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Od měřického pásma k družicové
geodézii

předseda

Letošní flok je rokem mnoha významných výročí.
K těmto výročím, která si připomínáme v říjnu, patří vznik samostatnélhočeskoslovenského
státu v roce 1918, který se utvářel pod silným vlivem Velké
l'íjnové socialistické revoluce v tehdejším carském
'Rusku. Druhým významným výročím 'v novodobýClh
dějinách českého a slovenského národa je 10. výra'čí federativního uspořádání ČSSR.
Je správné, že při těchto výročích se vracíme hluboko do minulosti, ale i do nedávných let, abychom
nejen oslavili t01:l0výročí, ale připomněH si běh událostí, které ovlivnily teihdejší dění, zejména abychom uměli nejcennější poučení z historie využít,
uměli si vážit všech hodnot, které nám dává sociahstický stát, a co nejlépe se připravit na řešení našiclh dalších úkolů v nejbližší budoucnosti, ale i nli
uskutečňování perspektivních
úkolů při výstavbě
naší socialistické vlasti. Tato významná výročí jsou
1 podnětem k zamyšlení nad postavením geodetů
'v jednotlivých obdobích. Vyt'voření samostatného
'československého státu, osvobození z národnostního útlaku Rakouska-Uherska přivítali s nadšením
Ivšichni Češi a Slováci. Všeobecná
nespokojenost
'většiny občanů byla s uspořádáním státu, a jeho kapitalistickým řádem. Byl to stát s velkými rozpory
mezi boháči a početnou dělnickou třídou,
z níž
velká část žila v bídě, bez možností uplatnění, bez
možností pracovat. Plostavení zeměměřičů bylo neradostné, těžké. Hlavní jejich činnost v souladu se
'Zaměřením právní úpravy (zákon č. 177/1927
Sb.
o pozemkovém katastru) byla využívána k vykořisťování zemědělců, upevňování soukromokapitalistickýClhvztahů, a to konkrétně pro vyměrovánípozemkové daně jako významné položky pokladny buržoazní republiky.
Nerovné postavení se projevovalo i v přípravě
kvalifikovaný cp kádrů. Úzk~ pojetí zeměměřičské
'služby a podcenění přípravy zeměměřičů vzhledem
na úkoly a další rozvoj společnosti se projevovalo
i v přípl'lavě na povolání. T,ehdejší buržoazní společnost viděla geodeta jako lepšího maturanta, kterému stačí dvouleté doškolování. Avšak zeměměřiči
byli vždy velmi pracovití, učenlivía vždy s touhou
po vědění. Protlo i v tomto období moihly vyrůst vynikající osobnosti, které i na úseku zeměměřické
služby vykonaly kus záslužné práce a významně se
přičinily I{) rozvoj. Mezi přední pat:řili např. Ing.
Křovák, IProf. Ryšavý, Iprl()f.Fiala a další, kteří také
vytrvaI.e bojovali <O rovnocenné vysokoškolské stutlium, ze dvou- na tříleté a později na čtyři roky.
Kapitalistický režim nedbal ani o vybavení zeměměřických pracovišť. Z tehdejších pomůcek a pří"
,strojů převažoval nitkovýplanimetr,
pentagon, pásma, pár vytýček, jen na lepších pracovištích bylo
možno vidět teodolit fy Srb a ŠtyS a zcela výjimeč-

Rudolf Masnica,
KSČ ČÚGK

za

~ě nivelační přístroj. Kancelářské vybavení
bylo
v pravdě his1Jorické.
Uplatnění zeměměřičů ve vyšších
funkcích ve
'Státní službě bylo dáno v drtivé většině příslnšností
'k statkářské agrární straně, která také považovala
Iza doménu ovládnutí pozemkového katastru. Noví
absolventi VŠ se velmi těžko dostávali na odpovídající funkce. Zpravidla začínali jako pomocní :pracovníci, často bez nároku na plat, jen za tzv. diety.
Již vůbec neměli možnost volby umístění, kromě ně\kolika agrárních protekčních synků. Absolventi VŠ
Iměli velmi dlouhou cestu k převzetí jakékoliv odpovědné funkce.
Za dobu 20 let kapitallstic'ké republiky se na obsahu katastrální služby nic nezměnilo. Skutečnost,
že v některýClh obcích na Slovensku bylo zahájeno
'tzv. "nové měření", bylo důkazem, že vládnoucí tří'da potřebovala v těClh1Joobcích vybírat pozemkovou
daň. Poctiví geodeti velmi těžce nesli tento stav
diskriminace a podcenění jejiclh práce. Je známo, že
l\121pomrnanémuprodI.oužení vysokoškolského studia
geodeta ze 3 na 4 roky nebylo tehdejší vládou vyhověno proto, aby respektovala spravedlivé požadavky geodetů, ale proto, že vědeck.otechnický pokrok v,e světě, a to i na úseku geodéziea kartografie a nové úkoly pro investiční politiku přinutily
vládu zabývat se připraveností kádrové
základny
geodetůa
kartografů.'
.
Nová epocha v životě zeměměřičů začíná příchodem Sovětské armády do bojující Prahy akonečné osvobození v květnu 1945. Spolu s výVlOjemspolečnosti mění se i charakter geodetické služby. výIvoj našeho hospodářství a celé společnosti po roce
1945 postavil geodety před náročné úkoly, osidlování pohraničí a realizaci pozemkových reforem. Tyto náročné politickohospodářské
úkoly vyžadovaly
Ikvalitní přípravu kádrů. Zde se od prvních počátků
lpI'ojevila péče KSČ. Při znovuotevření
škol byla
dána možnost řadě současných pracovníků dokončt! si vy,sokoškolské vzdělání, posilnit náborem zdecimované řady geodetů po druhé světové válce. Geoideti vycítili, že ve svobodné zemi vytváří KSČ a
vláda šifloký prostm pro plné uplatnění geodetů a
kartografů, a to v souladu s cíli, jak je před lety vy'tyčil V. I. Lenin (1917) a tak jak je mnozí znali
ze skutečného života SSSR. Proto čs. geodeti a kartografové odpověděli na potřeby telhdejší doby příkladným úsilím a obětavostí při řešení pozemko'vých refmem, osidlování pohraničí, kde stáli v prv'ních řadách boje za nový život naší vesnice. Po vítězství pracujídho
lidu nad reakcí v únmu' 1948
vystoupil do popředí zcela nový velice náročný politickohospodářský
úkol socializace
zemědělství,
přechod k zemědělské velkovýrobě. To vyvolalo obrovské pohyby 've vztazích k výflObním prostředkům,
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v držbě půdy. Úkoly na zeměměřickou službu stále
'narůstaly. V této doibě nutno připomenout význam,nou úlohu čs. geodetů přizákládání
JZD a proto
,k 30· výročí socialistického zemědělství se máme
!čím pochlubit.
S narůstajícími úkoly vyhodnotil ÚV KSČ stav
geodetické a kartografické službY a přijal účinná
bpatření k sjednocení geodetické a kartografické
sluZíby, což bylo realizováno vládním nařízením č.
'1/1954 Sb., o zřízení Ústřední správy geodézie a
:kartografie. V tomto období jsoU založeny i střední
průmyslové šk'oly zeměměřioké, ,které vychovávají
středoškolské ,kádry v oboru geodézie. Přes úspěchy,
kterých bylo dOSla~enov práci sjednocen~ geodetic(kéa kartografické služby, říz'ené Ústřední správou
geodézie a kartografie se i nadále p1'loJevovaly ně'které nedostatky, jakožto pozůstatek kapitalistické
minulosti, zejména ve vztahu k činnosti geodetů
'na Slovensku. Tento problém byl vyřešen před 10
'lety, a to federalizací
geodetické a kartografické
služby.
Pronikavou změnou v ústavním československém
vývoji je přeměna ve stát federální. Tato změna
byla v celostátním měřítku uskutečněna ústavním
zákonem o českioslovenslké federaci, ipřijatým dne
27. října 1968 (zákon č. 143/1968 ,novelizoVlaným
v r. 1970 ve znění zákona č. 125/1970 Sb.). Byly
zřízeny samostatné
geodetioké a kartografické
služby ČSR a SSR (Český úřad geodetický a kartografický,
Slovenský úrtad geodéziea
kartograne), které v souladu s marxisticko-Ienins'kým přístupem lépe ~ohl'edňují obecné a zvláštní, lépe
mohou respektovat rozdílné podmínky a tím kva'litněji plnit územní potřeby jednotlivých oblastí.
Jedním z nejúspěšnějších období v historii geodetické ,a ,kartografické služ.by v CSSR je bez pochyby období od roku 1970, ,kdy do č,ela služeb bylo postaveno nové vedení, v Českém úřadě geodetickém
'ci kartografickém s· ing. František Koubek - nositel Řádu práce a ve Slovenském úřadě geodézie a
Ikartografie s· ing. Ondrej Michalko - nositel Řádu
práce. Od r. 1970 se uskutečnila řada kvalitativních
'~měn, které posunuly soustředěnou geodetickou a
'kartografickou službu i celé odvětví do nové úrovně. Začátek páté pětiletky byl velmi příznivě ovliv'něn jednáním ÚV KSČ z února 1970, ,který přijal
'konkrétní závěry pro další činnost geodetů a kartografů a spolu s rozpracováním závěrů XIV. sjezdu KSČ na podmínky geodézie a kartografie výrazně přispělo k důslednému plnění úkolů pro všechna
'odvětví národního hospodářství. Klíčem úspěClhů nového vedení je důsledné uplatňování vedoucí úlohY
KSČ, pružné reagování na potřeby společnosti, tvůr'čí přístup k plnění nemalých problémů. Pro zvýšehí účinnosti práce čs. geodetů a kartografů, větší
zainteresovanosti pracovníků na plnění stále se zvy'šujících úkolů na úseku geodetických a kartografickýClhprací pro bytovou a investiční výstavbu, země'dělství, průmysl a sluZíby obyvatelstvu byl proveden
přechod na norou organizaci, byly vytvořeny hospoclářské organizace.
V nových podmínkách se výrazně zvyšovala péče
o praeující. Byla věnována zvýšená pozornost jejich

'Všestrannému rozvoji včetně materiálních
podmínek. Byla vybudována řada nových moderně vybavených pracovišť v okresech i krajídh, ale i rekreačních zařízení.
Mezi prvními odvětvími byla provedena racionalizace práce a mzdových soustav a byla dána do po'řádku právní úprava o geodetické službě.
Schválený zákon č. 41/1971 Sb., o geodézii a karÍJografii představuje moderně pojatou právní úpravu
otázek geodézie a kartografie, aby čs. geodeti a
'kartografové mohli pod vedením strany racionálněji a efektivněji nei dosud plnit náročné úkoly při
'v'ýstavbě socialismu naší vlasti. Výsledky pátého
~ětiletého plánu to plně potvrdily. Nová organizace
služby se pln~ osvědčila. Byl zaznamenán nárůst
výkonů 'o 3D %. Oproti předchozím obdobím došlo i
Ik podstatnému zlepšení ve vybavenosti nejmodernější technH~ou. Hodnota základních prostřed,ků
lčiní na jednoho technika více než 55 tis. Kčs a ve
strojnídh investicích více než 30. tis. Kčs. Mezi pří'strojové vybavení patří nejen střední počítač, ale
fada zařízení na úrovni špičkové světové techniky
'v'četně zařízení pro sledování a využívání údajů z1s'kaných z kQsmu.
Podstatného pokroku jsme dosáhli i ve spolupráci s vysokými a středními odbornými školami. Oba
res'OTty se úspěšně podílejí na realizaci nové výchov'ně vzdělávací soustavy. V přípravě absolventů VŠ
'a SOŠ s ohledem na konkrétní požadavky praxe,
v rozvoji vědy a t,echniky jsou prováděna účinná
opatření. Úspěšně se rozvíjí spolupráce i na úseku
vědeckovýzkumné práce a propojení informačního systému se školami i ostatními institucemi.
Mezi slu2íbami ČSR a SSR je velmi úzká spolupráce, koordinace činnosti, pokud jde o celostátní otázky a zahraniční vztahy. Ri!ka:z;em této neformální
'spolupráce je i vZáj,emná družba
podniků, např.
'geodeti Severomoravs'kého kraje s geodety StředosllOvenského kraje, Jihomoravského kraje s geodety
'Západoslovenského kraje a též 'pomoc českých geodetů při tvorbě map velkých měřítek na Slovensku.
Všichni víme, že velkou pomocí a velkým vzorem
'při budování čs. geodetické a kartografické služby
'je geodetická a kartografioká služba SSSR, která
byla a je ochotna pos'kytnout pomoc i radu čs. geodetům. Proto vedle zintenzívňování
spolupráce
'S ostatními
socialistickými státy na prvním místě
'si vážíme dvoustranné úzké spolupráce s geodetic'kou službou SSSR.
Dalším významným mezníkem v činnosti naší
!služby je období tvůrčí práce po XV. sjezdu
KSČ. Rozpracování závěrů XV. sjezdu KSC a
navazujícídh plén postavilo před čs. geodety a kartografy náročné úkoly zejména ve spojení se zabezpečováním úkolů na úseku e'vidence nemovitostí 'zavedení racionálního systému evidence nemovitostí, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu
'v souvislosti s novými zemědělskými a lesními zá'kony, tvorby a údrtby map: velkých měřítek, zabez'pečení prací na úseku inženýrské geodéziepro
rozhodující stavby, 'zkvalitnění služeb pro obyvatelstvo,
'v neposlední řadě nové úkoly na úseku družicové
geodézie.
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Jestliže si připomínáme výročí, hodnotíme s od'stupem času uplatnění geodetů a kartografů v rozdílném společenSkém zřízení, musíme říci díky za
'vytvořené podmínky, za plné uplatnění v socialistic'kém zřízení, za vysokou životní úroveň. Nejlepší
oslavou těchto výročí bude náš aktivní přístup k pl-

nění vytýčených úkolů, poctivá a tvořivá práce čs.
geodetů a kartografů pro socialistickou společnost,
aby výlvoj od měřického pásma po družicovQIUgeodézii pokračoval v úspěšné tendenci rozvoje a mohli
jsme se i s odstupem času s hvdostí hlásit k vykonanému dílu.

Ing. Jaroslav Klokolnik
Astronomický ústav ČSAV,
Ondf'ejov

Moderní metody a experimenty
dynamické družicové geodézie (1. část)

Družicová geodézie se zabývá určením tvaru Země
z pozorování umělých družio Země. Existují dva zá·
kladní přístupy družioové geodézie: geometrioký a dynamioký.
V prvém případě je družice pouze oílem, tak jako
geodetioký bod na zemském povrohu nebo balón
v balónové geodézii. Cílí se na něj současně alespoň ze
dvou pozemských stanic, odkud je družice v tu dobu
viditelná. Z měřených směrů k družici se určí směr
spojnice pozorovacích stanic. Z více měření provedenýoh současně z více stanic lze sestavit triangulační
síť. Její rozměr je možno převzít z tradičníoh nedružicových měření. Družicová triangulace dokáže překlenout oceány, takže je možno vytvořit celosvětový
referenční systém.
V druhém případě je bezpodmínečně nutná znalost
dráhy družice, tj. určitých parametrů, které v daném
okamžiku jednoznačně definují polohu a rychlost družice v prostoru. Z pozorování umělých družic se určují'
jejich dráhy, jejich změny a hledají se příčiny těchto
změn. Obzor úloh řešitelných dynamickou metodou
družicové geodézie je rozsáhlý a ve svých důsledcích
vybočuje z rámce geodézie a dotýká se například
geofyziky, globální geologie nebo teorie relativity.
Hlavním cílem dynamické druži{lové geodézie je
určení konstant (parametrů) gravitačního pole Země,
jejich další zpřesňování (spolu s možností nezávislých
kontrol) a určení geocentrických souřadnic pozemských pozorovacích stanic v jednotném celosvětovém
souřadném systému. Zprostředkovatelem mezi pozorováním a těmito výsledky je právě dráha družice.
Lze říci, že se vzrůstající přesností určení dráhy vzrůstá
přesnost určení gravitačního pole Země neboli kvalita
a kvantita parametrů, které ho popisují. Avšak přesnost určení dráhy závisí na znalosti příčin změn dráhy,
takže se zvyšujícími se požadavky přesnosti se úloha
značně komplikuje.

Částečně je i dráha cílem, neboť slouží k předpovědím pohybu družic do budoucna (výpočet efemerid)
při jejich sledování pro nejrozmanitější účely, pro provádění dráhových manévrů a rendez-vous kosmických
lodí. Sledování družic, určování drah a jejich změn,
odvozování konstant gravitačního pole a souřadnio
stanic lze chápat jako iterační cyklus.
Zmíněné "hlavní cíle" úzce souvisí s určováním kolí.
sání zemských pólů a variací rotace zemského tělesa;
zde metody družicové geodézie postupem času nahradí
astrometrickou službu.
Základní etapy postupu dynamické metody druži·
cové geodézie lze charakterizovat takto:
- měření a jeho redukce,
- určení dráhy družice,
- výpočet konstant gravitačního pole a dalších neznámých veličin. Seznámíme se stručně s jednotlivými
body.
1.2 Měření
"Měřením" rozumíme pozorování družice ze zemského
povrchu nebo z jiné družice nebo pozorování zemského
povrchu resp. oceánu z družioe nebo určité měření
vykonané přímo na družioi a předané na Zemi. výsledkem měření jsou především informace užitečné
k určení dráhy družice. "Redukce"
pozorování je
postup, kterým se hrubé naměřené veličiny určitými
způsoby filtrují a opravují o řadu rušivých vlivů do
standardní dále použitelné podoby.
1.21 Měření ze Země
Při pozorování družice ze Země přicházejí v úvahu
v podstatě tyto druhy měření v optickém nebo radiovém oboru spektra:
Fotografování speciálními
družicovými komorami.
Ze snímku se určí směr k družici neboli určité topocentrické souřadnice družice, např. rektascense (X a de·
klinace 6. Redukce v tomto případě znamená transformaci naměřených snímkových souřadnic obrazů družice mezi hvězdami na nebeské souřadnice družice (x,
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tJ V epoše katalogu. Zdúrazněmer že z fotografiokýoh
pozorování se určuje pouze směr k družioi, tj. směr
topooentriokého prúvodiče
(obr. I), nikoli jeho
velikost

ea

lel.

e

Obr. 1: Družice S, geocentrum (hmotný střed Země) G,
topocentrum (pozemská pozorovací stanice) T, geocentrický průvodič družice; a stanice R, topocentrický průvodič
družicee
.

