR",která
byla umístěna v budově Státní knihovny V. I. Leinillla.
První z. obou výs'tav podala přehled současné výrobní
a autolllatizační techntky od automatických k,reslicích
systémů {NSR] ažp'o reprodukční a kopírovací zařízení
a grafické materiJály. K za!jímavým exponátům ,pati'Hy
barevné soukopie nahrazUijí,cíbar,e\nný nátffik, a to systémy Crcnnl1linnrn1y Du Pont (NSR-USA] a Gevaproof
firmy Agfa - Geyaetrt (Belgie].
Výsta'v,a"Kartografie
v SSSR" podala v první části
přehled významných map a atlasfi ze 17. stol,etí až počált'ku 20. stol., ve d'ruhé části se zabývala sovětskou
kartografi'í v letech 1920-1950 a s'ouĎasnou světovou
prod,Ulkcí. V této části byly př,ed'vedeny mapy a atlasy
pro základní, střední a vysoké školy, politické mapy a
atlasy, turistické ma,py, tématic'ké mapy a komplexní
atlasy, účast sově,ts'kých kartograffi na mezinálrodnlc'h
pracích i mapy vyhotovené na základě údajfi kosmického prfizkumu.
Součástí p'rogramu ,konfer,ence byly odboDné exkurze.
Čs. delegace se zúčastnila e~kurze do Ústředního vědecko-vý21kumného ústalvu geodetického,
fotogrammetriC!kého a kartografického
(CNIIGAIK] v Moskvě. Při
e~kurzi byly předvedeny
moderní
přístroje
sovětské
kOOlstru!kce (kódový theodolit, elektrontcké
a laserové
dál'koměry, gyrotheodJ01ity, stereofotogrammetr'ic'ké
vyhOid'Ilocovací příst,roje a další]. K zajímavým exponáJtfim
zde patřily ukázlky ma'p Měsíce, malp·a trasy Lunochodu 1, výškopisná mapa měsíčního krá1teru, uká~a části mapy Marsu a družicové smímky Venuše. V k,artografické 'sekci ústavu byla na'vš!tívena labor8itoř geografIckého ,názvosloví, Ikterá vydává instorukce p.ro ~racováni
názvosloví na ma'Pách a s,eznamy geografických názvfi
z ce,lého světa. V 'p'řístlrojové laboratoři Ikartogra;fiC'ké
se'kce bylo ,před,vedeno fotomontážní zařízení, 'které mechllll1i~je lepení po'pisru map optlckýim p'romítán.fm sazby, zhotovené na titulkovacím fotosázecím
stroji, do
predem stanoveného místa na mapě. V technologické
laboratoři byly předvedeny ukázky využití stablllzova-

něho čtyřbarvotisku pro zpracování a tISk map (sovětský patent] a 'ulká:tky tislku ma,p na měkčený iplastik.
V. Valné shrooná~dění Mezinárodní kartografické asociace projednalo ~r'omě organizaĎnic'h otázelk ustavení
komisí a je1ich programu 'pro období 1976-1980.
Komise 1 - výcho,va 'kartografů se bude zabý,vat přípravou mnohojazy>čný,ch uoobni,c pro výchovu 'ka'rtografů, 'především v rozvojových zemíoh. ~omise 2 - kartografická termtnolog,ie zalhájila přípravu ,prací na 2.
vydání mll'ohojazyčuého vý'kl,ado'vého slovn.íku; prací se
účastní i čeští a slovenští kartografové.
Komise 3 -:automatizace v. ka'rtog,rafLl bude orgamizovat v r. 1977
semimář ve vých. Africe pod záštttou UNESCO, zaměřený na zavádění automatizace v rozvojový'ch zemích a
dále na rozlvoj automatízaóníc'h systémfi pro vyhledávání příl'odmlch zdrojfi. Komise 4 - ika'rtogoofi,cká komunikace připraví pracovní model jtomunikace v kartografii. Komise 5 - pro kartografickou
technologU. připraví publikaci o technikách barevného nátisku a .0 využití nuceného lícování při Yýrobě map; dále se bude
zabý,vat vývojem technik ,pro výrobu mnohobareWlých
map v malých til;lkových nákladech. Komise. 6lůstorie kartografie sestaví 'pubUkaci o inovacích v kartograH:i do r. 1900 apubli'kaci o 'věd,ec'ko-výzkumných pracech z ,oblasti historie ka:rtogooofi<l>.
Komise 7 -kartograUe námf()řních map přip'raví publilll:aci z oblastí
oceánografie a tématického mapování oceánů a moří.
Nově bylyusta'veny
komise 8 ,pro mapování přírodJních
zdrojfi v kool'di1naci s UNESCO a komise 9 pro záGl:ladní mapy pro mea:iJnál'odní kar'toglraf[C'ké mapování. Dále 'bylo schváleno ustavení interdiscipUnárních
pracovních skupin ISP/ICA ,pro oblast výchovy, automatizace
v kartografiI a ortho'fotomap a pracovní sikupiny IGU/ICA
pro oblast 'regionálních atlasfi.
Přiští, tj. IX. Mezináro'dim kartografická
konference,
se bude konat v srpnu 1978 ve Washin.gtonu, USA, a
X.konference,
spojená s VI. zasedáním Valného shromáždění ICA, v 'r. 1980 v Japonsku. Do funkce prezidenta ICA pro období 1976-19(10 byl zvolen p'rof. F.J. Ormeltng z Holandska, do fUlnk,ce generáLn.ího setk.retáre
O. Hedbom ze Svédiska. F\1!lkcemi viceprezidentfi byli
pověřeni prof. -Nomura (JapO'llSlko], pro~. Ni'kišEW,DrSc.
(SSSR), prof. RobinsO'll (USA], pro'!. Ratajski (PI.R],
J. C. Ba,rtholomew (V. Británie], prof. BOihme (NSR]
a gen. Klhosla (Indie].
VIII. Mezinárodní kartografická konference v Moskvě
dokumentovala současný stav rozvoje světové' karrog,rafie a úspěchy, d,osažetné v této oblasti v zemtch sv~ové
socialistické sousta'vy v oole se Sovětským sv~m.
K úspěchu konf,erence přis'pěla nemalou měTou 1. její
vzorná organizační přfprava. Socialistické státy touto
akcí znovu dO'kumentovaly ,praktické plněni Helsilllských
dohod ve vědeckotechJnické oblasti.
Ing. Mtroslav. Mžk§ovskg, CSc.,
předseda es. kartograftck~ho komtWu CSVTS

