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Zakon 0 ochrane
zemedelskeho pudniho fondu
a ucast organu geodezie
pri jeho provadeni

Schvaleni zakona 0 ochrane zemedelskeho piidniho
fondu c. 53/1966 Sb. Narodnim shromazdenim CSSR
dne 30. cervna 1966 je jednim z velmi zavaznych
opatreni v nasem state. Stale rostouci potreba potravin ve vetSine zemi sveta vyvolava zhorsujici
se moznost nakupu zemedelskych produktii na sve"tovych trzich a proto v nasem priimyslovem state
s hustym osidlenim a s vysokou zivotni urovni ma
radne hospodareni s piidou a jeji pIne vyuziti Urn
vetSi vyznam.
MimoNtdny celospolecensky zajem 'la ochrane
zemedelskeho piidniho fondu proti jeho ubyvani a
znehodnocovani vyzaduje, aby ekonomic,ke a pravni nastroje slouzici jeho ochrane byly co nejdiiraznejsi a pIne uclnn8. Ubytky zemedelske piid~
jsou nenahraditelne,
piidu nelze ani rozsirit, ani
jako jine predmety vyrobit a jeji znehodnoeeni je
zpravidla tezko napl'avitelne.
Pl'iClnami ubyvani
zemedelske piidy a z ni predevsim pl1dy orne jsou
stale stoupajiei zabory piidy pro priimyslovou, obcanskou 1 zemedelskou vystavbu, pro tezbu nerostii.,
sterku a pisku, vystavbu vodnieh del apod. Nepfiznive diisledky ubytku piidy jakozto zakladniho vyrobniho prosti'edku zemMelske vyroby jsou stupnovany i nepi'iznivymi vlivy priimyslu na zemedelskou vyrobu, zejmena piisobenim skodlivyeh exhalaei, zneciStovanim vod a narusovanim vodniho
rezirnu. Zememei'iekym inzenyriim a teehnikiim je
otazka oehrany zemedelskeho plldniho fondu velmi
blizka. Pi'i evidenei nemovitosU priehazeji do styku
s veskerym piidnfm fondem a pi'i sve prael - i kdyz
v nepatrne mire - odnimaji piidni fond zemedelske vyrobe pro umisteni mfli'~ekych slgnalii, stabilizacnieh kamenii apod.
.
2. Nedostatky v provadeni zakona 0 ochrane zemedelskilho piidniho fondu l!. 48/1959 Sb.
Nepriznive dilsledky neustaleho ubyvani zemedelske piidy vedly v roce 1959 k vydani zakona
o ochrane zemedelskeho plldniho fondu. Zakon a
jeho provadeci vyhlaska vymezily hlavni zasady
ochrany zemedlHskeho piidniho fondu prl investicni
vystavbe, provozu prllmyslovych podnikii, tezbe nerostii, budovani komunikaei, vodohospodai'skyeh dlH
a vsech druhll prllzkumnyeh
praei. Zkusenosti
z provadeni tohoto zakona vsak ukazaly, ze mnahe
jeho zasady se nedodrzovaly a doehazelo k dalSimu
poklesu zemedelske, zejmena vsak orne plldy. Od
rtIku 1959, kdy byl zakon vydan, ubylo dalSich asl
200 tisie ha zemedlHske piidy, z toho pres 70 tisic ha
pl1dyorne.
Tento nepi'iznlvy vyvoj mel i'adu pi'icln. Investori vyhledaval1 pozemky pro vystavbu z hledlska
investlcnich nakladll nejvyhodnejsi a trm doeMzelo

casto k zastavovani nejurodnejsieh
piid, zelmena
v rovinach, v nejprodukcnejsfeh
zemedelskyeh oblasteeh, v blizkosti komuni;kaei a zdroju vody. Naklady na ziskani pudy podstatne neovlivnovaly
naklady na vystavbu, protaze investori dosud nabyvali pudu bud' zdarma, nebo za velmi nizke eeny.
Jednostranne posuzovani hospodarnosti investicni
vystavby se tak dostavalo do rozporu se zajmy eele
nasi soeialistieke spolecnosti. Obdobne doehazelo
k porusovani zakona pi'i tezbe nerostnyeh surovin.
Tezebni zavody neprovadely dusledne rekultivacni
a zurodnovaei praee na vytezenyeh ploehaeh. Avsak
ani samy zemedelske zavody casto nevyuzivaly
ucelne zemedelsky pfidni fond; zemedelske stavby
byly umisteny mnohdy zcela neuvazene daleko za
obce, casto na jakostni piidu. Tornu napomahaly
i nektere vyhlasky a predpisy (stavebni, hygienicke, pozarni aj.). Dochazelo i k nespravnemu pi'erazovani orne pudy do luk a pastvin, dokonee i do
piidy neplodne.
3. Novy zakon 0 ochrane
fondu l!. 53/1966 Sb.

zemediHskeho

piidniho

nepi'iznivym dusledkiim neustaleho ubyvani
zemedelske pfidy ma zabranit novy zakon 0 oehrane zemedelskeho pl1dniho fondu c. 53/1966 Sb., ktery nabyva ucinnosti dnem 1. zeii'i 1966. V nove pravni uprave oehrany zemedelskeho pudniho fondu
jsou zakotveny pi'edevsim tyto nove zasady:
Vsem

a) Oehrana zemedelskeho pudniho fondu musi byt
dusledne zajiStena jlz v priprave vsech druM
uzemnieh planii. Uzemnim planem pi'edpokIadane umisteni vystavby na zemedelske pude
musi byt zdiivodneno ekonomickym propoctem
ztrat na zemedelske vYrobe. Rovnez dosavadni
uzemI}i plany bude ti'eba v tomto smeru pi'ehodnotit. Zakon zajistuje take vcasnou oehranu zemedelskeho piidniho fondu pi'i zpraeovani navrhii na stanoveni dobyvaeieh prostoru.
b) Zavadi se tzv. pi'edehozi souhlas k odneU zemMelske piidy zernedelske vyrobe a stanoveni
podminek, za kteryeh se tento souhlas udili.
Udeleni pi'edehoziho souhlasu jf! podminkou
sehvaleni investicniho ukolu, vydani uzemniho
rozhodnuU a zahajeni praei na projektove dokumentaei.
c) Pi'iznava se pravomoe udilet pi'edehozi souhlas
podle vymery plldy vyssim organiim, tj. okresnim narodnim vyboriim pouze do 1 ha, nad 1 ha
do 5 ha krajskernu narodnirnu vyboru a nad 5 ha
ministerstvu zemedelstvi a lesniho hospodai'stvi,
na Slovensku povei'enei Slovenske narodni rady
pro zeme?elstvi.
d) Zakon zajiStuje jako jeden z nejucinnejsich nastrojii zvyseni oehrany zernedelskeho piidniho

1966/229

Geodeticky a kartograficky obzor
rolL 12 (54), cislo 9/1966

Batik,
fondu

230

fondu hmotny postih kaZdeho, v jehoz zajmu
se piida odnima zemedfHske vyrobe. Za odneU
piidy zemedelske vyrobe se budou odvadet do
statniho rozpoetu (v IZD do nedEHitelneho fondu) castky odstupiiovane podle urodnosti piidy.
Tyto postihy svou progresi a vazbou na ,urodnost piidy povedou ueinne k orientovani vystavby na nezemedelske pozemky a na piidy mene
urodne.
V casti I vymezuje a definuje zakon, co to je
zemedelsky piidni fond, tj. zemedelska piida obhospodai'ovana (orna piida, chmelnice, vinice, zahrady,
ovocne sady, louky a pastviny) a piida, ktera byla
a ma by! nadale zemedelsky obhospodai'ovana, ale
doeasne obdelavana neni. Za zemedelsky piidni
fond mohou byt prohlaseny i nektere pozemky, ktere nejsou zemedelskou piidou, ale jsou pro zemedelskou piidu nepostradatelne, jako napi'. polni cesty, zavlazovaci nadrze, ochranne terasy prati erosi
a podobne.

Cast II obsahuje ustanoveni 0 rozsii'ovani zemedelskeho piidniho fondu, jeho vyuziti pro zemedelskou vyrobu a 0 zmenach kultur uvniti' fondu.
Sleduje take i'adne vyuzivani zemedelskych pozemkii, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani, udrzovala se a zvysovala jejich produkeni schopnost.
Ide tu zejmena 0 opati'eni proti pfisobeni eroze.
Ustanoveni teto easti zakona rovnez opraviiuje
aNY, aby ueini! opati'eni pro zajisteni obhospodai'ovani vsech zemedelskych pozemkii, i tech, ktere
jsou ve sprave nezemedelske organizace. Nezemedelska organizace, ktera odmitne i'adne obhospodai'ovat takovy pozemek nebo jej pi'evest zemedelskemu zavodu, bude povinna odvest do statniho rozpoetu pi'islusnou castku jako pi'i odneU piidy.
Cast III obsahuje zasady ochrany zemedelskeho piidniho fondu jako nejdiilezitejsi ustanoveni
zakona. ZemedEHsky piidni fond je ureen pro zemedEHskou vyrobu a zadna jeho soueast nesm! byt
odiiata k jinym ueeliim, pokud 0 jejim odneU zemedelske vyrobe nebylo rozhodnuto podle zakona.
Pro nezemedelske ueely je nutno pouzit pi'edevsim
nezemedelskoupiidu,
zejmena nezastavene a nedostateene vyuzite pozemky v zastavenem uzem! sidlisf a zavodii, stavebni proluky a plochy ziskane
zboi'enim pi'ezitych budov a zai'izeni.
V casti IV sleduji ustanoveni zakona, aby byla
diisledne zajistena ochrana zemedelskeho. piidniho
fondu jiz v uzemnim planu, pi'i zpracovavani dokumentace staveb, navrhii na stanoveni dobyvacich
prostorii, pi'i projektovanl a vystavbe smerovych
a liniovych staveb, pi'i tezebni a priimyslove einnost!, geologickem a hydrogeologickSm prfizkumu.
Ustanoveni teto easti sleduji dale, aby umisfovanl
investic bylo zdiivodnena a provadeno pi'edevsim
na zaklade ekonomickych uvah podlozenych vyeislenim ztrat na zemedelske produkci a porovnanych
s pi'ipadne zvysenymi naklady na vYstavbu. Na useku tezebni a priimyslove einnosti, kde dochazi
k velkym ztratfun zemedelske piidy, zamei'uji se
ustanovenl zakona pi'edevsim na zahlazeni nasledkii teto einnost! diislednym provadenim rekultivace
devastovanych ploch.
Cast V stanovi postup pi'i i'izeni a odnimani zemedelskeho
piidniho fondu zem6delske vyrobe.
K odstranenl dosavadnich nedostatkii pi'i rozhodovani 0 odnimani zemedelske piidy zavadi zakon
dvoustupiiove i'izeni, a to nejdi'ive ,pi'edchozi sou-

B.: Zdkon 0 ochranii zemiidiilskeho
ptldnlho
a {[cast organtl geodezte pl't jeho provddiinl

hlas, ktery udeluje pi'ed schvalenim investieniho
ukolu u ploch nad 1 ha KNV nebo ministerstvo zemMelstvi a lesniho hospodai'stvi po pi'edchozim
projednani nizsimi organy a s pi'ihlednutim ke stanovisku vyrobnl zemedelske spravy. K vlastnimu
odneti piidy zemedelskS vyrObe, 0 kterem rozhoduje
aNV na zaklade pi'edchoziho souhlasu, dojde az
po upi'esneni navrhu na odneti piidy projektovou
dokumentaci, kdy je jiz znama pi'esna vymera odnimane piidy. Toto dvoustupiiove i'izeni zabraiiuje
pi'edeasnemu odnimani piidy zerttedelskS vyrobe a
investorovi umoziiuje, aby mel umisteni vystavby
yeaS zajisteno pi'edchozim souhlasem 0 odneti piidy
zemedelskS vyroM.
V VI. casU zakona je ustanoveni 0 hmotnem
postihu za odneti zemedelske vyrobe jako jeden
z nejdiilezitejsich prosti'edkii jeji ochrany. Za trvale
odneU piidy zemedelskS vyrobe budou odvAdeny do
statniho rozpoetu penezite eastky stanovene nasobkem roeni hruM produkce rostlinne vyroby, a to
po:einaje u orne piidy pi'i produkci nad 1 500 KiJs'
(u luk a pastvin 750 Kes). U investic a zai'izeni,
jejichz umistenf je povahou investic jednoznaene
ureeno, u staveb bytovych druzstev nebo jednotlivcu se stanovi odvod vzdy jen ve vysl zakladni
sazby, tj. 50nasobek hruM rostlinne produkce na
odnimane -plose. Zakladni sazba bude pi'edepisovan a i v ostatnich pi'ipadech, kde hruba rostlinna
produkce bude nizsi nez 3000 Kes. Bude-Ii vsak
produkce pi'esahovat 3 000 Kes, zvysuje se odvod
odstupiiovane pi'i produkci 3 000 az 4 000 Kes na
75nasobek, pi'i produkci 4 000 az 10 000 korun na
100nasobek a nad 10 000 korun na 200nasobek. IZD,
ktera budou stavet na zemedelskS piide, odvedou
z vlastnich investienich zdroju nasobek hruM roeni
rostlinne produkce za dObu zivotnosti stavby, nejvyse vsak za 50 let, do nezemedelskeho
fondu
s Ureenlm pro financovani investic do piidy. Vyse
zminenych odvodii miize byt snizena tehdy, jestlize organizace provede zurodneni zabranych nebo
jinych pozemkii po dohode s aNV a to tak, aby
byly schopny zem6delskeho vyuziti. Vi'lbec se odvody nepi'edepisuji, jde-li 0 vystavbu na zemedelske
piide v zastavenem uzemi obce a v nekterych pi'ipadech staveb vel'ejneho zajmu.

4. ficast organii geodezie pri provadeni nov6ho zakona 0 ochranii zemediiIsk6ho piidniho fondu
Nektere cinnosti pracovnikii organii Osti'edni spravy geodezie a kartografie, zejmena sti'edisek geodezie, bezprosti'edne souvisi se zakonem 0 ochrane
zem6delskeho pudniho fondu, nebo jsou pi'imo zakotveny v ustanovenich tohoto zakona. Tak napi'.
podle § 14 odst. 4 zakona zasle aNV opis rozhodnuU 0 odneU zemMelskS'
piidy zemedelske
vyroM
pi'islusnemu
sti'edi'sku geodezie,
ktere
plochy
v rozhodnuU
odiiate
natrvalo
zemedelske
vyrobe vyjme z evidence
zemedelske
ptldy; plochy docasne odiiate z evidence nevyjima a vede je ve zvIastni evidenci. Podle ;§ 15
odst. 2 zakona dOrUel aNV pi'islusnemu sti'edlsku
geodezie opis rozhodnuU 0 odnetl souMsti zemedelskeho pl1dniho fondu, ktere nejsou zemedelskou
pi'tdou. Ponevadz rozhodnuU 0 odneU zemedelske
piidy zem6delske vyrobe vyda aNV az bezprosti'ed"
ne pi'ed zahajenim stavby, u rozsahlejsi vystavby,
popi'ipade tezby, i po castech podle postupu stavby,
popi'ipade tezby, provede sti'edisko geodezie zmenu
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v operatech evidence nemovitost'i ihned. Ie vsak
tfeba, aby pri nejblizsi pi'ilezitosti pi'ezkou~elo, zda
vymera skutecne odnate pildy odpovida vymei'e ve
vydanem rozhodnutL Obdobne musi sti'edisko geodezie pi'i udrzovani ndaju evidence nemovitosti
v souladu se skutecnosti pi'eseti'ovat pozemky urcene k rozsii'ovani zemMelskeho pudnIho fondu (§ 2
zakona) nebo orne pildy (§ 3 zakona) a pi'i zmenacho kultur uvniti' zemMelskeho
pUdlliho fondu
[§ 4 zakona).
V § 24 zakona, ktery jedna 0 osvobozeni od
odvodii, je mimo jine uvedeno, ze odvody za odneti
pudy zemMelske vyrobe se nepi'edpisuji v tech pi'ipadech, ve kterych jde 0 odneti pfidy zernMelske
vyrobe pro urnIsteni signalu, stabilizacnich karnenii
a jinych znacel~ pro geodeticke llcely, pokud v jednotlivych pi'ipadech nejde 0 plochu vetSi nez 30 rn2.
V § 25 zakona se stano vi, ie v pi'ipadech pouziti
zemMelske pildy a ostatnich soucasti zernMel-

skeho piidniho fondu pro urnisteni signahl, stabilizacnich karnimii a jinych znacek pro geodeticke
I1cely, pOkud v ]ednotlivych pi'ipadech nejde 0 plochu vetSf nez 30 m~, neni ti'eba pi'edchozfho souhlasu ani rozhodnuti 0 odnet! zerneaelske pUdy zemMelske vYrobe.
Ponevadz
se nektera
ustanoveni
zakona
o ochrane zemedelskeho
pudniho fondu bezprosti'edne dotykaji cinnosti pracovnikil organii OSGK,
meli by se vsichni tito pracovniei se zakonem seznarnit. Zejmena praeovnici stredisek geodezie meli
by iniciativne pfi kaMe vhodne pi'ilezitosti sledovaI
hospodarskou vystavbu v okrese, upozoriiovat prislusne organy na nedodrzovani zakona a Urn pi'ispet k tornu, aby nova pravni uprava byla skutecne
(lcinnyrn prosti'edkem k pravni oehrane pildy, ktera
dosud pi'es sHile zdurazl'iovani jejfho vyznamu nebyla na poti'ebne vysi.

Ing..Josef Kasl,
Ustav geodezie a kartografie,
Plzen

Zkusenosti UGK v Plzni
5 vyutivanim samocinnych pocitacu
681.142.8-523.8:528

pisu intormaei (mei'enych nebo jinak ziskanych),
aby jieh mohlo byt pouzito jako prvotnich dokladii.
U
nekteryeh' praei by se pravdepodobne
dobre
V roee 1961 jsme zacali studovat moznosti VyUZIosvedcil poini derovac, ktery v prototypu vyrobila
vani samocinnyeh pocitacil pro ncely zpraeovani
vyvojova dllna VUGTK praha.
informaei pro poti'eby naseho ustavu. liz v roee
Pi'i derovani vstupni pasky vZdy dodrzujeme
1962 byly zaMjeny vyvojove a zkusebni prace na
zasadu, aby vstupnieh hodnot bylo eo nejmene, syprojektech a programech
geodetickyeh
vypoctii.
stem deroviini jednoduehy, kontrolni tisk pi'ehledV te daM byl v Zapadaceskem kraji jedinyrn dony. Razeni slov na pasku vzdy provadime z hIe·
stupnym po6itacem National - Elliot 803a. Tento
diska usnadneni derovani i za eenu, ze pocitac rnus!
pacitac, pati'ieI do kategorie rnalych pocitacil, byl
hodnoty pi'edepsanym zpiisobem znovu pi'eti'idit.
instalovan v narodnim podniku Skodovy zavody.
S vypocetnirn sti'ediskem tohoto zavodu byly vytvoreny dobre kooperacni vztahy, ktere se k oboustranne spokojenosti udrzuji dodnes. Doehiizi take
k vzajemne vymene odbornyeh zkusenosti a poznatkil.
Geodetieke vypocty, zpracovane na pocitaci, lze
zhruba rozdelit do tili typickyeh skupin:
Iiz na pocatku Osvojovacieh praci bylo jasne,
is pi'ed stanovenim podrobnejsieh koneepci autoa) jednoduche
geodetieke
11lohy s velkym
matizaee zpracovani dat pro nase poti'eby rnusirne
ll1nozstvirn inforll1aci na vstupu i vystupu. Algoritpi'edem ziskat dostatecne znalosti v prograrnovani,
mus ulohy je vetSinou jedl1oduehy, cyklicky se opav organizaei, ve sberu a pilenosu inforrnaci apod.
kujiei.
Dale bylo treba opaUit vhodna zarizenI pro ziiznam
Vypocty se velmi casto a v pOll1erue kratkyeh
inforrnaei na dernou pasku fnositel informaci na
termineeh opakujL Isou to napi'. jednoduche transvstupu i vystupu zvoleneho pocitace) a vyevicit
farrnace soui'adnie, vypocet tachyrnetriekych bodii,
pro tato zai'izeni obsluhu (operatorky).
hrornadne protinani
vpred, body na mei'ickych
Struktura vlastnieh zememei'ickych pracI, vliv
pi'irnkAeh apod.
prirodnich
podminek
v terenu apod. vytvai'eji
b) Vypocty, ktere siee maji pomerne velky pozvlastni speeificke podminky v oblasti sberu a pi'ecet vstupnich i vystupnich informaci, ale vlastni
nosu informaei,. takze zde nelze prebirat zkusenosti
resenI sestava z nekolika ruznych geodetickyeh
uZivatelu z jinych oborii.
uloh, ktere teprve dohromady (v riiznyeh kombinadeh) davaji pozadovany vysledek. Doba vlastniho
zpraeovani je delsi, celkovy algoritmus nlohy znacne slozitejsi, s mene castou cyklicnosti.
Sheru a priprave vstupnich dat je ti'eba venovat rniVlastni opakovatelnost vypoctu je dosti casta.
moi'adnou pozornost. Jiz na polnieh pracich je
ISDu to napr:. vypocet polygonovych siti vcetne jevhodne pouzivat zvIasf upravenych tiskopisil k zajlch vyrovnani, vypocet bodoveho pole urceneho
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jedním nebo kombinací různých způsobU protínání,
výpočet analytické fotogrammetrie apod.
c) Velmi komplikované a rozsáhlé geodetické
nebo geodetickoastronomické
výpočty, řešící složité algoritmy. Opakovatelnost úlohy je málo častá.
Veliké soustavy rovnic, vyrovnání velkých trigonometrických sítí apod.
V praxi našich výrobních ústavů se běžně vyskytují výpočty prvních dvou skupin, které mají
zhruba charakter hromadného zpracování dat. Při
volbě programovacího zpusobu je třeba vzít v úvahu
opakovatelnost výpočtu a množství vstupních a výstupních informací, neboť programovací
zpusob
značně ovlivňuje ekonomickou efektivnost výpočetních pracÍ. Pro tyto výpočty je vhodné zvolit programování ve strojovém kódu, který sice je několikrát náročnější než programování symbolické, ale
rychlost vlastního výpočtu je několikrát vyšší, náklady na měrnou_jednotku výpočetních prací dva
až pětkrát nižší. Zivotnost těchto programu je velmi dlouhá, opakovatelnost výpočtů je častá a rozsah měrných Jednotek vysoký. Programování ve
strojovém kódu pro tyto úlohy je z hlediska hospodárnosti skoro nezbytné.

Uvedené důvody a hlediska nás vedly k vypracování celé ř~y programů, které nám umožňují řešit
skoro všechny geodetické úlohy v praxi se vyskytující pomocí samočinného počítače.
Dnes má Ústav geodézie a kartografie v Plzni
k dispozici tyto programy:
V Ý poč e t
vých
sítí

s o u řad

nic

bod ů

P o I Yg o n

0-

Program je sestaven ve strojovém kódu a má' následující modifikace:
a) oboustranně připojený polygonový pořad
b) jednostranně připojený pořad
c) zauzlený pořad
d) rajón.
_ Program přechází v průběhu výpočtu podle potreby zcela automaticky na jednotlivé modifikace.
Programem je možno počítat pořady s délkami měřenými přímo, opticky nebo paralakticky. U posledního způsobu vypočte program nejprve z paralaktiCkých úhlů příslušnou délku, a pak přejde k vlastnímu výpočtu souřadnic polygonového pořadu. Program dále registruje, případně odstraní hrubou chy?u v úhlu, pokud se tatQ v pořadu vyskytla pouze
Jednou. Výhodou je také to, že je možno ve dvou
modifikacích volit kritéria přesnosti jednotlivých
pořadů (pořady vyšší nebo nižší přesnosti).
. ~ychlost výpočtu: 300-600 bodů za hod., počet
ZáVISlna zvoleném typu pořadu a způsobu měření
vzdáleností.
,Přesnost výpočtu je dána kritérii přesnosti, uvedenych v Instrukci pro THM.
Transformace
Křovák-Gauss

souřadnic
a naopak

Pro vzájemný přepočet souřadnic byl vyvinut program, který je zatím nejvíce využíván.
Přesnost výpoč'tu: 5.10-4
•
Dosud bylo přetransformováno
.
Rychlost výpočtu:
Křovák-Gauss
1 000 bodů za hod.
Gauss-Křovák
480 bodů za hod.