Sledování laserovými dálkoměry. MěN se čas od vyslání laserového impulsu do jeho návratu po odrazu od cíle
(nutnost vybavit družioi-oíl
koutovými odražeči).
Z transitního času se vypočte topooentrioká vzdálenost
družioe I~, tj. velikost vektoru
nikoli jeho směr.
Laserový systém je třeba kalibrovat pomooí měření
na pozemský oíl, vypočtenou vzdálenost je třeba redukovat o vlivy ze šíření signálu atmosférou, opravit
o rozdíl vyplývajíoí z faktu, že vzdálenost neměříme
k těžišti družioe, ale ke koutovým odražečúm na jejím
.
povrohu, atd.

e,

Měření dopplerovského posunu signálu vysílaného
z družice. Měřením se určí topooentrioká ryohlost ě.
Směr a vzdálenost lze určit radarem, avšak s řádově
nižší přesností. Měření Dopplerova jevu je třeba korigovat o vlivy ionosféry, troposféry a další malé
efekty.
.

le I.

Radiová měření mohou určitě, eventuálně
Ve
srovnání s měřeními z kamer a laserů jsoú řádově méně
přesná a pro řadu úloh dynamioké družioové geodézie
nestačí.
lnterferometrická měfení. Měří se podobně jako foto·
grafiokými komorami dvě úhlové veličiny. Redukce
zahrnuje odstranění vlivu šíření signálu atmosférou,
z druhotnýoh odrazů v blízkosti antény, .z difrakoe
a přístrojovýoh ohyb.
.
Nej:eřesnější jsou dnes laserová a dopplerovská měření. Spičkovými výkony jsou deoimetrové ohyby
v topooentriokém prúvodiči a desetimetrová nepřesnost v určení polohy družioe ve dráze a v určení geocentriokýoh souřadnio pozemskýoh 'pozorovaoíoh stanio. Interferometrioká
měření, nyní pronikajíoí do
astrometrie, geodézie i geodynamiky mohou být z hlediska přesnosti velmi perspektivní.

1.22 Jiné zpúsoby měření
Při pozorování družioe z družice se určují variace
vzájemné ryohlosti družio např. z dopplerovského
posunu vysílanýoh signálú nebo interferometrioky.
Jedna z družio výsledky soustřeďuje a odesílá na Zemi.
Při družioové altimetrii a laserovém sledování pozemskýoh odražečú z družice je obvyklý postup měření
"země-družioe"
obráoen. Radarový popř. laserový
výškoměr (altimetr) míří z družioe kolmo dolú, k nadiru. Z měřeného transitního času lze vypočíst výšku
letu a z ní a z údajú o dráze družioe měřit profil ooeánského geoidu. Projekt "laserového skanování", kdy na
družioi umístěný laserový radar (dálkoměr) v ryohlém
sledu přejíždí zemský povroh pod rúznými úhly a registruje odrazy laserovýoh signálú od pozemskýoh odražečů, je opět velmi netradiční. Namísto řady nákladnýoh pozemskýoh laserovýoh dálkoměrú měří
pouze jeden laser na družioi a na Zemi jsou pouhá
"zroadla" .
Konečně "měřením vykonaným přímo na družioi
a předaným na Zemi" máme na mysli gravitační gradiometry a mikroakcelerometry. Většinou postupů se
budeme podrobněji zabývat v II. části tohoto článku.
Ke každému měření nezbytně náleží přiřazení času
s přesností adekvátní přesnosti měření. Tak např.
transitní čas při laserovýoh měřeních topooentrickýoh
vzdáleností s přesností na ±1 m je třeba znát řádově
na nanosekundy (čítače), přiřazení světového času
UTC nebo jiného časového normálu na desetiny
milisekund.
1.3 Dráha

družioe

1.31 Dráhové elementy
A nyní k pojmu "dráha družice". Pohyb družioe v určitém referenčním souřadném systému je popsán pohybovými rovnicemi, což jsou diferenciální rovnice druhého řádu. Jejioh řešením se objeví právě šest kon·
stant - dráhových elementů. Mohou to být pravoúhlé
geooentrické souřadnice x, y, z a jejich první derivace
podle času, tj. rychlosti X, iJ, ž. Názornější a velmi používané jsou tzv. eliptické dráhové elementy (obr. 2.).
Jsou to:
hlavní poloosa a dráhové elip~y, excentrioita e dráhy,
rektasoense výstupného uzlu Q, tj. úhlová vzdálenost
výstupného uzlu S'/,dráhy družioe od jarního bodu y,
argument perigea w, tj. vzdálenost perigea P od výstupného uzlu, sklon i dráhy družioe k rovníku a čas
průohodu družioe perigeem, ze kterého je možno vypočítat pravou anomálii v na obr. 2.
1.32 Poruohy dráhy
Kdyby Země byla homogenní koule, kdyby neexistovala atmosféra, Slunce, Měsío ani planety, pak by družioe jednou vypuštěná na určitou dráhu kolem Země,
na ní zústala provždy. Pravý opak je pravdou, dráha
podléhá různým poruchám, sekulárním (dlouhodobým)
i periodickým (krátko- i dlouhoperiodickým). Příčiny
(zdroje) těchto poruoh lze rozdělit na gravitační, negravitační a zdánlivé. Vlivem poruch dochází k tomu,
že dráhové elementy jsou funkcí času.
Gravitační
poruchy
dráhy jsou púsobeny pře.
devším odlišností tvaru Země' od koule a nehomogen.
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ním rozložením hmot v zemskép.1 tělese. Velmi markantní sekulární poruchou dráhy je vliv pólového zploštění Země na Q a w. Způsobuje rotaci úseček ~,U
a P, pf (obr. 2.) rychlostí až 360oJměsíc. Dálepůsobí
Měsíc a Slunce, vznikají tzv. lunisolární poruchy drá·
hy. Jak známo, vlivem přitažlivých sil Měsíce a Slunce
dochází ke slapům na moři i na pevnině, tedy k deformacím elastické Země a tím zpětně k dalším, druhotným lunisolárním - slapovým - poruchám dráhy
družice.
Pro blízké družice hraje dominantní
rušivou roli
brzdění o atmosféru. Odpor atmosféry sekulárně zmenšuje hlavní poloosu a excentricitu dráhy, družice se
dostává blíže k zemskému povrchu, proces kontrakce
dráhy se urychluje až dojde k nevyhnutelnému
zániku
družice v hustých vrstvách atmosféry.
Mezi negravitační
síly patří vyjma atmosférického odporu vliv tlaku slunečního záření, přímého
i odraženého od Země. Oba efekty jsou předmětem
intenzívního studia. Zdánlivé
síly pocházejí z volby
referenčního souřadného systému.
1.4 Gravitační

je geocentrická gravitační konstanta,
jsou postupně velikost geocentrického
průvodiče družice (viz obr. 1), jeho geocentrická šířka a délka,

R

je délkový faktor (hlavní poloosa refe·
renčního elipsoidu), vyjádřený ve stejných jednotkách jako r,

n, m

jsou celá čísla označující stupeň a řád
dále uvedených
funkcí a koeficientů,
(přitom platí m ~ n),

P nm'

funkcí

Nyní uvedeme jedno z možných matematických
vyjádření potenciálu přitažlivé síly a riastíníme postup
od pozorování družic k určení konstant Cnm, Snm gravitačního pole a souřadnic stanic.
Gravitační potenciál V napíšeme v pódobě rozvoje
v řadu sférických (kulových) funkcí:
CXl

n

n=O

m~O

{1+ 2: 2:(~r(CnmCosmA+
+ Š sin mA )P (sin qJ)} ,
nm

nm

c~s mA jsou sférické (Laplaoeovy) harmonické

SIn

Pno

potenciál

1.41 Rozvoj v řadu sférických

V= G~

kde GM
r, qJ, A,

.

funkce stupně n,
jsou sférické funkce zonálnf
harmonické) neboli Legendreovy
my (funkce) stupně n,

(zonální
polyno-

P nm

jsou sférické funkce' tesserálnf (tesserální
harmonické) neboli Legendreovy funkce
přidružené (asociované) stupně n a řádu
m (pro n=m
se někdy nazývají sektoriální (sektorové)),

Onm' Snm

je nejčastější označení dyÚamických (Stokesových) konstant neboli tzv. harmonie·
kých koeficientů. Ve vzorci (1) to jsou
bezrozměrná čísla. pro m = O se nazýV'ají zonální, pro m oj=. O tesserální a pro
m = n sektorové, analogicky podle funkd, u kterých' stojí.

o

Pruhem jsme označili, že jde veličiny určitým způsobem normované, jak je mezinárodně přijato. Harmonické koeficienty charakterizují
dynamické vlastnosti tělesa (byly by číselně určeny, kdyby bylo známo
rozložení veškeré hmoty v tělese) a jeho vnější gravitační pole.
Již jsme se zmínili o sekulárních poruohách uzlu
a perigea dráhy způsobenýoh zemským pólovým zploštěním. To je, zjednodušeně řečeno, charakterizováno
velikostí koeficientu U2,0' Nenulový koeficient 03'0 uka·
zuje na tendenci tělesa ke "hruškovitosti",
nenulové
liché zonální koeficienty vůbeo ukazují na ne symetrii
severní a jižní polokoule. Tesserální a sektorové har·
monické definují strukturu gravitačního pole v závislosti na zeměpisné šířce a délce zároveň. Geometriokou
představu o významu harmonických
koefioientů má
přiblížit obr. 3.
1.42 Určení konstant gravitačního pole a souřadnic
stanio z poruoh dráhy družice
Předpokládejme,
že z pozorování umělýoh družio Země
máme určeny momentální (oskulační) eliptické dráhové elementy. Neuvažujeme.li vliv zemského gravitačního pole, lze elementy psát jako polynomické funkce
času t od nějaké střední epoohy všech pozorování to ve
tvar-u

Obr. 2: Elementy dráhy umělé družice Země. Vysvětlení
v textu

kde i a i jsou indexy probíhající v mezích i = 1 až 6,
i = O, I, 2, ... Za Eii si mysleme postupně všech šest
dráhových elementů (kap. 1.31); EiQoznačuje elementy
platné v to'§' - viz str. 248
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dE·
dtO

Vezmeme-li dále v úvahu poruohovou část potenoiálu Vur z rovnioe (1), tj.

přibudou k pravým stranám rovnioe (2) ještě poruohy
Eur, způsobené právě tímto poruohovým potenoiálem.
V intervalu (t - to) pro ně platí
e •

Eur

= f E dto
to

Hledáme analytioké vyjádření pro poruohy E.
K tomu je třeba vzít Lagrangeovy planetární rovnioe,
které vyjadřují vztah mezi poruohovým potenoiálem
a změnou dráhovýoh elementů. S ohledem na (3) a (4):

§ Elementy mohou být vyjádřeny v různých souřadni-

•

= E, =

Li (a, e, I). Vur'

kde E, je opět i-tý element, Li je lineární diferenoiální
operátor. Konkrétní výrazy čtenář nalezne v oitované
literatuře.
Rovnioe (5) ukazuje způsob výpočtu poruoh Ě" způsobenýoh souborem harmoniokýoh koefioientů Cnm,
Snm, obsaženýoh v poruohovém potenoiálu (3) a definovaných rozvojem (1). Takže nyní pro elementy
v rov. (2) lze symbolicky napsat

E,

= Ei(E,o, Ei1, Ei2,
i

•••

Cnm, Snm)

= 17 6.

i=

1, 2,

Jelikož mezi pravoúhlými kartézskými souřadnicemi
družice x., Y., z. ve hvězdném systému a eliptiokými
dráhovými elementy platí

cových systémech; jelikož se však jejich definice a transformace vymykají z rámce informativního článku, řekneme jen, že jsou dány v systému definovaném pravým
zemským rovníkem, rotačním pólem a pravým jarním
XB)
(COS (v
w) oos.Q-sin
(v
w) sin.Q COSI)
bodem. Tento systém se někdy nazývá "hvězdný"; není
YB = r cos (v
w) sin.Q
sin (v
w) cos.Q cosI
inerciální, neboť podléhá precesi a nutaci. Z toho v rovnici (2) vznikly zdánlivé poruchy dráhy symbolizované . ( z.
sin (v
w) sin I
členem t1E,. Souřadnice pozemských pozorovacích sta(7)
nic (zadávané skoro výhradně v systému pevně spojeném s rotující Zemí, což je zřejmě nejpřirozenější)
je třeba do hvězdného systému převést (pohyb pólu,
otočení o hvězdný čas pozorování). Také měření jsou
dána obecně v jiném souřadnicovým systému, např.
rektasoense a deklinace ~, d v epoše hvězdného katalogu.
lze vztahy mezi souřadnicemi družice a harmoniokými
Tudíž i zde je nutná transformace, minimálně o precesi
kOéfioienty Onm, Snm symbolicky psát takto:
a nutaci od epochy katalogu do okamžiku to'

+
+

+

+

+

+

"
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x. = x.(EiO' E'l> E.2,

•••

Gnm, Snm)

a podobně pro Y. a z•.
Nyní by bylo třeba napsat rovnice pro transformace
měření (různých pozorování družic) a geocentrických
souřadnic pozorovacích stanic X, Y, Z do toho souřadnicového systému, ve kterém je vyjádřena poloha
družice x., y., z. (do "hvězdného"). Po linearizaci těchto
vztahů bychom dostali rovnice oprav pro vyrovnání
metodou nejmenších čtverců. Důkladnější rozbor zde
nemůžeme provést pro neznalost definic a transformací
mezi souřadnými systémy. Napíšeme jen výslednou
rovnic oprav:

kde

T je

absolutní člen,

bE. jsou opravy el~mentů E. v řadách (2),
i = 1 -7- 6, i = O, 1, 2, ... imaz,
ki, kgm, k~m' k"" k"" kz jsou symbolické zápisy koefi.
cientů při neznámých a

Onm, Snm

a LlX, LlY, LlZ (spolu s bE.) jsou samozřejmě vyrovnáním MNČ hledané neznámé veli·
činy - tj. harmonické koeficienty a opravy geo·
centrických souřadnic X, Y, Z pozorovacích stanic.
Rovnice (9) ukazuje, že je správné určovat současně
konstanty gravitačniho pole a souřadnice stanic. V pra.
xi to vždy není možné kvůli velkým korelacím mezi
tesserálními harmonickými koeficienty a souřadnicemi
stanic. Pak se vyrovnání rozděluje, s přibližně známými souřadnicemi lze určit dráhové elementy družice
a omezený soubor koeficientů geopotenciálu, poté se
zpřesní souřadnice vybraných stanic a opětovně se
zpřesní harmonické koeficienty a s přibývajícím pozorovacím materiálem se tyto "iterační cykly" opakují
s cílem zpřesňování všech neznámých a rozšiřováním
souboru harmonických koeficientů i určených stanic.
Horní mez stupňů harmonických koeficientů nma",
v rovnici (9) se určuje experimentálně s ohledem na
množství a kvalitu vstupních dat. Z běžných dnešních
družicových měření (komory, lasery, Doppler) lze
určovat soubory harmonických koeficientů jen asi do
nma", = m = 10 až 12, v některých případech výše
(z dráhových rezonancí, viz 2. část). Jemnější struk·
tury gravitačního pole z drah družic určených dnešními metodami a prostředky s přesností řádově desetimetrovou nelze zachytit. Pro určování koeficientů vyšších stupňů a řádů se do vyrovnání přibírají gravi.
metrická měření na pevnině i na moři, ale ani to problém kompletně neřeší.Nejmodernějšířešenílrovnice
(1)
určená kombinací družicových a tíhových dat jsou
zhruba do n = m = 30. Tím je průběh plochy geoidu
určen s řádově metrovou přesností a geocentrické
souřadnice stanic cca na
10 m.

±

parametrů gravitačního pole Země a dalších neznámých
veličin. V 2. části probereme družicovou altimetrii,
gradientometrii, sledování družice z družice, projekty
subsatelitů a jiné moderní metody zasahující do dynamické družicové geodézie, jejichž jedním společným
cílem je postupné zpřesňování popisu gravitačního
pole Země s cílem řádově centimetrové přesnosti v ur·
čení geocentrických souřadnic. Tato přesnost umožní
např. sledovat pohyby zemské kůry a v ohrožených
oblastech přispívat k předvídání zemětřesení, zpřesnit
geofyzikální modely vnitřní stavby zemského tělesa,
provádět rozmanité oceánografické studie, detailně
studovat slapy systému Země-Měsíc, testovat teorii
relativity atd.
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Odhad presnosti elektronického
dial'komera pomocou elementárnych

chýb

v [4] boli uvedené

výsledky výskumu presnosti mikro·
vInných dialkomerov (prípad meraní etalónových
držok) a svetelných dialkomerov (prípad meraní ne·
známych dlžok).
V tomto článku uvedieme postup odhadu presnosti
elektronického dialkomera pomocou elementárnych
chýb (prístrojových, použitého koeficienta refrakcie,
centrácie a svetelnej konštanty), ktoré vkompozícii
tvoria v:ýslednú chybu držky zmeranej elektronickým
dialkomerom.