2. SYMPOSIUM

O AUTOMATIZACI
A KARTOGRAFU

V GEootZU

připravuje ČVTS - společnost geodézie a kartografie,
OS 1706 a 1707, na dny 13. a 14. 4.1977 v Domě kultury v Neratoviclch.
Tematika: Uplatnění a přínos automatizace
v organizacích, které geodetické a kartografické
práce vykonávají I v organizacich, které využívajl výsledky' této
činnosti pro správu, řízen1, plánování a .proje~tování
v městských i v mimoměstských oblastech; možnosti
praktického využívání informačních systémů a digltálnich map.
Na hlavní referáty navážou koreferáty o praktickém
využívání přednesených
postupfi a o jejich ekonomicIkém a společenském efektu.
Pozvánky r02:ešle do konce roku přlpravný výbor symposia - Praha 1, Hybernská 2 {ng. F. Čálek (telefon
22 2145-7, linka 42 nebo 22].
.
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II. celoslovenské branno-~portové
cvičenie pracovníkov rezortu geodézie
a kartografie

Usporiadaním branno-športového
cVlcenia pracovníkov
rezortu geodézie a kartografie,
ktoré poriada komisi a
predsedu
SÚGK pre brannú výchovu, bola poverená
Geodézia, n. p., Prešov, za spoluúčasti KSGK Prešov.
II. celoslovenské
branno-športové
cvičenie sa uskutočnilo 9. a 10. júla 1976 v Prešove, pričom branný pretek pre družstvá mužov a žien sa uskutočnil na Dukle.
Branno-športové cvičenie sa koná za účelom podnietenia a prehíbenia masovo-športovej
činnosti a brannej
zdatnosti na podnikoch a organizáciách
rezortu geodézie. Príprava a konanie druhého ročník a tejto vrcholovej
súťaže v podnikových kolách boIa výrazom nového rozvoja aktivity pracujúcich pri príležitosti významných politicko-spoločenských
udalosti, akými boli XXV. zjazd
KSSZ, XV. zjazd KSČ a 55. výročie vzniku KSČ. Rozšírenie základných oblastí brannej výchovy, najma masová
účasť na organizovaných akciách záujmovej činnosti, sú
svedectvom správneho pochopeni a brannej politiky.

hrdinov vo Svidníku. Po slávnostnom akte kladenia vencov k hrobom padlých bojovníkov riaditef podniku Geodézia v Prešove, s. Ing. Štefan Kseňák, otvoril II. celoslovenské branno-športové
cvičenie. Slávnostný prejav
mal predseda SÚGK, s. Ing. Ondrej Michalko. Slávnostný
sIub pretekárov predniesol s. Jozef Delej z Geodézie,
n. p., Prešov.
Význam branno-športových
cvičení sa podčiarkol skutočnoslou, že sa leh zúčastnili predseda SÚGK, námestník predsedu S. Ing. Daniel Lenko ako i všetei riaditelia
organizácií rezortu SÚGK. Že !šlo o významnú politicko·spoločenskú udalosť vo Východoslovenskom kraji, potvrdilo aj vysielanie šotov čs. televízie v celoštátnej relácii.
V jednotlivých