K o m p I e x n í v Ý poč e t
ných
protínáním

ÚGK v Plzni s využitím
samočinných
počítačů

bod ů

sít í

u r č e-

Program má tyto modifi:kace:
a 1 protínání vpřed
b) protínání zpět
c 1 protínání lwmbinované
dl rajón
el řetězce
Jednotlivé způsoby se podle potřeby využívají
automaticky
a zcela libovalně během výpočtu.
Program označuje, případně vyřazuje kombinace,
v nichž je dokazatelně hrubá chyba. Výsledkem řešení jsou mimo souřadnic x, y také střední chyby
v jednotlivých bodech a průměrná střední chyba
určované sítě.
Rychlost výpočtu: 300-400 kombinací za hod., tj.
cca 75-100 bodů za hod.
Přesnost výpočtu: 5.10-4 m.
Výpočet

ploch

ze

souřadnic

Program řeší výpočet ploch, jsou-li jednotlivé 10mové body vyjádřeny v libovolné souřadnicové soustavě. Odsun souřadnic je nejlépe uskutečnit ve spojení s automatickým registračním zařízením (vyděruje se vstupní pá~ka hodnot), aby se výskyt chyb
snížil na minimum.
Rychlost výpočtu závisí na počtu bodli jednotlivých ,parcel a na velikosti kontrolní skupiny. Vypočte se 7-8 listů o 31 ha s pruměrným počtem
120 parcel za 1 hod. Vyrovnání se provede na přesnou výměru příslušného mapového listu.
An a I y t i c k á f o t o g r a m m e t r i e
jednomodelová
Program nejprve vypočte z daných Mdů transformační klíč modelu a jeho střední chybu. Pak přejde
k výpočtu jednotlivých !:lodů. Rychlost výpočtu:
1 dvojice za 20-30 minut.
Kvadratická
transformace
obecná
Pomocí tohoto programu se uskutečňuje převod souřadnic bodů, vyjádřených v systému Gusterberg, do
systému Gauss pro lokality nepřesahující rozměry
10XlO km.·
.
Rychlost výpočtu: 900-1000 bodů za 1 hod.
Výpočet
bodů
určených
tachymetricky
Jednoduchý program vytvořený již v r. 1962. Je
prakticky málo využívaný, neboť nákladově jsou
Výsledky pouze nepatrně výhodnější než při ručním
zpracování.
Rychlost výpočtu: 900-·1100 bodů za 1 hod.
Výpočet
směrníků
(jižníkiij
a stran
fednoduchý, samostatně málo využívaný program.
Rychlost: 900--1000 případů (jižník-strana) za hod.
Výpoče't
klíčů
a afinní
transformac e m ode lov Ý c h s o u řad nic
11 a g e ode·
tické
Program vypočte koeficienty pro afinní transformace modelových souřadnic na geodetické. Pomocí
těchto koeficientů transformuje souřadnice a výšky
jednotlivých registrovaných bodu do geodetických
souřadnic a daného výškového systému. Pro výpočet se používá pásky děrované koordimetrem při
registraci.
Rychlost: Výpočet klíče pro jednu dvojici: 10-30
sec.
Vlastní transformace: 1 bod za 2 sec.
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programy

tvar výstupních sestav, vypracovat bloková schémata a sestavit program pro výpočet mezd stálých
V knihóvně ústavu je dále k dispozici řada menších
zaměstnanců s pevným nebo proměnným měsíčním
programů, řešících různé geodetické výpočty méně
platem.
se vyskytující (výpočet zeměpisných rysek na rámu
Vypracovaný program poloprovozně vyzkoušet
mapového listu, protínání vpřed, zpět s měřenou
a na základě získaných zkušeností přistoupit k II.
vzdáleností, měřické přímky apod.).
a III. etapě.
II. Sestavit program pro výpočet mezd stálých zaSpeCiální
vstupní
a výstup.ní
podměstnanců s hodinovou základní mzdou včetně zaprogramy
městnanců sezóních a příleŽitostních.
Pro zrychlení vstupů a výstupů z výpočetního zaříIII. Vypracovat systém a sestavit program na zprazení byly vyvinuty speciální podprogramy, umožňucování informací pro účely statistiky a evidence
jící zavádět nebo vyhotovQvat výstupní pásku v odpodle speciálních požadavků jednotlivých oddělení
lišném kódu od kódu počítače (převod CCIT 2 do
ústavu, pro jejichž potřebu se výpočet provádí.
kódu Elliot a naopak).
Nejpracnější a také nejrozsáhlejší byla první
etapa. Zde bylo třeba vyřešit v hlavních směrech
Využívání samočinného počítače v nevýrob(lí
skoro všechny základní problémy úkolu. Jde o načinnosti
.
lezení a definování vztahú a jednotlivých prvků
v systému řešení i způ;>ob sběru, přenosu a zpracování informací včetně sestavení obecných účeloV roce 1964 bylo na základě zkušeností získaných
vých podprogramů. Zásady řešení, včetně vypracoz geodetických výpočtů přikročeno k prvnímu pované metodiky a podprogramu, jsou pak bez změny
kusu realizovat automatizaci při zpracování infornebo s malými úpravami využity v dalších etapách,
mací nevýrobních agend. Pro zdárný průběh celého
které se tím značně zjednodušují. První etapa, která
úkolu je vhodné vždy předem řádně připravit a poobsahuje i část etapy třetí, byla zpracovár.a a postupně uskutečňovat následující etapy:
stupně
odladěna v poloprovozních zkouškách v obPředetapy:
dobí září 1964 - duben 1965. V poslední etapě po- zhodnocení zkušeností z oblasti vědeckotechnicloprovozních zkoušek bylo dosaženo velmi uspokojikých výpočtů
vých výsledků. Čisté mzdy, zpracované počítačem,
- vytvoření základního kádru pracovníků, jeho inbyly plně v souladu s výpočtem mezd, prováděných
struování a vyškolení
.
normálním zpilsobem ve mzdové účtárně.
- zpracování koncepce
Na základě příznivých výsledkú byly v červnu
- zajišťování základní materiálové základny.
1965 zavedeny provozně první tři chody automatiHlavní etapy:
začního procesu. V průběhu provozního využívání
1. základní průzkum a formulace úkolu
byly postupně odstraľíovány ještě některé menší
2. vypracování návrhů a definitivního ideového pronedokonalosti v systému a organizaci j~dnotlivých
jektu
chodů.
.
3. vypracování podrobných technických projektů a .
Vydáním nového Zákoníku práce, l:terý vstouodladění programů
pil v platnost od 1. 1. 1966, se do značné míry změ4. zkušební realizace
nily právní předpisy a nařízení, a tím také způsob
5. postupné rozšíření a úplná realizace projektu.
stanovení odměn za vykonanou práci (mzdu), náKaždá z úvedených etap má řadu dílčích úkolů
hrady mzdy, zpilsob stanovení nemocenského a pea prakticky se bude vyvíjet od vypracování projektů
něžité pomoci v mateřství atd. Bylo tedy nutné
jako specifická činnost. Totéž platí v plné míře též
komplexně přepracovat celý program včetně podpři zajišťování všech materiálních, kádrových a or- programů, čímž dostal konečnou formu, která se
ganizačních předpokladů, nutných pro realizaci pronyní s plným úspěchem provozně využívá.
jektů.
.

Automatizace mzdové agendy

•

Jako první byla vybrána k automatizaci mzdová
agenda, kde při ručním zllracování dochází periodicky vždy před výplatním termínem k přesčasové
práci.
Daný úkol byl dosti obtížný, neboť v té době
nebyly k dispozici dostatečné literární prameny ani
praktické zkušenosti, které by se daly pro tento
účel převzít. Dokud se na podobných projektech
pracovalo, byl jako základní výpočetní prostředek
uvažován střední samočinný počítač. Takový prostředek všaik ne-byl pro nás dosažitelný. Byli jsme
nuceni i pro tento úkol zvolit počítač NE 8D3a.
Při komplexním rozboru celého problému jsme
dospěli k názoru, že bude nejvhodnější rozdělit celý
úkol na tři etapy, a projekt vypracovat co nejobecněji.
Jednotlivé etapy byly stanoveny takto:
1. Vyřešit základní problematiku. Navrhnout zásady
systému řešení, vypracovat metodu sběru a oběhu
ir:formací, určit způsob ZJpracování informací, včetne vstupů a výstupů, stanovit jednotlivé chody a

Z prvotních dokladú - upravených mzdových listků -- se ve mzdové účtárně vyděrují do děrné pásky variabilní (proměnné). informace, mající vliv na
výpočet čistých mezd. Pro jednotlivé mzdové pojmy
a údaje se používá" jednoduchého speciálního klíče,
který splľíuje funkci odlišGvací, kontrolní a seřazovací. Současně se do pásky vyděrují některé
zvláštní znaky, které při vstupu do p.očítače plní
funkci parametrickou a řídící. Takto vyhotovenou
pásku nazýváme pás k o u pro měn n Ý c h h o dnot a zkráceně ji označujeme PPH. Děrování provádíme na dálnopisu RFT v kódu CCIT 2.
Zvláštní funkci a význam má páska, kde je
o každém zaměstnanci uložena věta, složená z informací majících trvalý charakter, dále jsou zde
informace historické a některé údaje sumarizaČ:ní.
Tato páska se ručně neděruje, ale vzniká a doplľíuje se změnami každý měsíc v chodu vlastního
zpracování mezd. Pásku nazýváme pás k o u k o ns t a n t n í c h hod not - PKH, i když má zčásti
dynamický charakter.
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Jednotlivé informace jsou v počítači zvláštním
úsporným zpfisobem zakodovány a do pásky jsou
vyděrovány ve dvojkovém obrazu. Do jedné 'pásky
KH se vyděrují věty 100 zaměstnancfi. Pořadí vět
je dáno osobními zaměstnaneckými
čísly. Rozsah
feritové paměti včetně sestaveného programu dovoluje zpracovávat v jednom cyklu pouze 100 zaměstnancfi. Toto omezení vedlo k rozdělení celé agendy podle osobních čísel do intervalfi po 100 zaměstnancích. Stejným zpfisobem je respektován stovkový interval i při děrování proměnných hodnot.
Věta o zaměstnanci
obsahuje 32 informací
v následujícím členění a významu:
1. číslo provozu
2. číslo pracoviště
3. číslo profese
4. skupina nemoc. dávek
5. skup. mateř. dávek do 18. týdne
6. skup. mateř. dávek od 19. týdne
7. skup. daňová
8. pohlaví
9. znak pro více dětí
10. základní mzda časová
11. záloha na mzdu
12. rodinné přídavky
13. spoření
14. obstávky dlouhodobé
15. počet dní nároku na dovolenou
1&. procento pracovního úvaz ku .
17. průměrná měsíční po'hyblivá část platu z min.
roku
18. průměrná měsíční částka za přesčasy z min.
roku
19. počet dní vyčerpané dovolené *1
20. počet dní vyčerpané mateř. dovolené*)
21. počet dní nemoci *)
22. počet dní školení*)
23. počet dní absence")
24. počet dní vojenského cvičení* 1
25. počet dní placeného volna *J
26. počet dní neplaceného volna ~
27. počet dní studijního volna *)
28. suma hrubého výdělku *)
29. suma pohyb. částí platu * )
30. počet odpracovaných dní*)
31. součet náhrad za přesčas. práci *)
32. znak pro nově nastoupeného· zaměstnance
Jedna páska obsahuje 100 vět po 32 informacích. tj. 3200 informací.
Vlastní vyděrování PKH trvá u počítače cca 90 sec.
Vlastní zpracování čistých mezd

••

Komplexní zpracování
v nělwlika chodech.

ft

statistiky

mzdové agendy se provádí

Pomocí pásek PH a KH se postupně počítají čisté
mzdy jednotlivých zaměstnanců.
Jednotlivé složky mezd jsou jednak v uspořádané formě ukládány (načítáním) do feritové paměti počítače v členění podle provozů, pracovlšť,
profesí apod., jednak se vyděrují do výstupní v ýs led k o v é pás k y, která bezprostředně prochází dálnopisnou tiskárnou, kde vzniká tisk první sestavy - T i s k č i stý c h mez d j e dno tli vt.:ů.

Zkušenosti

GGK v Plzni s využitim
samočinných
počítačů

Chod probíhá cyklicky ve stovkových Intervalech tak dlouho, až se zpracují všechny k výpočtu
připravené pásky, tj. až do vypočtení mezd všech
zaměstnanciL
Ukázka výpočtu tisku mzdy jednotlivce:
5. 1.966
* 20 3/2 •• 45
1
3

26.
1.

4

2407.

5
1.5
16
22

107.
2514.
70.
2584.

23 - 344.
26 - 100.
28 -1000.
29

=

1140.
[1140.}
1

,

Z jednotlivých složek mzdy se tisknou pouze ty,
které se v daném případě vyskytují.
Vždy po zpracování příslušné stovky zaměstnanců
je ve dvojkovém kódu vyděrována nová PKH doplněná o zHlěny a nový stav v sumarizační části. Tato
páska je pak nositelkou informací pro zálohy 1 dobírky mezd příštího období.
Chod 2

Po dokončení 1. chodu se na paměťové buňky programu· 1 zavede program 2, kterým se uskuteční
výpis s e s t a v y s u m a r i z a c í a s t a t i s t i k y.
Sumarizace se rozčleňuje do těchto sestav:
a) za ústav
b 1 za provozy
c 1 za pracoviště
d) podle profesí
e) podle profesí v jednotlivých provozech
Chod ,J
V tomto

chodu vznikají sestavy V Ý P I a t n í c h
s t i n. Do zcela vynulovaných buněk feritové paměti se zavede program 3 a dvojková páska Jme n
z a m ě s t n a n c ů. Poté počítač postupně sejme
všechny výsledkové pásky jednotlivců, vzniklé
v chodu 1. Po sejmutí všech výsledných pásek
(1 páska je snímána cca 1 minutu) vyděruje.program výplatní listiny v členění podle jednotlivých
pracovišf.
Tvar výplatní listiny je zřejmý z následující
ukázky:
5. 1966
PRACOVIŠTĚ 25
.••.
.2124.
11 NOVÁK
1762 .
47 KASOVÁ
799.
189 SMIDOVÁ
1688.
523 KOVARIK
983.,
675 MARUSOV
1i

705

Chod 1

T.:

A RUBAS

1200.

6

Chod 4
Funkcí programu tohoto chodu je vyhotovení v ýP 1a t n í c 11 I i s t i n z á 10 h v členění podle pracovišf. Chod se uskutečňuje v jiném termínu než
chody 1 až 3.
Vstupními páskami jsou: PKH, páska 'MEN a
páska proměnných hodnot záloh [PHZ}. Děrování
PHZ je velmi jednoduché. Věta o zaměstnanci obsahuje maximálně 3 slova: číslo zaměstnance, změnu zálohy, změnu pracoviště. První údaj se děruje
vždy, druhý a třetí pouze v případě změny.
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Úprava a obsah výplatní listiny záloh je stejná jako u vyúčtování. Jediná změna je v záhlaví,
kde místo VYÚČTovANÍ je uvedeno ZÁLOHY.
Po výpisu výplatních listin záloh všech pracovišť vyděruje a napíše se na další řádky součet záloh
za vyšší stupně pracovišť (provozy), totéž za celý
ústav a nakonec se vytiskne celkový pučet zaměstnanců, jímž je záloha vyplácena.
Příklad:

PROVOZ 1
PROVOZ 2

ZÁLOHY CELKEM
ZÁLOHY CELKEM

Chod 5

sestavy kalkulací.:

PRACOVIŠTĚ 3
126
236 945 KV
KV
KV

300
500
2
110
301
302

Výběr pracovníků,
hodnot

1
2

příprava

16356.
3158.
302.
19816.
2167.
1000.
22983.

a kontrola

Pro funkci operátorky vybereme takové pracovnice, které mají vyvinutý smysl pro dlouhodobou
pozornost. Výcvik zaměříme vždy tak, aby pracovnice dobře ovládala děrovací zařízení i systém děrování a zcela perfektně znala používaný děrný
kód.

Při vlastní přípravě (děrování) je vhodné Zavést tyto kontroly:
a) namátkové kontroly správnosti prvotních doklab) optická kontrola současně s děrováním
c 1 vyperforování na děrované pásky se současným
kontrolním
tiskem; optická kontrola tiskové
části
d) optická kontrola správnosti údajů přímo na děrné pásce.

V Ý s 1 e d n é k a 1 k u 1a c e mez d pod 1e z akázek
V tomto zpracování se uskuteční rozdělení mzdového fondu do jednotlivých zakázek, respektive kalkulačních vzorců. Třídění a rozdělování se provádí
pro jednotlivá pracoviště, provozy a za ústav celkem.
Jako vstupních pásek se používá
a) výstupní páska z chodu 1 (mzdy jednotlivců)
b) páska hodnot pro kalkulace (PHKA)
Páska PHKA se každý měsíc vyděruje ze mzdových
lístků jednotlivých zaměstnanců.
O každém zaměstnanci se vyděruje věta, obsahující tři druhy údajů:
a) číslo zaměstnance
b) počty hodin jednotlivých
zakázek a globálů
(kalkulační vzorce UO)
c) ostatní kalkulační vzorce.
Do počítače se postupně zavedou výsledkové pásky,
vzniklé v chodu 1: Program a pásky sejme a do paměti uloží číslo pracoviště, mzdu a náhrady mzdy
za ztrátové časy.
Pak se snímají pásky hodnot (PHKA) a nastává
rozdělení mzdy zaměstnance podle zakázek a kalkulačních vzorců a její načtení na příslušné úseky
v počítači.
Ve třetí, poslední části tohoto chodu, nastane
uspořádání a výpis sestavy zakázek a jim příslušejících částek v určeném členění.
výsledné

235

dů

160800.
135050.

ÚSTAV

Příklad

obzor

vstnpních

Při děrování vstupních hodnot hromadného charakteru se zákonitě vyskytuje určitý počet chyb. Automatizace zpracování však vyžaduje naprosto bezchybné údaje, neboť ruční opravy v sestavách strojního zpracování jsou velmi pracnou a časově náročnou operací. Chceme-li tedy při děrování docílit
vysoké kvality, je nezbytné zavést takový systém
přípravy i vlastního zpracování, který bude danému
požadavku vyhovovat.

Kontroly v prllběhu

vlastního

zpracování

Programy ve všech chodech zajišťují mimo své
hlavní funkce logické i věcné kontroly správnosti
vstupujících informací i správnosti a logičnosti celého vlastního průběhu .zpracování. Nalezené nesrovnalosti, resp. chyby identifikuje a signalizuje
výpisem nalezené chyby nebo děruje identifikační
znaky.
V některých případech se místo děrování uskuteční, v počítači dynamický stop a nekonečný cyklus "na místě". Např. v oblasti logických kontrol
počítač sleduje u každého pracovníka čerpání dOvolené na zotavenou a porovnává je s nárokem; totéž provádí u mateřské dovolené, porovnává plánovaný 'počet pracovních dní s celkovým počtem,
sleduje a nedopustí, aby došlo k případu větších
srážek než příjmů, tj. k záporné mzdě apod.
V oblasti věcné správnosti provádí více než 80 kontrol.
I

Několikaleté
VYUZIVal1l samočinného
počítače
v obou oblastech činností nám přineslo celou řadu
zkušeností. Z automatizace zpracování informací
máme již dnes velmi dobré výsledky. 'Současně však
přináší různé rozpory_ a potíže. Velmi náročná je
vlastní organizace celého procesu a současně vyžaduje poměrně vysoké kvalifikace a hluhokéznalosti u pracovníků, kteří vytvářejí jednotlivé projekty automatizace.
Získané zkušenosti naznačují, že nejefektivnější výsledky při zavádění automatizace jsou dosahovány pouze tehdy, podaří-li se ji realizovat na
velkém a uceleném úseku činnosti. Zavádíme-li
automatizační prvky pouze na určitém dílčím úseku prací, vzniká (kromě jiných obtíží) velká náročnost na operativní řízení při návaznosti na úseky
druhé. Při uplatňování správných zásad je vždy dosahováno vysokých kvantitativních i kvalitativních
výsledků.
Pouze u našeho ústavu bylo dosaženo na úseku
geodetických výpočtů již statisícových úspor. Kvalita výpočtů je ve většině případech vynikající.
Zkušenosti se zpracováním informací z oblasti
nevýrobní ukazují, že lze při dobře sestaveném a
realizovaném projektu dosáhnout velmi dobrých výsledků i na počítači, který nemá všechny předpoklady ke hromadnému zpracování dat.
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M.: Vyrovnání

nivelačních
sítí metodou
obvodových proudů

Ing. Miloslav Veselý,
Vysoké učení technické,

Vyrovnání nivelačních sítí
metodou obvodových proudů

Brno

Ve 12. čísle časopisu Geodezija i kartografija, Moskva,
prosinec 1964, na str. 14 až 20 je článek autorů V. J.
Lukoševičjuse a A. P. Augustautise "Vyrovnání nivelačních a polygonometrických sítí na statických modelech stejnosměrného proudu". Je v něm vyložena
analogie mezi metodou nejmenších čtverců a mezi zákony Ohmovým, Joulovým a jejich důsledky, a zákony Kirchhoffovými. Soustavy lineárních algebraických rovnic při řešení vyrovnávacích úloh i při řešení velikosti stejnosměrného proudu a napětí v obvodech s lineárními prvky jsou stejné. Vztahy elektrických veličin je možno řešit dvěma způsoby: metodou
obvodových proudů a metodou uzlových napětí.
První metoda je analogická vyrovnání pozorování
podmínkových, druhá vyrovnání pozorování zprostředkujících. V dalším bude pojednáno o metodě
obvodových
proudů, kterou můžeme snadno aplikovat na vyrovnání uzavřených nivelačních sítí.
Její výhoda se projeví při opakovaném vyrovnání
stejných obrazců. Takové případy nastávají velmi
často při měření sedání pozemních či inženýrských
staveb, kdy několikrát opakujeme nivelaci pozorovaných značek na ~sledovaných objektech, víceméně
stejným způsobem, a dodržujeme podle možnosti
stejný tvar nivelační sítě, v níž se mění pouze váhy.
stran nivelačního pořadu.

Má-li vodivá síť více obvodů (obr. 1), pak podle
metody obvodových proudů platí mezi proudy a napětími k-tého obvodu vztah:
m

Rkk.lk-l

Rkm.lm=Ek,
1

V této rovnici značí:
Rkk

-

Rkm lk lm

-

Ek

-

vlastní odpor obvodu k (součet všech'"odporů
obvodu),
společný odpor obvodů k a m (odpor je součástí obou obvodů,
proud k-tého obvodu,
proud m-tého obvodu,
elektromotorická síla k-tého obvodu.