Strednú kvadratickú odchýlku ako charakteristiku
presnosti výsledku jedného merania možno vyjadriť
v tavre [6]

= m;

m~

+ m~ + m1 + m~ + (7'r .D2 +

+ mi-I + mi-2 + mi-a + (mi-, + mi-s)·D2
kde m, me

-

mR -

mc

-

mF mK, mK. mK. mK. nK

1

-

'(1)

elementárna chyba (náhodná) merania fázového rozdielu v polohe "reflektor"
elementárna chyba (náhodná) merania fázového rozdielu v polohe "kalibrácia"
elementárna chyba (systematická) z premeny údaj ov fázomernej stupnice (odČí.
taných v polohe "reflektor") na metrové
ekvivalenty pomocou kalibračných tabu.
liek
elementárna chyba (systematická) z premeny údajov fázomernej stupnice (odČí.
taných v polohe "kalibrácia ") na metrové
ekvivalenty pomocou kalibračných tabuliek
elementárna chyba (systematická) modu, lačnýoh frekvencií
elementárna chyba (systematická) adičnej
kOllŠtanty prístroja
elementárna chyba (systematická) adičnej
konštanty reflektora (odrazných hranolov)
elementárna
chyba centráoie prístroja
a reflektora
elementárna chyba (systematická) fyzikálnej redukcie
elementárna chyba (systematická) použitej
svetelnej konštanty.

Elementárne chyby mF, mK.a mK1 sú priamo závislé od
velkosti meranej držky.
Aplik?vanfm vhodných metód odhadneme hodnoty

niektorých elementárnych chýb. Iné preberieme z dostupnej literatúry. Tak napr. kompenzačnoU metódou
(posunom odrazných hranolov v smere zámery o malú
hodnotu) [5] odhadneme elementárne chyby mn mco
mR, mc v tvare
m"e,R,C

=

V

-n

~

;=1

ciCi/n

kde Ci = X -li, X = IXl - x21, Xl'2 sú určité, vopred
zvolené a na špeciálnom, pre tento účel vyrobenom
zariadení nastavitelné polohy odrazných hranolov.
Skutočnej hodnote X odpovedá dialkomerom zmeraná
a vo vektorovóm tvare vyjadrená hodnota

Itá zložka vektora (3) li = (lil -li2)' i = 1, ... , n - počet meraní. U nových typov dialkomerov sa už kalibračné tabulky nepoužívajú. Čítaju sa priamo metrové
ekvivalenty, resp. merané šikmé držky. Vzťah (2) sa
potom zredukuje na mne' Na hodnote mr•e, sa podiela
chyba urovnania ručičky nulového indikátora a chyba
fázomera (u starších typov dialkomerov - napr. geodi.
meter 6 - aj chyba kalibračných tabuliek).
Ostatné elementárne chyby vzťahu (1) sa touto metódou vzájomne vykompenzujú.
Elementárna chyba modulačných frekvencií. [3]

- v-

mF -

kde mFn

mFB

-

-.,.

2
mFn

+ mFB
2

chyba nastavenia modulačnýoh frekvencií
na hodnoty udané výrob com pomocou
frekvenčného normálu,
chyba modulačných frekvencií vznikajúca
starnutím kryštálov oscilátora a zmenami
v elektronických obvodoch.

Elementárnu chybuadičnej
konštanty dialkomera
odhadneme metódou merania šiestich úsekov
základnice vo všetkých kombináciach [1], [2]. Základnica sa má nachádzať v rovinatom teréne. Dlžka úsekov
sa volí tak, aby rovnomerne narastali až do cca 1 km.
Pri vačších úsekoch sa nepriaznivo prejaví vplyv
vonkajšieho prostredia (turbulencia, refrakcia, rozdielnosť teplot a tlakov pozdlž meranej dlžky). Počet
všetkých kombinácií je 21. Výsledky sa spracujú podfa
sprostredkujúcich meraní, pričom za neznáme sa považuje adičná konštanta a skutočné hodnoty držok.
Normálne rovnice v maticovom zápise majú tvar [6]
(mKl)

kde A D -
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L' -

matica koeficientov normálnych rovníc
matica adičnej konštanty a skutočnýoh dr·
žok
matica meranýoh držok.
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'"

S-

mo=
Vi -

v

~vv

kde I -

N-r'

di-li, N - počet kombinácií,
počet neznámyoh,
di - skutočná
meraná držka,

r li -

I O O
OKO
O O I
O O O

-

jednotková

I

matica

K - matica, ktorej všetky prvky sa rovnajú jed.
nej.

držka,

{A-l}KK je KK.tý pr.vok na diagonáJe inverznej

Pomooou matice M = (E, F, G, H) a matice S yYjad.
dme kovariančnú maticu [7]

matice A-I k matici A.
Hodnotu adičnej konštanty odrazných hranolov uvádza výrobca. Neuvádza však jej chybu. Preto predFokladáme, že je nulová. Elementárna
chyba centrácie
prístroja a reflektora (odrazných hranolov) závisí od
použitého centračného prosthédku: Pre jedno postavenie prístroja a hranolov je systematická.
Elementárnu chybu fyzikálnej redukcie (mx ) odhadneme pomocou vzťahu [6]
•

kde Mr je transponovaná
matica M.
Vo výraze pre M sú E, F, G, H diagonálne submatioe
s diagonálnymi prvkami pre n sérií meraní:
E
H

mp -

me

-

(el,

sériami meranf jednej" držky

Meteorologioké údaje sa snímajú spravidla na koncovýoh bodooh meranej držky a pomocou nich sa odvozuje koeficient refrakcie pre celú dráhu signálu. Pr~pokladá sa pritom spojitý priebeh zmeny teploty, tlaku
a napatia vodných pár medzi týmito bodmi. V skutočnosti to však nemusí byť vždy pravda. Preto odvodený
koeficient refrakcie nebude totožný so skutočn~.
Ak sa opakované merania jednej držky vykonajú
v krátkom časovom intervale za sebou, budú jednotlivé
série meraní držky lii (i, i = 1, ... , n-počet sérií) vystavené približne rovnakému
vonkajšiemu
vplyvu.
Budú vzájomne závislé. Mieru závislosti vyjadríme
pomocou korelačného koeficientu (časová závislost)
[7]
rii

T

= 1-

~'

pre Ltt

<T

r12,

r2V

r22,

O

qii
qii

= li

li

=

(gll, •.• , gnl),

Q

O R

E
F
G

a po
vynásobení

HJ

(13)

+ FKF + GG + HRH

(14)

pre prvky q" a qii kovarianč-

e; + n + (g; + hf)l2

+ hihirip,

Medzi qi a strednou

(i,

i=

(15)

1, ... , n-počet meraní)

kvadratickou

odchýlkou

(1) platí

vzťah [4]

Za predpokladu
el

=

e2

meraní jedným prístrojom

bude

= ... = en = e,/l = 12 = '" = ln = I,

gl

=

= g2 = '" = gn = g, hl = h2 = '" = hn = h

časový interval medzi jednotlivými sériami
meraní
- časový interval medzi pravou a poslednou
sériou merania.

rn,

O O O
O K O O
O O I O

Úpravou (14) dostaneme
nej matice :2 vzťahy

a

(9) tvoria prvky štvorcovej
,

=

(11' ..• , ln), G

II II 1

:2 = EE

-

Korelačné koeficienty
relačnej matioe [7]

=

do (12) dostaneme

.

kde e Ltt··

en), F

= (E, F, G, H)

chyba z nesprávnej teploty vzduchu
chyba z nesprávneho tlaku vzduchu
chyba z nesprávneho napatia vodnýoh pár.

3. Analýza koreláciemedzi

kdeLltii

.•. ,

= (hll, ... , hnl), 1 = meraná dÍžka.

Dosadením

:2
kde mT -

=

ko-

konštanta, nekorelovaná zložka, pozostáva.
júca z chyby nastavenia ručičky nulového
indikátora (závisí hlavne od vonkajších podmienok merania - turbulencie
atmosféry,
pomeru signál: šum a pod.)

I -

konštanta, korelovaná zložka, pozostávajúca
z chyby fázomera (resolvera), z chybyadičnej
konštanty a z chyby oentrácie

g -

držke úmerná, nekorelovaná zložka, pozostávajúca z náhodnej časti chyby fyzikálnej re·
dukcie

h -'držke
úmerná, korelovaná zložka, pozostáva.
júoa z ohyby modulačných frekvencií, z ohyby svetelnej konštanty
a zo systematickej
časti chyby fyzikálnej redukcie.
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Vyjadrením jednotlivých sérií meraní v tvare transponovaného vektora ,; = (Zl;' ... ,Zn;) a zavedením váho.
vej matice P získame známy vzťah pre priememú
sériu
_

Zi

Element.
ohyba.

n

= (~

PiZi); : (~Pi);

(18)

i=I

a jej strednú chybu

m'r. = 1 : ( ~Pi);

(19)

1

Medzi kovariančnou maticou (12) a váhovou mati.
cou P plati známy vzťah

[=]

\

Element.
ohyba

Hodnota.
[mm]

I

m,
mc

5,0

mKI

2,2

5,0

mKz

0,0

mR

0,0

mKa

1,41

ma

0,0

mp/F

0,8.10-'

1,02.10-'

\ mK4
mK6

0,17.10-'

= 0,37.10-6 a napatia vodných pár o 1 torr chybu
me

Vynásobením kovariančnej matice 2transponovaným
vektoromp' sprava dostaneme

Hodnota

I

= 0,05.10-6•

Dosadením hodnot elementámych chýb z tab. 2 do
(1)dostaneme
mD

= V56,83 mm2

+ 1,71.1O-

12.D2

a po vyjadreni v lineámom tvare (pre D
10 km s krokom 1 km)

=

1, ... ,

prevedieme (20) na tvar
Rt' = II

- (l
Z;-

mj,
1

(l

-Z·,
ti )
qii . • i .

=

·(1

:V"
~

Príklad zostavenia korelačných koeficientov (9)z merania jednej dlžky dvoma svetelnými diarkomermi
(NASM-2Aa EOS) v piatich observačných nociach
uvádzame v tab. 3. Ostatné submatice pre dížky 2, ... ,
24·majú podobný tVar. Pomocou (9) sa vypočítali koe·
ficienty tI' ... , tn a pomocou nich ř a mi (tab. 4.
stlpce 2 a 4). Pre porovnanie uvádzame aj hodnoty Zi a
mf.1 vypočítané bez uváženia korelácii medzi jednot.
livými sériami meraní (stlpce 3 a 5, tab. 4).
- ti)
qu ;
ti
qii

)
i

I
1

Vyčislenímvzťahov (2), (4), (6), (8), uvážiac centračný
prostriedok (tab. 1) a preberúc hodnotuelementárnej

Centračný prostriedok

mK

a

Bežná olovnica

6mm

Centračná

3mm

tyč

Optický dostredovač
Nútená centrácia
..

2mm
0,1 mm

nhybysvetelnej konštanty z [6], dostaneme elementár
ne chyby (pre AGA geodimeter 8) uvedené v tab. 2.
Pre výpočetmp(4)smepredpokladali mFn = 0,6.10-6,
a mF. = 0,5.10-:6 [3]. mKa smeodhadli z empirických
hodnot chýb: centrácie prístroja 1 mm a centrácie
odrazných hranolov 1 mm. Chybné určenie teploty
ýzduchu o 1 °C sposobi chybu fyzikálnej redukcie
mT = 0,95.10-6, tlaku vzduohu 01 torr,ohybu mp =
J
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

I

1f

li

[ml

I

[ml

2

I

3

12 811,155
12779,402
13042,041
16927,376
17285,523
18 780,978
18881,627
15910,868
18 551,158
10931,196
15410,638
12959,755
14686,699
10 798,417
13 395,456
14408,952
19762,419
19310,795
13 146,139
16887,599
11 859,530
12608,495
11263,399
15767,893
19380,947
22555,258

12811,152
12779,410
13042,042
16927,375
17285,526
18780,967
18 881,621
15910,880
18551,167
10 931,197
15410,.633
12959,757
14686,706
10 798,417
13395,452
14408,961
19762,420
19310,791
13 146,135
16887,598
11 859,537
12608,489
11 263,388
15 767,897
19380,940
22555,261

m-

I

I

l;
[mm]
4

10,6
18,4
18,4
18,0
20,9
23,8
22,1
26,7
26,8
16,8
19,9
19,9
21,2
15,8
17,9
18,7
25,4
25,8
18,5
25,8
17,9
14,8
16,9
22,7
26,3
25,7

m'-

I

I

li
[mm]
5

6,7
11,8
7,6
14,7
3,0
19,6
17,2
9,3
37,8
13,2
5,2
19,3
13,8
16,1
10,7
12,6
2,5
11,1
20,5
18,6
13,3
11,9
32,1
7,9
24,5
22,9

.
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"O
•..

1

S

..,

~
•..""
~

..,..,:;

OD

t:
Po<

I

2

I

3

I

4

....
tO

IŇ

3

~

I

~

Ul

<:>
tO>

..•
tO

~
~

~

3

<:>
tO>

...
<t5

3

....;

O>
<:C>
O>
'<ti
t'<ti

~
O>

...

....

tO

....;
~

3

>0
Ul

O
ril

O>
<:C>
O>

...
o
..•
<t5

5

I
~j

<:>
tO>

<
~
I

r

T

~

3

i

I

I

2

3

4

I
2
3
4

I

0,94
I

0,86
0,92
I

0,75
0,81
0,89
I

I
2
3
4
5
6
7
8

I

0,89
I

0,75
0,86
I

I
2
3
4
5
6

I

0,89
I

I
2
3
4
5
6
7
8

I

I
2
3
4
5
6
7
8

I

~

5

6

7

8

0,58
0,69
0,83
I

0,50
0,61
0,75
0,92
I

0,33
0,44
0,58
0,75
0,83
I

0,25
0,36
0,50
0,67
0,75
0,92
I

0,1I
0,22
0,36
0,63
0,61
0,78
0,86
I

0,81
0,92
I

0,72
0,83
0,92
I

0,56
0,67
0,75
0,83
I

0,44
0,56
0,64
0,72
0,89
I

0,89
I

0,81
0,91
I

0,71
0,82
0,91
I

0,67
0,72
0,81
0,91
I

0,54
0,64
0,73
0,82
0,92
I

0,38
0,48
0,57
0,67
0,82
0,84
I

0,27
0,37
0,46
0,56
0,65
0,73
0,89
I

0,93
I

0,87
0,94
I

0,81
0,88
0,94
I

0,76
0,83
0,89
0,94
I

0,70
0,77
0,83
0,89
0,94
I

0,64
0,71
0,77
0,83
0,88
0,94
I

0,57
0,64
0,70
0>76
0,81
0,87
0,93
I

V príspevku sme uviedli postup odhadu presnosti
elektroniokého diarkomera pomooou elementárnych
chýb. Hodnoty niektorých elementárnych chýb sme
odhadli pomocou exaktných experimentov, niektoré
Slpeprevzali z dostupnej literatúry a chybu fyzikálnej
redukcie sme odhadli za uvedených predpokladov.
V prípade ich neplatnosti bude mať aj odvodená charakteristika presnosti (26) resp. (26') inú hodnotu.
Preto túto charakteristiku považujeme za náhodnú
veličinu (kvázi reálna presnosť). Reálnu presnosť by
sme odvodili zavedením integrálnejhodnoty koefi·
oienta refrakoie do fyzikálnej redukoie (získanej napr.
pomocou disperzných refraktometrov).
Ukázali sme na možnú korelačnú závislosťjednotlivýoh sérií meraní jednej dlžky. Mieru tejto závislosti
sme vyjadrili pomooouk~ficienta korelácie(9).Hodno.
ty odvodenýohelementárnyoh chýb spolu s korelač.

nými koeficientami nám potom poslúžili pri výpočte
priemeru sérií a jeho strednej chyby (st1pce2 a 4 tab.
4). Porovnaním st1pcov 4 a 5 tab. 4 vidíme napr.pri
dlžkaóh 3, 5, lI, 17 a 24 nereálne hodnoty charakte.ristík presnosti. Zrejme charakterizujú len tzv. vnútornú presnosť.Kdežto charakteristiky uvedenéV st1p.
oi 4 poskytujú reálnejší pohrad na dosiahnutú presnosť
výsledku merania.
LITERATÚRA:
[I] HALMOS, F.: Die Bestimmung der Additionskons.
tanten elektronischer
Entfernungsmesser.
Vermes·
sungstechnik, 1972, Č. 9, s. 343-346.
[2] HAUF, M.: Elektronické
měření délek I. Praha,
Vydavatelství ČVUT 1971. 92 s.
[3] Operating manuaI. [AGA Geodimeter Model 8.]
Lidingo, AGA Geodimeter Department.
63 s.
[4] PRIAM, Št.: Nové poznatky z výskumu presnosti
elektronických diaIkomerov. Geod. a kartogr. obzor,
1974, Č. 7, s. 182-187.
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[5] PRIAM, Št.: Výskum presnosti elektronických diafkomerov. [Záverečná výskumná správa č. 45/74.]
Bratislava, VúGK 1975. 48 s.
[6] PRIAM, St..: Odhad presnosti elektronických diafkomerov. [Kandidátska dizertačná práca.] Bratislava
1974. 63 s. - Ústav te6rie merania SAV.
[7] USSISOO, I.: A Method for Computation of the
Mean of Repeated EDM Observations. [Referát na

Integrované meracie systémy
v inžinierskej geodézii

IAG sympóziu o terestrickom
dfžok.] Stockholm 1974. 17 s.