športových súťažiach zvíťazili:

- ženy do 35 rokov: družstvo Geodézie, n. p., Prešov v zložení Bodoríková A., Papcunová H.,
Mazurová J., - ženy nad 35 rokov: družstvo Geodézie,
n. p., Prešov v zložení Bačová M., Komová K., Bartošová J.
Branné

preteky

Branné preteky - muži do 40 rokov: družstvo Geodézie, n. p., Prešov v zložení Balog J., Bucko A., Htiger J., -

Na II. celoslovenskom branno-športovom
cvičení pracovníkov rezortu geodézie a kartografie súťažilo 373 pretekárov v týchto športových súťažiach: branný pretek,
Iahká atletika, stolný tenis, volejbal, futbal, tenis, šachy,
nohejbal. Okrem toho sa hodnotili výsledky do súťaže
o putovný pohár predsedu SÚGK, ktorý je tradične určený pre najlepší kolektiv.
Pre samotné súťaže bola vydaná interná účelová publikácia, kde boli uvedené platné propozície, na základe
ktorých sa hodnotilo podla získaných počtov bodov za I.
až IV. miesto v jednotlivých druhoch športov a stanovené
vekové kategórie. Celkove v Iahkej atletike i v branných pretekoch sa súťažilo v dvoch vekových kategóriách. U muž ov do a nad 40 rokov, u žien do a nad 35
rokov.
SIávnostné otvorenie II. celoslovenského branno-športového cvičenia sa uskutočnilo na d6stojnom
mieste,
ktoré si váži celý náš národ - pri pamatníku padlých

Obr. 2: Branný

pretek, strel'ba
vo Svidníku

muži

do 40 rokov,

muži nad 40 rokov: družstvo Geodézie, n. p., Prešov
v zložení Ing. Dolák V., Ing. Smižanský F., Mitro J.
Putovný pohár branných pretekov mužov v obidvoch
kategóriách získal kolektiv Geodézie, n. p., Prešov.
Putovný pohár branných pretekov žien v obidvoch kategóriách získal kolektiv Geodézie, n. p., Prešov.
J',ahká atletika

-

muži:

Putovný pohár Iahkej
Geodézia, n. p., Prešov.
J',ahká atletika

-

atletiky

muž ov získal

kolektív

ženy:

Putovný pohár Iahkej atletiky žien získal kolektiv Geodézie, n. p., Prešov.
Stolný tenis - súťaž družstiev mužov vyhralo družstvo
Geodézie, n. p., Prešov, dvojhru mužov vyhral Ing. Smižanský F., Geodézia, n. p., Prešov.
Stolný tenis súťaž družstiev žien vyhraIo družstvo
Geodézie, n. p., Prešov, dvojhru žien vyhrala Ing. ŠpilIerová M., Geodézía, n. p., Bratislava.

Štvorhru mužov vyhrala dvojica Ing. Smižanský
Namešpetra
J. z n. p. Geodézia, Prešov.
Obr. 1: Slávnostne
otvorenie
II. celoslovenského
branno-športového
cvičenia
a sl:ub pretekárov
s kladením vencov k Pamtitníku Sovietskej armády
Dukla

F. -

Štvorhru žien vyhrala dvojica Vavreková T. ~ Semanová B. z n. p. Geodézia, Prešov.
Miešanú štvorhru vyhrala dvojica Ing. Smižanský F. Semanová B. z n. p. Geodézia, Prešov.
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Putovný pohár stolného tenisu
kolektiv Geodézie, n. p., Prešov.

mužov aj žien získal

Volejbal
muži, I. miesto a putovný
družstvo Geodézie, n. p., Prešov,

- ženy, I. miesto a putovný
Geodézie, n. p., Bratislava.

pohár

pohár získalo

získalo

družstvo

Prof. RNDr. Emil Buchar, DrSc.,
člen korespondent ČSAV - 751et

Futbal I. miesto a putovný pohár získalo družstvo
Geodézie, n. p., Prešov.
Tenis - so.ťaž družstiev vyhralo družstvo Geodézie,
n. p., Bratislava, v zložení: Ing. Sokolík a Ing. Ůvary.

I. miesto a putovný pohár získalo družstvo
VÚGK, Bratislava, v tomto zložení: Ing. Priam, Ing. Petrovič, Ing. Vališ, Ing. Kadlic a Ing. Vanko.
Sachy

-

Nohejbal - I. miesto a putovný pohár získalo družstvo
Geodézie, n. p., Prešov, v tomto zložení: Stane k R., Spodník J., Zgola J.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Geodézia, n. p., Prešov
Geodézia, n. p., Bratislava
Slov. kartografia, Bratislava
Geodézia, n. p., Žilina
GÚ Bratislava
VÚGK Bratislava
SGK Bratislava
KSGK Prešov
KSGK Banská Bystrica
SÚGK Bratislava