Pqdle prvního Kirchhoffova zákona platí, že součet
proudů v kterémkoliv uzlu sítě je nulový:

Podle druhého Kirchhoffova zákona platí, že součet úbytků napětí v libovolném uzavřeném okruhu
elektrické sítě se rovná součtu elektromotorických
sil E •• zdrojů v něm zařazených. Proudy i elektromotorickou sílu musíme určovat kladně vždy v témž
smyslu. Kladný směr proudu nebo elektromotorického
napětí je možno volit podle předběžné dohody. Pro
kterýkoliv uzavřený obvod tedy platí-

V elektrickém schématu na obr. 1 podle rovnice
(3) značí:
Raa = R1

Těmito dvěma zákony jsou jednoznačně určeny
proudy ve všech větvích uzavřeného elektrického
obvodu, jsou-li známy všechny elektromotorické síly,
resp. svorková napětí zdrojů a všechny odpory. V našem případě se elektromotorické napětí rovná svorkovému napětí zdroje, protože vnitřní odpor zdrojů
je přibližně nulový.

Rab

=
Rac =

Rbb

=

Rbc

=

R2
Rs
R2

R6
Rec = Rs

+ R + Rs
2

+ 8( + R6

+R +R
6

6

Chceme-li podle Kirchhoffových zákonů určit
proudy v síti při známých odporech' a známé elektro-
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motorické síle, musíme vyřešit podle vzorce (3) tento
systém lineárních alegebraických rovnic:
1.

2. 3. -

+ R2 + Ra) . II - R2 . 12- Ra . Ia = E
R2 . II + (R2 + R4 + Rf» .12 - Rf> . Ia = E2
Ra . II - Rf> . 12 + (Ra + Rf> + R6) . Ia = Ea

(Rl
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Jsou tedy totožné rovnice: 4 a 5, 6 a 7, S a 9.
Vzájemným porovnáním zjistíme, že veličině
-

elektromotorická
sila obvodu
IR,
[V]
- úbytek napětí
1 : R = G, [Q-l] ,- vodivost
- odpor
R,
[Q]
I,
[A]
-proud
RI2 = P, [ ] -výkon

l

(4)
v
P
1:P
pv
pvv

Vyrovnání nivelační sítě na obr. 2 můžeme provést
na modelu, sestaveném podle elektrického schématu
na obr. 1. Pro vzájemné srovnávání veličin, získaných
z výsledků nivelace a veličin měřených na modelu,
nutno zvolit měřítka, např.
1 nivelační sestava
= 1000 Q
1 mm odchylky v uzávěru sítě = 100 V
Při vyrovnání větších nivelačních sítí, kde za
jednotku váhy.nebereme 1 sestavu, ale 1 km nivelo·
vané trasy, a kde velikost odchylek U v uzávěrech je
podstatně vyšší, možno zvolit pro modelování tato
měřítka:
1 km délky nivelačního pořadu = 1000 Q
100 mm odchylky v obrazci
= 100 V.
Pro vyrovnam nivelační sítě na obr. 2, jejíž
strany mají váhy Pl, P2, '" P6 a odchylky v uzávě.
rech jsou Ul' U2, Ua, můžeme sestavit normální
rovnice tohoto tvaru: .

1.(~
+ ~+~)Kl-~
Pl
Pa
P2

1

2. - - Kl
~
=- U2

K2-~
K3=
Pa

P2

+ l+ -~ + -~
~
(1

3. --K1l--K2+ 1
Pa
Pf>
=-U3

1

1)

K2

1
-

-

~

Ka

-

Ul

Elektrický model byl sestrojen ze 6 stavitelných
odporů a hodnoty odporů Ri" na nich byly nastaveny
podle ohmmetru Omega I - Metra Blansko v soula.
du se zvoleným měřítkem v reciprokém poměru ku
stanoveným vahám pi,:

=

Pi ; Pl

1 ; 3, P2

=

1 ; 1, P3

=

1 : 3, P4

=

1 ; 2,

Pf> = 1 : 1, P6 = 1 : 2

=

(5)

1
1) K =
-+-+a
Pf>
P6

(1
Pa

Rovnice (4) a (5) mají naprosto stejný tvar.
Protože dále podle prvého Kirchhoffova zákona platí
(obr. 1), že
lze tento vztah srovnat s podmínkou při vyrovnání
nivelační sítě na obr. 2

= 3000, R2 =
Rf> = 1000, R6 =

Ri, : Rl

1000, Ra
2000

=

3000, R4

=

2000,

+

Elektromotorická síla El = -SOV, E2 =
55 V,
Ea = + 50 V byla dodána třemi usměrňovači a stabilizátory typu Metra a měřena při zapojení všech
zdrojů do obvodů. Napětí bylo do obvodů přikládáno
v opačném směru než byl zvolený směr pro výpočet
odchylek U.
Po zapojení všech tří zdrojů do obvodů bylo
provedeno měření nových úbytků napětí na každém
odporu. Tím jsme dostali hodnoty, které přepočteny

Výkon stejnosměrného proudu je dán součinem
napětí a proudu. Při tom proudy ve složené vodivé
síti se vyrovnávají tak, aby. výkon měl minimální
hodnotu:
Tento vztah opět odpovídá základní podmínce
vyrovnání podle metody nejmenších čtverců
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Výsledky z vyrovnání
i

1
2
3
4
5
6

I

Pi,

I

qi

1:3
1:1 I
1:3
1:2
1:1
1:2

3
1
3
2
1
2

I

I

lVi,

Měření na modelu

[mm)

Ri[DJ

I + 0,181
+ 0,20 I
+ 0,41
I

-0,28
-'-- 0,07
-0,15

i

3000
1000
3000
2000
1000
2000

I

[V)
úbytek napětí
nad odpory R,

+ 18,0
+ 20,0
+ 40,5
I

I

-28,0
6,5
-15,0
-
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podle zvoleného měřítka nám dávají příslušné opravy v. Měření bylo provedeno přístrojem AVO-M, na
kterém bylo možno odečítat v použitém rozsahu s přesností na 0,2 V. Porovnání výsledků měření s výpočtem sítě podle MNČ je provedeno v tab. I.
Úbytek napětí uvedený v tabulce byl získán z průměrů dvou měření.
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Obr. 4.

pouze jednoho elektrického obvodu. Tato okolnost
nám pomůže elektrické schéma zjednodušit. Např.
VI = v4' v2 = va, v6 = v7 a v9 = vlO = vn = 12' Velektrickém schématu můžeme vypustit uzel Z a obvod
I + 4 nahradit obvodem o dvojnásobném odporu,
dále vypustit uzel 2 a nahradit ho mezi uzly I a 3 opět
obvodem o dvojnásobném odporu atd. (obr. 4).

4. Vyrovnání nívelaění sítě pro pozorování sedání stavby
ubytoven
Pracovníci katedry geodézie fakulty stavební VUT
Brno provádějí v současné době přesnou nivelaci pozorovaných značek na objektu montovaného skeletu
ubytoven Pozemních staveb za účelem zjištění sedání
stavby. Měření bylo provedeno podle dohody mezi
měřickou složkou, investorem, projektantem a geologem zatím čtyřikrát. Výsledky získané měřením byly
vyrovnány jednak podle metody nejmenších čtverců,
jednak měřením na elektromodelu.
Budova má čtvercový půdorys a její nosná konstrukce je představována 25 svislými pilíři. Do devíti
z nich byly umístěny pozorované značky asi 10 cm
nad základ konstrukce, celkem tedy devět pozorovaných nivelačních značek čepových typu V s opracovanou a vyleštěnou hlavou. Za východiskový bod
byla zvolena nivelační značka na železničním nadjezdu vlečky asi 100 m od stavby, osazená pro jiné účely
několik let před zahájením stavby. Za zajišťovací
body byly zvoleny výškové značky státní nivelace
na budově brněnského krematoria a na budově Cihelen G. K. ve vzdálenostech cca 300 a 500 m. Tvar
nivelační sítě je znázorněn na obr. 4.
Protože jednotlivá převýšení mezi značkami byla
zaměřena stejným počtem nivelačních sestav, byly
~y
všech stran nivelační sítě stanoveny jako l.
K této nivelační síti byl sestrojen ekvivalentní
elektrický model ze standardních odporů TR 560
IK/B a 2K/B. Schéma modeluje na obr. 5. Některé
vypočtené opravy v budou mít stejné hodnoty, protože leží na vnějším obvodu sítě, kde jsou součástí

Do obvodů pak bylo přiloženo napětí podle měřítka zvoleného při měření na modelu v hodnotách
dosažených odchylek z měření příslušné etapy. Na.
uzlech mezi odpory naměřeno snížené napětí. Výsledky měření na modelu jsou uvedeny v tab. II a srovnání naměřených oprav Vi s vypočtenými podle MNČ
je provedeno v tab. III.

I

I. etapa

I II. etapa

(mm)

Dosažené odchylky
v obrazci a

-

+
+

b
c

I
Snížené napětí
ve větvi A
B

(mm)

(mm)

0,84 + 0,30
0,04 ---o 0,18
0,34 + 0,63
(V)

I

(V)

+ 48,6 -18,6
+ 36,2 -10,6
+ 6,0 - 3,8
+ 19,2 + 15,4
3,8
+ 6,0 -48,0

O
D
E
F

III. etapa

-14,4

-

+
+

I

0,23
0,13
0,22
(V)

i

+
+

9,0
13,4
- 1,9
+ 3,6
1,9
-17,4

Při rozboru přesnosti dosažených výsledků můžeme hodnoty získané výpočtem podle metody NSČ
považovat za hodnoty skutečné. Rozdíly mezi hodnotami vypočtenými a naměřenými pak jsou skutečné
chyby hrubšího měření. Střední chyba jednoho měření je

- ±V

m-
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[SiSi]

-d-

-

-

±

V

48

+ 36
56 + 60

- 2 . 10-6 m.
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I. etapa

.
i

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12

II. etapa

lIi

lIi

z vyr.
[mm]

el. měř.
[mm]

+ 0,241
-+ 0,179
+ 0,179
0,241
+ 0,062
+ 0,098
+ 0,098 '
+ 0,062
- 0;036
--,-0,036
-!- 0,036
- 0,036 /

+

I

+
+
+
+
+
+
+
+
;-

:0,243
0,181
0,181
0,243
0,060
0,096
0,096
0,060
0,038
0,038
0,038
0,038

I ..

[m~-']

-2
-2
-':'2
-2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2

lIi

lIi

z vyr.
[mm]

el. měř.
[mm]

-;+
+
-

I

0,096
0,054
0,054
0,096
0,042
0,077
0,077
0,042
0,1I9
0,1I9
0,1I9
0,1I9

- 0,093
- 0,053
-0,053
- 0,093
- 0,038
+ 0,077
+ 0,077
-0,Q38
- 0,120
- 0,120
- 0,120
- 0;120

Metodou obvodových proudů je možno provádět
. vyrovnáIÚ uzavřených nivelačIÚch sítí, která se často
opakují' a' vyskytují se hojně při měřeIÚ sedání po- ,
zemIÚch a inženýrských staveb. K stavbě elektromodelů lze využít standardních odporů, které jsou
běžné na našem trhu. Za zdroje elektromotorickýc~
sil můžeme použít usměrňovače proudu a stabilizátory napětí Tesla, k měřeIÚ sIÚžeIÚnapětí přístrojů
Avomet, AVO M nebo Univo. Změnu váhy některé
nivelačIÚ strany sítě můžeme realizovat výměnou přislušného odporu v obvodu. Změnu' tvaru nivelačIÚ
sítě provedeme' vhodným zapojeIÚm obvodů na elektrickém modelu.
Výsledky měřeIÚ ukázaly, že je možno užít metody obvodových proudů i ve složitějších případech
vyrovnáIÚ uzavřených nivelačních sítí, v nichž velikost odchylek v obrazci může dosáhnout hodnoty
± 10 mm a ~áhy stran nivelačIÚch pořadů mohou variovat v rozmezí, od 0,1 do 3,00, aniž musíme používat
přesnějších a složitějších elektrických měřicích přístrojů.

~

t:tl

+JI

~

+I!

t:tl

+•..

~
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~
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~

+

+

~
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III. etapa

I [~-']..
-3
-I
-I
-3
,-4

Vi

lIi

z vyr.
[mm]

e1. měř.
[mm]

+ 0,047

'+ 0,067
O
O

-4
+1
+1
+ I
+I

+ 0,067
+ 0,047
-0,020
+ 0,023
+ 0,023.
- 0,020
- 0,043
- 0,043
- 0,043
- 0,043

1

+
+
+
+
+
+
-

0,045
0,067
0,067
0,045
0,019
0,018
0,018
0,019
0,043
0,043
0,043
0,043

I[~-']..
+2
O
O
+2
-I
+5
+5
-I
O
O
O
O

[1] Bljhm, J.: Vyrovnávaci počet, ~TL - SVTL, Praha 1964
[2] Bohm, J. - Svoboda, J.: Geometrická nivelace, SNTL,
Praha 1960
[3] ŮSN - 731805: Měřeni posuvů staveb
[4] Rorák, Z.: Praktická fysika, SNTL, Praha 1958
[5] Kleskeň, B.: Merania v rádiotechnike, SVTL, Bratislava
1963
.
[6] Lukoševičjus,
V. J. - Augustautis,
A. P.: Uravnověšivanije nivelirnych i poUgonometričeskich setěj na statičeskich modeljach postolannogo toka, Geodezija i kartogr8.fijač. 12, prosinec 1964
'
[~ Naohtikal,
F.: Teohnioká fysika, Praha, JŮMF 1946

Komplexní přehlídka maďarské výroby geodetických přístrojů a pomůcek na letošním brněnském
veletrhu
Metrimpexchystá
pro letošní brněnský veletrh
dosud největší v Ý s t a v u g e ode ti c k Ý c h P ř ísJ roj ft a po 'm ft c ek. Mají být vystaveny oba
vteřinové teodolity GTE Bl, GTE B3, unIverzální
teodolit GTE CI, tacheometI'ické teodolity GTE Dl,
GTE D2, GTE D3, redukční tacheometry GTA Dl,
GTA D4, 'busolní téoďolity GTE ES, GTE E6, přesný
nivelační
'přístroj
GNI AI, nivelační
přístroje
s automatickou horíZontací GNI B3, GNI B4, GNI
Bs, GNI B6, malé niveia.čnf přístroje Gl'fI Bl, GNI
CI, stavební niveIační přístroje se samočinnou horizontací GNI Dl, GNI D3, tři typy' gyroteodolitft
G1 G2, Gl H2, Gl Bl, měřic'ký stftl GMA 1, GMA 2
a GMA 4 (s diagramovýmeklimetrem),
nivelační
latě, základnové lnvarové latě, optický dostřeďovač,
malá a velká slgnaUzační souprava, sázecí libely,
opti~ké mikrometry, trublcový usměrňovač, vynášecí soupra'Vy, planimetry, polární planlmetry, pantograf a několik drobných pomtl.ce'k.
Upozorňujeme na tuto příležito'st všechny zájemce, .aby při plánování Dávštěvy veletrhu počítali
s návštěvou této přehlídlky maďarských výrhbktl..
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Kartografícký

Predmetom kartografickej revízie v priebehu spracovania kartografického diela je mapa. Ak vychádzame z definície, mapa je zmenšený obraz zemského povrchu v určítom pomere - je to jeho
kolmý priemet. Matematicko-geometrické
vztahy,
obsiahnuté v tejto definícÍÍ (mierka, kolmosť priemetu), stanovujúce vztah mapy k skutočnému zemskému povrchu a opačne, podmieňujú jej pravdivosť čiže objektívnosť. Objektívnost mapy nie je
nemenná, ale závislá od hospodárskych a politických pomerov spoločnosti, v ktorej vzniká a ktorej
slÚži.

Kartografickáprax
zabezpečuje objektívnosť mapy
v redakčnom pláne, v ktorom sú obsiahnuté nielen
zásady pre jej zostavenie, ale aj sposoby, ktorými
sa má jej obsah vyjadriť. Zásady pre zostavenie
mapového obsahu i vyjadrovacie prostriedky, obsiahnuté v redakčnom pláne, predstavujú však vzájomné vzťahy, do ktorých zobrazené prvky mapového obsahu vstupujú len zriedkavo. V skutočnosti
sú tieto súvislosti ovefa zložitejšie, a preto ich
pri každom prípade treba riešiť osobítne. Nakofko
ich podfa rozsahu kartografic:kého diela riešia na
jednotlivých
stupňoch jeho spracovania
viacerí
pracovníci, dochádza prítom aj k uplatneniu nežiadúcej subjektivlty.
Niektorí pracovníci
sa neprávom
dožadujú
spracovania
redakčného
plánu kartografického
diela v ta kom rozsahu, aby sa v ňom našiel "recept" na riešenie všetkých súvislostí, ktoré pri
spracovaní . jeho obsahu možu prísť do úvahy.
Takto spracovaný redakčný plán by bol pre svoj
rozsah v praxi len tažko používatefný, a zdíhavé
i únavné hfadanie "receptov" by nielen že odradilo
užívatefov, ale by bolo i z ekonomického hfadiska
neúnosné.
Teda rámcová
platnosť
redakčného
plánu
umožňuje uplatniť nežiadúce subjektívne názory
pri zostavovaní obsahu mapy, v dosledku čoho táto
stráca
na svojej objektívnosti. Obmedziť vplyv
týchto subjektívnych činitefov na najmenšiu mieru,
zjednocovať ich prejavy, zabezpečovať a strážiť
objektívnosť mapy, to sú hlavné úlohy, ktoré má
zabezpečovať kartografická revízia.
V určítej súvislosti s rámcovou platnosťou redakčného plánu kartografického
diela je aj nejednotnosť v jeho ponímaní. Redakčný plán, výsledok
tvorivej činnosti, potvrdený a schválený zodpovednými pracovníkmi, považujeme v procese spracovania kartografického
diela za objektívny, a teda
pre spracovanie príslušného kartografického
diela
záviizný. Preto nesprávny výklad zásad stanovených
v redakčnom pláne pre zostavenie obsahu pripravovanej mapy nevyhnutne narúša jej obj.ektívnosť.
Z tohoto dovodu je nutné, aby sa v priebehu spracovania kartografického
diela preverovala znalosť
redakčného plánu u tých pracovníkov, ktorí sú poverení spracovanlm diela.

Ing. Ján Bačík
a reprodukční ústav
Bratislava

Nielen obsah mapy, ale aj 'kvali'ta ka'rtografického spracovania je predmetom kartografickej revízie. Jej správné
zhodnotenie predpokladá velké praktické skúsenosti. SÚčasne s kvalit,ou a úplnost!ou kresby skúmameaj kvalitu
a estetiku
montáže popisu. Kvalitu 'kartografického
spracovania hodnotíme na vydavatelskom origináli mapy.
Ziada sa, aby kresba vydavatelského originálu bola
v požadovaných dimenziách, !podla legendy mapy, alebo
podla 7Joznamu dohodnutých značiek. S ohladom na reprodukčné
spracovanie
sa od kresby vydavatelského
originálu v}'žaduje ostrost, sýtost a vyrovnanost
na
celom liste, alebo na celom súbore máp. Pri hodnotení
montáže popisu sa zameriavame v prvom rade na vhodnosť sadzbypre
reprodukciu. Je neprípustné montovať
nekvali'tnú sadzbu. Namontovaná nálepka musí byť čisto
.orezaná,
musí mat dostat'očný
okraj
(najčastejšie
0,2 mm), aby príslušný ná7Jov bol dostatočne oddelený
od dkolitnej kresby. Nálepka sa musí k popisovanému
objektu správne umiestniť. Náleplka nesmie byť poškodená, dopichaná
škrabkou, ani znečistená
lepidlom.
Splnenie týcMo požadaviek kladených na kartografické
práce ovplyvňujú tieto činitele:
aj schopnost pracov'nika,
b j technol6gia spracovania
aj

vydavatelského

originálu.

Schopnosťpr'acovnlka

určujú jeho odborné vedomosti, dlžka praxe a osobné
vlastnosti. Kartografic'kákresba
svojou povahou sa postupne stáva pracovnou doménou žien. Prax potvrdzuje,
že tento druh práce im vyhovuje a sú s nimi najlepšle
skúsenosti. Hlavné zdroje, z Iktorých sa naše pracoviská
zá:sobujú týmito pracovnými s1l8lIDi, sú dvanásťročné
stredné školy. To znamená, že ide o mladé dievčatá,
ktoré majú život pred sebou. SÚ to práve nové rodinné
vzťahy, do ktorých vstupujú vpriebehu
zácvikovej doby,
a ktoré sú príčinou ich odchodu alebo prerušenia pracovného pomeru
práve v období, kedy pro{1u:ktivlta
i ,kvalita ich práce je najvyššia.
Tlet'o okolnosti nevyhnutne ovplyvňujú kvalitatívne
1 ekonomické ukazovatele a zvyšujú nároky na revlzne
práce. Urobenie nápravy v tomto smere umožňuje zavádzanie
progreswnych
technologických
postupov do
kartografickej
praxe,ktoré
dovol1a podstatne skrátiť
zácvik pracovníkovo
Doterajšia prax ukazuje, že pre zvládnutie kresličských techn~k pri kresbe na papier alebo na priesvitné
fólie ('kresba polohopisu, výškopisu, montáž popisu, vyhotovenie tieňovaniaj sa vyžaduje doba troch-štyroch
rokov. Plnenie plánu však núti, aby si pracovník osvojoval techniku kresby priamo v pracovnom procese.
Tak sastáva, 'že sa pracovníkom s nedostatočnou praxou
v záujme dodržania výrobných harmonogram ov pridelujú
náročnejšiepráce,
na ktoré nie 8Ú dostatočne pripravení. Prirod2Jene, kvalita taký,chto prác najčastejšie klesá
pod priemer a sp6sobuje tažkosti v priebehu dalšieho
spracovania kartografic'kého diela.
Schopnost 'pracovníka podmieňujú aj jeho osobné
vlastnosti. Tu sa vyžaduje d6slednosť
a precÍZ'llosť
v práci, zručnost, vnútorná vyrovnanost a vytrvalost
Tieto vlastnosti nie je možné preverit pri prijímaní pra-
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covníka. Ani v zácvlkovej dobe sa odchýlky v tomto
smere nemusla rušivo prejavlť. Naproti tomu pTevážnu
časť týchto vlastností možno v prac'Ovnom 'procese získať,
prípadne plne rozvinúť. V 'každom prípade ne'dostatok
nlektorej z týchto osobných vlastností kresliča sa rušivo
prejavuje v jeho práci.
b) K val i t a k a r t o g r a f i c k é h o o r i g i n á I u

a) k val i t a t I a č e č i a r o v Ý c h p r vk o v
závisí v prvom rade od kvaHty ich kartografického