1) Za teodolity prvej generácie možno považovať anal6gové teodolity s kovovými kruhmi a s vernierovým
čítaním pomocou lúp, alebo mikroskopov a ostatným
adekvátnym vybavením. Za teodolity druhej generácie - anal6gové teodolity so sklenenými kruhmi s optic.
ko-mechanickými zariadeniami čítania na mikrometrickom princípe s mnohými modernými prvkami ako automatický výškový index, digitalizované čítanie, dalekohfad so sústavou prevracajúcich hranolov atd.
I) Pomenovanie tachymetre i ked z hfadiska funkčnosti a efektívnosti obstojí, neobstojí však z hfadiska vzájomn~ho porovnania presnosti.

meraní

Lektoroval:
Ing. Bořivoj Delong, CSc.,
VÚGTK, Praha

Katedra meraěstva

V poslednom období výrobcovia meracích prístrojov
Ba čoraz viac orientujú na výrobu elektronických
(elektromagnetických) dialkomerov (najma svetelných)
a teodolitov tretej generácie1), t.j. na výrobu prístrojov
s úplne novými konštrukciami, prejavujúcimi sa navonok predovšetkým
automatizovaným
digitálnym
ěítamm a automatickým získaním meraných prvkov,
resp. aj súradmc bodových polí a parametrov ich
štruktúry. Často sa tieto dve funkčné jednotky meracieho prooesu zo strany výrobcu trvalým, alebo dočasným sposobom kouštrukčne, alebo zo strany užívatela
metodicky pri meraní združujú, spájajú do jedného
spoločného-integrovaného meracieho systému (IMS),
zabezpečujúceho simultánne priestorové určovanie
zameriavaných
bodov trigonometrickou,
polárnou,
alebo polygonometriokou štruktúrou aj vo sfére inžinierskej geodézie.
Integrované meraoie systémy nazývané tiež elektroniokými tachymetrami2),
digitálnymi tachymetrami, (elektroniokými) regístračnými
tachymetrami,
diaIkomernými teodolitmi, hybridnými taohymetrami, elektronickými tachymetrami a pod. sú teda meracie celky, zariadenia s multifunkoiami, ktoré v komplexe merania určujú horizontálne avertikálne uhly,
resp. zenitové vzdialenosti a vo všeobecnosti šikmé
dlžky zameriavaných bodov, pričom súvybavené
aj
vhodnou výpočtovou technikou umožňujúcou priamo

elektronickom

Prof. Ing. Jura; Šatti, DrSc.,
a geofyziky Stavebnej fakulty VŠT,
Košice

pri meram v teréne získať finálne veličiny a výsledky
merania.
Podla spojenia dialkomeru s teodolitom, resp. ich
združeného používania možeme IMS v súčasnosti
triediť nasledovne:
1. !MS kompaktné
(IMS-K)
2. IMS rozpojitelné
(IMS-R)
a) IMS funkčné (IMS-F)
b) IMS centračné (IMS-C)
o) IMS násadcové (IMS-N)
3. IMS separátne
(IMS-S).
V ďalšom stručne uvedieme zásadné charakteristiky
jednotlivých systémov z hradiska spojenia ich funkčných celkov (teodolitu a dialkomeru), princíp určenia
priestorovej polohy bodu polárnou štruktúrou ako
primárnym základom ostatnýohštruktúr.
2. Integrované meracie systémy kompaktné
IMS-K predstavujú
stabilné konštrukčné spojenie
(zabezpečené výroboom) oboch druhov celkov v jeden
merací prístroj. Z hradiska dielčích pracovných úkonov
vo svojom súhrne tvoriacioh meranie určitého prvku,
oentrácia aj horizontácia lMS predstavuje po jednom
spoločnom úkone, tiež zacielenie (zvačša sa používa
koaxiálna optika pre uhlové i dfžkové meranie), čítanie, resp. indikácia meraných prvkov, alebo ich funkoií je separátna. Tieto typy !MS majú uhlomernú jednotku kombinovanú ako digitálny teodolit a oba
funkčné celky sa vyznačujú vysokým stupňom automatizácie činnosti. IMS sú vybavené aj minipočítačmi
(zabudovanými v telese prístroja, alebo oddelenými od
neho) s istým počtom štandardných
programov
umožňujúcich rozne redukoie, výpočet súradnicových
rozdielov, prípadne aj. súradllÍc určovaných bodov
určitými fixnými, nemenitefnými postupmi. K tejtó
skupine IMS-K patrí napr. EOT (VEB C. Zeiss, NDR),
3820 Total Station (Hewlett Packard, USA), TAC 1
(Wild AG, Švajčiarsko), Geodimeter 710 (AGA Geo-
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ZBP

= s'

(cos z

+ sin z

<5
-d
ra

r:d

)= s'

cos z

+ s' sin z

= s' oos z + dL/z,

(6)

kde posledný člen predstavuje korekciu prevýšenia
z prevodu s' do hladinovej plochy bodu B.
3. Integrované meracie systémy rozpojitelné
Táto skupina IMS má tri podskupiny podfa konštrukčného spojenia oboch funkčných celkov do jedneho
prÍstroja:

tronics AB, Švédsko). Odrazné signalizačné systémy
(OSS) sú charakterizované súososťou horizontálneho
signálu pre uhlové meranie a horizontálnej osi nosiča
reflektorových hranolov.
Neuvažujúc atmosferické a prístrojové korekcie,
ktoré sú u každého IMS najma pre určované držky
v podstate rozdielne, priestorové súradnice bodu P
zbodu B (pól, dominantné stanoviště) pre krátke vzdialenosti sa určujú podfa vzťahov (obr. 1)

+ s' (sin

Xp

=

YP

= YB + s '(

Zp

=

XB

ZB

+ s'

z-cos

•
SlUZ-COS

(cos z

z

r~d)

<5
z rad

cos w

) SlUW
•

+ sin z r:d) + v -

t

v ktorých druhé členy v zátvorkách predstavujú korekcie (približne) z prevodu šikmých vzdialeností do
vodorovnej (hladinovej) plochy, čo zrejme má vplyv
aj na prevýšenia, resp. výšky určovaných bodov.
Tieto korekcie vyplývajú zo vzťahov obr. 2, kde
platí pre dlžkový prvok

ada) tzv. funkčné IMS sú z hfadiska konštrukčného
spojenia teodolitu a diafkomeru charakteristické
tým, že oba celky možno od seba snadno oddeliť
a teodolit podfa potreby použiť osobitne bez
diafkomerného celku. Pri spojení teda IMS-F
posobia ako IMS-K. Okrem uvedeného sú IMS-F
charakteristické tým, že uhlomerným celkom je
analógový teodolit (2. generácie) s čítaním na
kruhooh, kým u diafkomerných celkov na základe automatického merania dfžok prevláda ich
digitálna indikácia, že centrácia a horizontácia
spojených celkov je totožná a že uhlové a dižkové
zámery sa možu realizovať jednou koaxiálnou
opt,ikou, alebo osobitnými optickými systémami
s konštantnými vzájomnými geometrickými oharakteristikami.
Tieto druhy IMS sú vybavené
(dajú sa doplniť) "mobilnými" programovatefnými vreokovými kalkulátormi, umožňujúcimi
priamo v teréne pri meraní vykonať všetky
výpočty, resp. určiť priestorové súradnice určovaného bodu. Do tejto skupiny IMS patria prístroje ako IMS Kern AG (Švajčiarsko) pozostávajúoi z nasúvacieho diafkomeru DM 501 a teodolitu DKM 2A, alebo iného, Distomat DI 35
Wild AG (Švajčiarsko) pozostávajúci z meracej
optiky a meracej jednotky tvoriacej vlastný
diafkomer a teodolitu wnd T2 (alebo iného typu),
SM4 Opton (NSR) pozostávajúci z nástavbového dia:rkomeru a teodolitu Opton Th 41. OSS je

+

alebo na základe rozvoj a člena sin (z
<5) v Taylorov
rad (zanedbajúc členy druhého a vyšších rádov)
8

=

s' (sinz-cosz~d)

=

ra

s'sinz-s'

cos~d
ra

= s' sinz-ds

=
(3)

pncom posledný člen predstavuje korekciu meranej
šikmej vzdialenosti z jej redukcie na vodorovnú vzdia.
lenosť, t.j. zo zbiehavosti zvislíc s uhlom
<5 ~

aro tg R

S

+

~ arc tg R
ZB·

s'

+

(4)
ZB

Pre výškové vzťahy platí
ZBP

=

s' cos(z - <5) ,
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alebo horizontálne súosý, alebo uhlomerný terč
nad odrazným (i) hranolom(mi) je umiestnený
v súlade s geometrickými charakteristikami op·
tických uhlo- a dlžkomerných
funkcií IMS,
takže zenitové vzdialenosti sa jednoznačne vzťahujú na sklon meranej dlžky;
ad b) tzv. centračné
IMS sú také striedavevzájomné
spojenia teodolitu a diaIkomeru, ktoré využívajú
nútenú centráciu s jedným statívom a totožnou
podložkou, resp. podložka pre jeden (niektorý)
funkčný celok doplnený s vhodným interface-zariadením pre použitie druhého celku. Ako
uhlomerná jednotka može sa prirodzene použiť
teodolit druhej, alebo tretej generácie, ako diafkomer každý vhodný typ s vyhovujúcimi parametrami a možnosťou použiti a pre nútenú centráciu. Centrácia a horizontácia (statívu, podložky a celkov) je teda totožná, meranie uhlové
a dlžkové s príslušným cielením je ovšem oddele·
né, vykoná sa osobitne po výmene celkov v podložke. V najvšeobecnejšom
prípade hodnoty
výškových diferencií medzi horizontálnymi osami teodolitu P a diaIkomeru D na jednej strane
a referenčného bodu uhlového terča PB a odraz·
ného hranolového systému DB na druhej strane
sú rozdielne (obr. 3), pričom spravidla výška
diaIkomeru nad podložkou je vačšia ako výška
teodolitu a tiež, pokiaI horizontálne osi pB a PB
vytvárajúci spoločný OSS nie sú totožné. U pre·
vážnej viičšiny OSS tieto sú kouštrukčne riešené
tak, že hranolové odrazné systémy, t.j. DB sú
nad uhlovými terčami PB t.j. k. > km S pevnou,
alebo meniteInou vzdialenosťou. Zo vzájomných
relácií uvedených zariadení známe (namerané)
sú hodnoty z, ď, hm a ks> z ktorých je potrebné
určiť šikmú dížku s'. Pri jej určení vychádzame
zo sínusovej vety v trojuholníku D, DB, V

.
SIn s

k.
(200
=ď
SIn
-

s'

•

z)

=

XB

+ {I V(d')2

-

(ks -

km)2 sin2z /-

Yp

= YB

+ {I V(d')2

-

(ks -

km)2 sin2z I-(ks

Zp

=

+ {I V(d')2

-

(ks -

km)2 sin2z

(ks -

D == P, km = O; k
km = ks = k
y) DB = PB, ks = O
ad

=

.
SIn z

=

SIn

z

(ks -

cos z (11)

km)2 sin2z I-(ks-km)

Priestorové suradnice bodu P vzWadom na (11),
(3) a (6) teda budú

km) oos z} (sin z -

cos z r:d)

cos

W

cos z} (sin z -

cos z r:d)

sin

W

+

V -

-km)

1- (ks -

Je možné podla konštrukcií teodolitovej diaIkomer·
nej jednotky ako aj OSS uvažovať S niekoIkými špeciálnymi prípadmi vzájomných vzťahov P, D, PB, DB,
ktoré ovplyvňujú určenie s' a tým aj priestorových súradnío bodu P. Ide najma o tieto prípady:
lX)

km

vyplývajúceho z riešenia príslušných vzťahov v trojuholníkoch D, V', Va V', V, DB.

sin z

Xp

p)

d'

. { 1,- aro SIn
. (ks -d' km SIn
. z )}
SIn
d'
.

I

(8)

ZB

ks -

=

Je možný aj iný sposob výpočtu šikmej vzdialenosti
s' podla výrazu

=d' sine

sine
sin (200 -

)

takže pre šikmú dížku máme

s' = V(d')2 s' ="d'

z

km) cos z} ((COSz

+ sin z

r:d)

(12)
t

J

dli. Potom platia v trojuholníku P
TB vzťahy

s'

sine'

= ks -,--,

sms

,s'

=

z-z',

e'

=

z

ks
s'

V tomto prípade je možné zmerať aj zenitovú
_vzdialenosť z' na DB a odpovedajúcu dížku

lX)
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=

ks _s_in_(2_z___ z'_)
sin (z-z')

= D, DB,

+ s = 21,-1,'
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s'

= d"

sin €J'
sin (200 -

_ d" sin (2z - z')
z)

s'

sin z

sin A

= d'" -. SIn

, A = 200 -(z

z

(16)

z ktorých pre s' plynie
s'

+

= d'"

sin (z
A')
sin z

sin

{z

+ are

sin

.
SIn z
sin

{z

+ are

sin

.
SIn z

+ d'"

sin{z

+ are

sin
.
smz

=

{z + are sin (;,~,

== d"! -----------

sin

.
sm A.' =

hm .
= d'" sm z

ad {J) V prípade, keď priamo konštrukoiou IM8
a 088, alebo úpravami užívatefa je možné
zabezpečiť km = ks = k, potom meraná dížka
d' je rovnobežná S hfadanou dížkou s' a jej
určenie nevyžaduje žiadne osobitné výpočty.
8úradnice P sa počítajú podfa (1).
ad y) V prípade totožnosti referenčnýoh bodov
(horizontál) 088 na oielenie ako teodolitom,
tak aj diafkomerom (obr. 3) platia vzťahy

+ A'),

sin z

sin

z)}
(17)

Pre súradnice bodu P potom na základe (17), (3), (6)
plynú vzťahy

(d. k;:, sin z)} ( slnz-oosz.

d

(dk;:, sin z)} ( sm. z -

~ ) oosO)

ra

~ ) SIn.

oos z -d
ra

(dk,~,sin z)} ( oos z + sm. z rad~)

+

O)

v- t

Aj u tohoto druhu IM8 je použitie mobilnej prOgra'~4.
Integrované meracie systémy separátne
movatefnej výpočtovej teohniky bezprostredne pri
meraní velmi vítané a vhodné, zvyšujúce efektívnosť, Tieto IM8 predstavujú "vofné", len metodioky spojené
jeho použitia.
' funkčné celky, t.j. teodolit a diafkomer (bez akejkofvek
Túto skupinu IM8 možu predstavovať napr. teodolit
adaptability pre spoločné používanie s teodolitom)
Theo OlOA a svetelný diafkomer EOK 2000 (VEB
z hfadiska plnenia svojíoh osobitných úloh, ktoré sú·
C. Zeiss, NDR), ktoré sú usposobené priamo výrobou
hrnne vytvárajú ich spoločné posobenie pri určovaní
pre nútenú centráciu. Meraoie jednotky majú rovnaké
priestorovej polohy bodov. Každý z funkčnýoh, od
výšky referenčných bodov vo vertikálnej osi IM8
seba konštrukčne i užívatefsky oddelenýoh oelkov je
nad podložkou a pod.
pri meraní umiestnený na osobitnom stanovisku, teoad o) Násadoové
IM8 pozostávajú z teodolitu a diafdolit na ~edno~ "c~ntriokom'''.di~fkom~r na ~ruhom,
komeru, vhodným, netrvalým sposobom umiest.
"excentnckom.
TI~tO st~noVlska musI~ byť ;zhfaneným na zhmotnenú vodorovnú (točnú) os, dom na pole ~amenavan!oh ~od?v UmIeEtnene tak:
resp. na vidlioové nosiče tejto osi teodolitu počas
aby. zo s~an,0vIska teodolItu. aJ d~afkomeru sa mohlI
spoločného posobenia obooh oelkov ako IM8.
realIzovat .zamer~ na zamenava~e bo?y a aby t~mu
Je aj pre tento druh IM8 evidentné, že konbolo t~k aJ medzl o?oma sta~oVlskaml. ~? stanovlsk~
štrukčne (najčastejší prípad), alebo korekčne,
teodohtu ~~ vhodnym teodohtom meraJ': vod?rovne
referenčné body vroholov uhlov a koncového
uhly od urCltého pevného smeru na zamenavane body,
bodu šikmej dlžky musia ležať vo zvislej osi v~~orov;ný uhol na sta~ovi~ko d.iafkom~ru a prísluš~é
teodolitu. Takto združené meraoie celky majú
vyšk?ve uhly resp. zelll~~ve vzdl~leno~tl. Zo stanoVlStotožnú oentráoiu a horizontáoiu. Zásadne se- k~ dlafkomeru sa m.era~u vhodny~ dla!komer~m, vn~
parátne majú však meranie uhlov a dížok, pričom
baz~ elekt~omag~etlCkeho ~~ra~a dlzo~, prl,slusne
geometrioké vzťahy medzi T, D, TB a DB od- vzdIalenostl.(VO vseobe~nostl slkme) na urcovane body
povedajú základnej reláoii týchto vzťahov pría na stanoVIsko te~o~ltu.
,
padu b) IM8-R a špeciálnym prípadom {J) a y).
Tak napr. na urce~le, súradlllo Xp, yp, Zp b~u P
Platia zrejme aj príslušné vzťahy na výpočet s'
(obr. 4) v pravouhleJ sustave (X, Y, Z) zmena sa
a súradnío bodu P.
zo, stanoviska ~eodolitu B od pevného smeru d (so
znamym smenukom a) uhol 0)1 na bod P a uhol 0)2 na
stanovisko diafkomeru B', ako aj príslušné zenitové
Integrovanýoh meracich systémov násadcovévzdialenosti Zp a ZB' Zo stanoviska diafkomeru zmerajú
ho typu je značné množstvo, pretože aj zo strany
užívatefa nie je problémom vyhotovenie presného
sa šikmé vzdialenosti s~ a s~p. Aby sme mohli hfadané
súradnice bodu P vypočítať, z nameranýoh prvkov je
interface - zariadenia na "nasadenie" diafkomeru na teodolit, so zabezpečením požadovapotrebné najprv určiť niektorú z dížok 8~, 8p, kp, alebo
ných podmienok a predpokladov ich spoločnej
vzdialenosť 8BP' Podla určenia niektorého z týchto
činnosti.
prvkov, adekvátnym postupom sa potom počítajú
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bližšom článku), pre vacsmu prípadov inžinierskej
praxe. Trend integrácie v podstate jednoúčelových
meracích zariadení bude narastať. Bude možné očaká·
vať vznik napr. integrovaných gyromeracích systémov
a ich veImi racionálne doplňovanie vhodnou výpočtovou technikou, registračnými médiami (napr. vymeni.
teIné kazetové magnetické pásky), ako aj pohotovou
spojovacou technikou medzi zložkami meračskej skupiny navzájom a ich centrom, resp. so strediskom
dátabanky.