Putovný

pohár

predsedu

-

SGGK získal

275 bodov
185 bodov
95 bodov
45 bodov
40 bodov
25 bodov
20bodov
15 bodov
10 bodov

kolektív:

1. Geodézia, n. p., Prešov
2. Geodézia, n. p., Bratislava
3. Slov. kartografia, n. p., Bratislava
Záverečné ukončenie II.celoslovenského
branno-športového cvičenia pracovníkov rezortu geodézie a kartografle sa uskutočnilo večer 10. jo.la 1976 v Dome kultúry v Prešove, kde naši najvyšší predstavitelia rezortu
odovzdali diplomy a vecné ceny najlepším družstvám
a jednotlivcom.
Ing. Ondrej Mlchalko, predseda SÚGK, vo svojom prejave kladne zhodnotil celý priebeh cvičenia, čestný a vytrvalý boj, vedený v duchu športovného priatelstva, vyzdvlhol aktívnu brannú i športovo. činnosť organizácií
a podnik ov rezortu SÚGK a podakoval usporiadatelom za
ich zodpovedný prístup pri organizovaní pretekov, ktoré
prekvapili svojou športovou, ale aj ideovou úrovňou.
Putovný pohár prenajlepší
kolektív odovzdal osobne
predseda SÚGK Ing. Ondrej Michalko zástupcom Geodézie, n. p., Prešov, ktorého športovci sa umiestnili v súťaži
kolektívov na I. mieste.
Do.fame, že III. celoslovenské branno-športové cvičenie
pracovník ov rezortu geodézie a kartografie sa uskutoční v roku 1978 v Stredoslovenskom krajI.
Sportovo branné zápolenie, ktoré pracovníci rezortu
SÚGK zorganizovali, je výrazom ich politickej i moráInej uvedomelosti, volových a fyzických vlastností a zároveň prejavom toho, čo dokážu urobiť ludia vychovaní v socializme a v mierl.
Pracovníci rezortu SÚGK svojou tvorivou prácou pri
plnení o.loh, ktoré pred nich vytýčil XV. zjazd KSC, i svojou branno-športovou
činnosťou dokázali, že so. hodní
obeti, ktoré stála naša sloboda. Vence vdaky, ktoré účastníci cvičeni a položili na hroby padlých na Dukle, sú malou, ale úprimnou odmenou za nesmierne ludské obete.
Ing. Michal Forint,
Geod~zia, n. p., Pre~ov

I když rotace zemská neúprosně
odpočftala
Prof.
RNDr. Emilu Bucharovi. DrSc., členu korespondemu
CSAV a vedoucímu Observatoře astronomie a geofyziky
při katedře vyšší geodézie CVUT dne 4. 8. 1976 75 let,
nepodařilo se to - konstatujeme s povděkem - biologickému času a tak Prof. E. Buchar se dožívá svého životního jubilea tělesně a duševně svěží, o čemž svědčí
mimo jiné i velmi křepce několikrát denně vyběhnuté
schody na observatoř v budově techniky na Karlově náměstí, jeho neustálý zájem o vě4ecké problémy a v neposlední řadě I jeho vlastní práce.
Jubilant se narodil 4. 8. 1901 v dělnické rodině v Horní
Nové Vsi v Podkrkonoší, svou vědeckou činnost zahájil
již jako student na tehdejší přírodovědecké fakultě Kar·
lovy university prací o drahách planetek. Několik let
pil.sobil na hvězdárně v Alžíru, kde byl přidělen oddělení planetold a meridiánových
měření. Tam se také
zúčastnil prvního mezinárodního měření délek v r. 1926.
Doktorské hodnosti nabyl na základě disertační práce
o dráze jím objevené planetky (1055) Tynky.
Po návratu do vlasti se stal asistentem astronomického
ústavu KU a později pracoval až do druhé světové války
ve Vojenském zeměpisném ústavě. Tam propracoval metodu stejných výšek, určování zeměpisných souřadnic,
zdokonalil cirkumzenitál a po řadu let se zúčastňoval
všech prací v naší základní geodetické síti.
Po válce se habilitoval na tehdejší Vysoké škole speciálních nauk CVUT v oboru geodetické astronomie a geo·
fysiky na základě habilltačního spisu o tížnicových odchylkách a geoidu na území CSSR. Byla to tehdy práce
základního významu. V době své téměř třicetileté pedagogické činnosti se podílel na výchově více než dvou
tisíc geodetických inženýril. a kromě toho vyškolll i řadu
vědeckých aspirantil.. S příchodem období využití umělých družic Země v geodézU rozpracoval pohotově potřebné přednášky. Svůj oblíbený předmět astro dynamiku
přednáší ještě nyní.
Kromě své učitelské činnosti věnoval hodně úsilí též
činnosti vědecké. Na Observatoři astronomie a geofysiky
zkonstruoval a zdokonalil prototypy cirkumzenitálu
a
diazenitálu a zavedl tam pravidelná pozorování v některých oblastech astrometrie jako např. měření cirkumzenitálem v rámci Mezinárodního geofysikálního roku. Již
řadu let za pomoci spolupracovníkil. úspěšně řeší dílčí
státní výzkumný úkol, týkající se určování rotačního vektoru Země. V oboru družicové geodézie je nejznámější
jeho pril.kopnická práce o určení zploštění Země z poruch pohybu zemských družic. V astro dynamice řešil
problém stability drah lunárních družic a umělých družic planet Merkura a Venuše. V poslední době vypracoval teorii nového diazenitálu. Výsledky svých prací uveřejnil v našich i zahraničních
vědeckých časopisech.
Zúčastnil se též mnoha vědeckých konferencí a přednesl
na nich referáty.
Je členem několika mezinárodních vědeckýchunií
a
jim odpovídajících našich národních kom1tétil.. kde vykonával po léta i funkci předsedy. Šest let byl členem byra
mezinárodní komise pro výzkum kosmického prostoru
COSPAR a na mnoha zasedáních podvýboru pro mírové
využití kosmického prostoru při OSN· plnil povinnosti
vědeckého poradce našeho ministerstva zahraničí. Od založení Ceskoslovenské akademie věd je jejím členem korespondentem.
Dále je doživotním členem Mezinárodní astronautické akademie, čestným členem Astronomicko-geodetické společnosti při akademii věd SSSR a
čestným členem naší Cs. astronomické společnosti.
Je nositelem :R.ádupráce, vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, medaile Za zásluhy o vědu a lidstvo, Zlaté Felberovy medaile a Medailí Koperníkovy, Keplerovy a posléze Medaile ČVUT I. stupně.
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Jižterrto stručný životopis sám o sobě a řada cenných
vyznamenání ukazují, jak práce jubilantova pro rozvoj
čsl. geodézie a astronomie byla a je úspěšná a oceňována. Redakce věří, že úspěšnou bude i nadále a přeje jubilantovi nejen svým, ale i jménem čtenář1i do dalších
let pevné zdraví a jiskřivý životní elán.