spracovanla na vydavate!skom orlgináli, ktorý je predlohou pre reprodU'kciu. Rovnakou mierou je kvalita reprodukčného
spracovaniapodmienená
úrovňou tlačovýchpod:kladov.
Rozdiel v hrúJ:)ke medzi vykreslenou
a reprodukovanou čiarou by nemal presahovať hodnotu
O,Dl mm. V d1lsledku nižšej kvality fotoreprodukčných
závisí v značnej miere aj od p'Oužitej technológie.
a fotome'chaniclkých prác, nižšej 'kvality tlačových farleb,
V súčasnej dobe 'sa prl spracovaní vydavatelských ori- ' pa1piera, nedostatočnej 'prípravy stroja 'pre tlač a v neginálov kartografických
dlel používajú' trl sposoby: vymalej miere aj v d1ls1edku opotrebovanosti samotného
kreslovanle na 'papier, vykreslovanle na priesvitnú fóliu
tlačového stroj a, m1lže táto hodnota doslahnúť medze
a rytie do vrstvy.
0,05 mm. Ak k nej prtdáme hrúbku základnej člary
K'vaNtu kresby na papler podmleňujú nlelen schopkreslených kartografických
origlnálov 0,15 mm, dostanosti pracovníkov a ich osobné vlastnosti, 'ale aj mateneme zosilnenie, 'ktoré sa v zrkadle mapy znatelne
riály a kresličské pom1lcky,ktoré
určuje tento výrobný
prejaví 'zvýšenou výraznosťou zosileného prvku v prípostup. Ak možno súhla:siť s názorom, že kartografická
slušnej fal1be, a to na ú'kor os1'atných prv,kov: V tomto
prax sa prlsp1lsobila kvalite papiera, potom značnú časť
ohlade technológia rytia do vrstvy, ktorá zabezpeěuje
nedostatkov v kvalite kartografických
prác treba prlzákladnu hrúDku čiary v medziach od 0,06 do 0,08 mm,
písať na konto IkreslWských pom1lcok, ktorých kvalita
poskytuje repl10dukcii viičšlu toleranciu. No aj tu platia
nedosahuje žiadúci úroveň. Materiály hrotov kresličs'kých
príslušné medze. V opačnom prí'Pade by totiž technopler nemajú ,potrebnú tvrdosť a rýchlo sa opotrebúvajú.
lógla rytia do emulzie stratiila jednu 710 svojich základCastým brúsením sa mení ich' profil, v dosledku čoho
ných predností - jemnosť a ostrosť, a tým aj svoje
sa stávajú neupotrebitelnými,
pretože už nezvládnu jemopodstatnenie.
nosť čiary a kreslených tvarov. Na kvalltu kartograbl Presnosť
sútlače
fického spracovania vydavatelských
originálov vplýva
aj sp1lsob používania 'kresličských pom1lcok. Tu treba
jednotlivých farieb je podmlenená
kvalitou
papiera,
spomenúť nastavovanie hrúbky čiary, kvalitu natreného
jeho správnym skladovaním a prfpravou pre tlač, kvatušu, mieru plnenia hrotov 'pevných vyťahovacích a
litou tlačového stroja, farieb, vhodnosťou prostredia a
vofnoosích pier a nulátok i úhly sklonu týchto pomoprirodzene
aj osobnÝ'mi vlastnosťami a schopnosťami
cok pri kresba.
,(
tlačiara. Presnosť sútlače čiarových prvkov je potrebné
Velmi pohotová a v kartografickej
praxi už prevezvlášť prísne strážlt pri tlači máp velkých mierok, aby
rená technológia priamej kresby na prieh!adné
fólie
sa neporušila ichkartometriciká
hodnota.
využíva materiály akresUčské
pom1lcky podobné tým,
c I Far eb n é s tvá r.n e n i e
ktoré sa používajú pri kresbe na papier.
Najvyššlu kvalitu vydavatelského 'originálu zaisťuje
technológia
ryti a doemuLzie.
Pri tejto techni'ke sa
kresliaci papier alebo priesvitná fólia nahradzuje rycou
vrstvou, vyťahovacie pevné i volnoosé perá a nulátka
rycími strojčekami. Konštrukčné riešenie týchto pom1lcok, možnosť ich 'presného centrovania nad rytý prvok,
spolu s ,kva1'itnou rycou vrstvou a správne vybrúsenou
Ihlou z vhodného materiálu zabezpečujú vysokú kvalitu
rytej situácie mapy. No nasadenie tejto techni'ky vo
všetkých oblastiach kartografiCkej činnosti, odhlladnúc
odpomerne
vysokých nákladov spojených so zakúpením
rycích súprav, sa nejaví účelné. Navyše zložitá organi'zácla
práce v najnl'žších kresllčských útvaroch, ktorU si vynucuje hospodárne využívanie rycích strojčekov, sp1lsobila člastočné ustrnutle tejto techni'ky. Náročné kartografickédlela
sú však aj nadalej predurčené na spracovanle touto technológlou.

Zatia! čo posudzovanle 'kvality vydavaterského originálu
kartografic'kého
dlela je záležitosť
pomerne
úzkeho
kruhu zodpovedných praoovníkov, finálny ,výrobok výtlačok mapy - hodnotí neporovnatelne
širší okruh
rudí, príslušníkov
projekčných
zložlek i vedeckých a
výskumných ústavov. Preto reprodukčnému spracovaniu
ako 'Koneonej fáze v tvorbe a vydaní kartografického
diela 'právom patrí maximálna pozornosť.
Prl revízii reproduk'čného spracovania
kého diela sa zameriavame na'
a) kvalitu reprodukcie či'arových prvkov,
bl presnosť sútlače jednotlivých farieb,
c} farebné stvárnenie.

kartografic-

kartografického diela je dané farebným vzorom, vzorovým
listom (pri mnoholistových
kartografických
dielach),
alebo sa stanoví v redakčnom pláne. Nátlačok kartografického diela, v 'ktorom sa okrem vzáj'Omnej súvls.losti ,prvkov mapového obsahu rozložených do jednotlivých farieb preveruje aj celkové fa:rebné stvárnenle
pred jeho definitívnou tlačou, je pre konečné farebné
vyhotovenie záv1izný.
Kvalitné reprodukčné
spracovanie
viacfarebných
kartografických diel je velmi náročné. Vyžaduje d6s1ednosť v dodržovaní stanovených technológií na všetkých
stupňoch reprodukčného
spracovania, potrebnú odbornosť výrobných pracovníkov avysokú
odbornosť i náročnosť všetkých zodpovedných vedúcich

Estetika je veda o umení, ktorá skúma podstatu umenia,
jeho vzťah ku skutočnosti, met6dy umeleckej tvorby,
kritéria umeleckosti,' druhy a formy umenia. Kartograflciké dielo svojou grafickou výtvarnou charakteristikou je rpredmetom estetického skúmania, samo m1lže
esteticky p6sobit a byť estetické. Pod pojmom estetika
mapy je treba rozumieť harmonické, očiam lahodiace
sklbenie štyroch základných zložiek mapy: polohopisu,
vý"škoplsu, popisu a rámu mapy s mimorámovými údajmi.
Z toho plynie, že každá z uvedených z:ložiek musí byť
estetická akrásna.
Od estetiky kartografického
diela nemožno oddeliť
jeho kvalitu. Nekvalitné dielo nem1lže byť estetické.
Pritom nie je zásadou, že kvalitné musí byť estetické,
čo je zrejmé.· Preto pri skúmaní estetikyprvej
zo základných zložiek mapy - polohopisu - posudzujeme
v prvom rade kvalitu čiaI'ovejkresby,
jej ladnosť a sú-
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vislosť, tvary dohodnutých
značiek, ich vhodnosť pre
vyjadrovanie i zobrazovanie
daných predmetov a Ich
vzájomnú 'súvislosť. Hrubými, niekedy zbytočne zloŽitými, nie'kedy za:sa príliš výraznýmI značkami nemožno
docieliť estetIoký mapový obraz. Správne dlferencovanIe
jednotlivých polohopIsných prvkov pomocou značiek je
doležité, nakofko polohopIs z nich zahrňuje najvllčší
počet. Tu ak~ko~ve'k prehodnotenie
nlektorého Javu sa
okamžite
prejaví
na úkor lných, azda doležitejších
prv.kov. Estetika kartografického
dlela nle je samo-.
účelná, ale naopak musí napomáhať lepšej čitatefnosti
a praV'divOSti mapy.
Prl hodnotení esteHky výškopisu, druhej základnej
zložky mapy, treba vychádzať 'Z účelu mapy a sposobu
jeho vyjadrenia. Prl posudzovaní estetičnosti výškopIsu,
vyjadreného vrstevnIcami, posudzujeme vhodnost ekvIdištancie pre zobrazené územie, správnu volbu hrúbky
základnej
i zO'síIenej vrstevnice,
správnosť a krásu
zobrazenia
skál,
ktoré
tvorIa
najobfažrnejší
prvo'k
v zobrazovaní vefhorského reliéfu, dalej sutí a fadovcov. KombInácia vrstevníc a t1eňovanIa opllť vyžaduje
posudzovať súvIslosť týchto dvoch vyjadrovacich
sposobov nielen po stránke vecnej správnosti, ale aj po
stránke farebného zladenia v závislosti od farebného
riešenia celej mapy. Aj tu platí vzájomná vyváženosť
tieňovanIa a ostatných prvkov. Príliš Intenzívne vytlačené tieňovanie, najmll ak je v tmavej farbe, príIiš
pl'eťažuje mapu, zhoršuje čita'ternOst a robí m'apu neestetickou. A naopak, prImerane vytlačené tieňovanie
vhOdnej farby, v ktorom sú v správnej relácli za:tienené
a osvetlené strany, robí zobrazenle reliéfu názornejším,
čo prirodzene kladne posobí na celkový vzhlad mapy.
Hradiská estetičnostl
reliéfu
zobrazeného
hypsometrIou v 'podstate vychádzajú z farebného
riešenIa
. celej mapy. V nIjakom prípade nesmie byt počas reprodukčného spracovania narušená podstata použitého
hypsometrického
sposobu, nech už ide o Hauslabov
sposob - čím 'vyššie tý!m tmavšie, alebo Sydovov sposob
- čím vyššie, tým svetlejšie, prípadne Peu'kertov princip
vzdušnej perspektívy.
Hladiská estetičnosti
výškopisu
vyjadreného
kombInáciou
hypsometrie
a tieňovania,
alebo hypsometríe a šráf takisto vychádzajú z celkového farebného
riešenia
mapy. No ani tu nemožno
zanedbat sprálTnosť a súvIslost oboch prvkov v závIslosti od účelu mapy. Dokonalé spojenIe tieňovanla
s hypsometrIou je meradlom estetičnosti
1 správnosti
zobrazenia reliéfu týmito výrazovýmI prostrledkaml.
Zatiafčo
sa v estetičnosti vyjadrovani'a polohopisných a výškoplsných prvkov mapy dosIahol značný pokrok, v popise máp možnokonštatovat
stagnácIu.
K tomu v poslednom čase prlstupuje snaha prIsposobiť
písmo mOŽllostiam rýchlo()brátkO'vých ofsetových stro'jov.
Krásny ručný popis máJp 18. a 19. storočia vystrledalo
natrvalo typografic'ké písmo. PopIs, jeho správne .umIestllenIe a zladenie s obsahom je závažným problémom
mapovej tvorby. V sú'vl'sl()stl s tým kartograf1ckej praxI
prlpadá riešit problém vhodného typu písma, jeho čitatefnostl a vhodného umlestnenla.
Prl posU'dzovaní estetlčnosti použitého písma v kartogr'afickom diele treba vyc'hádzat z požiadavIek, aby
písm'o tvoriIo s obsahom mapy jeden harmonický celok.
To znamená, že sa má svojím tvarom čo najvIac k nemu
prImykat, pritom má byt dostat,oČ'lle čitatefné a nie
príIiš jednotvárne. Žlaf, la'tinkové abecedy majú len vo
vef"i malej mIere možnost primykat sa 'k mapovému
obrázu. LepšIe sú na tom písma azbukové. Dokonale
sa k mapovému obsazu primykajú len abecedy arabské,
patrlace medzi abecedy hláskové. Moderné automatické
fotosádzacie postupy vytvá'rajú pre rlešenie problému
kartografického
písma dobré podmlenky, najmll pokia!
ide o ekonomiku vyhotovenla vhodných návrh ov.

Rám mapy uzatvára a dokresluje
mapový obl'az.
Odhliadnúc od matematlokých údaj ov, ktoré musí rám
prI nIektorých mapách obsahovat, požaduje sa, aby bol
jednoduchý a vkusný, aby zbytočne nerozptyloval pozornost užívatela. StrIedmosť 'aj v tomto ohfade je do·
kladom vkusu autora i vydavatefa. Mimorámové údaje
bývajú rozmanité. PO:l!ostávajú z názvu a čísla mapy,
padfa potreby obsahujú rozne číselné údaje vrátane
mlerky
mapy, tirážne
náležItosti,
schémy, dIagramy
a pod. Aj tu sa vyžaduje určitý vkus a zmysel pre
vyVáženost mapy ako celku.
Mapa nIe je náhodllým zhlukom svojich základných
zložIek. Každá z nich podfa účelu mapy plní v nej
svoju funkciu. lch harmO'llleké sklbenie, ktoré spočíva
v Ich vzájomnom vyvážení, je základným predpokladom
mapovej estetiky.

Základom revíznej činnosti je dlhotrvajúee, eielavedomé a plánovité vnímanie a pozorovanie. Vnímanie ako odraz predmetov reálneho sveta vo vedomí človeka, je zložitý a mnohostranný
prOces.
Zakladá sa nie len na pocitoch, ktoré v nás vyvoláva objekt nášho pozorovania, ale aj na minulých skúsenostiach človeka, na jeho minulej praxi.
Minulá skúsenosť a\prax, sú v našom prípade teda
oporou znovupoznávania,
skúmania a hodnotenia
mapových prvkov, a to ako jednotlivo, tak aj v ieh
vzájomných súvislostiach. Kartografická revízia ako
súvislý a plánovitý proces vnímania a pozorovania
nie je pasívny odraz reality mapového obsahu, ale
predstavuje aktívny proces, ktorý sa zakladá na
vedomí povinnosti vnímať mapový obraz a odhalovať diferencie
v zobrazení
jeho jednotlivých
prvkov.
V ka~dom momente revidovania
na naše zmysly
posobí vera pl'vkov, no nevnímame len rovnako. Niektoré vystupujú do popredla, iné ustupujú do pozadia,
do určitej miery splývajú jeden s druhým, vnímame
Ich menej jasno. Podla toho rozoznávame
p r e dme t
v ním a n i a, tj. prvok, na ktorý sa upriamuje naša pozornost, a pozadie, ktoré vytvárajú všetky ostatné prvky
mapy a Ich súvIslosti. Tieto síce posobia na nás v tom
Istom čase, ale v porovnaní s objektom revidovania ustupujú do pozadla. To, čo v danom momente patrí pozadiu,
može sa stat o nejaký čas objektom vnímania. To je závIslé od poradla, v akom jednotlivé prv·ky revIdujeme,
alebo od sposobu revízie vobee.
Tým, že zameriavame našu pozornost na jeden prvok
zložitého obsahu mapy, tento z neho vydefujeme. Toto
vyd e f o van I e predmetu je tým lahšie, čím je predmet vydafovania nápadnejší, a to či už fal'bou, alebo tvarom, a čím sú naše predošlé skúsenostl s tým to predmetom bonatšle. Vyderovanie je nevyhnutný proces poznávania a vkartograf!ckej
revizi! nevyhnutným postupom
v revíziI po prv'koch. Vydefovaniu predmetov v kartografIc:kej revízli napomáha farebnost mapy. Cím je táto
vilčšia ahus~ota
obsahu mapy menšIa, tým je vydelovanie objektov revízie lahšie. Preto sa podstatne fahšle
revidujú nátlačky, ako vydavatefské alebo zostavitelské
originály.
Vnímanie, pozorovanie a či revidovanie, ktoré nle
je ničím iným, ako odrazom objektívnej skutočnosti,
ktorou je v n'ašom. priípade obsah mapy, závisí tiež od
osobnosti kartograf1a revízora, od jeho celkovej životnej
činnosti. Táto závislost kartografickej
revízie od celkového obsahu psychIckého života kartografa revÍZora s3
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nazýva a per cep c i o u. Významnú úlohu pri apercepcii majú vedomosti !kartografa revízora, jeho pred·
chádz,ajúca skúsenosť - prax. Vedomosti a skúsp,nost!
vplývajú predovšetkým na úplnosť revízie. lch vplyvom
1'a vnemy kartografa
'revízora
stávajú
bohatšími
a
mnohostrannejšími
v celom komplexe vzájomných súvislostí prvkov mapového obsahu. Vedomosti a skúsenosti kartografa
revízora vplývajú na rýchlosť revidovani,a. Je dobre známe, aký pomalý, neistý a nerozhodný je 'postup začiatočníka
revizora pri riešení diferencií, na ktoré v pri'ebehu preverovania obsahu mapového diela narazil.
Podstatné miesto v apercepcii zaujíma u kartografa
revízora Vlplyv citov a emócií. City mažu naše vnemy
zostrovať a zbystrovať, no na druhej strane zasa mažu
vnemy kartograt.a. revizora ajde'formovať
alebo úplne
znemolniť. Bad~ný
vplyv na vnímaťJ.ie a revidov,anie
má aj nálada, v 'ktorej revidujeme, teda city, ktoré prežívame v danom momente. V dobrej nálade rychl~šie
a lahšie odhalujeme diferencie v zákrese pTvkov mapového obsahu a v ich súvislostiach. A naopak, v pochmúrnej, skleslej náJ,ade, v stave rozrušenia prehliadneme diferencie, ktoré sa nám v stave vnútornej vyrovnanosti a pohody zdajú samozrejmé. Umenie ovládať
sa, vedieť sa odpútať a nepodať sa účinJkom ci1'ov deformujúcich naše vnemy, je nevyhnutnou
podmienkou
pre správnu a úpl'nú Ikartografic'kú revíziu.
Závislosť vnímania od, zvlášností osobnosti a od
celého psychického života má za následok značne rozdielne výsledky
v kartografickejrevízii.
Vedomosti,
záujmy i návyky - slovom všetko čo charakterizuje
apercepciu, je u revízorovčia:stočne
alebo aj sUne diferencov,ané. To sa prirodzene odráža aj na výsledku
ich práce. Aj ked je individuálnych
rozdielov vo vnímaní vela, je možno vYiIl1edziť v nich niektoré typy,
ktoré sú chaDakteristické pre určité skupiny. Sem patrí
celostné čiže syn tet i c k é vn í m a n i e a detailizujúce čiže a n a I y l' i c k é vn"!"m a n i e. Syntetické vnímanie sa u kartografa
revízora prejavuje výraznejším
nvímaním celkového dojmu a hlavných súvislostí zobrazených javov. Analytický typ vnímania sa na rozdiel od
syntetického
vyznačuje tým, že zreternejšie
rozoznáva
detaily toho čo reviduje, zatiar čo celková súvislosť mu
uniká. Takýto typ kartografa revízora sa vyžíva v maličkostiach, zatial ČO verké odchýlky od redakčnému plánu
mu unikajú. Najproduktívnejšie
vnímanie predstavuje
spojeniekladných
stránok oboch uvedených typ ov. Inými
slovami, je nutné, aby sa pri revÍzii prv'kov mapového
obsahu ,vnímali a posúdili nielen hlavné súvislosti, ale
aj potrebné detaily.
•
Predpokladom správneho a úplného vnfmania je aj
zameranosť.
Zamer,anosť vnfmania na niečo určitého
nazývame p o z o l' n o s ť o u. Jednou zo zvláštnosti pozornosti je sústredenost,
čím sa ro'zumiepredovšetkým
prehlbenie pozornosti. Pozornosť a sústredenosť sú navzájom sp1ité, no nie sú totožné. Ked je kartograf revfzor
pozorný, vníma prvky mapového obsahu najúplnejšle a
najsprávnejšle.
Najúplnejšle Ich porovnáva s pokynml
obslahnutými v redakčnom pláne, rýchlo konštatuje Ich
správnosť a v prípade dlferencH rýchlo a presne rozhoduje o nápravnom
opatrení. Tým sa člnnosť, ktorú
Si kartograf
revfzor vybral podra revírneho postupu,
dostáva do stredu jeho vedomla a zamerlava na ňu
svoju pozol'nosť.
Človek nle je v stave vnímať naraz mnoho objektov.
Rozsah jeho vedomla je ohraničený,. vnfma nejasne tie
objekty, na ktoré nle je bezprostredne zameréllI1ý. Zame,
ranosť a sústredenosť v 'kartografickej revfzll majú povahu úmyselnosti, D'akoEko ide 'O činnost, ktol"Ú sa karto·
graf revfzor -}"ozhodol vykorrať.Úmyselná
pozornost vy-

žaduje značné valové úsilie, pretože kartograf revízor
sa rozhoduje zamerať svoju pozornosť na to, čo nemusí
byť predmetom jeho momentálneho
osobného záujmu.
Kartogr1af revízor 'nemaže natrvalo sl}strediť svoju pozornosť na nehybný, nemeniaci sapredmet,
v našom
prípade prvok mapového obsahu. To však neznamená,
že jeho pozornosť nemaže byť dlhší čas súvlsle zameraná
na obje'kty toho Istého druhu. To je možné preto, lebo
revidovaný druhprv:kov prichádza na raznych miestach
mapy do raznych súvislostí, !ktoré predstavujú v tomto
prlpade :mnenu i :pohyb, čiže dynaml,ku,ktorá
je nevyhnutne
potrebnápre
dlhšie vnímanie toho Istého
prvku. Teda dynamičnosť je jednou z nevyhnutných podmienok stálej 'pozornosti revizora prl kartograflckej
revízli.
Dllležitou podmienkou
pre optimálne
uplatnenie
pozornosti v revízii je aj správne vymedzenle jej rozsahu. Verkosť plochy,ktorú
kartograf
revfzor maže
obsiahnúť, je obmedzená. Č~m je 'plocha mapy, z ktorej
'kartograf
rpvízor v}"deluje a preveruje
revidovaný
prvok, menšia
(ak je vymedzenou plochou štvorec
alebo sektor), alebo užšia (ak je vymedzenou plochou
obdlžni'k], tým je vydelovanle
jasnejšie a úplnejšle.
A naopak, člm je plocha vačšla, tým je vydelovanie
nelstejšle a neúplnejšle. Určitý vplyv na úplnosť a jasnosť vyde'I:ovania má aj tvar plochy, z ktoréj sa vyderuje. Nepravidelné plochy podmieňujú nepravidelný prekryt stálej pozornosti. Preto prlmel'aná ploclJia revldovanej časti mapy vhodného tvaru je jednou z dllležltých
podmienok úplnej a správnej revízie.
V súvi'slosti so skúm'aním 'pozornosti a jej vplyvu
na správnosť a úplnost kartografickej
revízie vystupuje
do popr,edia aj otázka prepájania. Prepájanie je schopnosť prenášať vnímanle ia pozornost pri ukončeni revízle z jednoho prvku na druhý. Prekartografickú
revízlu
nie je podstatná rýchlosť prepájania, ale úplnost. Ako
už bolo povedané vpredchádzajúcom
odstavci, revízia
mapového prvku si vyžaduje stálu pozornosť. Jej časové
rozp1itie je razne a závlsl od rozsahu revldovaného
prvku. Dlž·ka trV1ania 'stálej pozol'llosti vyvoláva vo vedomí 'kar'tografa revízora fixovanle revíznych hladfsk.
Nakorko hradiská, z ,ktorýchkartograf
revízor skúma
daný pl'Vok, sú početné, Ich výmena za iné, nové hladiská· prl revldovaní ďalšieho prvku obsahu mapy sa
neuS'kutočňuje naraz, ale postupne, doznievanfm. Túto
okolnosť treba uvážiť najma pri volbe revízneho systému a veIikostl jednotlivých
častí revidovanej plochy,
Revízny postup i velkost revldovanej častl plochy mapy
majú byť 'volené tak, aby vyžadovali minlmálny počet
prepojení. Prepojenie samo o sebe vyžaduje značné valové úsl1le a umožňuje defol'máclu revíznych hladísk,
ČO má za následok
nesprávnost a neúplnost kartograflokej revfzie.
Opakom stálej pozornosti je pozornost nestála, ktorú
mažu vyvolávat 'v011lkajšiealebo vnútorné popudy. Velmi
slIno odvracajú pozornost náhle, trhané a neočakávané
popudy, nlekedy spájané s emóciami.