-'

(Xl_"
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súradnice bodu P. Tak napr. v [1, 2] sa určuje s~,
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v trojuholníku
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BP(P)
hp

=

Sp tg (100 -

Zp)

a v trojuholIÚku BB' (B')

Po dosadení (22) do (19), (20), z identity Iavých strán
oboch posledných rovníc plynie

+

(s~ sin ZB)2
s~ - 2s~ sin ZBSP cos (W2-W1)
- (hp-s~
cos ZB)2

=

(S1p)2(23)

a po dosadeIÚ (21) do (23) a usporiadaní členov vzhra·
dom na Sp, vznikne kvadratická rovnica

+

+

sMl"
tg2 (100 - Zp)
Sp{2 tg (100 -Zp) S~ cos ZB- 2s~ sin ZB cos (W2-W1)}
{(S~)2 (sin2 ZB - COS2ZB)-

-

LUSOV, G. F.: Proverki i issledovanija teodolitov i nivelirov v polevych uslovijach (Prověrky a sledování teoda'
litů a nivelačních pi'ístrojů 'v polních ,podmínkách).
Moskva, Nědra 1978, 96 stran, 24 obr., 18 tab.,_lit. 17

+

s~p} =

O

(24)

Z dvoch koreňov riešenia má reálny význam a zmysel
jedine (SP)1 =
Sp = Ispl.

+

Po zohradnení korekcie z (3) pre Sp a korekcie zo
(6) pre (21), priestorové súradnice bodu P určíme
obvyklými vzťahmi, vyj adrujúcimi polárny sposob
určenia P z bodu B. Prirodzene aj u tohoto druhu je
účelné, až potrebné, použiť adekvátnu mobilnú vrec·
kovú programovateInú výpočtovú techniku.

Účelom príspevku bolo poukázať na rozne možnosti
združeného, alebo spoločného použitia dvoch základ·
nýoh meracích funkčných prístrojov: teodolitov a diaI·
komerov, a ti~ž pojmove a terminologicky prispieť
k tejto problematike tvoriacej integrované meracie
zariadenia, meracie systémy, umožňujúce simultánne
určovanie priestorovej polohy bodov s vyhovujúcou
presn.osťou (ktorá bude analyzovaná. v jednom naj.

Kniha pojednává o různých zpfisobech prověrky teodolitů a nivelačních pří'stwjů v ,polních podmínkách. Po vysvětlení rektifikacepřístroje
jsou vždy uvedeny VZiorce
pro vý!počet očekáv.ané Ipřesno.stipřístroje
ill vzorce pro
v)hpočet oprav měřené v,eličiny zatížené přístrojový1mi
chyibami.
Autor rooděli'l látku do těchto kapitol:
1. RelktHikace teodolitů - osové podmínky.
2. Zkouš,ky teodolitů, určení Ipře·snos ti libely, zkouška
dalekdhledu, sledování excentricity alhidády, rektifi'ka'c,e ode'čítacích zaří1le'ní.
3. Rektiftkace nivelačních přístrD'jfi - osové uodmílllky.
4. Zkoušky nivela'čních přrstro1ů funkce fokusačnl
čočky, určováni násohIlJé konstanty nitkového dálkoměru, určovánf přesnosti dělení mikrometrického buhfnku, určení chyby z nedostatečné kompenzace nivelačního přfstroje s automatickou horizontacf, působení :přístrojových ohybp'ři geometrické nlvelaci.
Uvedená ,pUlblikace pi'edstavujezdařilé
'kompend.ium
rozsáhlé látky. Autoro!vi sepoda'řila velmi :pěkná syrrtéZa
teoretický'chpoznaťKů a cenných IprakticJ!:ých,!ZJkušeIlostf.
Tato kniha se mů!Žestát cennou pomůckou ,pro práci našich geodetů.
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Výzkum vertikální stožky pohybů
zemské kůry na Ostravsku

2. Zpracování výsledků nivelací
Přesnost měření je ve všeoh etapách srovnatelná.
Rozdíly empirických středních chyb ZNS Ostrava
a základníoh středních chyb, charakteristických pro·
oelou ČSJNS, jsou statistioky málo významné.

Na území Ostravska je založena "Zvláštní nivelační
síť" (ZNS Ostrava), jejíž opakovaná měření slouží
k vyhodnooení vertikální pohybové aktivity oblasti.
Základ ZNS Ostrava tvoří 4 uzavřené polygony - viz
obrázek 1, složené z nivelačníoh pořadů Československé
jednotné nivelační sítě (ČSJNS) T. řádu (GZ9, GZlO,
GSA), II. řádu (Gce, Gde), III. Hdu (Gel, Gc5, Gdl,
Gel, Gh3) a 7 nivelačníoh pořadů, které se neuzavírají
na území ČSSR (Z9ZlO, SAZlO, ZJ(;ab, Z9b2, ZlOal,
ZlObl, ZlOb2).
Měření v leteoh 1962, 19M, 1970 a 1974 byla provedena v oelém rozsahu sítě a představují srovnatelně
kvalitní podklad pro dalšízpraoování. Pro účely této
práoe bylo zařazeno i měření v rooe 1959, které je
menšího rozsahu, ale svou kvalitou se rovná měřením
následujíoíoh etap.
Opakované nivelaoe jsou koordinovány s geodetiokou službou PLR a výsledkem spolupráoe jsou vyrovnané výšky bodůoelé sítě, sloužíoí potřebě udržení
teohnioké kvality výškové sítě v oblasti intenzivrú hlubinné těžby.

Vyrovnání bylo provedeno obvyklým způsobem,
uváděným v literatuře - např. [9]. Naměřené rozdíly
(změny převýšení) od roku 1962 byly síťově vyrovnané
podle programu VÚGTK [10] na počítači Odra. Vyrovnání naměřenýoh rozdílů s rokem 1959 bylo provedeno prostým rozdělením uzávěrové odohylky jediného uzavřeného polygonu (polygon B ZNS Ostrava)
úměrně délkám úseků.
Výsledkem všeoh vyrovnání jsou hodnoty vertikální
složky roční rychlosti pohybu vybraných bodů sítě.
Body byly vybrány podle kvality stabilizaoe tak,
aby byly 00 nejméně ovlivněny pohyby exogenního
původu. Ve všeoh vyrovnáních byl jako výchozí bod
zvolen výškový indikační bod stabilizovaný ve skále
v Budišovicích (Gel - 33e).
.

Státní hranite
Výškové
indikační

pole

Uzlový nebo
připojovací bod

1

o

e

2 4 6
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intervalu (15 let) dosahuje kritická hodnota střední
chyby roční rychlosti pohybu bodu ve vzdálenosti
100 km od výchozího bodu přibližně hodnoty 1 mm.
Jelikož vyrovnané roční ryohlosti pohybu v oelé ZNS
Ostrava nepřekračují příliš tuto hodnotu, bylo by při
důsledné aplikaoi kritického intervalu spolehlivosti
nutno konstatovat, že celá oblast je až na několik bodů
stabilní. To je oVšem v rozporu s údaji obrázku 2, které

Kritický interval spolehlivosti dává i za předpokladu
normálního rozdělení chyb a velkého rizika (tex = 1,
ex = 32 %) příliš široké hranice, aby bylo možno vzdá.
lenější body považovat za pohybově aktivní. Když
nahradíme empirické střední chyby základními střed·
ními chybami, potom i v případě nejdelšího časového

+1,~
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+1,0 0,8&
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•• 123 __

I '
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Obr. 2.: Průměrné
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hodnoty ročních vertikálních rychlostí pohybů
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jasně dokládají, že hodnoty vyrovnaných ročních rychlostí nejsou náhodné veličiny. Na první pohled je
zřejmé, že určitá, poměrně přesně ohraničená území
mají téměř stálé tendence pohybů. Rozhraní jsou dána
geologickou stavbou a tak dávají úvahám o pohybové
aktivitě reálný podklad.
Kritika důsledné aplikaoe intervalu spolehlivosti je
již v praoích [5], [6]. Tam se také naznačuje možnost
kvalitativně jiných kritérií, testujícíoh pohybovou aktivitu určitého území. Především to je zkoumání vývoje průměrné absolutní hodnoty roční vertikální
složky pohybů všeoh vybranýoh bodů určitého území
(nebo jeho částí) s narůstajícím časovým intervalem
mezi etapami měření.
Vycházeje z rozborů v [5] a [6] a z grafů 1 a 2,
můžeme konstatovat,
že se potvrzuje nevhodnost
krátkýoh časovýoh intervalů mezi etapami opakovanýoh měření pro vyhodnocení trvalýoh pohybů. Jak
ukazují grafy, při časovém rozdílu delším než 5 roků
se již průměrné hodnoty rychlostí pohybů ustalují
a rychle se blíží k určité limitní hodnotě. Tato limitní
hodnota odpovídá oelkové labilitě území.
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Graf 2: vývoj prUměrné absolutní hodnoty roční vertikální složky -pohybů všech vybraných bodů celé ZNS
Ostrava. Srovnání s grafy pro ZNS Kladno a ZNS
Most
gony však nerespektuje
aktivity.

přirozená rozhraní pohybové

Abychom se rozdělování oblasti do jednotlivých
polygonů vyhnuli, použijeme jako podklad pro rozdělení geologickou mapu (Geologická mapa ČSSR,
mapa předčtvrtohorních útvarů, 1 : 200000 - [11]).
Snímek z této mapy tvoří na obrázku 2 podklad, který
umožňuje rozdělit vybrané body do skupin vymezenýoh přirozenými geologickými rozhraními. Vznikne
tak ~ oblastí:

rokj

15

Graf I: vývoj průměrné absolutní hodnoty roční vertikální složky pohybů všech vybraných bodů polygonů
A, B, 0, D s narůstajícím časovým intervalem mezi
etapami měření
Srovnáním grafu pro ZNS Kladno, kterou je možno
považovat na základě závěrů práce [6] za prakticky
stabilní s grafem reprezentujícím ZNS Ostrava, zjišťujeme vÝrazně vyšší pohybovou aktivitu ostravské oblasti, dosahující v limitní průměrné hodnotě 1 mm.
Přitom vertikální členitost obou území je srovnatelná
a není tak důvod pro předpoklad většího působení
systematické rozměrové chyby v jedné z nich.
Roční rychlosti pohybů vypočtené z rozdílů etap
časově vzdálených 4 roky (zavedený interval měření),
nemohou být vzWedem k předchozím úvahám považovány za rovnooenné hodnotám vypočteným z delších
období. Zřejmě v těchto kratšíoh obdobích převažují
v hodnotách naměřených změn proměnlivé exogenní
vlivy periodické nebo částečně periodioké povahy.
Podle grafu 1je třeba považovat téměř celou oblast
ZNS Ostrava (s výjimkou polygonu A) za pohybově
aktjvní. Formální rozdělení území na jednotlivé poly-

1. český masiv - zkratka v tab. 1 (Č.M.)
2. Vnější f1.yš- slezská jednotka - (S.J.)
3. Vnější f1.yš - podslezsko-ždánická jednotka
(PSŽ.J.)
4. Neogén (spodní torton) - (D.T.)
5. Neogén (svrchní torton) ~ (R.T.)
Z hodnot ročních vertikálníoh ryoWostí pohybů bodů
v takto vytvořených oblastech byl vypočten aritmetioký průměr - viz tabnlka 1. Údaje v této tabuloe uka.
zují, že existují ostrá rozhraní rychlostí mezi jednotlivými oblastmi.
Využijeme-li poznatky vyvozené na základě použití
kritéria časového vývoje průměrných absolutních hodnot, můžeme hodnotám z delších časových období
přisoudit větší váhu. Narůstání váhy je možno aproximovat lineární funkcí tak, že budeme považovat
rozdíl roků mezi etapami rovný váze (Pi = L1ti).
Poslední dva řádky v tabulce 1 představují vážené
průměry ročních vertikálních rychlostí pohybů v jednotlivých oblasteoh a střední ohyby těchto průměrů.
Výsledky v tabuloe 1 potvrzují spoleWivě existenci
pohybové aktivity v případě Ostravské pánve, která
vykazuje stálý pokles, dosahující -1,4 mm za rok.
Prokazatelný je také vzestup bodů v oblasti slezské
jednotky Vnějšího f1.yše,dosahující hodnoty +0,9 mm
za rok. Ostatní hodnoty nemohou být považovány za
reálné vzhledem k jejich středním chybám. Pokus
o výklad podstaty takto zjištěných jevů bude proveden
v závěru článku.
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Průměrné roční rychlosti pohybů v geol. celcích v mm

I

Č.M.

1974-1962
1974-1966
1974-1959
1970-1959
1970-1962
1966-1959
1974-1970
1970-1966
1966-1962
1962-1959

S. J.

Střední ch. průměru

1

+0,06

I

0,10

I
I

+0,92

I

0,33

Krnov
GZg-21
- 44
- 65
- 84
-104
Gce-18
Klimkovice
Gde-35
-20
GSA-120
-100
- 75
- 55

I

L
km

1l,170
23,426
32,286
40,852
50,976
59,136
67,396
76,800
85,144
94,678
104,546
116,228
124,736

I

LlhN
mm

+
+
+
+
+
+
+

I

D. T.

H. T.

-1,20
-1,26
-1,62
-1,93
-0,88
-1,12
-0,05
-2,42
-1,22
-1,84

I
I

+0,41

I

0,35

+0,51
+0,70
-0,36
-1,51
+0,18
-0,47
+2,98
-1,43
+0,14
""':"'2,43

II

-1,38
0,17

-0,17
0,37

I

Ze změn tíhového zrychlení byly pro všech 14 bodů
trasy vypočteny podleVening-Meinesze změny složek
tížnicové odchylky LI ~i a Ll1]i' Užito bylo paletek pro
výpočet vlivu centrální oblasti (do 5 km) při určování
gravimetrických tížnicových odchylek. Numerická in·
tegrace byla provedena ve dvou variantách - viz [8].
Výsledné hodnoty Ll~i a Ll1]ijsou průměrem z výs!E;dků
obou variant.
Změna tížnicové odchylky v místě nivelačního bodu
ve směru spojnice s následujícím bodem je

Pro možnost podrobnějšího studia pohybové aktivity celé oblasti byly vypočteny vážené průměry ze
všech !O-ti časových rozdílů pro všechny vybrané body
sítě. Výsledky jsou uvedeny na obrázku 2. Opět se
potvrzuje stálý pokles v hranicích Ostravské pánve.
Nápadné je rozhraní mezi spodně a svrchně tortonský.
mi horninami, které se vyznačuje značnou změnou
rychlosti pohybů (poklesů). Prokazatelný je také trvalý, zčásti diferencovaný zdvih v oblasti Karpatského
f1.yše.Nutno poznamenat, že vybrané body v Ostravské
pánvi by neměly být postiženy ani nepřímými vlivy
poddolování. Výjimku tvoří body v oblasti jižně od
Karviné a jižně od Nové Bělé.
Jsou-li zjištěné hodnoty vertikálních pohybů reálné,
musí být vázány na trvalé změny v tíhovém poli
oblasti. V práci [12] se předkládá možnost využít pro
odhad těchto vazeb porovnání výsledků dvojího měře·
ní čs. gravimetrických základů. Právě v oblasti, kterou
pokrývá ZNS Ostrava jsou značné změny tíhového
zrychlení na krátké vzdálenosti. Zjištěné rozdíly jsou
kriticky hodnoceny (rozdíly za období přibližně 1952
až 1962) a dochází se k závěru, že nemohou být vysvětleny jen působením chyb měření a zpracování.
Přibližně ve stejném období se uskutečnila na některých pořadech nivelační sítě v této oblasti opakovaná měření, dovolující vyhodnotit změny naměřevých převýšení LlhN. Body vybrané na této nivelační
trase jsou uvedeny v tabulce 2.

Bod

I

+0,63
+1,19
-0,16
-0,35
+0,02
+1,01
+3,66
-1,34
-0,51
+1,83

+0,88
+0,88
+0,79
+0,88
+0,37
+1,34
+3,60
-1,87
+0,83
+2,66

+0,13
+0,14
-0,13
-0,14
+0,84
-0,13
+0,24
+0,19
-0,04
-0,56

Vážený prům. p = .dt

PSŽ. J.