techniků. Vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci
studijního oboru geodézie mu k jeho významnému životnímu jubileu za vykonanou práci upřímně děJkují a do
mnoha dalších let srdečně přejí hodně zdraví a spo'kojenosti v osobním životě. K uvedenému blahopřání se připojuje také vedení ČÚGK.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÉ
LITERATURY

Ing. dr. techn. Stanislav Ledabylsedmdesátiletý

Dne 2. září 1976 se dožívá 70 let Ing. dr. techn. Stanislav Ledabyl. Narodil se v Uhřicích na Moravě. Českou
státní reálku vystudoval v Kroměříži, kde také v roce
1926 maturoval. Zeměměřický obor studoval na Vysoké
škole technické v Brně. Po složení odborné státní zkoušky v roce 1929 nastoupil jako měřický koncipista u Inspektorátu katastrálního
vyměřování v Trenčíně a byl
přidělen k měřické skupině ve Vrútkách. Účastnil se
triangulačních a novoměřických prací u Nového Mesta
nad Váhom. V roce 1931 odešel na vlastní žádost do
Brna, kde byl nejprve zaměstnán u civilní firmy a později u Zemského úřadu v Brně. V roce 1932 složil II. státní zkoušku na oddělení zeměměřického inženýrství Vysoké školy technické v Brně.
U Zemského úřadu a později u Krajského národního
výboru v Brně pracoval na stavbách vodo hospodářských
a silničních. Výšková měření prováděl podél řeky Ostravice, Morávky, Čeladné a na r1izných staveništích pro
stavbu přehrad. Jako vedoucí oddělení XVIII/93 přezkušoval práce civilních techniků a byl zkušebním komisařem li autorizačních
zkoušek. V roce 1946 dosáhl
hodnosti doktora technických
věd na Vysoké Škole
technické v Brně. V letech 1949 a 1950 vyučoval na závodní škole práce KNV v Brně geodézii a topografii.
Za svého působení u KNV v Brně byl dlouhá léta jednatelem a knihovníkem tehdejšího spolku SIA - zEměměřické sekce.
Svou pedagogickou
činnost na střední průmyslové
škole stavební v Brně zahájil v roce 1951 jako externí
profesor odborných předmětů
zeměměřických.
Hned
v následujícím roce 1952 se pak stal profesorem interním.
Byl prvním vedoucím zeměměřického
oboru na této
škole a vyučoval různé odborné předměty zeměměřické.
Významná je jeho literární činnost na úseku tvorby
učebnic pro studijní obor geodézie na průmyslových školách. Je autorem prvního učebního textu pro předmět
kartografie, vedoucím autorem případně spaluautorem
celostátních učebnic "Stavitelství pro zeměměřické techniky", ,.Kartografie a polygrafie"
a učební pomůc!ty
"Tachymetrické a geodetické tabulky". Mimo to reCfnzaval různé učební texty a učebnice určené pro průmyslové školy zeměměřické.
Ing. dr. techn. Stanislav Ledabyl byl nesporně vÝ'lllamnou učitelskou osobností hned v prvních letech budování
zeměměřického průmyslového školství v Brně. Šíří svých
odborných znalostí, příkladnou obětavostí při zajišťování úkolťl. nově vzniklého studijního oboru, účastí ve
veřejném životě, vždy skromným vystupováním a taktním jednáním si získal přirozenou autoritu a důvěru ne·
jen u žákťl., které učil, ale i u všech svých spolupracovníkťl.. Jako dlouhOletý člen KSČ účinně působil i na vytváření socialistického přesvědčení mládeže na základě
vědeckého světového názoru s morálně politickým pťl.sobením v duchu marxisticko-leninské
ideologie. V uznání zásluh o rozvoj střední průmyslové školy staverní
v Brně obdržel v roce 1971 při jubilejních oslavách
školy pamětní medaili.
Ing .. dr. techn. Stanislav Ledabyl ještě v uplynulém
školním roce 1975/1976 pomáhal brněnské škole zajišťovat náročné úkoly na úseku výchovy zeměmeřických