Po skonkretizovaní predmetu kartografickej revízie,
revíznych hradísk a psychických procesov, ktoré
kartografická revízia podmieňuje, je nutné zostavit
taký revízny postup, ktorý by zabezpečil optimálne
výsledky.
Kartografická
systémy:
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2.1.

R ev í z i a pop

r v k o c h n a celo

m Iist e

(P-L)

Pri tomto revíznom systéme sa každý prvok reviduje súvisle na celom liste. Poradie prvkov je
závislé od druhu mapy a stanovuje sa v redakčnom pláne (pri mnohalistových
kartografických
dielach), alebo ho s ohladom na druh mapy určuje
príslušný zodpovedný redaktor
pred započatím
vlastnej revízie. Pritom jednotkou revidovanej plochy je celý list, ktorý síce predstavuje pravidelnú,
ale príliš velkú plochu, v dosledku čoho vzniká
velký rozptyl pozornosti pri revidovaní zlava doprava a zhora nadol alebo v lubovolnom smere.
Výhodou systému je možnosť posúdit vyrovnanosť
kresby jednoho prvku na celom liste (pri revízil
vydavatelského originálu). Jeho nevýhodou je velký rozptyl pozornosti, možnosť neúplného vydelenia niektorého prvku v niektorej čas ti lista, čo
v konečnom výsledku znamená neúplnú revíziu.

dáva tento revízny sposob práve tak ako predchádzajúCi možnosť správne posúdit vyrovnanost
kresby jedného prvku na ploche celého listu, posúdit vzájomnú vyváženosť jednotlivých
prvkov
mapy podla účelu (pri revízii zostavitelského originálu). Ďalšou prednosťou tohoto systému je to,

že sektorové čiary tvoria sucasne hranicu niektorých prvkov, teda v rámci sektora možno dobre
a bezpečne ukončit revíziu niektorých
prvkov.
Z tohto dovodu nie je nutný pozdížny a priečny
prekryt pozornosti na hranici sektora. Tento sposob je zvlášt vhodný pri namátkovej revízii.
2.3.

K o m p 1 ex n á r e v í z i a p o s e k t o r o c h
(K-S)

2.2.

R e v í z i a p o 'P r v k o c h
a p o s e k t o r o c h (P-S)

Popisovaný revízny systém vyžaduje i značné vMové
úsilie pri udržovaní stálej pozornosti, v dosledku
čoho sa zvyšuje únava a znižuje výkon revízora.
Preto sa tento revízny systém pre úplnú revíziu
nehodí, možno ho použit pri namátkovej revízii,
alebo pri samokontrole pracovníkom, prípadne pri
pohladovej revízii, v ktorej sa zameriavame skor
na logickú súvislosť zobrazených prvkov, a nie na
·ich úplnosť.
Tento revízny systém predstavuje vylepšený sposob
reví'zie po prvkoch na celom liste. Podstatná nevýhoda predchádzajúceho
sposobu - revízia jedného prvku na ploche celej mapy - sa tu odstraňuje zavedením základnej jednotky revidovanej
plochy - sektora. Sektor je nepravidelná plocha,
ktorú na revidovanom liste mapy vymedzujú markantné situačné čiary, akými sú· vodné toky, hradské, cesty, hranice lesov, ku1túr a podobne. Sektor
sa vymedzuje dostatočne výrazne na oleáte modrou
ceruzkou. Je žiadúce, aby sektory boli pokial možno rovnéťké. Reviduje sa opat po prvkoch, no nie
naraz na ploche celého listu, ale po sektoroch.
Rozptyl pozornosti je s ohladom na menšiu plochu
sektora menší. Nepravidelné ohraničenie jednotlivých sektorov zapríčiňuje nepravidelný pozdížny
a priečny prekryt pozornosti pri revízii zlava doprava a zhora nadol, ako aj v oblasti styčných
čiar sektorov, čím vzniká možnost vynechávky a
je potrebné vll.čšie vMové úsilie pre udržanie stálej
pozornosti. Nakolko sa pri revízii jedného prvku
prechádza účelne z jedného sektora do druhého,

Už sámotný názov tohto revízneho systému naznačuje, že sa revidujú postupne všetky prvky najskor v jednom sektore, a potom v ďalších. Vydelovanie jednotlivých prvkov sa uskutočňuje opať
v podmienkach nepravTdelne ohraničenej a rozne
vefkej plochy, ako pri revízii po prvkoch a po sektoroch, čo zapríčiňuje
nepravidelný
pozdížny a
priečny prekryt stálej pozornosti pri revízii zlava
doprava i zhora nadol, alebo pri revízii v lubovolnom smere i pozdíž sektorových čiar. Tým sa
vytvárajú podmienky pre vynechávky, zvyšuje sa
vMové úsilie kartografa revízora, zvyšuje sa únava
a klesá výkon.

K tomu pristupuje aj podstatne vyšší počet
prepojení podla vzorca Sn. Pn, kde Sn je počet
sektorov a Pn počet revidovaných prvkov. Prepájanie pri prechode z jedného revidovanép.o prvku
mapy na druhý sa uskutočňuje vo forme výmeny
revíznych hladísk. Nakofko revízne hladiská predstavujú zložitý komplex závislostí, zakotvených
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jednak v redakčnom pláne kartografického
diela,
jednak vyplývajúcich zo zložitých súv~lostí mapových prvkov, ich prepájanie, ako to už bolo spomenuté v ods. 1, sa neuskutočňuje okamžite, ale
postupne, pričom úplné prepojenie nastane až
v procese revízie toho' prvku, ktorý si vynútil
nové revízne hfadiská. Tieto sa v priebehu revízie
prvku fixujú vo vedomí kartografa revízora. Preto
časté prepájanie,
ktoré je charakteristické
pre
všetky komplexné revízne postupy, je zdrojom početných deformácií revíznych hfadísk, a tým aj
príčinou nesprávnej
revízie. Z tohto dovodu sa
tento sposob može odporúčať len ako súčasť námátkovej revízie kartografického diela.
2.4.

Ko m p I e x n á

l'

e v í z i a pop

obzor
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vedomí dlhoročnou skúsenosťou. Aj reVlZla kartografického diela je v určitom smysle slova čítaním.
Na rozdiel od normálneho čítania, čítanie mapy
v kartografickej
revízii je vysoko organizovaným
a presne vymedzeným sposobom čítania skutočnosti
daného priestoru, prepísaného do značkového klúča.

ásoch

(K-P)

Predstavuje vylepšený revízny systém komplexnej
revízie po sektoroch. Miesto nepravidelnej plochy
sektora nastupuje
pravidelná
plocha pása. Jeho
vhodne volená šírka (nie viacej ako 10 cm) zabezpečuje najmenší rozptyl pozornosti, aj to len
pri okrajoch. No aj tento minimálny rozptyl pozornosti vša1k do istej miery eliminuje pri.ečny
prekryt pozornosti, ktorý nastáva 'Pri komplexnej
revízii súsedného pása. Priečny prekryt 'Pozornosti
nemá však príliš ve~kú účinnosť, nakolko sa uskutočňuje až po dokončení revízie všetkých prvkov
súsedného pása, kedy revízne hfadisko prvého
prvku je prepájaním užznačne osla'bené. Tu treba
zvlášť pripomenúť, že pozdlžny i priečny prekryt je
pri tomto systéme revízie zfava doprava a zhora
nadol podstatne pravidelnejší, ako pri sektoroch.

Nevýhodou systému je, že podmieňuje značný
počet prepojení, s ktorými sa zvyšuje možnosť deformácie revíznych hfadísk, zvyšuje vofové úsilie
pri zabezpečovaní stálej pozorností, v dosledku
čoho sa zvyšuje únava a klesá výkon revízora.
Okrem toho - tak ako bolo uvedené už pri predchádzajúcom systéme - ani tento sposob nedáva
možnosť správne posúdiť \l'yrovnanosť kresby prvku na celom liste mapy pri revízii vydavatefského
originálu q. sťažuje možnosť posúdit zaťaženie mapy
tým-ktorým prvkom pri revízii zostavitefského
originálu. Preto sa tento revízny sposob nedoporučuje pri úplnej kartografickej revízii.
2.5.

R e v í z i a pop

l'

Vk o c h a

pop

ásoch

(P-P)

Pri tomto revíznom systéme sa reviduje prvok za
prvkom po pásoch postupne na celom liste, zlava
doprava a zhora nadol, teda sposobom obvyklým
pri čítaní, sposo bom pevne fixovaným v našom

Pri kartografickej revízii po prvkoch a po pásoch vzniká pri správnej volbe šírky revidovaného
pása optimálny rozptyl pozornosti od jeho stredu
smerom k okrajom. Pritom aj na okrajoch je pozornosť ešte stále taká, že stačí na jasné a bezpečné vydelenie revidovaného prvku aj v týchto
miestach jej najviičšieho rozptylu. Okrem toho pri
revízii po pásoch a po prvkoch zlava doprava a
zhora nadol sa uskutočňuje pravidelný a optimálny
pozdlžny i priéčny prekryt pozorovania, čo poskytuje velmi vysokú bezpečnosť pri vydelovaní revidovaného prvku v miestach najviičšieho rozptylu
na styku dvoch pásov.
Počas revízie jednéhb prvku po pásoch na
celom liste je dostatok času na vydelenie revíznych hladísk a ich fixovanie vo vedomí kartografa
revízora. Počet vydelení je pri tomto revíznom postupe minimálny a rovný počtu revidovaných prvkov. Dostatok času na vydelenie a fixovanie vyžaduje teda minimálne vypiitie vOle pri zabezpečovaní vydelovania a pri udržiavaní
stálej pozornosti v páse vhodne volenej šírky. Preto tento
revízny systém dáva aj maximálny výsledok, a to
ako po kvalitatívnej, tak i kvantitatívnej stránke.
To je dOležité preto, lebo revízia nie je obmedzená
hodinovou sadzbou, ale počtom prvkov mapového
obsahu, ktoré sa musia bezpodmienečne
všetky
preverit. Ak sa tak nestane, zistenie nedostatku
pocas pohfadovej alebo namátkovej revízie, ktoré
na príslušných dokumentoch kartografického diela
robia další zodpovední pracovníci, je už len otázka
náhody a nie systematickej revíznej činnosti.
Právom teda možno považovať revízny systém
po prvkoch a po pásoch za najlepší a preto sa
odporúča pre vykonávanie úplných revízií jednotlivých dokumentov kartografického
diela
Nie vždy sa revízia jedného prvku uskutoční bez
prerušenia, aj ked je žiadúce, aby týchto prerušení bolo
čo najmerrtej. Kartograf revízor si musí z času na čas
uvorniť očné nervstvo i naplitie celého tela. akrem toho
kaJ;'tograf revízor prerušuje svoju prácu na pokyn vedúceho, alebo z popudu svojho spolupracovníka. V každom
prípade musí urobiť také opatrenia, aby súvislosť revízie
prvku s potrebným pozdlžnym i 'prieooym prekrytom,
ako aj úplnosť revidovaných prvkov boli zaistené.
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Súvislosť revízie prvku Ipriprerušení mOže kartograf
revízor zaistiť naprrklad rak, že na miesto prerušenia
postaví lupu alabo mincu, prípadne iný vhodný predmet,
ktorý bežnepoužívá.
Je žiadúce, aby tento predmet mal
takúto fun'kciu natrvalo. Úplnosť revízie vše'tkých prv'kov
zisťuje kartograf revízor tak, že poradie ich revízie zaznačuje na okraji revíznej oleáty, a každý zrevidovaný
prvok začiarkne. V revízii mnoholistovýchkartograf!ckých diel, pri ktorých poradie revidovaných
prvkov
ostáva nezmenené, sa osvedčili revízne rádiusy, ktoré
pozostávajú zdvoch otáčavýc'h lkruhov spojených nitom.
Na spodnom sú centricky pomocou skratiek v stanovenom poradí vyznačené jednotlivé prvky obsahu mapy,
na hornom sú vyrezané podla potreby odčítacie otvory.
Index nastavenia prvého prvku je vyznačený na zadnej
strane spodného kruhu. Kartograf reví,zor si do príslušného odčítac'ieho otvoru nasadí prvý prvok. Po jeho
zrevidovaní pootočením spodného kruhu sa mu v odčítacom otvore objaví nasledujúci prvok. V prípade prerušeni a práce vždy vřdí, ktorý prvok revidoval, a položený predmet [lupa, minca) mu ukáže, v ktorom mieste
nastalo prerušenie revidovaného prvku.
Kartografická
revízia zostavitelského
i vydavatelského originálu sa robí na oleátach. Ich priesvitnosť je
rOzna, vkaždom prípade však Z'horšuje 'čitatefnosť obsahu revidovaného kartografického
dokumentu. Zhoršená
čitatelnost obsahu revidovaného kartografic,kého dokumentu opat znemožňuje bezpečne posúdiť revidovaný
prvok, prípadne jeho súvislosti s ostatnými mapovými
prv'kami. 'Preto sa neod'porúča napínat pevne revíznu
oleátu na revidovaIiý kartografic'ký
dokument. Vyhovujúci je spOsob pevného upevnenia oleáty zozadu na
severnej strane zostavitelského,
a:lebo vydavatelského
originálu. Správny je spOsob upevňovania oleáty v strede východnej a západnej strany revidovaného originálu
pomocou .spOn. Tento spOsob upevňovania
umožňuje
pohodlné a pohotové odkrývanie oleáty prakticky na
celej ploche revidovanej
mapy okrem úzkeho pásu
v strede. No aj tu je možnosť posunúť spony hore alebo
dolu, ak je potrebné aj tieto miesta pozorovať bez
oleáty,' čo je pre posúdenie vlastnejkresby
alebo pre
riešenie niektorých sl1vislostí niekedy nevyhnutné.
Vyznačenie sektorov, ak sa už pre tento spOsob rozhodneme, alebo pásov na revíznej oleáte, sa má urobiť
dostatočne výrazne farbou, ktorá sa nepoužíva na vyznačovanie vlastných revíznych zá:sahov. Odporúča sa modrá
mastná ceruzka v prípade oleáty s hladeným povrchom.
Na oleáty s matovaným 'povrc'hom stačí aj normálna
modrá ceruzka. Pásy, v 'ktorých sa má urobiť revfzia
po prvkoc'h, majú byť rovnaké k vOli pravidelnému rozptylu pozornosti smerom k ich okraj u a za ieh okraj,
ako aj kvOI1 pravidelnému priečnemu prekrytu.
Pri revízii vydavatelského
originlilu sa vychádza
z predlohy, ktorou je zostavitelský alebo topografický
originál. Tu je žiadúce, aby vyznačené pásy na oleáte
boli rovll1l'ké ako pásy na zostavitelskom origináli. Pri
revízii topografických máp je výhodné využit ako pásy
zemeplsnl1 sieť, a to ako '~i revizi! vydavatelského origlnlilu, tak i nátlačku.

Kartografická revízia je dOležitý pracovný postup
v priebehu spracovania kartografického'
diela. Jej
poslaním nie je naprávať pokazené, ale preverovať
obsah mapy, sjednocovať prejavy tých subjektívnych činitelo.v, ktorí narúšajú
jej objektivnosť.
V posledných desaťročiach sa výrobný cyklus kartografických diel ciacnásobne skrátil v dasledku nových mapovacfch i reprodukčných techník. akrem

teho sa neúmerne zVý'šila farebnost mám a obsah
máp sa stal· neporovnatelne bohatší. Boli objavené
nové výrazové prostriedky, najma pokiaI ide o zobrazovanie výškových pomerov. Mapový obraz sa čím
ďalej tým viac približuje k skutočnosti, a to ak presnostou, tak i názornosťou a sugestívnosťou. Nové
kartografické výrazové prostriedky pre zobrazenie
reliéfu nevyhnutne vyžadujú od kartografa
revízora znalost dalších vedných odborov, ako aj základné znalosti z výtvarného umenia. Tieto v.edomasti kartografa revízora sú nevyhnutné pri vytváraní revJznych hfadísk. Ak ich kartograf revízor
nemá, alebo ak sú neúplné, kartografická
revízia
nemaže byť úplná, v obsahu mapy mažu zostať
nepovšimnuté daležité okolnosti, ktoré sa nemusia
v priebehu ďalšieho spracovania zistiť a objavia
sa až na výtlačku mapy.
Kartografická revízia vyžaduje vnútornú vyrovnanosť, sebaovládanie a zmysel pre zodpovednosť
za zverenú prácu. Vykonávanie akéhokolvek nátlaku za účelom jej skrátenia, i ked toto skrátenie
je v záujme včasného ukončenia kartografického
diela, deformuje revízne hIadiská vo vedomí kartografa revízora, vydelovanie revidovaného prvku
sa stáva neistým, ba niekedy až nemožným.
Kvalitné kartografické dielo je výsledkom svedomitej práce všetkých zúčastnených pracovníkovo
V každom prípade dobre urobená kartografická
revízia je barometromkartografickej
výroby, ktorý
správne a zavčasu potvrdí správnosť vykonaných
prác, alebo signalizuje nedostatky na príslušnom
výrobnom stupni.

Geometrické základy fotogrammetrie. Matematická
knižnice edice pomocné knihy pro žáky, SPN Praha 1966, 150 stran-formátu B 6, 90 vyobrazení, cena
9,50 Kčs.
Před krátkou dobou vyšla tato útlá knížka obohající naší chudou fotogrammetrickou
literaturu.
Autor, vysokoškolský učitel deskriptivní geometrie
a středového promítání, probírá ve dvou statích
základy projektivní geometrie v rozsahu potřebném pro dobré pochopení fotogrammetrických
metod. V dalších dvou statích jsou stručně probrány
základy fotogrammetrie.
V prvních dvou statích se autor přidržuje označení i terminologie obvyklé v deskriptivní geometrii, což je pro daný případ výhodnější a názornější. Ve statích o fotogrammetrii přechází na označení a terminologii v praxi obvyklou, jen snad některá označení například fotostereogram
(namístt>
dvojice), převáděcí přístroj (namísto vyhodnocovací) jsou poněkud nezvyklá.
Knížka je .určena učitelům a profesorům matematiky a deskriptivy na středních školách, ale i
studentům škol pedagogických. Bude však vítanou
pomůckou také praktikům, zajímajícím se o fotogrammetrii. Jak správně autor v předmluvě uvádí
je "teoretickým geometrickým minimem, které by
měl znát každý, kdo se chce zabývat fotogrammetrií ať již v zeměměřictvÍ, nebo v jiných oborech". Lze ji proto doporučit i našim fotogrammetrům.
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Základní měřická a mapová dokumentace
na nerudných lomech

V některých těžebních podl1lcích podléhajících
hornímu zákonu č. 41/57 Sb. o vyuZití nerostného
bohatství, nemají vlastní měřickou službu a na základě výjimky z § 1143 odst. 1 bezpečnostních
předpisů [1] vykonávají tyto práce pověření pracovníci ústavů geodézie a kartografie. Dříve uveřejněný příspěvek [2] byl zaměřen na některé
základní měřické práce, zejména pI'i výstavbě lomů, s upozorněním na povinnost podniků vést a
doplňovat měřickou
a mapovou dokumentaci.
V současné době nebyl vydán žádný předpis, který
by podrobně stanovil měřickou dokumentaci podle
[1], § 1147 a 1148 bezpečnostních předpisů [1]
se zřetelem na provoz nerudných lomů. Byl vydán
jen pro hlubinnou těžbu [3]. Uvádím proto aplikaci
těchto předpisů podle praktických zkušeností, jak
je vyžaduje provoz na nerudnýchlomech.
Ze zmíněného § 1147 bozpečnostních předpisů
cituji: "V každém závodě musí být soubor předepsané měI;ické dokumentace, ze kterého je patrna
povrchová a důlní situace, úložní poměry ložis'ka
a stav zásob v dobývacím prostoru se' zřetelem
k potřebám provozu a bezpečnosti. Důlní měřická
dokumentace musí být doplňována podle skutečnosti nejméně čtvrtletně, povrchová situace alespoil jednou ročně. Povinná měřickú dokumentace
se skládá: ze základní dokumentace, výpočetních
podkladů, ze základních a speciálních půdorysů,
nárysů, podélných a příčných řezi'l, z vlastní evidence stavu a pohybu zásob podle stupně technické
připravenosti ložiska k dobýváni, výrubnosti a znečiStění při dobývání, z podkladů o evidenci vydobytých prostorů, včetně prostorů, které mají být
založeny, z podkladů o pohybu množství vytěženého nerostu na povrchových skládkách nebo odvalech, z dokumentace měřické kontroly. Při ukládání měřické dokumentace je nutno dbát předpisů
o zachování služebního a hospodářského tajemství.
Měřická dokumentace
musí být zaregistrována
v inventární knize měřické dokumentace. Každý
měřický doklad musí mU své inventární číslo."
Pro provoz nerudných lomů je nutno vést a doplňovat zejména tuto základní měřickou dokumentaci:
aj hla v n í k n i h u - to je soubor písemností,
které obsahují všechny základní měřické údaje
nutné ke konstrukci map. V hlavní knize se uvádí
souřadnice polygonových bodů, nákr'Js situace měření, místo a čas měření a odkaz na zápisníky a
jiné podklady. Mohou to být též technické zprávy
o měřických a geologických materiálech, převzatých od jiných organizací, situační a jiné náčrty,
které mohou být podkladem pro vyznačení důlního
díla na mapě. Seznamy sOUřadnic, dobývacího prostoru, měřických a jiných bodů v zájmovém území
a výšky těchtC' bodů musí mít uvedeny souřadnicový a výškový systém, příp. doplněny místopisy.
b) z á P i sní k y - užíváme tiskopisů, předepsaných instrukcí pro hlubinnou těžbu [3] nebo vyda~
ných pro geodetickou službu. Jejich vedení se řídí

Instrukcí pro technickohospodářské
dalšími měřickými předpisy.

mapování

a

c) v Ý poč e t n í pod k 1 a d y - výpočty souřadnic, polygonových a jiných pořadů, protínání, výpočty ploch a kubatur.
d) o s t a t n í - souhrn dokladll o stanovení dobývacích prostorů, o předání a převzetí měřické a
mapové dokumentace, stanovení ochranných pllířů
a bezpečnostních pásem na ochranu objektů a pozemků, vyjádření ke škodám na zařízení apod.
Musí být přiloženy všechny závazné pokyny a rozhodnutí, které jsou podkladem pro zákresy v základních i účelových mapách.

Podle § 1148 bezpečnostní předpisů [1] musí být
v závodě následující mapová dokumentace:
a)

z á k 1a dní

důl ním

apa

v měřítku
na kreslicím papíře s hliníkovou vložkou. Je podkladem pro vyhotovování ostatních účelových map (map technického zařízení, požární, plán otvírky, přípravy a
dobývání aj.). Obsahuje zákres všech těžebních,
geologických, technických a správních objektů a
údajů, výškopisnoua polohopisnou situaci. Podrobnosti o popisu a náležitostech jsou uvedeny v [2]
v bodě 3 - výškopisný a polohopisný plán jako podklad pro vypracování návrhu plánu otvírky, přípravy a dobývání.
1:1000 nebo 1:500 je vyhotovena

b j P o žár ním a p a - vyhotovuje se na otisku
základní mapy a zakreslují se do ní všechny objekty a zařízení, které mají sloužit k rychlé likvidaci požáru nebo mohou být příčinou požáru (po~
žárem ohroženyj. JSou to zejména: veškeré budovy
a hasicí zařízení (hasicí přístroje, vodovodní síť
s udáním průměru potrubí, vodního tlaku, uzávěrů a přípojek a vodního zdroje, jakož i požární
zbrojnice s udáním požárního zařízení); hlavní vypínače elektrického proudu, všechny telefonní stanice v závodě, hlavní uzávěry plynovodů, hlavní
čerpací zařízení a pomocná čerpadla s udáním
výkonu, vodovodní síť, hlavní záchranné cesty,
úkryty a místa první pomoci. Pro způsob vyznačování zařízení a situace užíváme značek, které jsou
přiloženy u směrnic o požárních plánech závodů,
vydaných ministerstvem vnitt'a v r. 1956. Snímek
každé požární mapy se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden je u obvodního báňského
úřadu a musí se nejméně jednou za rok doplňovat.
c) z á k 1 a dní
p 1 á n z á vod u - slouží jako
podklad pro evidenci všech budov a zařízení, pro
projektování rekonstrukcí nebo úprav v závodech.
Vyhotovuje se v měřítku 1:500 nebo 1:1000 podlé
normy ŮSGK "Základní plán závodu".
d) map a dob Ý v a c í h o pro s t o r u vyhotovuje se snímek katastrální
situace v měř.
1:2880 nebo 1:5000 podle vyhl. 260/57 ú. 1.