I

{}i= Ll~i cos A •. Hl

+ Ll1]isin Ai- +!,
i

kde Ai.i+l je azimut spojnice dvou následujících hodů.
Vliv změn tížnicové odchylky {} na převýšení mezi
body i a i
1 je dán vztahem

+

kde {}ia {}HI jsou tíž.nioové odchylky dvou následujících bodů ve směru' jejich spojnice, L je vzdálenost
mezi těmito body. Změna převýšení Llh,? je tzv. Voglerůvefekt - [7]. Vypočtené hodnoty-Llh,? jsou uvedeny
v tabulce 2 a grafu 3.
Průběh grafů dokazuje, že změny převýšení vyvola"
né změnami tíhového zrychlení (několik desetin mGal)
nedosahují hodnot zjištěných porovnáním dvou nivelací a jsou prakticky o řád nižší. Přesto jsou základní

~LlhN
mm

I

2,00
4,60
0,10
1,10
4,00
0,40
5,60
9,40
10,70
2,70
2,40
1,10
2,10
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0,00
2,00
6,60
- 6,50
- 5,40
1,40
1,00
- 6,60
-16,00
- 5,30
- 2,60
- 5,00
- 6,10
- 4,00
-

I•

Ll,?
mm

-0,59
-0,18
+0,39
+0,19
+0,23
+0,31
+0,02
-0,12
-0,32
.-0,44
-0,28
-0,14
+0,17

I

. ~Ll1?
mm

0,00
-0,59
-0,77
-'-0,38
-0,19
+0,04
+0,35
+0,37
+0,25
-0,07
-0,51
-0,79
-0,93
-0,76
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tendence podobné
obou jevů1).

a nelze vyloučit

1

"

"

•...•........•

I
I

I

I
I
I

I
I
I

I

{Gde-20

\
\

r
r

I

-

,
\
I

a) pokračující strukturní a orografickoudiferenciaci
pánve,
b) procesy diageneze v pozdně neogénních a kvarter.
ních pokryvných útvareoh,
c) lokálně je prokázán i významný antropogenní faktor pohybů zemského povrchu.
V prostoru Ostravské pánve existuje rozhraní intenzit pohybů, které sleduje hranici mezi spodně a svrohně
tortonskými horninami. Toto rozhraní je v severozápadní části pánve v prostoru Hlučína a Starého
Bohumína.
S vysokou spolehlivostí lze konstatovat relativní
zdvihovou tendenci čelních struktur Karpatské jednotky vzhledem k Českému masivu, dosahující přibližně 0,8 mm za rok. Hlubší analýza tohoto faktu je záležitostí specialistů-geologů. Nutno dodat, že zjištěná
vertikální složka pohybů není v této oblasti doplněna
měřeními horizontální složky. Tato skutečnost omezu·
je možnost hlubší interpretaoe uvedeného jevu. Z obrázku 2 dále vyplývá značně diferenoovaný pohyb boo
dů na hranioi nasunutí Vnějšího Hyše.

I

,

KlIMKOVICq

jistou korelaci

I

I
I
I

Gde-35

Úkolem této práce bylo komplexně zpracovat výsledky
všech ucelených etap měření ZNS Ostrava s cílem vyhodnotit případné pohybové tendence v dané oblasti.
Sledování vývoje průměrných absolutních hodnot
vertikálních ročních rychlostí pohybů v celé oblasti
nebo v jejích částech ukázalo, že prakticky celou oblast
je možno považovat za pohybově aktivní.
Detailní rozlišení pohybových tendencí částí oblasti
i jednotlivých bodů bylo 'provedeno metodou vážených
průměrů vertikálních ročních rychlostí pohybů, v kterých jako váhy vystupovaly časové rozdíly-mezi etapa.
mi měření. Body byly sdružovány do celků ohraničených přirozenými hranicemi zachycenými v odkryté
geologické mapě předčtvrtohorních útvarů a tak bylo
možno vysledovat základní vzájemné pohybové tendence geologických celků.
Výchozím bodem všech srovnání byl zvolen bod
pořadu Gc1-33e (skalní stabilizace) v prostoru Budišovic. Tento bod je reprezentativní pro oblast výběžku
Českého masivu pokrytou nivelační sítí ZNS Ostrava.
Stabilizace bodu je provedena ve výchozu oliviniokého
nefelinitu. Při analýze údajiJ. na obrázku 2 (představu.
jí současně nejspolehlivější odhad pohybových tendencí celé oblasti) zjišťujeme, že i ostatní body stabi1izova·
né v prostoru Českého masivu jsou k výchozímu bodu
buď v relativním klidu nebo v mírném, nepříliš proka.
zatelném vzestupu.
Nejvýraznějším jevem je prokazatelný pokles celého
prostoru v neogénu založené Ostravské pánve, dosahujícím hodnoty větší než 1 mm za rok. Poklesy mají
pravd~podobně tyto hlavní příčiny:
1) Spojení bodů Gce ~ 18 a GSA - 120 na grafu je
zdůvodněno poklesy- bodů - Klim:!o:ovice,Gde - 35 a
Gde - 20 v důsledku poddolování.

Zkoumání vztahu mezi změnami tíhového zrychlení
a změnami přeVýšení naměřenými nivelací vedlo ke
zjištění, že změny převýšení bodů vyvolané změnami
tíhového pole jsou prakticky o řád nižší. Při formulování závěrů vyplývajícíoh z grafu 3 je však nutno mít
na zřeteli nižší kvalitu obou výchozích materiálů.
Nivelační měření tvoří nehomogenní soubor s ,rozdíl.
nými intervaly mezi měřeními. Reálnost gravimetrickýoh podkladů byla již diskutována v práci [12].
Pokračování výzkumu v tomto směru by vyžadovalo
ověření tíhovýoh rozdílů gravimetrickým měřením.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
v resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického
331.823:061.14:528 (437.1-2)

Úrazovosti a nemocnosti je v orgánech a organizacích
resortu ČÚGK věnována soustavná pozornost.
Ve smyslu závěrů XV. sjezdu KSČ usilujeme o to,
aby upevňování životních jistot pracujících, včetně
vytváření a zlepšování pracovního prostředí a zvyšová.
ní péče o zdraví a bezpečnost při práci, se stalo jedním
z hlavních společenských úkolů státních, hospodářských
a odborových orgánů a aby komplexní programy péče
o pracující se staly nedílnou součástí plánovitého řízení.
Informace, která je předkládána, se člení do dvou od·
dílů:
A. Pracovní úrazovost a nemoce z povolání
B. Mimopracovní úrazovost a nemocnost.

1. Stav a vývoj pracovni úrazovosti a nemoci z povoláni.
vývoj hlavních ukazatelů pracovní úrazovosti má setrvalý stav, který se mění pouze v druhovosti zdrojů a příčin.
Nejčastějším zdrojem úrazů jsou silnice, cesty a pod.,
včetně dopravních a pracovních prostorů kolejových
drah. Druhým nejčastějším zdrojem úrazů jsou motorové
silniční dopravní prostředky a dalším zdrojem v pořadí
jsou komunikační prostory vnitropodnikových
pracovišť. Zanedbatelné nejsou ani další zdroje, jako vyčnívající ostré hrany různých předmětů a pády osob do
nezakrytých jam a otvorů.
V průběhu roku 1977 bylo zpracováno několik celoresortních opatření. Bylo rozpraoováno usnesení vlády
ČSR č. 31/1977 ke zprávě o dodržování zákazu zaměstná·
vání žen praoemi spojenými s ručním zdviháním a přenášením břemen nadlimitní váhy. Vzhledem k tomu,
že nebyla požadována ani jediná výjimka, lze konsta·
tovat, že v resortu ČÚGK není pracoviště s výsktytem
takovéto práce. Dalším oeloresortním op-atřením bylo
rozpracováno usnesení vlády ČSR č. 47/1977 k plnění

žební oblasti. Geodet. a kartogr. obzor, 23 65,
1977, č. 5, s. 110-116.
[14] ZEMAN, A.: Vyhodnocení vertikálních
pohybů
v ~NS Ostrava. [Výzkumná zpráva č. 642.] Praha,
VUGTK 1978. 17 s.
Do redakce došlo: 14. ,3. 1978
Lektoroval:
Ing. Ján Vanko, VÚGK v Bratislave

opatření ke zlepšení ochrany proti hluku a zpracované
koncepce tvorby a ochrany praoovního prostředí. Celoresortní opatření bylo dále provedeno v oblasti provozu terénních motorových vozidel. Potřeba opatření
vznikla po provedeném rozboru zdrojů úrazovosta z důvodů opakujících se těžkýoh havárií motorových
vozidel s tragickými následky.
Plnění celoresortních a dalších vnitropodnikových
opatření je ČÚGK kontrolováno. Další kontrolu při.
jatých opatření provádí pracovník organizace, pověřený vedením agendy BOZ. Dubnové prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví a jejich závěry jsou
další důležitou kontrolou, kde navíc velkou a zodpovědnou úlohu, vedoucí k odstraňování zjištěných závad,
umocňuje aktivní účast ROH.
Kromě již uvedených opatření byla problematika
BOZ projednána na oeloresortním aktivu BOZ, který
uspořádal spolu s ČVOS státníoh orgánů, peněžnictví
a zahraničního obchodu k 25. výročí ROH v oblasti
péče o praoující. Závěry, které aktiv dne 27. 10. 1977
schválil, byly rozpracovány a rozeslány všem orgánům
a organizacím resortu k využití v podmínkách vlastních
pracovišť. Plnění závěrů je ČÚGK pravidelně kontrolováno.
V resortu ČÚGK se nevyskytuje evidovaný případ
nemoci z povolání.

II. Stav a úroveň bezpečnosti a ochrany zdravi při práci
v organizaoich resortu ČÚGK
Veřejné prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci jsou vedeny snahou o co největší prospěch pracu.
jících tím, že důsledně odhalují nedostatky a v sestavovaných harmonogramech požadují od hospodářského
vedení organizací nápravu. V podstatě lze konstatovat,
že ve většině případů se daří zjištěné nedostatky od.
straňovat ještě v roce jejich zjištění.
V roce 1977 byla prvořadá snaha věnována snižování počtu rizikových praoovišt a zkulturňování pracovního prostředí.
Další směr prověrek byl upřen na snižování přesča.
sové a noční práoe žen. Výjimky byly povoleny jen
pro funkci ochrany a v některých nárazových přípa.
dech n. p. Kartografie Praha.
Velmi dobrým poznatkem z veřejných prověrek je
aktivní účast praoujících. Snaha o zlepšení praoovníoh
podmínek, o maximální snížení ztrát ve výrobě vzni·
klých úrazovostí a péče o vlastní bezpečnost vyústila
v některých
organizacích
v socialistickou
soutěž.
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Inioiátorem
sooialistioké soutěže
"STOP
úrazům"
je např. Geodézie, n. p., Brno. Tato socialistická soutěž
a inioiativa praoujíoíoh je zaměřena na cílevědomou 0ohranu zdraví nejen při práoi, ale i ve volném čase.
Na úseků strojníoh investio jsou opatření k zajištění
bezpečnosti a oohrany zdraví při práoi realizována na
podkladě příslušnýoh zákonnýoh opatření a čs. státních
norem, především z hlediska oohrany života a zdraví
praoujíoíoh a bezpečnosti práoe. Ve fázi projektové dokumentace jsou zpřísněny a pro budoucí provoz podrobně stanoveny bezpečnostní, protipožární, hygienioké,
sooiální, estetické a ostatní podmínky péče o životní
prostředí i způsob jejich zajištění. Ve fázi provádění
stavby jsou požadavky BOZ soustavně sledovány in·
vestorem prostředniotvím technického dozoru.
Ukoly z úseku BOZ zapracovaly. organizace resortu
v souladu s pokynem FMPSV a URO pro sestavení
KPPP na léta 1976-1980 do úkolů v oblasti zlepšování
pracovních podmínek. Mezi nejčastější úkoly patří:
-

řešení problémů týkajících se pracovních
nek a pracovního prostředí,

podmí-

-

provádění preventivníoh
zům na pracovištích,

-

udržování a zlepšování sooiálních zařízení na praoovištíoh,

-

odstranění
nedostatků
v osvětlení
pracovišť,
instalace odsávaoíoh zařízení na pracovištích, kde
se vyskytují škodliviny,

opatření k zamezení úra·

-

provádění vstupníoh lékařských prohlídek pro pracovníky nově přijaté,

-

zajišťování preventivníoh lékařských prohlídek pro
pracovníky rizikových pracovišť a pro další pracovníky fotogrammetrie,
reprodukce, kartografie
a pracovníky starší 60 let,

-

zdokonalovat

-

zajistit vhodnou
pracovníky,

-

zajistit dostatečné množství vhodnýoh
ochranných pracovních prostředků.

estetiokou
formu

úroveň pracovišť,
stravování

Konkrétní akce na podporu iniciativy pracujících,
hlavně v oblasti mimopracovní úrazovosti, byly na základě rozpracování opatření ústředního orgánu, vzhle·
dem k různorodosti práce a pracovním podmínkám,
prováděny na jednotlivých organizacích resortu samostatně. Iniciativa vedoucích pracovníků je součástí
jejioh komplexního hodnocení.

vývoj úrazovosti v poslední době ukazuje, že zvysenou pozornost je třeba věnovat nejen pracovní úrazo·
vosti, která je trvale předmětem soustavného zájmu
složek bezpečnosti práce, orgánů ROH, vedení organizací a resortů a k jejímuž snížení se podnikají různá
hygienická a bezpečnostní opatření, stanoví ekonomické
i jiné postihy, ale i mimopraoovní úrazovosti, která
v poslední době způsobuje stále větší zdravotní, sooiální
a národohospodářské ztráty a celostátně dosahuje dvoj.
násobku úrazovosti pracovní.
Z analýzy zdrojů a příčin a místa mimopracovních
úrazů je patrno, že jen v ojedinělých případech jde
o nehody, kterým postižený nemohl zabránit. Ostatní
případy
lze kvalifikovat
jako vlastní neopatrnost
postižených pracovníků. Nejčastějším místem úrazů
jsou komunikace. Zdrojem úrazů jsou různé pády jak
při běhu, tak při chůzi. Druhou největší skupinu tvoří
úrazy při sportu a turistice. Zdrojem úrazu jsou opět
pády nejrůznějšího druhu. Třetí nejpočetnější skupinu
tvoří úrazy v dopravních prostředcích.
vývoj nemocnosti má mírně vzrůstající tendenci.
Dochází k relativnímu
vyrování mezi jednotlivými
organizacemi resortu a celkový nárůst činí 0,04 %.
Na závěr lze tedy konstatovat, že i přes příznivé vý.
sledky, které v oblasti BOZ resort ČUGK dosahuje, je
dalšímu snižování úrazovosti třeba věnovat zvýšenou
pozornost a plně se řídit závěry aktivu BOZ, který jasně
vytyčil potřeby a požadavky pro další kladný vývoj
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

pro všeohny
osobních

~a úseku výzkumu a vývoje byla v rooe 1977 ve
VUGK řešena otázka bezpečnosti a oohrany zdraví
při práci s laserovými přístroji, která byla ukončena
závěrečnou zprávou v I. čtvrtletí 1978.
Ryohlý rozvoj vědy a techniky a její zavádění do
výroby, prudká inovaoe výrobníoh prostředků, vyža.
duje operativní řešení v oblasti osobních ochrannýoh
pracovníoh prostředků. I přes některé potíže při zajišťování těchto prostředků nebyly při prováděný oh kon·
troláoh zjištěny zásadní nedostatky
v přidělování,
používání, využívání a údržbě osobníoh ochranných
pracovních prostředkú.

III. Hodnoceni řidici činnosti v oblasti bezpeěnosti
a ochrany zdravi při práci
S postupem vědeckoteohnioké revoluce současně vzni.
ká i požadavek na kvalitní kádrové zabezpečení oblasti
BOZ v orgánech a organizacích resortu. Po provedeném
průzkumu kádrového zajištění odborné péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci lze všeobecně konstatovat, že otázkám BOZ je třeba věnovat stále větší
pozornost a z tohoto důvodu je nutno zabývat se ještě
zodpovědnějším
obsazováním funkcí bezpečnostních
referentů.
Iniciativa pracujících je směrována na snížení úrazovosti v oblasti nadměrné hlučnosti některýoh praco.
višť, snižování a omezování práce žen a mladistvých
v nočníoh směnáoh a práce přečas. Mimořádná pozor·
nost je věnována úrazovosti v dopravě a na její prevenci.

Příloha č. 1: vývoj pracovní J1. mimopracovm urazovosti v resortu CUGK od roku 1971 číselně
rok

zameškané nejčastější
praoovnízameškané mimo·
úrazy kalendářní praoovní kalendářní příčiny
dny
úrazy
dny
a zdroje

1971

ll2

2376

106

2734

IV-43
IV-47

1972

106

2734

227

3838

IV-43
1·02

1973

80

1434

221

4571

IV-43
IV·47

1974

78

2167

245

4848

IV-43
IV·45

1975

94

2 ll9

250

5746

1·02
IV·43

1976

89

2864

236

5069

1·02
IV·47

1977

94

3 ll5

250

6216

1·02
IV.43

I

Legenda:
1·02
IV-43
IV-45
IV-47

motorové silniční dopravní prostředky,
silnice, cesty apod. - pády osob na rovině,
schody žebříky, výstupy-pády
osob na nich
a s nich,
prohlubně, jámy, nezakryté otvory - pády
osob do hloubky.