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

347.235.11(437J ,,1LJ64/-":330.413.2( 4037J,,1976/1980" (047.3J
VÚGTK 38822
VÝlK-Z-573
KO'TAL,M. a kol.
Inovace v evidenci nemovitostí z hlediska potřeb 6. pětiletky.
Praha, V,[JGTK1975. 73 s., čet. přll.
Výsledky řešení etapy A. Byla provedena analýza současné EN, navrženy inovace v jejím ob3ahu a agendě, ve
zpracová!Jl EN na pocítačír::l1. Dále byla vyřešena inovace
v podnikové evidenci pozemků zemědělských závodťl..
Ekonomický vliv jednotlivých návrhů jak ·v ročních ukazatelích tak v rámci pětiletky. Ukázky zpracování EN
na počítacích, technologický postup pro vyhotovení sestav podnikových evidencí na počítači Tesla a informace o použití obecných výotrových programů.
vI
VÚGl'K 38 826
VÝZK-Z-578
KOTAL, M.
Souhrnná zpráva o řeiiení úkolu č. 7.8 - "Výzkum a
ověření koncepce, obsahu a zpracollání evidence nemovitostí a základní mapy velkého měřítka".
Praha, V.oGTK 1975. 11. s., 1 pH!. (11 s.J.
Stručný popis průběhu řešení celého úkolu. Je uveden
výčet inovací navrhovaných v Jednotlivých částech řešen~ a jejich souhrnný vliv na ekonomické ukazatele.
Podrobnůjší informace lze získat v závěrečných výzkumných zprávách pro jednotlivá části úkolu podle odkazu
v odstavci č. 3.11 a č. 3.12. Přílohu tvoří soubor uprave·
Il5·ch plánovacích normativťl. pro ti. pětiletku, do nichž
j~;ou promínuty vlivy navrhovaných inovací.
vI
528

GEODt;;ZIE.

FOTUGRAMMETRlE.
rVSEOBECNĚ)

[528.007] :681.3.0~·
MAXMILIAN, K.
Ke vztahu informačního systému
dézii a kartografii.
Praha, VOGTK 1974, s. 167-178,
výzk. prací, sv. 10.
Vymezený okruh geodetických a
mecí, které se jedn~k často mění

1976/269

KARTOGRAFIE
VÚGTK 38909

a dokumentace

v geo-

lit. 10,' Sep. ze Sbor.
kartografických
infora pak j30U,.opaJrovaně

Geodetický a kartografický
ročník 22/64, číslo

270

obzor
9/1976

PŘEHLED

ve značném rozsahu využívány, je postupně začleňován
do automatizovaného
informačního systému geodézie a
kartografie [ISGK). Podstatou ISGK je vytvoření vhodně
u&pořá:laných bází dat na 1l0měf3vém médiu počítače
8 'vysoký stupeň automatizace
při výběru a poskytování
žádaných informací, a to ve všech třech základních podobách [alfabetické,
číselné, grafické].
ISGK přebírá
čá~tečně funkci současné geodetické a kartografické dokumentace. Jeho správou se pověřuje v resortu ČÚKG
jediná organizace pro ú7.emí eSR. Institucionálně budou
ISGK a resortní dokumentace nezávislé a budou plnit
své úkoly v úzké spolupráci.
vi