1966/247

Geodetický a kartografický obzor
roi!. 12 (54), i!íslo 9/1966

248

e) p 1 á not vír k y, pří P r a v y a dob Ý v á n í
- vyhotovuje se podle vyhlášky č. 261/57 Ú. 1. a
měřič provádí kontrolu, zda se práce provádí
v souladu s tímto plánem.
f) z á k 1 a dní
g e o log i c k á map a - znázorňuje rozsah, tvar a uložení ložiska užitkového
nerostu. Rozsah zpracování, měřítko, náležitosti
této mapy i ostatní geologické dokumentace je stanoveno v předpisech pro geologickou dokumentaci,
jako je vyhl. čj. 1000/62 o vedení a doplňování geologické dokumentace a směrnice ÚGÚ čj. 9/62 pro
výzkum a pruzkum ložisek nerostných surovin.
Součástí jsou g e o log i c k éře
z y a pro f i 1 Y
pruzkumných prací, postupu těžebních prací se zákresem geologické situace apod. Vyhotovují se
podle požadavku geologa podniku.
g) j in é ú čelo v é map y - např. map a p 1 án o v a c I (pro potřeby plánovánI prací, která musí
být v souladu s POPD, viz odst. e), map a e v iden c e z á s o b pod 1 e tec hni c k é při P r aven o s t i 1 o ž i s k a pro výpočet technické
přípravy a sledování dostatečného předstihu přípravných prací před těžbou, map a tec hni ckéh o
z a ř í z e n í,
map a
do p r a v n í c h
c es t a jiné. Vyhotovují se podle pokynu podniku,
báňských úřadů, nebo nadřízených hospodářských
orgánu.

Situace musí být doplňována nejméně jedenkrát za
pul roku, k 15. červenci a 15. lednu následujícího
roku. Lhuty stanoví podnik nebo nadřízený hospodářský orgán a za včasné doplňování odpovídá
hlavnI měřič podniku. Otisk základní mapy, předaný obvodnímu báňskému úřadu, musí být doplňován jedenkrát v roce, a to v lednu.
Pro přehlednost evidence map rozdělíme dokumentaci do několika skupin:
A. základní dUlní mapy, profily, řezy a mapy vyhotovené podnikem,
B. mapy a jiné mapové části získané od jiných
organizací,
C. mapy topografické, technické a mapy vydané
orgányÚSGK,
D. měřická dokumentace.
Mapy i měřickou dokumentaci uldádáme zvlášť
podle skupin a lokalit. Evidenční (inventární) čísla jednotlivých částí dokumentace jsou tvořena
podle zásady: číslo nebo značka provozovny, formát dokumentu, pořadové číslo a skupina (např.
HZ-2.345B, což znamená Horní Zadov-formát 2A-poř. číslo 345, skupina-mapa od jiné organizace).
Ukládání dokumentace musí být na vhodných místech zabezpečeno proti ohni, poškození a zcizení.
Veškeré části dokumentace jsou vedeny v inventární knize měřické a mapové dokumentace. Uspořádání rubrik " inventární knize možno upravit
následovně: číslo pořadové, pojmenování, měřítko, formát, skupina, počet otisku nebo listů, evi~
denční číslo mapy, (dokladu), vyhotovil (jménodne), uloženo kde, poznámka (stupeň utajení a
podobně). O částech vypujčených a vrácených vedeme knihu výpií.jček. V záznamu jsou tyto údaje:
evidenční číslo mapy nebo dokladu, počet, vypujčeno dne-podnik nebo oddělení-jméno-podpis
vypujčovatele, vráce-dne-převzal a pO'známka.

Převzaté údaje o trigonometrických,
nivelačních a jiných měřických bodech vedeme ve zvláštní výpií.jční knize nebo lístkovnicích.

Ze stručného přehledu o měřické a mapové doku-.
mentaci vyplývá duležitost vedení základní mapové
a měřické dokumentace pro bezpečný a hospodárný provoz našich nerudných lomu a pískoven. Pokud tuto zpracovávají měřiči z ústavu geodézie a
kartografie, musí být všechny požadavky na rozsah, úpravu, termíny měření a doměřování, přIp.
předání, předměte.m hospodářské smlouvy s těžeb·
ní organizací. Do vydání Instrukce pro měřické
práce na nerudných lomech (kterou připravuje ve
spolupráci s příslušnými nadřízenými ministerstvy
a orgány Ústřední báňský úřad) je nutné se při
vedení a doplňování měřické a mapové dokumentace řídit doporučenou literaturou a předpisy.

[lJ Bezpečnostní
předpisy
pro vyhledávání,
průzkum
a dobývání
rudných a nerudných
ložísek, ÚBÚ ř.j. SODU/58
[2] KUKAČKA: Geodetické práce na nerudní'ch
lomech, GaKO č. 8.
r. 1963. str. 223 až 225
[3] Důlněměřícký
předpís
I čj. 5700162 ÚBÚ o důlněměřické
dokumentaci na hlubinných
dolech
[4] NESET: Jednotné důlní mapy. SNTL 195'3
[5 J MRÁZ: Horní předpisy,
Práce 1959

Vědecké, technické a ekonomické informace
a propaganda
V současné době vystupuje do popředí snaha odstraňovat v mezích maximálních možnosti všechny
zbytečné duplicitní práce. To zvlášť platI pro celou
síť VTEIP a mělo by najít uplatnění i v rámci spolupráce všech státu RVHP. Proto by nebylo has·
podárné ani účelné u každého ústavu tvořit základní středisko VTEIP na úrovni oborového střediska
(OS VTEIP). K tomu však sváděla situace OS VTEIP
při VÚGTK, které bylo nuceno zvát ústavní refe'
renty TEL, aby si přijeli vypracovat rešerše přímo
na OS do Prahy, nebo zasílat soubory originálních
kartotečních záznamu, aby si je základní střediska
ústavu zpracovávala sama.
Dnes JIŽ není čas zabývat se tím, co nebylo
dobré, aniž by to posloužilo věci. Také není doba,
aby se význam VTEIP teprve musel popularizovat,
aby se vedoucí pracovníci o významu teprve informovali. To je snad možné dělat již jen souběžně,
ale adresně při organizování konkrétní výstavby
moderní informační soustavy, ke které patří organizační struktura, materiální a personální vybavení,
dělba práce, přidělování prostředku z dotací i vlastních zdroju, odměňování informačních pracovníků,
koordinování informačních prací a péče o jejich
úroveň, organizování zahraniční spolupráce v ob-
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zkresleným kalkulacím o činnosti a využívání OS.
Nebylo totiž zdaleka využíváno (ani ústavy se neobracely na OS v plné míře), poněvadž nebyly pro
to předpoklady. Tím se ale poškozoval i význam a
důležitost VTEIP pro ústavy, a z toho vznikal i nezájem a téměř žádná podpora této významné a všude jinde oceňované složky, rozhodující v každém
dění kolem nás. Svůj podíl má na tom i skutečnost,
že ústavy dosud nepocítily pravý ekonomický tlak.
Nejsou ani vzácností návrhy na zrušení základního střediska VTEIP u ústavu. I když se to v dnešní době zdá neuvěřitelné, zvláště je-li návrh podán
vedoucím hospodářským pracovníkem, je to především doklad o zaostávání v informovanosti. Bylo
by snad částedným vysvětlením, že OS převezme
přímé dodávání všech informací i mimooborových
pro všechny ústavy včetně knihovních fondů (nebo
ty by snad měly převzít lidové knihovny v místě?).
A když si nepřipustíme starost, že síť VTEIP je ceV socialistické společnosti pro práci takové inlostátní záležitost (nadpodniková)
a její vybudoformační soustavy jsou všechny předpoklady. V nování
je
zakotveno
ve
vládním
nařízení,
přece jenom
vých podmínkách ekonomického řízení národního
je třeba mít starost S tím, že tito vedoucí pracovhospodářství se bez takové regulo\lané soustavy
níci nemohou vůbec znát co přináší tato složka
VTElP nemůžeme obejít. V souvislosti s tím urychvšem,
když je dobře organizována. Již jenom taleně přetváříme naši celostátní soustavu VTEIP,
ková maličkost, kdy často pracovníci potřebují napředevším okruh odvětvových informačních středihlédnout do literatury, nebo si ji na den vypůjčit
sek, včetně vztahů jednotné soustavy knihoven a
a museli by ji osobně vyžadovat a pro ni osobně
celostátní soustavy VTEI. Je tomu tak i v našem
oboru a především u základních středisek VTEIP, chodit do lidové knihovny. A to je často spojeno
i s pomocí při, výběru nebo hledání potřebné intj. na ústavech? Říká se jim základní asi proto, že
formace. Neboť kdyby všichni pracovníci všech
v nich je skutečně základ využívání celé činnosti
by si přímo vyžadovali vše v Praze u OS, kolik by to
sítě VTEIP. Zatím stav působí stísněným dojmem,
bylo oborových informací a materiálů, mimo oborotak asi jako by bylo údělem našeho oboru nějaké
ustrnutí, pramení ci z podřadnosti, či malého vý- vých pak po ruzných mimoresortních zdrojích. Takových a závažnějších příkladů by bylo mnoho,
znamu. Snad takový pocit vzbuzují i budovy, ve ktekteré by v současné a blízké době dokazovaly nerých je větší část ústavů, především VÚGTK. Řešení
uváženost
likvidačních návrhu a snah a jejich okanení však v tom, ŽP. se udělá pouze podrobnější rozmžité realizování. Svědčí to též o tom, že vládní
bor stavu OS VTEIP a okrajově základních středinařízení o vybudování sítě VTEI nebylo u ústavů
sek a jejich významu. Rozbor je nutný a prvním
v plné míře provedeno. To především proto, že nestupněm k dalšímu opatření, ale jen jako pomůcka,
byly vytvořeny podmínky pro plnění všech úkolu
která nemůže vést k žádnému sebeuspokojení.
základních středisek VTEI. To je jako zasadit
Dnes je třeba s urychlením vypracovat celorejabloň do květináče, chtít sklízet prvotřídní jablka
sortní projekt oborové sítě VTEIP s maximálním
i na export a když se toho nedočkáme, navrhujeme
využitím mechanizace a automatizace. Zavádění me- ' likvidaci. To je přirovnání situace našich základchanizace a automatizace si vynucuje centralizaci
ních středisek (ve skutečnosti
funkcí referentu
(ale do únosné míry) a zavedení rychlých spojoVTEI, na kterých se vyžaduje plnění úkolů ukládavacích prostředků.
Využívání mechanizačních
a
ných statutem pro základní střediska), aniž je doautomatizačních prostředků společně s j.1nými složbudováno OS se spojovacími prostředky.
kami v síti VTEIP je dost riskantní, především
Nemohu se smířit s názory a doporuLováním
v pozdější době. Střediska VTEIP, mají-li obstát,
referentům TEl, že se musí "seprat" s nadřízenými
musí být schopna reagovat a předat spotřebiteli poorg~ny o existenci této služby. Referenti TEl mají
žadovanou informaci ihned, nebo ve velmi krátké
přesvědčovat nadřízené vedoucí hospodářské pradobě (což bude větší část požadavků) pomocí dálcovníky o důležitosti této služby á bojovat o pochonopisu - děrné pásky a umožnit rychlou repropení důležitosti těmito pracovníky? To snad by
dukci pomocí elektrického psacího stroje s děmělo být obráceně! Vedoucí pracovníci by měli vyrovačem a snímačem děrné pásky nebo telefonu.
světlovat důležitost a prosazovat zabezpečení i plněNepředvídaných požadavků s vyřizováním téměř na
ní úkolů a od ústředních organizací počínaje. Také
počkání bude stále přibývat. Společné používání
by nebylo správné vybudovat nákladné a moderní
mechanizačních a automatizačních prostředků s jiautomatizované OS a nevytvořit současně podmínky
nými složkami je nebezčpečím častého střetávání
pro odběr a využívání informací u ústavů. To by
zájmů těchto složek v boji o přednost, při snaze
byly nádherné a plné pokladny bez možnosti oběhu
o maximální využití strojů, a to vše často na úkor
peněz.
zainteresovaných. Totéž platí i o spojovacích prostředcích. Domnívám se, že řešení se nabízí v rychPokud se týká zamezování duplicitních prací
lém vybudování OS s maximální mech'anizací a
v činnosti sítě VTEIP, domnívám se, že by bylo
automatizací (i když zatím s využitím služeb ORS),
vhodné zabývat se otázkou vybudování oborového
aby bylo schopno obratem sdělovat veškeré obocentra VTEI v některém socialistickém státě, který
rové informace včetně vypracovaných závěrů, všem
má k tomu nejlepší podmínky, a to za finanční
resortním i mimo resortním žadatelům s přednosti personální pomoci všech ostatních států RVHP.
ním právem základních středisek. K tomu se snaToto oborové centrum vybavit nejmodernější mežit mít vlastní prostředky. Nepodléhat současným
chanizací a autolIliltizací, včetně strojů pro překlá-

lasti VTEIP, metodické usměrňování propagace ve
využívání informací i kontrola plnění základních
úkolů informační soustavy a jejich jednotlivých
článků. To vše nikoliv na papíře, ale ve skutečnosti. Je třeba si uvědomovat, ŽP. bez soustavného
hodnocení a dobře regulovaného toku hodnotných
VTEl není možné zpracovávat hodnotné rozbory,
dobře řídit ani vyrábět. Současně je třeba mít na
paměti, že množství zdrojů informací, jako jsou
vědecké a technické knihy a časopisy, výzkumné
zprávy, patentové spisy atd., neustále narůstá, a
tím i množství informací. Dnes již je nemyslitelné,
aby se v této záplavě informací úspěšně orientovali
i lidé povolaní. V celém světě se proto intenzívně
budují účelné soustavy informací, které mají za
úkol informace rychle získat, kvalitně zpracovat,
a co je velmi důležité i cílem, rychle je dodávat
k využití.
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dání a spojovacích prostředků. Dborová střediska
jednotlivých států by pak z těchto oborových center
reprodukční formou ve vlastním jazyku přebírala
tolik reprodukcí informací, kolik by jich potřebovala pro svou činnost i v potřebném rozsahu pro
základní střediska. Náklady by byly jistě nepoměrně menší než pořizování např. neúplné Literární
hlídky. Takovouto reprodukci získávané informace
[věcně uspořádané) by mohly být buď na děrných
štítcích, děrné nebo magnetické pásce (podle ujednocení v celé síti), s možností další reprodukce
1 u ústavů dálnopisem-Consulem 1552. Názor, že 'by
se pak informace mohly získávat ústavy
a podniky (mimoresortními) přímo z o'borového centra by
nebyl správný, poněvadž kanál informací centra by
se zahltil. Úkolem centra by bylo především shromáždit informace (z celosvětových prameml), zpracovat a lacino předat k distribuci OS jednotlivých států. Požadavky by filtrovalo OS a vyřizovalo
z vlastních informací získaných většinou z oborového centra. Oborová střediska jednotlivých států
by do oborového centra předávala informace k centrálnímu zpracování pouze takové, které by centru
unikaly, nebo jejichž dodávání by bylo smluvně předem dohodnuto. Tím oborová střediska by poměrně málo zpracovávala a mohla se více věnovat vědeckému vyhodnocování a transformaci
na naše
podmínky. Totéž by bylo u základních středisek
ústavů, která by se zaměřovala na tvoření fondů
informací okrajových (mimooborových) a speciálních pro potřeby svého ústavu a dodávání informací
spotřebitelům v potřebném množství reprodukovaných vlastními prostředky (Consul 1552, xerograficky, fotokopie apod.). To je hrubý ideový projekt
jako námět.
Domnívám se, že složka VTEIP u našeho resortu v celostátním měřítku pokulhává nejméně o dva
roky pozadu. Pokud by Sf! srovnávalo ve světovém
měřítku, bylo by zpoždění větší. Proto by snad nebylo účelné snažit se dohánět zpoždění opět improvizací, nemístným šetřením se zaváděním malé mechanizace, která by nakonec ani nemusela být využita, ale skokem při jasném ekonomickém pohledu
s dokonalou znalostí
směru světového rozvoje
i techniky a oproštění od konzervatismu.

Ve dnech 18.-23. dubna 1966 se konalo v Bad 80desbergu (v. NSR) zasedání všech sedmi komisí Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti. Zasedání
mělo za účel shrnout práci jednotlivých komisí od
posledního kongresu a připravit program pro příští
kongres, který se bude konat v roce 1968 v Lausane
ve Svýcarsku. Byla vybrána témata hlavních referátů a referenti pro kongresová jednání. Pro řešení
některých speciálních úkolů byly ustaveny pracovní skupiny odborníků z různých zemí, např. ve II.
komisi byla ustavena desetičlenná
skupina pro

standardní zkoušky fotogrammetrických
měřických
a vyhodnocovacích přístrojů. Jeden den zasedání
byl vyhražen symposiu II. komise, které jednalo
o pI'Oblémech automatizace ve fotogrammetrii.
2. Z jednAní na symposiu
Na symposiu byly předneseny ctyři hlavni referáty,
k nimž byla živá diskuse. Stěžejní myšlenky hlavních referáttl, které můžeme dobře využít i pro zaměření našeho fotogrammetrického
základního výzkumu, jsou stručně vystiženy v následujících poznámkách o jednotlivých referátech.
U. V. Helava, DMI Řím, Itálie:
Teoretická
hlediska
ve f o t o g l' a m m e t r i i.

automatizace

Zodpovědět otázku, jaké jsou cíle a hranice automatizace ve fotogrammetrH, není snadné, ani jednoduché. Uvažujme, například, že cílem automatizace je nahražení činnosti a schopnosti člověka.
Avšak technický rozvoj přináší nové přístroje, nové
přístroje přinášejí člověku nové schopnosti. Potom
vzniknou ovšem nové cíle automatizace a samo~
zřejmě i nové hranice. Problém automatizace ve
totogrammetrli vyžaduje řadu seriózních vědeckých
studií. Jako příklad je uváděnaortofotografie.
Ortofotografie je značným pokrokem v automatizaci,
vYžaduje však rozsáhlý výzkum, teoretický i praktický. Je třeba zkoumat nejen otázky spojené s pořizováním ortofotografií, jako je určování správné
šířky štěrbiny, interpretační
možnosti, teorie chyb
v ortofotografii apod., což jsou otázky teoretické
i technickoekonomické;
avšak je třeba teoretických
i praktických rozbortl správného využití konečných
produktů ortofotografie.
B. Makarovič, ITC Delft, Holandsko:
Ně k t e r é z á k I a dní
ú vah y o a u tom a t iz a ci při
s t e r e o s k o pic k é m vy hod n ocení.
Je proveden pokus specifikovat základní operace
při stereoskopickém
vyhodnocování, definovat jejich vzájemné vztahy a odhadnout jejich vhodn@st
pro automatizaci. Rozhodnutí o automatizování nějakého souboru operací je závislé: 1. na vhodnosti,
která je určena a) správností definice příslušných
operací), b} stavem technických možností; 2. na
požadavcích (ekonomických a jiných). Je konstatováno, že základní operace fotogrammetrického
vyhodnocení mohou být definovány dostatečně správně a je možno přistoupit k jejich automatizaci za
dnešníhO stavu technických prostředků. Jsou však
dosud určité hranice automatizace, zejména v abstrakci snímků, tj. rozeznávání a interpretaci předmětů.
K. Schwidevsky, TH Karlsruhe, NSR:
Hlediska
přístrojového
pri'J.myslu
automatizaci
ve fotogrammetrii

ná

Názory firem na automatizaci, vyrábějících fotogrammetrické přístroje, jsou závislé na výrobním
a hlavně vývojovém programu firem. Je velmi odlišná sitůace v Evropě, kde jsou dlouholeté zkušenosti v jemné mechanica a optice, a v USA, kde
jsou velké laboratoře a kolektivy elektroniků, matematiků a specialistů na komplexní systémy. Širšímu rozvoji automatizace brání mimo jiné také
nákladnost automatických přístrojtl, která slíluvisí
s jejich dlouhodobým vývojem. Také potřeba spo-
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lehl1vých elektronických systémů v automatických
přístrojích není dosud v souladu se spolehlivostí
masově vyráběných jednotlivých
elektronických
komponentů.
Staré tvrzení, že "nejhorší na fotogrammetrii je
fotografie", opět bylo potvrzeno při problémech
automatizování a objevuje se otázka, zda nahradit
fotografii jiným záznamem. Ortofotografie skýtá za
současného stavu techniky určité možnosti pro realizaci automatizace: 1. obchází nejtěžší problém
automat,izace, tj. interpretaci, neboť poskytuje výsledek ve fotografické formě; 2. přidáním automatického měření profilů vytváří možnost komplexní
automatizace; 3. vytváří nový typ map, ortofotomapy, jako kombinaci fotoplánu a vrstevnic spolu
s kartografickými informacemi.
1. C. G. Bonneval, IGN Paříž, Francie:
Cíl e a hra
grammetrii.

n ic e a u tom a t i z a c e \' e fo to·

Je rozebírán současný stav automatizace ve fotogrammetrii, a to z hlediska uživatele přístrojů.
Příprava snímkových informací ke zpracování je
ve fotogrammetrii již dlouho automatizována. Tento úkol řeší všechny klasické vyhodnocovací přístroje, založené na analogovém principu. Přímé vybírání informací ze snímků je mnohem obtížnější
pro automatizování. Zde lze automatizovat určování
polohy na snímku, avšak výběr bodů na snímku,
identifikace totožných bodů na druhém snímku stereodvojice a interpretace bodů jsou mnohem obtížnější pro automatizaci. Lze tedy říci, že vyhodnocení shímků, tak jak je dnes prováděup, není zatím
možno uspokojivě automatizovllt. Automatizace se
však může dobře prosadit při speciálním použití
fotogrammetrie.
LLe dobře automatizovat numerické bod:)Vé vyhodnocení pro potřeby projektování
inženýrských staveb. Všechna netopografická vy·
~žití f~togrammetrie, např. v trojrozměrné geodézii,
Je take možno automatizovat. Automatizovat topografické využití fotogrammetrie umožňuje do určité
míry ortofotografie. Jde zde však o to, jak řešit
otázku zpracování nebo využití konečného produktu. což je v současné době předmětem dlouhých
diskusí mezi odborníky.