Výpis proveden dle Směrnic k státním statistickým
výkazům, vydaných Federálním statistickým
úřadem
pod zn. 18-NemUr.
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Příloha

2: vývOj pracovní a mimopracovní tlrazovosti
v resortu CU,GK od roku 1971 - graficky
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Ing. Kamil Počta,

ČÚGK

Bezpečnosť ~ ochrana zdravia pri pracl
v rezorte SUGK v období 6. paťročnice

XV. zjazd KSČ a dalšia konkrétizácia
jeho uznesení IX.
"šeodOOrovým zjazdom jednoznačne
zdaraznili,
že starostlivosť o be'zpocnosť a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitelnou
súčasťou plánovania,
plnenia výrobných a pracovných úloh a jedným za zámemv rozvoja novej techniky. Táto starostlivosť sa u nás vykonáva
aj za šlrokej a bezprostrednej
aktívnelj 1íčastI pracuj1ícich samotných,
podporou ich iniciatívy zazlepšenie
pracovných podmienok.
V súčasnej dobe výsledky vedy a techniky a rozvOj celej našej spololSnosti ovplyvňujú aj rozvoj geodetických
o kartografických
prác. Kvalifikovaného
geodeta dnes
mažeme vidleť pri práci skoro všade, teda už nle Iba na

poli, alebo v lese, ale aj pri výstavbe prlemyselných
objektov, výškových stavieb, atómových a vodných ele'ktrární a pod. Je to práca náročná a často vytvára nepredvídané riziká pre pracovníkov rezortu. Preto starostlivosti
o bezpečnosť a ochra'nu zdravia pri práci
Slovenský
'úrad geodézle a kartografie
[SÚGK) venuje vlac sta'rostlivosti ako v minulosti.
Podla štatistických
údajov o úrazovosti rezort SÚGK
patrí do prlaznivejšej
polovice celoštátneho
priemeru
[tab. 1).
Z uvedenej tabulky vidiet, že počet pracovných 1írazov oproti roku 1976 podstatne klesol, ale stúpol početzameškaných kalendárnych
dní na jeden pracov,ný úraz.
o 3,96 kalendámeho
dňa. Najčastejšou
príčinou pracovných úrazov bola vlastná neopatI'nosť pracovníkova
nedodržanie pracovného postupu. Takto vznikali úrazy, ako
natiahnutie
šrachy, podvrtnutie členka, zlomenina nohy
a ruky. Dva pracovné úrazy spasobili vodiči motorových
vozidiel a to prudkým zabrzdením a pri pretáčaní motoM ručnou :klukou. V obidvoch prípadoch išlo o nedbanlivé konanle pracovníkov i ked pred odchodom na meračské práce boll títo poučení o bezpečnosti pri ,práci.
Smrterný pracovný úraz sa v rezorte nevyskytol.
Taktiež mtmopracovná
úrazovost v roku 1977 oproti
roku 1976 sa výrazneZil1ížila. Zníženiu mimopracovných
úrazov pomohla 'élljtá skutočnost, že orgány a organizácie boli zo strany SÚGK usmernené, aby zvýšili preventívne opatrenla na zníženie mimopracovnej
úrazovosti,
a aby poč'n1íc rokom 1977 vykonávali daslednú evidenciu a rozbor mimopracovnej úrazovosti. Z celkového po-'čtu mimopracovných
úJ.'azov 123, bol jeden smrtelný,.
~eden ťažký a ostatné boli lahšieho rázu.
Zdroje a príčiny mimopracovne'j úrazovosti sú velmi
'l'aznorodé, ovplyvňované mnohými činitelmi, ale vačšinou sú zapríčine>né vlastnou neopatrnosťou
pracovníkovo
Najčastejšie
takéto mimopracovné
úrazy
vznikajú
na
cestách do zamestnania a zo zamestnanla, pri vykonávaní prác v domácnosti, v záhradách, pri športe, rekreácli oB pod.
Rozbor príčin mimopracovnej úrazovosti, i ked je sledovaný len za krátky čas, signalizuje, že tomuto problému v rezorte bude potrebné v budúcnosti
venovať
vačšlu pozornost
na všetkých
praoovlskách.
Za 1. polrok 1978 v rezorte sa vyskytlo 15 prac"ovných
úrazov a 66 mimopracovných úrazov. Z tejto štatistiky sa
dá prectpokládat,
že napriek prijatým opatreniam
na
tomto úseku nedajde k výraznému zníženiu úrazovosti
oproti minulému roku.
Každoročne usporadúvané
verejné previerky bezpečnosti a ochrany zdravia. pri práci v rezorte prispievajú
'k zníženiu pracovne'j úrazovOSti a $oújednou z úči,nných
forlem prevencie. KladI1e treba hodnotit tú $okutočnosť,
že verejné prevIerky už nie sú len formouzistovanIa
nedostatkov, a ustanovenia
dlhodobých opatrení, ale sú
prostrledkom
bezprostredného
odstraňovanla
nedostatkov.
V rezorte SÚGK t. č. je e.vidovaných 6 rizikových pracovísk, a to 4 s rizlkom hluku a dalej s rizikom olova a
benzénu. Pracovnťkom, Iktorí pracujú na týchto rlzikových pracoviskách,
je venovaná zvýšená zdravotná starostlivosť a sú lm poskytova,né osobné ochranné pracovné prostriedky.V
roku 1977 Slovenská kartografia,
n.
'p., Bratislava zll.k1ípením a Inštalovaním novej techniky.
- fotoreproďukčného
prístroja
"Supe.r AUTOHORIKA
2000" zmenila technológiu mokrého procesu na suchý a
tým v reprodukčnej
fotografii odstrá.nlli rizikové pracovi$oko.
V podmienkach
vedeckoteclrnického
pokroku začína
starostlivosť o bezpečnú prácu už vo výskume, znižovaním rizikovosti a škodlivých vplyvov práce. TIHo skutočnosť si uvedomlU pracovníci národného 'podniku Geodézia Bratislava, ktorí v roku 1975 podali 6 zlepšovacích
návrhov a jed,nu tematickú úlohu na zvýšenie bezpečnosti pri práci. Z toho v roku 19760011 prijaté 4 zlepšovacie návrhy, ktoré riešili túto problematiku:
zvýšenie bezpečnost! a ochrany zdravia prl práci, prI
otváraní povrchových poklopov podzemných InžInlerských
8ie.tí, zlepšovanle
klimatických
podmlenok
na pracoviskách
reprodukcle,
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Sledované údaje

I
pracovného

úrazu

mimopracovného

Počet prípadov

úrazu

spolu
Fond pracovnej

doby v kalendárnych

dňoch

\
pracovné úrazy

1976

17

166

123

197

140

1 164 246
787
0,07

mimopracovné

kalendárnych

dní pre

úrazy

4166

28614

spolu

33567

výstražné zariadenia pre zaistenie bezpečnosti na komunikáciách,
pojazdné zariadenie na čistenie farebných kov ov súpravy na nátlačovom stroji ZETAKONT,
vttacie zariadenie na zaistenie otvorov pre, vazbu
operátov evidencie nebnuterností.
Vo všetkýe-h orgánoch a organizáciách
rezortu
je
vhodnou formou vykonávaná propagácia bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, nakor'ko táto je tiež jednou
z ciest na dalšie znižovanie úrazovosti.
Odbol'lná príprava pracovníkov z hladíska bezpe,čnej a
hygienickej práce sa vykonáva v orgánoch a organizáciách pravidelným školením. Vedúci pracovníci rezortu
sú oboznamovaní s novými bezpečnostnými predpismi a
tielo aj v podmienkach rezortu realizujú. V septembri
1977 v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SSR č. 61/
/76 Zb., SÚGK vy'konal školenie tretieho stupňa o požiarnej ochranepre
vedúcich pracovníkov rezortu.
Zvyšovanie znalostí z predpisov o be,zpečnosti, hygie,
'nických a ,požiarnych predpisov u pracovníkov, zabezpečujú orgá,ny a organizácie formou opakovaných školení
každoročne. Pre vodičov motorových vozidiel z povola,
nia sa vykonáva každoročne internátne
doškolovanie,
spojené s overovaním znalostí. Pre IlJOvoprijatých pracovníkov zabezpečujú vedúci oddielov a pracovísk, resp.
referent bezpečnosti vstupné inštru1ktáže.
SVOZ pracovníkov štátnych orgánov, pe,ňažníctva a
zahraničného obchodu a S'ÚGKusporiadali v októbrl 1977
1. celoslovenský aktív ochrany bezpečnosti práce z príležitosti 25. výročia starostlivosti Revolučného odborového hnutia o bezpečnosť ,a ochraalU zdravia pri práci, na
ktorom bola zhodnotená dote'rajšia
práca a boli vytýčené dalšie úlohy, ktoré sabudú na úseku bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci zabezpečovat.
Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú spojené s komplex,nou starostlivostou o pracujúCich. Orgány
a organizácie rezortu v zmysle pokynov SÚGK vy,plývajú'cich z uznesenia vlády SSR č. 145/1975 vypracovali vlastné komplexné programy starostlivosti o prae-ovníkov na
6. patročnlcu, v ktorých sa zaoberajú vývojom pracovného prostredia, pracovných a hygienických podmienok,
znižovaním rizlkovýohpracovisk,
úrovňou zdravotnickej ~tarosUivosU. starostlivosti o ženy a mladistvých.

499
0,04

0,22

2,75
35088

2,88

%

1 163 985

32078
2,45

%

I

2511

0,36

%
chorobu

1977

31

%

Počet zmeškaných

I

3,01

Tieto komple,xné programy starostlivosti o pracovníkov
sa každoročne spresňujú a doplňujú. V týchto programochsú
zakotvené aj opatrenia na zníženie pracovnej
a mimopraCovnej úrazovosti.
V súčasnej dobe takmer všetky pracoviská rezortusa
nachádzajú v nových, prípad·ne i vyhovujúcich priestoroch vlastnej, aIebo združenej výstavby, ktorých dlspozičné a Iné podmienky vyhovujú kritériám
náročného
pracovného prostredia. Na tých,
pracoviskách,
ktoré
ešte 8Ú v starých budovách, robia sa r6zne adaptačné
práce, ale je v programoch tejto a budúcej paťročnice
itleto
staré pracoviská nahradiť novými.
V rezorte pracuje takmer 50 % žien, preto tejto problemati'ke sa venuje najvačšia pozornost a staroSltlivost.
Pracovné podmienky žien - matiek sa riešla vz'hfadom
na Ich špecifické postavenie v našej spoločnosti a v zásade sa lm upravuje pracovná doba podla ich vlastných
požiadaviek. Vdaka vy,naloženému úsiliu sa odstránila
u žien mamipulácia s bremenami nadlimitnej váhy. V orgánoch a organizáciách rezortu sa dodržujú zásady, ktoré uvádzajú zoznamy prác a pracovísk zakázané ženám,
tehotným ženám a mladistvým.
D6ležitou oblasťou sociálnej politiky je zdokonalova'nie závodného stravovania. V rezorte
SÚGK je jedno
IStravovacie zariadenie, ktoré má Geodézia, n, p., BraUslava. Ostatné orgány a organizácie rezortu využívajú
cudzie stravovacie zariadenia. Pracovníci, ktorí vykonávajú geodetické práce v teréne, sú odkázaní len na reš'tauračné zariadenia.
Napriek dobrým výsledkom, ktoré orgá,ny a organizácie rezortu na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia do>siahli, budú vedúci hospodárski pracovníci v spolupráci
8 odborovými orgánmi aj nadalej venovať pozornosť týmto úlohám:
- vytvárať podmienky pre zavedenie súťaže "Prefvádzka,
alebo oddiel bez úrazov" vo všetkých organizáciách
rezortu a na rozširovanie dalších foriem iniciatívy zameraoných na zlepšovanie pracovných podmienok,
sledovat príčiny, zdroje úrazov a chorovnosti a tie,to rozborovať,
znižovat počet rizikových
pracovísk, a to zmenou
technológie výrobného procesu,
- vyžadovať dodržiavanie bezpečnostných hygienických
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a požiarnych predpisov zo strany všetkých pracovníkov,
vyžadovať včasné odstrá,nenie zistených nedostatkov
a vykonávat kontrolu ich reallzácie.
Na splnenie týchto úloh bude treba délslednejšie a kritickejšie pristupovať pri uzatváraní a. kontrole. ~olek:
tívnych zmlúv. Len tak dosiahneme cle,r, vytvorlt take
pracovné podmienky, vktorých
našim pracujúcim sa bu:
de robiť dobre ,nebude ohrozené ich zdravie a v dobre]
pohode budú přniť náročné úlohy potrebné pre další rozvoj nášho národného hospodárstva.
Ing.

Gabriela

Pavlíková.

SUGK

Komise III. -

°

III. fotogrammetrická
v Jugoslávii

STYKOV VTS

konference
.

Ve dnech 27. a 28. 10. 1977 se konala v malebném prostředí Strugy, na pobřeží Ohridského jezera, 11 I. k o ~ference
j u g o s 1 á v s k Ý chf
o t o g r a m m e t r u,
které se zúčastnili také odborníci z dalsích socialistických zemí. Početná účast domácích odborníků ze všech
republik SFRJ byla projevem hlubokého zájmu Svazu
geodetických inženýrů a geometrů Jugosláv~e o foto:
grammetrii, jejíž uplatňování soustavně prmiIká do cele
řady oborů národního hospodářství. Patron~ce předs~dy
Socialistického
svazu republiky
Makedome s. Boska
S t a n k o v s k é h o ukázala na významné společenské
a politické postavení jugoslávských fotogrammetrů.
Organizace konference měla vysokou úroveň a svým
tématickým zaměřením jednotlivých okruhů odpovídala
struktuře komisí Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti [ISP). Program konference měl velký spád, neboť
všichni účastníci obdrželi tři svazky Sborníku přednášek, takže přednášky odezněly ve zkrácené formě a byly
doplňovány diskusními příspěvky. K získání přehledu
o projednávané problematice
lze z jednotlivých komisí
uvést jen charakteristická
témata:
Komise I. -

Prvotní získávání dat

Úvodní přednáška Vjekoslava
Don a s s e [Geodetická
fakulta Zagreb) "Vliv techniky snímkování na rozvoj fotogrammetrie"
informovala o dosaženém pokroku v získávání informací z kosmického snímkování používáním
speciálních filmových materiálů a vysokou rozlišovací
schopností [detaily letiště ze snímku Skylab), leteckých
komor a nových metod získávání obrazů.
V dalších přednáškách
se promítly zkušenosti jugoslávských fotogrammetrů
s využíváním různých komor
[řady RMK-Opton, WildJ. letadel [Dornier Do-28, DC-3,
Cesna 402-BX), filmů a palubních přístrojů.
Komise II. -

Přístroje

pro zpracování

Přednáška Krunoslava Š m i t a [Geodetická fakulta Zagreb) postihla rozvoj fotogr,ammetrických
přístrojů ve
světě v údobí mezi II. a III. konferencí
[od r. 1969).
Uvedl v ní klasifikaci fotogrammetrických
přístrojů do
čtyř skupin. Z dalších názvů přednášek je patrná sféra
zájmů odborníků této komise: "Systémy fotogrammetrického vyhodnocení" - Zvonomir G o I' j U p, "Rektifikace
a kontrola analogových stereofotogrammetrických
přístroJů" Teodor F i e dle 1', "Odvození projekčního
centra u stereometrografu
při aerotriangulaci"
- Rade
S a v i č, "Společné kartírování dvou měřítek na stejném
stereomodelu"
- Rajmond J a k u b i k a další.

dat

Topografické

a kartografické

aplikace

Témata této komise vystihují úžasný rozvoj fotogrammetrických metod v mapování různých oblastí Jugoslávie. Přednáška Miroslava M a I e šev i č e a Mirko Č 0I' o v i č e "Obnova
katastrální mapy Bělehradu v měřítku 1:1000" uvádí tato základní fakta: Práce byly svěřeny podniku Geompremer Beograd. Základy pro mapování tvořily triangulační
a polygonometrické
práce s využitím Wildových distomatů DI-10. Snímkování v měřítku 1:4000-1:4500 vykonala firma s komorami '0 f =
= 305 a část o f = 210 mm. Ke klasifikaci se používalo
zvětšenin v měřítku 1:700 až 1:1400. Vlastní digitálm
vyhodnocení realizováno na autografech Wild A-7 s registračním zařízením EK-8 ,a Wild A-10 s reg. zařízením EK-22, s děrovačem FACIT a záznamem na magneto pásovou jednotku KENEDY. Kartografické
zpracování
listů bylo v sekcích 75 X 50 cm.
Přednáška Rada S a v i č e "Současné možnosti fotogrammetrie v topografickém a kartografickém díle" ukázala na vhodnost kombin'ovat fotogrammetrické
a klasické metody mapování. Oblast této komise měla největší 'počet referátů a diskusních příspěvků jak z vlastní
praktické činnosti mapování, tak i z teoretické oblasti
rozborů přesnosti metod a prac. postupů.
Komise V. -

Netopografická

fotogrammetrie

Tak jako v jiných zemích s vyspělou fotogrammetrií dosáhly i v Jugoslávii aplikované metody značného rozšíření. Známé jsou 'aplikace v architektuře
a památkové
péči, při měření tunelových profilů se světelnou stopou,
v archeologii i v lékařství. Dokladem jsou témata přednášek: Franjo Br a u na "Fotogrammetrické
snímkování a kartírování v architektuře
a na kulturně historických objektech", Velima U r š i č e "Ortofotomapa v architektuře", Dušana M I' a v I jev ,a "Dva příklady použití fotogrammetrie v lékařství" aj.
Komise VI. - Ekonomická,
hlediska ve fotogrammetrli
Problémy

profesionální

a vzdělávací

a zájmy

komise postihují
přednášky
Ivana
fotogrammetrických
kádrů", Zvonimira G o r j u p a: "Učební osnovy fotogrammetrie na středních a vysokých školách" a Ivana Bud e r a: "O naší
fotogrammetrické
terminologii".
Č u č k a: "Skolení

Komise VII. -

dat

analýza

využívání matematických
metod v jugoslávské fotogrammetrii a cestách dalšího rozvoje obecně po'jednáva·
la přednáška Dušana J o k s i č e. Konkrétnější Výsledky
z blokové
aerotri,angulace
uvedl Dušan
M r a vIj e
z Geodet. a fotogram. institutu v Ljubljani. Program zpracovaný na počítač CYBER 72 obsahuje až 500 snímků
v bloku, na každém snímku lze určit až 49 bodů. Předložené Výsledky byly ze snímku ms = 1:5000, pořízených
komorou Wild RC-8 [f = 152 mm) a formátu 23 X 23
centimetrů. Docílené střední chyby bodů byly: mx =
= 0,044 m, my = 0,075 m, mz = 0,091 m. Také další přednášky uk,azují celkový rozvoj metod analytické aerotriangulace.
(Jure B e sen i čar:
Bloková aerotriangulace
z digitálního stereomodelu,
Rade S a v i č: Několik poznatků z aerotr'iangulace,
Jonatan P I e š k o: Analýza
přesnosti něk,telrých numerických
metod letecké fotogrammetrie aj.).
Komise IV. -