LESZCEWICZ, Z.
Zastosowanie minikalkulatora WANG do obliczelí geodezyjnych w Warszawskim Przedsi, biorstwie Geodezyjnym.
[Použití minipočítače WANG ke geodetickým výpočtům
ve varšavském geodetickém podniku.]
Przegl. geod., 47, 1975, Č. 10, s. 404-406, 3 obr., 1 tab.
Pi'ehled 27 programů připravených ve varšavském geodetickém podniku pro geodetické výpočty s použitím
minipočítače WANG. Použití minipočítače značně urychlilo prováděné výpočty a snížilo jejich náklady.
Lo

528:711:681.3.07
KONeEPCIA
Koncepcia
v CSSR.

integrovaného

informačního

systému

-

ISO

Praha, FMTIR 1972. Přemš. str., čet. obr.
Část A: Základní principy koncepce ISÚ. Dosavadní vývoj zpracování informací o území. Základní principy
koncepce informačního systému o území. Poloha ISÚ
v národohospodářské
SOUSi.élVP.
Část B: Koncepce národních souborů ISÚ. Koncepce obsahu datové báze banky
dat s vazbou na klasifikační systém. Koncepce souřadnicové identifikace prvků území. Struktura informační
sítě. Výpočetní systém banky dat. Koncepce pl'ogramového systému banky dat. Část C: Koncepce lokálních
souborů ISÚ. Obsah datové báze banky dat. Souřadnicová indentifikace prvků území. Struktura informační sítě. Výpočetní technika a programový systém banky dat.
čAst D: Zásady postupné realizace národních
lokálních. souborů. ISÚ v ČSR. Specifikace hlavních skupin
podmínek realizace. Návrh řešení dílčích organizačníéh
otázek realizace. Současný stav prací na ISÚ ČSR. Návrh
priorit budování datové báze národního souboru ISÚČSR. Návrh postupného budování lokálních souborů ISOČSSR.
Sch
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VÚGTK 38 937

ŠIMBIREV, B. P.
Teorija figury Zemli. [Teorie tvoru Země.]
Moskva, Nedr'a 1975, 431 str., 94 obr., čet. lit.
Vysokoškolská určebnice pro Ilstronomicko-geodetickou
specializ9.ci obsahuje teorii potenciálu, normálního tíhového pole Země, tíhových anomálií, tížnicových odchylek, tvaru a převýšení geoidu a problematiku jejich
určování. Zahrnujél jal{ pozemní gravimetrická
měření,
tak využití metod družicových " jejich spojení při zkoumání vnějšiho tíhového pol13 Země. Ovšem je pojednáno
jen v matematickém aspektu [baz problematiky měřické)
a s Mtrazem spíše na fyzikální podstatu než na úplnost
odvození vzorců. Je připojena kapitola o využití teorie
potenciálu pro gravimetrickou prospekci. V textu jsou
též různé číselné hodnoty a srovnání výsledkťt, zvláště
družicových. Chybí věcný rejstřík.
Ka

VACHRAMEJEVA,L. A.
Konformnyje projekcii s giperboličeskimi
izokolami.
[Konformní proíekce s hyperbolickými izodeformátami.]
Izv. vuzov, Geod. i Aerofotosj., 1974, č. 6, s. 91-95,
2 obr., 1 tab., lit. 3.
Konformní projekce s hyperbohckými tzodeformátami
mají hlavně teoretický vf·znam; doporučuji se pro mapy
malých měřítek v pi'ípadě, kdy se klade požadavek, aby
části povrchu, na nichž je soustředěna hlavní náplň mapy, se zobrazovaly ve větším měřítku než ostatní. Tyto
konformní projekce se získávají pomocí řada
harmonických polynomů. Autoři uvadějí příklad projekční sítě
pro Austrálii a střední Ameriku.
Ra

Rf.•PPORT
Rapport natlonal sur l'activité gravimétrique en Tchécoslovaquie. [Národní zpráva o gravimetrícké
činnosti
Československa. )
Ret. z: 16. Val. 5hrom. MUGG, Grenoble 1975, 16 5.,
llt. 118.

Národní zpráva CSSR o činnosti v oblasti gravimetrie
za období 1971-1974. Jsou v ní shrnuty práce z problematilky gravimetrických přístrojů a metod měření, gravimetrických sítí, vokových změn tíže, vertikálního tíhového gradientu, tíhového pole Země a fyzikální geodézie, gravitačního
pole Měsíce, metod zpracování a
interpretace tíhovýcll anomálií, užité gravimetrie a stavby zemské kůry.