Disk,use k uvedeným referátům byla velmi živá,
avšak názory diskutujících se značně různily. To
dokumentuje potřebu dalšího usilovného vědeckého
bádání. Je třeba po obsáhlé studii širších souvislostí provést rozbory problému automatizace po
stránce teoretické i praktické. Některé teoretické
i praktické rozbory je potřebné provádět i u nás.
Jako nejaktuálnější se jeví řešení problémů spoje'
ných s pořizováním a využitím ortofotografií. Univerzální vyhodnocovací stroje, vybavené diferenciálním překreslovačem a zařízením pl'O vyhodnocení výškopisu ekvidistantně přerušovanými profilovými čarami, umožňují kvantitativní a kvalitativní pokrok ve fotogrammetrií. Současné vyhodnocení polohopisu a výškopisu na takových strojích
by zvýšilo produktivitu vyhodnocení a množství
informací, zachycených na fotogramemtricky vyhodnoceném originálu mapy.
Maršík

obzor
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Inductosyn a multisyn
.nové přístroje pro měření úhlů
Heinz Wittke přináší ve Vermessungstechnische
Rundschau, č. 5/1966, s. 189-190 zajímavou informaci [11 o nově ,vyvinutých a již také dodávaných
nových přístrojích pro měřeIií uhlů. Nazývají se
inductosyn a multisyn. Oba přístroje se dají namontovat k ose theodolitů. Odečítání a děrování naměřených údajů se děje prostřednictvím elektronických počítačů. Tyto přístroje jsou vyráběny firmou Del Electronics Corp. v Mount Vernon, N. Y.,
USA. Firma Askania-Werke, Berlin, používá takových přístrojů pro své filmové snímací theodolity
(kinotheodolity) .
Inductosyn, který je patrný z obr. 1, má dva
kruhové prsténcové kotouče, opatřené tištěnými
meandrovitými proužky z mědi nebo ze stříbra.
Kotouče jsou nasazeny s odstupem desetiny milimetru na osu theodolitu. Při měření úhlů otáčí se
jeden (rotor) proti druhému nehybnému (statoru),
přičemž se vytváří při přiložení napájecího napětí
střídavý proud, který se využívá k měření úhlů.

Dílky stupnic jsou vzájemně propojeny a tvoří
uzavřený proudový okruh. V obr. 1 vidíme jeden
pár kotoučů s 360 póly nebo 180 kolísáními proudu
na každé otočení. Při průměru děleného kotouče
3 palců dostáváme měřickou přesnost 5", při průměru 7 palců nebo 12 palců a 360 pólech dosahuje se měřlcká přesnost 3", popřípadě 1".
Rotor (obr. 1) má stejně od sebe vzdálené radiální lamely. Naproti tomu jsou lamely statoru
rozděleny na skupiny, které jsou zapojeny v sérii.
Skupiny mají odstup 1/2 pólu popřípadě 1/2 fáze.
Skupiny jsou uspořádány kvadrantově; každý kvadrant má 4 skupiny; dohromady je natištěno 16 skupin. Toto uspořádání je výsledkem rozsáhlých pokusů a má za účel, aby pří otáčení rotoru proti
statoru vznikala sinusová napětí, bez pozorovatelných vyšších harmonických kmitů.
Kotouče poskytují při vzájemném protáčení
střídavé napětí, jehož fázový úhel ve vztahu k napájecímu napětí se rovná 360násobku úhlu otočení
osy; amplituda je nezávislá na úhlu otočení. V protikladu k optickému měření úhlu fotoelektrickým
snímačem kódOVými theodolity se přitom všechny
dílky stupnice podílejí na výsledku měření. Rozdíly
v dělení, excentricita a justážjsou tím dalekosáhle
vyrovnávány.
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Multisyn, který vidíme na obr. 2 jako hotový sestavený přístroj, má vestavěny oba kotouče inductosynu, které jsou patrny z obr. 1, a dále ještě měřič
fáze, se kterým můžeme měřit a registrovat zlomky
úhlového stupně, totiž 1/1000 stupně. Impulsy jsou
počítány elektronicky, a také podle přání děrovány.

úroveň světové techniky v tomto oboru. Základem
systému je Filmsort Processor Camera model 2000
(obr. 1), která slouží k plnoaut omatickému zhotovování mikrofilmových děrn Ý ch štítků z předloh
do formátu A 1. Peo práci se používají mikrofilmové děrné štítky opatřené přímo neosvětleným

Podle citované informace jsou již V prodeji
následující typy obou uvedených přístrojů:
Velikost průměru děleného kotouče v palcích

Počet
pólů

3
3

144
360
256
360
360

7

7

12

[1] WITTKE,

fL:

Winkelmessung

Vermessungstechnische

mil

Rundschau,

Inductosyn

Měřická
přesnost

10"
5"
2"
2"
1"

und

I

Multisyn,

28, 1966, Č. 5, s. 189-190

políčkem filmu. Po stisknutí tlačítka přístroj automaticky vysune děrný štítek z kasety a provede
jeho osvit, vyvolání, ustálení a vyprání včetně usušení za pouhých 45 sec. Přístroj pracuje se dvěma
poměry zmenšení, a to 24násobným při předlohách
formátu A 1 a 16násobným při předlohách formátu
A 2. Doplňky přístroje jsou čtecí a zpětně zvětšovací přístroj Filmac 200 R (obr. 2) a dupIikační
přístroj Filmsort Uniprinter model 08fJ. Čtecí a zpětně zvětšovací přístroj je vybaven projekční matnicí
formátu A 2, která slouží pro čtení mikrofilmových
štítkll nebo svitků 35mm filmu. Zvětšení přístroje
je asi 15násobné. Zpětné zvětšeniny ve velikosti

Ve dnech 14. až 20. června 1966 uspořádalo ministerstvo těžkého priuIlyslu spolu se Státní komisí
pro techniku a VýzkJlmným ústavem strojírenské
technologie a ekonomiky v Domě kultury pracujících ve strojírenství v Praze 1. mez i n á rod n í
výstavu
reprografických
zařízení.
Této výstavy se zúčastnily nejvýznamnější světové
firmy z USA, NSR, Velké Británie, Rakouslm, Itálie,
Holandska, Dánska a SvfTcal'ska.
Firma 3M Company Mi!1uesota Mining E Manufacturing Co. MBH rUSA-NSR) předvedla na výstavě vlastní mikrofilmový systém s děrnými štítky
Filmsort, který reprezentuje
současnou nejvyšší
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A 2 vyhotoví přístroj z miluofilmu na stisknutí tlačítka během 10 sec. Pro zvětšeniny se používá speciální papír v rolích o šířce 456 mm a délce 72
metrů. Duplikační přístroj slouží k pořizování duplikálLl mikrofilmových
děrných štítků Filmsort
kontaktním
kopírováním
na principu diazotypie.
Pro práci se používají zvláštní děrné štítky se zcitlivěným políčkem filmu.
Z menších kancelářských
rozmnožovacích přístrojů vystavovala firma 3M Company Minnesota
Mining E Manufacturing
Co. MBl-l termografické
přístroje Thermo-Fax Assistent mOdel 170 (obr. 3)
a Thermo-Fax Secretary model '15. První z uvedených přístrojů má velmi malé rozméry, takže je
možno jej umístit na psacím stole. Druhý přístroj
je vhodnější pro zhotovování většího množství kopií.
Kopie vyhotoví oba přístroje během 4 5"RC.

Firma Remington Rand byla na výstavě zastoupena obchodní společností Weigl Buromaschinen,
Wien, která předváděla systém Caps Mikrofilm Remington. K tomuto ~ystému patří mikrofilmovací
kamera PD 1088 MX, kterou lze snímat výkresy na
speciální mikrofilm šířky 35 mm až do formátu
předlohy 1600 X1143 mm. Vysokou mechanizaci pro
zpětné zvětšování z mikrofilmu představuje reprodukční zařízení M 8. Základní jednotku zařízení
tvoří zpětně zvětšovací přístroj M 5, kterým lze pořizovat kopie z mikrofilmů na diazotypický papír
až do formátu A 1. K přístroji je připojen zásobník
diazotypických papírů a zásobník na děrné štítky
s mikrofilmem. Reprodukční zařízení M 8 automaticky přisune citlivý papír formátu A 1 až A 4 podle
zvolené velikosti zvětšeniny na projekční stolek a
na papír promítnRI.hikrofilm
v odpovídajícím zvětšení; regulace osvitu je řízena podle formátu a citlivosti papíru automaticky. Po expozici se kopie automaticky vyvolá. Do zásobníku lze vložit až 200 děrných štítků s mikrofilmem. Počet kopií z mikrofilmů a jejich velikost lze řídit programově pomocí
děrné pásky. Výhodou přístroje je, že pro vyhotovování kopií je možno použít i diazotypické papíry
čs. výroby (n. p. Foma, Blansko).
Z dalších vystavovaných
přístrojů firmy Remington Rand byl zajímavy reprodukční čtecí přístroj Caps V-1, který umožňuje promítnutí mikrofilmového políé:ka na projekční stěnu se zvětšením
až do formátu A O a čtecí a zpětně zvětšovací přístroj 1'S 3K s matnicí 397 X 420 mm a se šesti výměnnými objektivy.
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Mikrofilmovou techniku vvstavovala ro"měž firma Microbox (NSR). Vystaven byl mikrofilmovací
přístroj Microbox MB O ETA/35, který pracuje s 35
milimetrovým neperforovaným filmem a s nímž lze
snímat předlohy až do formátu A O. Přístroj má
automatický posun filmu a výměnnou hlavici pro
zaostřování. Kaseta přístroj8 l'možňuje založení až
30 metrů svitkového filmu. Dále vystavovala firma
jednoduchá čtecí zařízení Microbox ML3 pro kinofilm 35 mm s matnicí 300 X 420 mm a Microbox
ML 4 pro film do formátu 6 X 6 cm a s matricí
300 X 300 mm. Vystaven byl rovněž automat pro
vyvolávání mikrofilmu.
Přístroje, které využívají xerografickou rozmnožovací techniku, vystavovala
firma Rank Xerox
(Velká Británie). Kromě již dříve u nás vystavovaného fotografického xerografického přístroje Rank
Xerox 1385 a zvětšovacího xerografického přístroje
Printer Universal 1824, byl vystaven l,opírovací
automat Rank Xerox COpyfl8 5 BC, který kopíruje
předlohu z negativního nebo pozitivního mikrofilmu
šířky 16 m mnebo 35 cm nebo z mikrofilmového
štítku na pás papíru šířky 61 cm. Zvětšení přístroje
je 15násobné nebo 20násobné. Kopie přístroje automaticky rozřezává na požadovaný formát. Rychlost
kopírování je 6 metrů za minutu. Pro kancelářskou
rozmnožovací techniku výkonem i rozměry plně
vyhovuje přístroj Rank Xerox 914 Copier, který vyhotovuje xerografické kopie formátu A 4 z předloh
téhož formátu. Přístroj je plně automatizován. Rychlost přístroje je 7 jednotlivých nebo opakovaných
kopií za minutu.
Z hlediska praktického
využití při reprodukci
map byly nejzajímavější exponáty firmy Dr. Boger
Duplomat (NSR J. Pro reprodukci menších předloh
vystavovala firma fotokopírovací automaty Duplomat Printa-Matic I a Duplomat Printa-Matic II, které pracují na principu difusní fotografie. Pro reprodukci z knih je upraven přístroj Duplomat BK 4
a Duplomat BK 3. Nevýhodou těchto přístrojů je,
že používají speciální materiál, který nelze nahradit
výrobky n. p. Foma. Novinkou bylo zhotovování aluminiových ofsetových desek difusním procesem na
přístroji Duplomat Transfer P 51. Přístroj zhotovuje
tiskové desky až do formátu 51 X40 cm během 2 minut. Pro zhotovení kopie se používá speciální negativní papír a upravená aluminiová ofsetová fólie.
Univerzálním kopírovacím zařízením jsou kontaktní kopírovací přístroje Duplomat Rectoplan I
(obr. 4) a II. Přístroje jsou vybaveny pro různě
citlivé materiály trojím světelným zdrojem: opálovými žárovkami pro rozptýlené světlo (pro kopírování na reflexní materiály, např. Gevaert-Autoreversal),
bezreflexním
nízkovoltovým
světelným
zdrojem (pro kopírování na plastické fólie a na tiskové desky) a vysokotlakou bodovou rtuťovou lampou (pro kopírování na planografické
materiály).
Všechny tři zdroje mohou být podle potřeby jednotlivě zapojeny. Materiál i předloha jsou v přístroji
přichyceny
vakuovou přítlačnou
deskou. Formát
kopírovací plochy je u Rectoplanu I 42 X 55 cm,
u Rectoplanu II 61 X 66 cm; ve vývoji je kopírovací
přístroj pro formát A O, který by mohl nalézt dobré
uplatnění zejména v menších polygrafických provozovnách (např. v reprodukčních oddílech ÚGK).
Na výstavě předvádělo několik firem kopírovací
přístroje pro diazotypii. K nejzajímavějším
exponátům v tomto směru patřil přístroj Heliocombi
1710, výrobek Hrmy Atlas Delft (Holansko-USA)

1966/253

Geodetický a kartografický obzor
roč. 12 (54). i!lsJo 9/1966

254

a kopírovací přístroje Metem firmy Meteor Apparatebau, Siegen (NSR). Firma Meteor vystavovala
dále velmi účelné zařízení pro ořezávání planografických kopií Meto·Schnitt SE, které by mohlo nalézt uplatnění zejména v reprodukčních oddílech
ÚGK. Jde o elektrickou
řezačku pro jednotlivé
archy papíru až do gramové váhy 150 g/cm2• Délka
nože je 150 cm, výkon 10 až 25 řezů za minutu.
K přístroji dodává firma podložný stolek s osvětlením a prostorem pro odpad papíru. Práce s přístrojem je jednóduchá a zcela bezpečná. Přístroj lze
připojit na normální napětí 220 V.

Automatické programování úloh vyrovnávacího
počtu
Dne 24. 6. 1966 se konal v zasedacím sále ÚSGK
další z řady seminářů, pořádaných Výzkumným
ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým v Praze. Pracovník VÚGTK ing. Charamza
na něm přednesl referát o obecném programovacím systému MNČ-I, jehož návrh a realizace je
výsledkem jeho práce za 2. pololetí 1965. V úvodu
seznámil ing. Charamza účastníky semináře se všeobecnou problematikou automatizace programování
a dfivody jejího zavádění. Uvedl, že v poslední době
dochází ke stálému zlepšování technických parametrů samočinných počítačů, přičemž ceny počítačů
rostou pomaleji než jejich výkonnost. Pro názornost byl uveden příklad porovnání výpočtu souřadnic 200 zhušťovacích bodů na malém počítači
National Elliott 803 B a středním počítači Elliott
503:
Počítač

NE 803 B
E 503

K exponátům, vhodným pro technickou praxi, patřily pomůcky pro kresbu vystavované firmou Rotring (NSR). Nejzajímavější z nich byly plnicí kresličská pera pro stálou tloušťku čáry Rotring Variant. Firma dodává k perům vyměnitelné nástavCe
pro 7 různých tlouštěk čáry; do pera je možno zasadit dva nástavce najednou, takže pero lze použít
pro kresbu dvou druhů čar. Nástavce je možno zasadit do držáku pro kresbu podle šablon i do kružítka pro kresbu kroužků. Do per je třeba používat
výhradně tuše firmy Rotring, které jsou dodávány
v černé, modré, žluté, červené, zelené a hnědé barvě. V současné době vyvíjí firma kresIlčská pera
upravená pro kresbu na plastické fólie, která se na
trhu objeví koncem t. r.
I. mezinárodní výstava reprografických zařízení
byla dokonalou přehlídkou novinek oboru a ukázala
i na možnosti jejich využití v geodézii a v kartografU. Cenné byly zejména informace získané na
úseku mikrofiImové techniky. Výhodné jsou i systémy, které pro rozmnožení z mikrofilmu používají
xerografii.
U příležitosti výstavy byly uspořádány oborové
dny, na nichž přednesli zástupci vystavujících firem referáty o využití reprografických přísti'ojfi a
technik, které účastníkům prakticky předvedli. Ke
kladům 1. mezinárodní výstavy reprografických zařízení patřila i její velmi dobrá výtvarná úroveň a
zejména skutečnost, že většina vystavovaných exponátfi byla v provozu po celou dobu výstavy, takže
účastníci měli možnost si prácI na přístrojích přímo
prakticky výzkoušet.

I
I

I

Přibližná cena
za 1 hod. výpočtu

800 Kčs
5600 Kčs

I
I
I

I

I

čas potřebný
k výpočtu

4 hod.
11 min.

I
I

Cena
výpočtu

3200 Kčs
1120 Kčs

Cena výpočtu na výkonnějším počítači E 503
vychází tedy v tomto případě třikrát menší.
Další důležitou složkou, ovlivňující cenu výpočtů na samočinném počítači, jsou náklady na
sestavení programu, které jsou často velmi vysoké.
Z ekonomických důvodů nebylo proto výhodné využívat samočinných počítačů pro řešení úloh, které
nemají hromadný charakter.
Snaha po snížení nákladů na programování
vedla k vývoji systémů automatického programování. Systémy automatického programování je možno rozdělit na obecné a speciální. Jako příklady
obecného programování
byly uvedeny autokódy
a systémy s jazykem ALGOL 60. Ze speciálních
systémů automatického programování se přednášející zmínil o systému S 1500, který je vhodný k programování maticově formulovaných úloh na počítači Sirius a o systému COGO pro řešení souřadnicových úloh z nižší geodézie na počítači IBM
1620. Kromě systémů s jazykem ALGOL 60 mají
uvedené systémy tu nevýhodu, že mohou být použity pouze pro typ počítače, pro který byly sestaveny. Vedle těchto dvou skupin systémů automatického programování existují systémy s jazykem,
který je tzv. dialektem obecného jazyka. Dialekt je
vytvořen tak, že doplňuje možnost obecného použití jazyka možností jeho výhodného užití k programování úloh užší problémové oblasti.
.Mezi takové systémy patří také programovací
systém MNČ-I, který navrhuje ing. Charamza. Tento
systém umožňuje programovat úlohy z oboru vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Jeho základem je systém EIliott-ALGOL, s Jazykem blízkým
referenční variantě mezinárodního algoritmického
jazyka ALGOL 60. Systém MNČ-I je určen k řešení
obecné úlohy vyrovnávacího počtu a jejích zvláštních případů
(vyrovnání přímých, zprostředkujících nebo podmínkových pozorování aj.). Při
užití systému MNČ-I se programování v podstatě
omezuje pouze na definování vstupních veličin
a na zápis rovnic (oQecně nelineárních), které popisují danou úlohu. Vyjadřovacím prostředkem je
jazyk EIliott-ALGOL. Programovací systém MNČ-I,
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podobně jako jiné systémy automatického
programování, podstatně
snižuje
dobu, a tím i náklady
na programování.
Pro řešení rozmanitých
úloh vyrovnávacího
počtu je, díky svému speciálnímu
zaměření, vhodnější
než jiné programovací
techniky.
Navržený systém lze po menších
úpravách
použít
na libovolném
počítači,
vybaveném
kompilátorem
pro jazyk ALGOL 60. Pro počítače, kde takový jazyk
neexistuje,
je v zásadě možno sestavit
analogické
systémy opřené např. o autokód počítače.
Na závěr svého referátu
uvedl ing. Charamza
příklad využití systému MNČ-I pro vyrovnání
nivelační sítě. V diskusi zodpověděl
přednášející
účastníkům semináře
řadu zajímavých
dotazů.
Referát ing. Charamzy
potvrdil, že se výzkum
automatizace
geodetických
výpočtů
dostal
ve
VÚGTK na vyšší úroveň. Podařilo se překonat
počáteční stadium,
kdy hlavním
úkolem
bylo sestavování výpočetních
programů
pro konkrétní
úlohy
a počítače, což často vedlo k duplicitě těchto prací.
Zásluhou VÚGTK se programování
stalo v podstatě
provozní záležitostí.
Výzkum se nyní může zaměřit
na obecnější
problémy,
ke kterým patří také automatizace programování.
Perspektiva
vývoje na tomto poli do r. 1970 je ve VÚGTK velmi slibná. výsledky
výzkumu
budou
zveřejňovány
na dalších
seminářích.
'
Slaboch

Eduard Imhof: Kartographische Gelandedarstellung. Walter de Gruyter & Co., BerHn 1965, XX.+425 stran, 14 barevných mapových a obrazových příloh, 222 vyobr.
Velká úřední mapování i rozvoj maloměřítkové kartografie daly zvláště od druhé poloviny minulého století
mnoho podnětů k řešení rl1zných 'kartografických
problémů. Jedním z hlavnich je zná'zorňování terénu. Nauka
o terénu a jeho znázorňování je předmětem řady praktických návrhů na řešeni i teoretických úvah, zabývajícich se jednak geometrickými vlastnostmi terénních
tvarl1, jednak kartografic'kými
prostředky
a způsoby,
jimiž mají tyto tvary být znázorněny co nejvěrněji. Kniha Eduarda Imhofa pojednává o ,kartografickém znázorňování terénu a omezujíc se na tento předmět, ponechává stranou otázky, které jsou kartografové
zvyklí
zahrnovat do nauky o terénu. Autor jim totiž věnoval
pozornost ve svých dřívějších pracích, zvláště v knize
Gel!l.nde und Karte (Terén a mapa) vydané v r. 1950,
resp. v r. 1958.
•
Imhofova kniha je 'podrobnou přiručkou, 'která do
nejmenších
detailů vyčel'pává danou tématiku. Jasný
způsob podání umožňuje jeji použití jako učebnice pro
všechny výkonné kartografy. Srovnáme-li ImhOfovo dilo
s dosud nejrozsáhlejší
příručkou kartografic'ké teorie,
s dvoudilnou knihou Maxe Eckerta: Kartenwissenschaft
(Berlin 1921 a 1925), je patrný rozdíl v pojetí dané látky
obou význačných ,kartografl1. Eckert ve svém ryze vědeckém díle vychází z logic'ké stavby kartografie a z rozboru kartografických děl. Syntézou obou výchozích hledisek dospívá k teoretickýlm syntetickým závěrům a vytyčuje příslušné ideální 'požadavky. Imhof, dnes jedenasedmdesátiletý' profesor kartografie
na Vysoké škole
technic'ké v Curychu, vychází z celoživotní zkušenosti
učitele a výkonného kartografa,
jemuž 'bylo znázorňováni terénu předmětem hlavního zájmu. Jeho požadavky
a závěry jsou tedy ověřeny předev:ším praxí, i když jeho
kniha svědči o tom, že autor zvládl a ,kriticky zhodnotil
vše důležité" co k dané tématice bylo publikováno.