Vypsání soutěže

528.0/5 GEODÉZIE
528.021:528.284:522.41[430.1] = 20
SOLTAU, G,
On the accuracy of longitude determinations using the
VOGTK-CSSR Circumzenithal
Astrolabe.
[O přesnosti
určení
délky použití
cirkumzenitálu
Vt(JGTK-ČSSR.]
Ref. z: 16. Val. Shrom. MUGG, Grenoble 1975. 8 s., 1 obr.,
5 tab., lit. 10.
Institut fiir Angewandte Geod3.sie ve Frankfurtu
nad
Mohanem zakoupil od VÚGTK Praha r. 1971 cirkumzenitál. Přístroj je vybaven neosobním mikrometrem pro
přesné měření. Bylo ho používáno v letech 1973, 197-1
ke kontrole napojení bodů sítě NSR na svět,ovou síť
détkových stanic pomocí stanic Hamburk a NeuchateL
Jsou uvedeny ,předběžné výsledky těchto měření spolu
s diskusí o dosažené přesnosti. Výsledky jsou srovnatelné s délkami určenými přesnými pasážníky, jako je
Askania AP 70. Navíc způsob observace je jednoduchy
a zpracování výsledků je plně automatizováno.
di

Geodetický ústav, n. p., Praha, vypsal soutěž na prop,agačn( plakáty k ochraně geodetických bodů, a rto:
a J souhrnný plakát formátu AI
b] 3 plakáty formátu A4 pro jednotlivé druhy bodů
[trigonometrické,
nivelační, gravimetrické].
Předpokládá se čtyřbarevné provedení. Soutěž je anonymní. Návrhy v jednoduchém provedení [barevná skica] opatřená značkou autora s.polu se zalepenou obálkou se jménem a adresou autora je možno zaslat Geodetickému ústavu, Praha 7, Kostelní 42, nejpozději do
30. listopadu 1976.
Předlnžené návrhy posoudí komise jmenovaná ředitelem GÚ. Přijlllté návrhy budou odměněny, a to:
ve skupině a] částkou 600,- Kčs
ve skupině b] částkou 1200,- Kčs.
S autory přijatých návrhů uzavře OÚ dohodu o vytvoření díla podle platných předpisů. Autorům nepřijatých návrhů může komise přiznat odměnu ve výši 150
korun.

1976/270

And r e e v, M.: Geodézie a kartografie
s. 36-38.
Pe e v s k i, V.: V. kongres jugoslávských
měměřičů a geometrů, S. 39-40.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH

ČASOPISŮ

Geodezija, kartografija,

zemeustrojstvo,

ve filatelii,
inženýrťí ze-

1/76

Na počest XI. sjezdu Komunistické strany Bulharska,
s.3-5.
e haj d u š k i, 1.: Úspěchy geodézie, fotogrammetrie
a kartografie
po dubnovém plénu ÚV KSB v r. 1956,
s.5-6.
Boj a d ž i e v, B.: Úloha geodetťí při ochraně a zlepšování životního prostředí, s. 7-9.
Pe t r o v, P.: Zpťísob výpočtu a vyrovnání trigonometrických sítí v prostorových pravoúhlých souřadnicích,
s. 9-1I.
Č o n o v, G.: Zastínění skleněných střech, s. 11-15.
To d o r o v a, e h. - Val e v, P.: Geodetická dokumentace archeologického
prťízkumu obytných mohyl, s. 16
až 19.

S t a n o e v, I. - Dam j a n o v, D.: Optimálnost některých číselných
metod určení topografických
oprav,
s. 19-23.
K a car s k i, 1.: Montáž a absolutní orientace snímkové řady při poloanalytické aerotriangulaci, s. 24-27.
D ž u d ž e v, S.: Použití fotogrammetrických
metod ve
fotografické astrometri!, s. 27-30.
K a t ran u š k o v a, e h.: Hypsometrické
mapy, s. 30
až 32.
Baj k o v, Ž.: Semiologické
problémy v kartografii,
s. 33-35

L e b a h n, O.: Vstříc IX. sjezdu SED, s. 121-122.
S c h i 11 e r, O.: Výsledky a iniciativa
aktivu KDT
v n. p. Geodézie a kartografie, s. 123-125.
Z u m b u s c h, H.: 25 let projektového
a zeměměřického podniku Německých říšských drah - EVDR,
s. 126-128.
Pes c h e I, H.: 10 let socialistické spolupráce na "Planetárních geofyzikálních výzkumech, s. 128-130.
K I u g e, W.: XVI. valné shromáždění Mezinárodní geodetické asociace (IAG), s. 131-135.
K o c h, W. G.: Výzkum využití psacích a fotosázecích
automatťí při zobrazování ploch v tematické kartografii, s. 135-138.
D e u m I i c h, F.: Aktuální problémy- geodetických přístrojťí k měření výšek, s. 139-142.
K a p e t a n o v i é, N. - Hod z i é, F.: Proměnlivost par ametrťí elektrooptického
dálkoměru EOS, s. 142-144.
R i e c k, M.: Paralelní trasování dálkových vedení ropy
a ropných produktťí, s. 145-147.
B a s t i a n, D.: Obnova dokumentace o využívání půdy
v okrese Neubrandenburg, s. 148-150.
M o n t a g, H.: Mezinárodní
seminář
"Nové metody
družicové geodézie" v Leningradě od 24. do 30. II.
1975,s. 152-153.
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