obzor

25S

Je nesporné, že topografické,
atlasové, nástěnné
a jiné mapy Edual'da Imhofa představuji nejdokonalejší
kartografická
díla současné doby. Je'jich přednost proti
jiným, i když kvalitním kartografickým
výtvorům spočívá v tom, že Imhof svoje mapy řešil, nikoli jen kreslil.
Je jedním z mála kartografů,
jimž se podařilo uvést
v harmonic'ký soulad obsahovou a formální stránku
mapy, ne1;loťjeho zájem platí stejně geografickému hod~
nocení obsahU a kartografické generalizaci, jako dokona'losti grafidkéhoprovedení
a snaze po uměleckém účinku dila. Praktické zvládnutí problematiky, patrné z Imhofových map, se odrazilo v teoretickém zpracování.
V logic'kém sledu a VYVážených proporcích rozebírá
autor všechny problémy, které při znázorňování terénu
v mapách vyvstávají, vytýká přednosti i slabiny jednotlivým řešením, předkládá zdůvodněné návrhy vlastní a
vyslovuje závěry, s nimiž je těžké nesouhlasit. Navíc
ilustruje jednotlivé problémy .přesvědčujícími
a názornými vyobrazeními, v nichž často staví vedle sebe řešení
správná a nesprávná.
S Imhofovou příručkou by 'se měl seznámit každý
geograf, kartograf a topograf, jehož zájmem je znázorňování terénu, s metodiikou lmhofovy práce pak každý
výkonný kartograf. Je ovšem sporné, zda budoucí vývoj
kartografie
půjde směrem Imhofova požadavku komplexního kartografa. Masový rozvoj výroby map, nepřehledná rozmanitost tématiky, stále rostoucí požadavky
na správnost, bohatstvi a aktuálnost obsahu jsou faktory, které ovlivňují současnou kartografickou
tvorbu
daleko více, nežli snaha vyni,kajících jedincl1 po dokonalém díle, rovnajícím se uměleckému výtvoru. Rostoucí
nároky na obsah ovou stránku mapy jsou ovšem důsledkem toho, že mapa je uživána čím dále ve větší míře
jako poml1cka nejrl1znější činnosti lidí a kartografická
metoda proniká do dalších ~ dalších oborů vědy, techniky i praktického
života. 'Nutným důsledkem tohoto
vývoje je specializace pracovníků, kteří mapu tvoři. Stěží
se může geograf, zaměřený na obsahovou stránku maloměřítkové nebo tematické mapy věnovat se stejnou intenzitou grafickému provedení nebo dokonce grafickým
problémům topografické mapy, ač toto a málo grafické
zručnosti pokládá Imhof za nedostatek těch, kteří se
na tvorbě ma'p podílejí. Profesor Imhof je specialistou
ve znázorňování terénu, které je jen jednou, byť významnou částí kartografie a Imhofova činnost se týká
především alps'kého terénu na ploše Švýcarska. Z toho
také vyplývá, že největší pozornost v knize je věnována
mapám velkých měřítek, pro alpský reliéf a malé území
nejdůležitějším.
Tento 'poznateIť neměni nic na jednoznačném hodnocení Imhofova díla jako vrcholu kartografické tvorby, ani na tom, že jeho příručka je spolehlivým prl1vodcem po všech úskalích, na něž znázorňování terénu v mapách naráží. Je naopak škoda, že
současný masový rozvoj mapové výroby, vyplývající
z praktic1kých požadavků doby, brání mnohdy uplatněni
Imhofových výsledkl1 vždy a všude.
Imhofova příručka je dosud neúplnějši a neJsoustRvnější publikací o znázorňování terénu. Látka je rozdělena do 16 kapitol.
Vývoji kartografic,kého znázorňováni terénu je věnována první 'kapitola. Ve stručném přehledu uvádí
autor význačné příklady znázorňování terénu, od kopečkové metody starověkých a středověkých map, až po
metody 19. století, spočívajici na měření a znázorňující
terénní tvary v ,pl1doryseoh. Novějši obdobi jsou charakterizována' pře'devšim přl:klady ze švýcarské kartografie.
Kapiwla je doprovázena ukázkami st<W'šíchmap velkých
lIllěřít~k.
Další dvě kapitoly jednají o podkladech, na nichž
spočívá moderní znázorňování terénu. Prvni z nich je
věnována topografickým
podkladl1m. Stručný přehled
měřic,kých metod metody měřického stolu, tachymetrie,
fotogrammetrie
je úvodem k pojednání
o přesnosti
(polohové i výškové) měřených bodů a
vrstevnic.
Infol"IIlativni pro kartografa
jsou tabulky,
ukazujícf s jakou přesnosti jsou měřeny body při užití
různých metod. Velkou pozornost věnuje autor přesnosti
kresby vrstevnic. Uvádí různé druhy 'chyb, 'které se při
zákresu vrstevnic vyskytují (především chyby polohnvé
a chybný průběh vrstevnice), rozebirá Koppe-ův vzorec
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a úvádí přípustné odchylky v mapách různých států.
Instruktivní kresby, např. grafické znázornění přípustných tolera;ncí polohových chyb vrstevnic pro různá
měřítka doplňují text.
V závěru kapitoly je pojednáno stručně o mapách
odvozených, pokud slouží za podklady k dalším pracím
kartografickým,
a o chybách, jež se na těchto mapách
vyskytují.
Ve třetí kapitole, týkající se dalších podkladů, se
Imhof dotýká nejprve 'kreslířských náležitostí, platných
pro kartografa.
Ukazuje na důležitost
kreslířských
~chopností pro kartografické
povolání a podává návod,
jak má začátečník postupovat při terénních náčrtech.
Srovnání fotografie a 'kresby na str. 52 a 53 je názornou
ukázkou Imhofova způsobu, jímž abstrahuje podstatné
rysy krajiny. Podobnou pozornost věnuje pak Imhof
leteckému snímku a jeho interpretaci. Pojednává o přístrojích, materiálech,
letových výškách, hlavní pozornost však upíná na rozdílnost leteckého snímku a mapy.
Zmiňuje se také o tzv. fotomapách. Následuje stať o anaglyfech a závěr kapitoly je věnován podrobnému zdfivodnění významu geomorfoIogie
pro kartografa.
Imhof
ukazuje, že ačkoliv při topografickém
mapování není
tento význam rozhodující, roste při postupné generalizaci terénních tvarů. Imhof dokazuje, že při generalizačním postupu se kartograf,
který neovládá nauku
o vzniku terénních tvarů, může dopustit závažných chyb.
Čtvrtá kapitola knihy je l1vodem do nauky o barvách.
Stručně jsou prObrány fyzikální, chemické a fyziologické
aspekty, velká pozornost je věnována psychologii barev.
Imhof sem zařadil i několik pokusů, doprovázených barevhými přílohami, které ilustrují působení barev. Nemenší pozornost věnuje řazep-í barev, přičemž probírá
Ostwaldůvprincip
i tabulky barev Alfreda Hickethiera
z let 1943 a 1952. Další část ,kapitoly obsahuje poznámky
k reprodukčním
barvám, hal'iJllonii barev a kompozici.
Závěr kapitoly řeší tzv. symbolické barvy, v kartografii
hojně užívané, např. užití modrých odstínů pro mapy
srážek, problém tzv. studených barev atd.
Jestliže první čtyři kapitoly tvoří jakýsi l1vod, pojednávající o všem, co kartograf pi'i znázorňování terénu
má ovládat, je kapitola 'pátá l1vodem do vlastní problematiky díla. Imhof v ní podrobně rozvádí l1koly a zvláštnosti kartografického
znázorňování
terénu. Úlohu je
možno formulovat takto: znázornit trojrozměrný zem::;ký
povrch krajiny jako dvojrozměrný půdorysný obraz tak,
aby zobrazení odpovída~o následujícím požadavkům:
a) poloha, tvar a rozměry každé části krajiny mají být
z tohoto obrazu měřitelné nebo vnímatelné;
bJ zobrazení má být názorné jak v detailech,
tak
vcelku;
c) kreslířské provedení má být jednoduché, dobře generalizované; charakter terénních forem má být i při
značné generali:zaci zachován;
d) prvky obrazu mají spolu souviset obsahově i graficky;
e] kresličské a reprodukční
provedení má být pokud
možno hospodárné.
K podrobnému vysvětlení 11lohy užívá Imhof názorných příkladů spojených s vyobrazeními. Na 5 náčrtech
modelu různého horského l1zemí ukazuje vliv měřítka na
názornost zobrazení od měřítka 1 : 5 000 do 1 : 10 000 000.
Kdyby nebylo užito generalizace a zdůraznění tvaru pomocí výrazových wostředků, nevznikla by názornáwapa.
Pojednává a e'Cperimentálně ukazuje vznik prostortivých
představ v uživateli mapy a dokazuje velký význam
smluvených značek (fiktivních, zprostředkovaných],
jež
vyvolávají příslušný vjem. V závěru kapitoly se Imhof
zamýšlí nad složitostí kartografických
problémů. Vyjadřovací prostředky kartografie závisejí na mnoha činitelích, např. na charakteru krajiny, měřítku mapy, na
kvalitě měření a topografických prací, na funkci a l1čelu mapy, na tradici, 'zvyklostech, na znalostech a schop·
nostechkartografa,
na reprodukci a v neposlední řadě
i na finančních a časových možnostech výroby. Cílem
musí být vysoká, měřítku odpovídající přesnost, výrazné
vyjádření forem terénu, názornost a dobrá vnímatelnost,

jednoduchost
a jasnost grafického
vyjádřeni. V této
kapitole vyjadřuje lmhof i své krédo: teorie sama je
šedivá. Důležitější než teorie je při tvorbě mapy její
dobré provedení; užitečná mapa vzniká nejen teoretickou
prací, ale hlavně pečliVým zpracováním, dokonalou kresbou a precízní reprodukci.
Další kapitoly knihy jednají o prostředcích, jimiž
kartograf vyjadřuje terénní tvary. V šesté kapitole jsou
probrány nejjednodušší a zároveň nejpřesnější výrazové
prostředky
pro znázorňOVání terénu kóty. Hned
v l1vodu upozorňuje autor na častý chybný výklad tohoto termínu, při němž se za kótu pokládá bod, ačkoliv
správně se ,kótou rozumí číselný l1daj, k určitému bodu
vztažený. Uvádí rozdíl mezi kótami dynamickými (potenciálními)
a ortometrickými,
jichž se dodnes v mapách většinou užívá. Na několika příkladech ukazuje
rozdíly výškových l1dajů obou druhů kót. Kartografický
význam kót je značný, protože jsou pevnou kostrou mapy.
Mají být vynášeny tak, aby jejich výšky mohly být
z mapy vyčteny rychle a přesně, aby pomohly určit
výškové hodnoty blízkých vrstevnic a aby sloužily k porozumění dalších l1dajlí o blízkých lokalitách. Podrobně
jsou rozvedeny výchozí body rlízných měření evropských
států a připojená tabulka je cennou informací. Pro praktického kartografa je vítanou pomlíckou další tabulkéi.,
udávající optimální počty kót pro mapy rlízných měřítek od 1: 10 000 do 1: 1 mil., a pro různé typy terénu.
Výběr kót je další dlíležitou etapou práce kartografa.
Imhof uvádí dobré a špatné příklady tohoto výběru
a řeší kótování zvláštních případů, např. průsmyků,
kostellí, ledovclí, řek a potoků, jezer. Těžiště kapitoly je
v návodech ke kresbě, k volbě písma, umístění číslic
i názvů apod. Závěr kapitoly je věnován námořním mapám a speciálním případům jejich kótování.
Sedmá kapitola je stručným přehledem strukturních
čar, jichž kartografie užívá k vyznačení průběhu hřbetů,
údolí, říční sítě apod. Pro mapu jsou především pomocnými konstrukčními
čarami, jen při znázorňování ve
schěmat1ckých mapách se vyskytují jako samostatný vyjadřovací prostředek. Osmá kapitola pojednává podrobně
o vrstevnicích a hloubnicích. Vrstevnici definuje Imhof
jako řadu geometrických bodů o stejné nadmořské výšce,
přenesených z povrchu Země do mapy. Podrobně je pojednáno o volbě intervalu jednotlivých vrstevnic v ma·
pách různých měřítek. Výklady jsou doprOVázeny tabulkami, vzorci a nákresy. Generalizace vrstevnic je jako
jedna ze stěžejních otázek znázornění terénu rozvedena
podle jednotlivých měřítek, a to pro mapy měřítek větších než 1:5000, pro mapy od měřítek 1:10000 do měřítek
1 : 100000 a konečně pro mapy měřítek menších. Pravidla pro generalizaci vrstevnic jsou shrnuta do osmi
bodů. Text je doprovázen množstvím grafických ukázek.
Do jakých podrobností jdou Imhofovy iívahy, ukazuje
tabulka síly vrstevnic, v níŽ Imhof doporučuje příslušné
tloušťky vrstevnic pro mapy různých měřítek a různé
barvy, jimiž jsou tištěny vrstevnice. V dalším se Imhof
zabývá způsoby, jimiž lze dosáhnout plastického iíčinku
pomocí vrstevnic.
Zavrhuje starší způsob !Zesilování
vrstevnic se vzrůstající výškou (odpovídající starému
kartografickému
pravidlu - 1l1mž výše, tím temněji] a
ukazuje výhody 1 slabiny stínování vrstevnic, které je
dosud málo užíváno. Zmiňuje se
ID
Taookově metodě stínovaných plastických vrstevnic a o dalších pokusech i jejich nepřesnostech. V závěru kapitoly se pak
Imhof ~bývá významem vrstevnic pro znázornění reliéfu
v mapách různých měřítek.
Dvě další kapitoly, devátá a desátá, představují
okrUh nejvlastnějších
Imhofových problémů: stínování
terénu a znázorňování skal. Na jeho zájem o tento obtížný, ale vděčný okruh otázek, ukazuje' i stránkový rozsah
kapitol. Imhof rozlišuje "Schummerung"
a "Schatten",
pro něž nemá česká kartografie přesné termíny - používají se "tónování" a "stínování". Jako první .označuje
Imhof postup, při němž se terén znázorňuje stupňováním
jednObarevné plochy "tónováním" podle určitého principu. Jako "Schatten" - "stínování", pak postup, při
němž efekt vzniká osvětlením povrchu krajiny. V praxi
pak lze rozeznávat stínování terénu podle principu "čím
výše, tím temněji" nebo podle osvětlených a zastíněných
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ploch. Již v úvodu však upozorňuje
lmhof, že žádný
z těchto způsobů nemůže být nikdy geometricky přesný.
Jeho výhodou je proti vrstevnicím a kótám velká názornost, pro kterou proniká stále více stínování terénu do
moderní kartografie.
V kapitole jsou probírány do podrobností všechny způsoby stínování, využití modelů,
kreslířské provedení a pod. Zevrubně se lmhof zabývá
směry osvětlení kolmými i bočními, od severozápadu a
od jihu. Doporučuje osvětlení od jihu, ja.ko 'přírodě bližší,
i když uznává, že návyky člověka vedou k užívání osvětlení "zleva" od severozápadu. Neméně podrobně se zabývá
vlivem terénních ,tvarů na kr,eslířské provedení. Postupně
vysvětluje generalizační
proces na příkladech
map,
z nichž zvláště zaujme mapa Čech 1: 3000000. Její kresba i reprodukce jsou dokladem, že i při tak malém měřítku je možno zachovat charakteristické 'tvary terénu,
např. i u tak malé části terénu, jako je v tomto měřítku
severozápadní
cíp Železných hor. Tato drobná mapa
ekazuje, jak dobře provedené a dobře vytištěné stínování terénu může poskytnout
názorný obraz krajiny.
Kapitola o stínování je také dosud nejpodrobnějším
návodem k praktickému
kreslířskému
provádění. lmhof
poje1nává o podkladech,
pracovním měřítku, o práci
s kreslířskými pomůckami, o reprodukci stínovaného terénu. Shrnuje výhody a slabiny tohoto dnes .tak důležitého kartografického' prostředku, sloužícího ke zvýšení
názornosti nejrůznějších map, určených především veřejnosti, ale zmiňuje se i podrobněji o fotomechanickém
způsobu stínování; dospívá však k závěru, že nelze dosáhnout dobrých výsledků bez přímé účasti zkušených
kartografů.

barvy zde zeslabit. Tím ovšem opět trpí Výsledný dojem.
Opačným principem, často užívaným, je "čím výše, tím
temněji", dalším pak uvedení modifikace normální spektrální stupnice se stupni: sytě modrozelená, modrozelená,
zelená, žlutozelená, žlutá, různé stupně hnědé až červené. Tato stupnice doznala v různých dalších modifikacích
značného
rozšíření.
Dalšími stupnicemi
jsou
Peuckerova, prodloužená
spektrální
stupnice,
barevné
odstupňování s optimální výškovou plastikou, barevné
výškové odstupňování stínovaných reliéfových map, zeslabená modifikovaná spektrální stupnice aj. V dalším
probírá lmhof stupnice pro hloubkové stupně, při nichž
je užíváno většinou modré barvy. Pokud jde o intervaly
jednotlivých barevných stupňů, nepovažuje lmhof ekvidistantní stupně za příliš výhodné pro praktickou kartografii, ale ani ruzná jiná řešení tohoto problému nepřinesla uspokojivé výsledky (například stejncploché stupně, nepravidelně
se měnící výškové stupně apod.). Za
nejvýhodnější považuje vzrůst stupňů geometrickou řadou. Tak dochází ke stupnici například 50, 100, 200,500,
1000, 2000, 4000 m, která vyhovuje na většině území.
V dalším je věnována pozornost otázce obrysů barevných
ploch, které je mohou zdůraznit, použitelnosti barevných
ploch v mapách různých měřítek, legendám a spolupráci
kartografa s reprodukčním technikem při rozpracování
barevné předlohy pomocí kombinace rastrů do tiskových
barev.

Čtrnáctá kapitola je vyvrcholením autorových úvah
o výrazových prostředcích,
užívaných pro znázorňování
terénu. Pojednává o jejich vzájemném souladu. lmhof
správně konstatuje, že dobrá kombinace a koordinace
Další obsáhlá kapitola je věnována šrafám, i když
výrazových prvků je pro kvalitu mapy rozhodující. Souz moderní mapy tento vyjadřovací prostředek stále více
lad výrazových prvků se ovšem neprojevuje jen po stránmizí. lmhof pojednává o sklonových i stínových šrace grafické, ale především obsahové. lmhof proklamuje
fách, probírá různé teorie, zvláště Lehmannovu, Miiflinpožadavek optimálního
zatížení mapy a ostře odmítá
govu, systém rakouské speciální mapy 1: 75 000. V této
dnes tak rozšířené přeplňování. Jeho závěry platí neposouvislosti se zabývá i problémem matematického určení
chybně pro mapy topografické
a obecně geografické,
ztemnění plochy, což je důležité nejen pro šrafování,
ale i pro užívání rastrů. Rozebírá přednosti i nedostatky
u map tematických však může převážit hledisko obsahové
šrafovacích
metod, jejichž pracnost
je dnes hlavním
a jeho uplatněním může pak oprávněně dojít k přeplnění
důvodem, proč tento dříve oblíbený prvek z mapy mizí.
mapy. Při řešení souladu prvků v mapě vystupuje do
popředí problém generalizace,
umění vyloučit z mapy
Kapitola jedenáctá o znázorňování
skal je zřejmě
ohniskem lmhofova zájmu a celoživotm práce. Autor se
nepodstatné a zduraznit hlavní. lmhof probírá kombinace
v ní detailně zabývá nejen způsoby znázornění skalnarůzných vYÍ'adřovacích prostředků
popisovaných v dří·
tých terénů, ,kde je problematické
užití kót,. vrstevnic,
vějších kapitolách, a to odděleně pro mapy velkých a
stínování i šraf, a kde nastupují kresliřské
speciální
malých měřítek. U map velkých měřítek si všímá předezpůsoby, hraničící s uměleckým projevem, avšak vázané
vším kombinací vrstevnic ·se šrafami, se stínováním,
geomorfologickýmihledisky,
která je nutno uplatňovat,
barevnými vrstvami; u map malých měřítek kombinacemi
aby příslušné znázornění bylo nejen líbivé, ale i správné.
šraf s barvami, barev se stínováním, vrstevnic s barvami
Kápitolu doprovází autor množstvím vlastních
kreseb,
skalnatých terénů, z nichž je patrno, že mu nezůstalo
a vrstevnic se stínováním.
utajeno nic, co má kartograf vědět a umět při znázorKapitola předposlední je věnována krátkým poznámňování alpského a vůbec vysokohorského reliéfu.
kám o kresbě a reprodukci. Je v ní zduraněno, že kartoDrobnější dvanáctá kapitola shrnuje různé způsoby
grafie má vlastní požadavky na reprodukční techniku,
znázornění malých terénních tvarů. Z nich nejpodrobněji
a proto také musí jít svou vlastní cestou. Poslední, šestprobírá autor tzv. klínové šrafy. Kapitola je však ukázkou
náctá kapitola, je věnována výhledum do budoucnosti.
důkladnosti lmhofovy práce. JSou v ní probírány nejAutor v ní podává přehled dosavadního stavu mapováni
různější umělé i přirozené malé terénní tvary, a to i
Země a rozebírá schopnost kartografie dostát všem úkotakové, jež se v mapách vyskytují velmi zřídka. Také zde
lům, jež na ni klade moderní rozvoj společnosti. Všímá
se lmhof nespokojí jen textem, nýbrž zařazuje ke každési v této souvislosti znovu tzv. fotomap, zvláště letecmu terénnímu tvaru ukázku jeho správného znázornění.
kých, jež mohou nahradit mapy velkých měřítek někteTřináctá kapitola je věnována plošným barvám a jerých území, i když trpí známými nedostatky vůči mapě.
jich užití při znázorňování terénu. Protože, býv.á vybarvena
celá plocha mapy, je význam tohoto vyjadřovacího pro>- lmhof v závěru knihy vyvozuje, ·že má-li kartografie
postoupit na nový, kvalitativně vyšší stupeň svého vývoje,
středku velký. Barvami lze charakterizovat
p'estrost kramusí jít nutně cestou zkvalitnění své práce. Toto zkvajiny, výškové stupně, popřípadě
lze kombinovat
obě
alternativy. Barvy mohou bud odpovídat barvám v kralitnění spatřuje pak ve výchově kartografů ke komplexjině, nebo se užívá tzv. symbolických barev. Těžiště úvah
nosti znalostí obsahových a zručnosti kresliřské.
v této kapitole spočívá v řešení barevných hypsometricNa závěr knihy je připojen bohatý seznam literatury
kých stupnic, jichž lmhof rozeznává celou řadu. Lze napřevážně ze západního světa (339 citací], ze sovětské
příklad užít kontrastujících
barev tak, aby vedle sebe
literatury je citován Skvorcov a Zaruckaja a z českých
nebylo užito dvou podobných. Takový způsob umožní
vyjádření velkého počtu stupňů, rozbije však výsledný
publikací "Mapování a měření českých zemí od poloviny
dojem a zcela popře plastickou stavbu mapy. Způsobem,
lB. století do počátku 20. století" (ÚSGK, 1961).
užitým již roku 1847 Sydowem, je princip "čím výše,
Knihu prof. lmhofa by měl číst každý, kdo má rád
tím sVětleji", který sice odpovídá osvětlení krajiny, ale
mapovou tvorbu.
KIS KRÚ Praha
protože hustě osídlené nížiny by byly temné, je nutno
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v nejrůznějších oborech technické praxe, všude, kde se
vyskytují ve výpočtech goniometrické funkce, lze využít
tabulky

CENTI 6/10cc
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(Šestimístné tabulky přirozených
dělení kruhu pro lOCC)

funkcí

v setinném

Šestimístné tabulky goniometrických funkcí - sinus, kosinus, tangens, kotangens v setinném dělení kruhu. Tabulky mají velmi jemný krok pro 10ec (tabelované hodnoty funkcí odpovídají změnám argumentu po 10 setinných vteřinách). Tabulky jsou proto velmi výhodné k výpočtu rúzných geodetických
a trigonometrických
úloh, zejména při použití počítacího stroje.
Tabulky CENTI se také uplatní při projektování,
ních i pozemních staveb, dále v topografii,

trasování a vytyčování dopravfotogrammetrH a kartografii.

512 stran, váz. 65,50 Kčs.
Tabulky CENT! vyšly v teoretické
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Dostanete je ve všech odborných knihkupectvích nebo přímo ve Sti'edisku
technické literatury v Praze 1, Spálená 51
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přístroje:
• teodolity
• tacheometry
• nivelační přístroje
• vybavení měřicích stolů
.,;planimetry
• dvojité vytyčovací hranoly
• měřická pásma
• pantografy atd.

Vývozce:

METRIMPEX
Maďarský podnik zahraničního obchodu
pro výrobky
přístrojového
průmyslu
adresa: Budapešť 62,
poštovní schránka202, Maďarsko
telegramy:
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hodnot goniometrických
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