Z MEDZINÁRODNYCH

Matematická

Interpretace

dat

Z témat jsou patrné možnosti jugoslávských fotogrammetrů ve využívání družicových snímků [Miograd N ik o 1 i č: Využití družicových snímků k doplňování kartografické mapy 1:500000, Marinko
1 u i č: Přínos fotogrammetrie v geologii). O širokém využívání leteckých
snímků pro interpretační
účely pojednávala přednáška
Jure B e sen i č a I' a: "Digitální a analogová fotointerpretace". Přehledná bibliografie jugoslávských fotogrammetrů od Ivana G o 1 o I' e jez
let 1945-1976 ukazuje
na rozvoj v teorii i praxi jugoslávských fotogrammetrů,
kteří publikují v domácích, 10 různých odborných časopisech.
III. jugosláVská fotogrammetrická
konference byla po-
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učná i pro naše odborníky. V řadě příspěvků byla zdůrazňována přísná organizace práce, návaznost přípravných prací na snímkování a operativnost ve spojení měřičů, letců a vyhodnocovatelů. Široký záběr v uplatňování fotogrammetrických metod vyžaduje její soustavné
propagování ve všech oborech národního hospodářství.
Tak, jako v jiných oborech, znamená i ve fotogrammet~
rii vysoká kvalita prací jedinou cestu k rozšiřování těchto progresivních metod, přičemž především samotný snímek znamená zpravidla limitujícího činitele k další
vhodné a přesné interpretaci.
Setkání s jugoslávskými fotogrammetry a s dalšími
představiteli bratrských společností z Maďarska, NDR,
Polska, SSSR, v ovzduší vzájemného porozumění a předávání zkušeností utužilo svazky s naší společností
ČSVTS. Proto i po společenské stránce měla konference vysokou úroveň, danou již reprezentačnílm prostředím
Domu básníků, kde se většina přednášek konala a kde
návštěvníci měli možnost poznat jednu z kulturních a
reprezentačních
budov lázeňského městečka. Vhodným
doplňkem konference byla výstava prací, otevřená po dobu konference v novém hotelu Drim.
A tak nejen výsledky jugoslávských fotogrammetrů
ale i společný zájem o další rozvoj fotogrammetrie v na:
šic,h .zemích se stal východiskem k další plodné spolupracl.
Správa

Ing. Vlastimil
Vyhnánek,
Východnej dráhy, Bratislava

-to byl název semináře, který pořádala 18.-19. května
1978 v místnosti restaurace Sputnik v Plzni podniková pobočka ČVTS národního podniku Geodézie v Plz ni
za spolupráce Ústředního výboru ČVTS - společnosti
geodézie a kartografie, odborné skupiny evidence nemovitostí a krajského výboru ČVTS.
_
V úvodním referátu promluvil i'editel odboru ČUGK
Ing. Kilberger o současné úloze evidence nemovitostí
a o jejích úkolech v budoucnu. Rozvoj národního hospodářství a řízení státu vyžaduje efektivní vedení evidence nemovitostí, které má být trvalé, aktuální a rychlé
s poskytováním
objektivních
a hodnověrných
údajů
pro orgány státní správy, socialistické organizace i -občany. Závažný politický úkol pro evidenci nemovitostí
vyplynul ze závěrů XV. sjezdu KSČ, obsahujících též
úkoly ke zkvalitnění řízení a plánování v národním hospodářství, zabezpečení soběstačnosti státu v rostlinné
a živočišné výrobě a ke zkvalitnění úrovně služeb.
Evidence nemovitostí musí přispět ke zdokonalení plánování a řízení zemědělské a lesní výroby, k ochraně
zemědělského půdního fondu a využití půdy vůbec.
Ke splnění tohoto náročného úkolu je třeba, aby byl
zabezpečen soulad evidence nemovitostí se skutečností,
s podnikovými evidencemi půdy a aby byl vytvořen
funkční systém sběru, třídění, uchovávání a vydávání
objek~ivních a aktuálních informací. To je základem
racionálního systému evidence nemovitostí, který,: má
být uskutečněn do konce roku 1980 na celém území ČSR.
Česká vědeckotechnická
společnost
má příležitost
přispět svojí činností ke splnění těchto závažných úkolů resortu geodézie a kartografie.
Ve svých referátech a koreferátech hovořili pak přednášející o současném stavu vedení a. údržby operátů
evidence nemovitostí,
o uplatňování
nové techniky
a nových technologických
postupů v práci středisek
geodézie a o perspektivních
směrech, které by měly
přispět k urychlení, k zhospodárnění a ke zkvalitnění
celého systému evidence nemovitostí.

Ing. Vaněk a Ing. Muzika podali zprávu o metodách
sběru a třígění informací u národních podniků Geodézie
v Plzni a Oes. Budějovicích, Ing. Pešl, s. Stryhal a Ing.
Jirmus hovořili o organizaci prací na středisku geodézie pro zajištění průběžné údržby evidence nemovitostí
tak, jak ji provádějí v.Opavě, Liberci a v Brně. V současné době provádí VUGTK v Praze výzkum indikace
změn v užívání půdy pomocí interpretace barevných
leteckých snímků.
dosavadních
výsledcích řešení
tohoto resortního úkolu podal informace Ing. tlíma,
OSe.
Ing. Souček z VÚGTK a Ing.Kohout z Geodézie Praha
se zabývali organizací prací při pořizování vstupních
dat pro aktualizaci a provádění oprav -registru evidence
nemovitostí. Pořizování vstupních dat pro zpracování
sumarizačních výstupľl evidence nemovitostí byly obsahem referátů Ing. Součka a Ing. Houdy z v)'početního
střediska Geodetického ústavu v Praze. S operátem evi·
dence nemovitostí, vedeným na mikrofiších a s problémy kolem nich seznámili posluchače semináře Ing. Thei.
ner z Geodézie v Čes. Budějovicích a s. Novotný ze Stře·
diska Geodézie vBenešově. Ing. Ondrůšek z Brna a Ing.
Jarolím z Plzně, oba zástupci Krajských správ geodézie
a kartografie, předali zkušenosti se zaváděním podnikové
evidence půdy v kraji Jihomoravském a Západočeském.
V diskusi vystoupil zástupce MZVž Ing. Frančík, zástupce Federálního ministerstva dopravY.Ing. Skalický,
náměstek předsedy ČÚGK a předseda UV CVTS Ing.
Kouba, zástupci Geodézie Ing. Miiller z Brna a Ing.
Muzika z Českých Budějovic a další.
Odborný obsah referátů vhodně doplnila vkusně připravená výstavka v předsálí, na které bylo možno zhlédnout přístroje mikrofilmové techniky, postup}' při tvor·
bě zemědělských hospodářských map včetně Jejich ukázek, dále ukázky evidenčních map podnikových evi.
dencí půdy v měřítku 1:5000, vývoj operátu evidence
nemovitostí až po dnešní podobu a' ukázku údržby evidence nemovitostí pomocí leteckých snímků.
V závěrečném usnesení semináře vyzněl přínos a význam tohoto setkání, při kterém byla získána řada cenných poznatků a námětů pro další činnost České vědeckotechnické společnosti.
V oblasti sběru informací o změnách v evidenci ne·
movitostí js~>ufyzické inventury zemědělské půdy, prováděné v resortu zemědělství, významným prvkem pro
odstranění nesouladu mezi skutečným využíváním a evidencí půdního fondu. Bude vhodné používat pro sběr
informací barevných leteckých snímků. Na úseku automatizace je třeba vyřešit kooperační vztahy a vybavit
resort vlastní technikou. Pro zabezpečení stálé aktuálnosti evidence u zemědělských podniků v souladu s evidencí nemovitostí je třeba prohloubit spolupráci s resortem zemědělství.
Převod pozemkových map na plastické fólie přispěje
ke zkvalitnění mapového fondu evidence nemovitostí.
Při realizaci námětů bude prospěšné navázat spol~prá.
ci se složkami zejména zemědělských společností OVTS
na úrovni centra i krajů.
Součástí semináře byl i společenský večírek, uspořádaný na závěr prvního dne jednání, který svým nefor·
málním rázem přispěl k vzájemnému sblížení účastníků
semináře.

°

Vratislav Skála,
Geodézie, n. p., Plzeň

Odborná skupIna fotogrametrie Slovenskej geodeticko·
-kanografickej spoločnosti CSVTS v spolupráci s Pobočkou ČSVTS na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, usporiadali v dňoch 27. a 28. júna 1978 seminár na tému:
"Súčasný stav a perspektívy využitia aerotriangulácie a
ortofototechniky v ČSSR".
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Cielom tohoto podujatia bolo oboznámiť pracovníkov
fotogrametrických
pracovísk s teoretickými
poznatkami
a technologickými
postupmi z uvedenej oblasti a vzájomná výmena skúseností.
Problematikou
aerotriangulácie
sa zaoberali tieto referáty:
Fr a n ě k, J.: Súčasný stav a možnosti širšieho využitia
počtárskych metM aerotriangulácie
používaných v ČSSRj
M ar š í k, Z.: Analytická aerotriangulácia
zo snímok so
60 % priečnyrrt prekrytom;
Ma n d y s, B.: Skúsenosti s využitím ,analytickej aerotriangulácie v n. p. Geodézia v Pardubiciach;
Ha g a r a, J.: Praktická aplikácia, využívanie a dosiahnuté výsledky
blokovej
analytickej
aerotriangulácie
v podmienkach rezortu SÚGKj
G r e'g o r, V.: Možnosti využitia' semianalytickej
aerotriangulácie. '
Ďalšie referáty sa zaoberali využitím ortofototechniky:
R o u le, M.:'Možnosti využítia ortofototechniky
v rezorte ČÚGK;
Prči žák,
J.: Výskum uplatnenia
ortofototechniky
pri
mapovaníj
Kříž, V.: Využitie ortofototechniky
pre EN;
P o spí šil,
1.: vývoj integróvanej metády mapovania
v geodetickej službeČSDj
''
Pe t r á ň, J.: Poznatky
o využívání
orfofototechniky
v NDR aI1I:Rj
Vy h n á ne k, V.: Ortofqtomapy v Juhoslávii.
Podnetné myšliellky refer4tov rozšírili príspevky v di skúsiách.
Záver prvého dňa spestrilo spoločni') pO,sedenie úč,astníkov pri vatre v areáli jazdeckého oddielu TJ Slávia
SVŠT v Petržalke-Ovsišti.
Možno konštatovať, že sa splnili zámery a ciele organizátorov a predpokladáme,
že aj očakávania účastníkov
seminára. V rámci plnenia úloh ČSVTS aštátnych,
resp.
hospodárskych
orgánov rezortov geodézie a kartografie
sa pravdepodobne v dohradnej dobe oplitovne stretnú des~atky ČS. fotogrametrov
na podolmom užitoČllom podujatí.
Vedecké

laborat6rium

lng.fozef
Petráš, CSc.,
fotogrametrie
SvF SVST,
Bratislava

i ,perspektivní
budoucnosti.
JednánJ prvého dne bylo
zakončeno přednáškou prof. Dr. rer. nat. habil. H Kautzlebena, ředitele ústředního ústavu výzkumu fyziky Země
v NDR, pojednávající o sjednocení a vyhodnocení výsledků experimentu RADUGA.
V následUjících dvou dnech již byla jednání rozdělena
do čtyř odborných sekcí, kterých se aktivně zúčastnili
i hosté z ČSSR. V prvé sekci věnované tvorbě velkoměřítkových map vystoupil Ing. A. Melui s příspěvkem
"Moglichkeiten
der Rationalisierung
geod1itischer Aufnahmeverfahren"
a doc. J. Streibl s přednáškou "Einfluss
der Bewolkung auf die Multiplikationskonstante
bei Redtamessungen"
a vedoucí katedry vyšší geodézie prof. M.
Hauf s přednáškou "Trigonometrisches
Nivellement".
Druhá sekce se zabývala otázkami inženýrské geodézie
a průmyslové fotogrammetrie,
s přednáškou
"Vergleich
des Laseralignements
mit geod1itischen Verfahren" zde
vystoupil Ing. M. KaApar následovaný
doc. J. Tlustým
s příspěvkem "Anwendung von Lasern bei Vermessungen
und Rekonstruktionen
von Kranbahnen".
Třetí astronomická
sekce byla tematicky
věnována
otázkám astrometrie a družicové geodézie a byla současně pátým mezinárodním
kolokviem geodetické astronomie a astrometrie. Z našich příspěvků jmenujme Ing. J.
Vondráka z ČSAV Praha na téma "The experimence with
the new method of reducing PZT observations",
dále
Ing. 1. Peika s přednáškou "Die Rotation des Mondes" a
doc. J. Kabeláče s příspěvkem "Satellitengeod1isie".
Poslední čtvrtá sekce byla kartografická
s orientací
na tématickou
kartografii
a automatizaci tvorby map.
Z ČVUT Praha zde vystoupil Ing. B. Veverka s přednáškou "The cartographical
I/O operations in the czechoslovak territorial
information systems". V této sekci byla
též uspořádána výstavka děl středověké saské kartografie.
Závěrem geodetických a kartografických
dnů byla pořadateli
organizována
jednodenní geografická
exkurze
Bílou labskou flotilou do oblasti Saského Švýcarska s
návštěvou
pískovcových skal Bastei a středověké pevnosti Konigstein. Z konference, které se zúčastnili též
odborníci ze SSSR, PLR, MLR a Jugoslávie si účastníci
odnášeli kromě vkusné kartografické
upomínky, kterou
byl reprint historické mapy Dráždan od Matyáše Seuttera, též poznatek o velkorysé a rychle probíhají výstavbě
města těžce zničeného ke konci druhé světové války.
Průběh geodetických a kartografických
dnů v Dráždanech možno považovat za zdařilý, neboť pomohl nejen
k výměně nejnovějších poznatků z oboru, ale i k prohloubení a navázání nových pracovních. a přátelských styků
na mezinárodní úrovni.
Ing. Bohuslav Veverka,
CVUT Praha

Geodetické a kartografické dny 1978
v NDR
5. mezinárodní kolokvium "Geodetická
astronomie a astrometrie" v Dráiďanech
Drážďanská
technická
universita
založená
roku 1828
oslavila letos 150 let svého trvání a u této příležitosti
uspořádala Geodetické a kartografické
dny 1978, kterých
se zúčastnila i početná skupina našich geodetů, převážně učitelů a výzkumných pracovníků oboru geodézie a
kartografie ČVUT Praha, který má dlouholetou družební
a vědeckou spolupráci s touto sasko u univerzitou. Geodetické a kartografické
dny proběhly formou mezinárodní konference uspořádané TUD ve dnech 20. - 22. června 1978.
V úvodním zahajovacím projevu pozdravil účastníky
konference prof. Dr. 'phi!. habi!. R. Ogrissek, který otevřel další jednání. Následovaly oficiální projevy prof. Dr.
sc. techn. F. Deumlicha, prvého prorektora
TU Dresden,
který se obšírně zabýval významem geodézie 'a kartografie pro rozvoj socialistické
společnosti a oborových
děkanů prof. Dr. Ing. habi!. L. Stangeho a prof. Dr. phi!.
habi!. R. Ogrisseka za směr geodézie a směr kartografie,
kteří nastínili tendenci vývoje svých oborů v nejbližší

Již tradičně pořádá každé čtyři roky Technická univerzita v Dráždanech mezinárodní kolokvium s touto tématilj:ou. Letos bylo kolokvium zařazeno do širší akce, nazvané "Geodlitische und Kartographische
Tage 1978",
pořádané ve dnech 20. 6.-23. 6. 1978 na počest 150. výročí založení Technische Universit1it Dresden. Současně
bylo též zařazeno do seznamu akcí, pořádaných pracovní skupinou 6.8 KAPG. Na kolokviu bylo předneseno
více než třicet referátů, věnovaných převážně problémům
astrometrie, geodetické astronomie a družicové geodézie,
v programu byly též zařazeny dvě krátké exkurze (na
observatoř
v mlnnsdorfu
a Lohrmannovu
observatoř
v Dráždanechj.
Pro všechny účastníky pak byla uspořádána celodenni Odborná exkurze do oblasti sledováni
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recentních
pohybfi. zemské kfiry (podél Labe směrem
k naší hranici).
První tematický okruh byl věnován hvězdným katalogfim. Referát P o 1"0žen c e va informoval o novém
pulkovském katalogu geodetických hvězd, který obsahuje přes čtyři tisíce hvězd rozmístěných po celé nebeské
sféře. Led e r 1e pojednal o vztahu připravovaného katalogu FK5 k nově přijatým hodnotám astronomických
konstant, Bili a u d fi v referát se týkal katalogu, získaného výhradně z pozorování Danjonovými astroláby.
G u b a n o v se svými spolupracovníky vypracoval pracovní efemeridy pro Horrebow-Talcottovu metodu určení
zeměpisné šířky pro prakticky libovolné místo na Zemi.
Použití metod fotografické astrometrie pro odvození souřadnic geodetických hvězd byl věnován referát K 1j u čn i k a a Pot t e r a, B ij hrne
a S a n d i g seznámili
účastníky s postupem astrometrických
prací na dvoumetrovém Schmidtově zrcadlovém teleskopu v Tautenburgu.
Další okruh problémfi se týkal nové přístrojové techniky. O p~lkovském fotografickém
vertikálním
kruhu
pro určení absolutních· deklinací hovořil Ba g i I di ns k i j, jeho kolega S o k o lov referovalo automatickém
zpfisobu odečítání meridiánového kruhu. O elektronické
libele, vyvinuté na TU Dresden, referovali Pot t h o f f
a Wa c h t e r. Účastníci měli též možnost si prototyp
libely, dosahující vnitřní přesnosti odečtu řádově setiny
vteřiny, na Lohrmannově observatoři prohlédnout. O přípravných pracích pro fotoelektrickou
registraci
prfichodu hvězd cirkumzenitálem hovořil1M a a s e a Pot tho f f, s výsledky pozorování pasážhíkem s fotoelektrickou registrací v Postupimi seznámil účastníky M a·
j o r. O koncepci fotoelektrické registrace na PZT -referovali M e i n ig a J Oc h m a n n, N g u y e n T r I
L o n g hovořil o elektronické
části téhož projektu a
prvních praktických
zkouškách. Ukazuje se, že bude
možno pozorovat hvězdy až do desáté magnitudy.
Dva referáty byly z oblasti automatizace zpracování
pozorování. H o pf n e r a S c h a b a c ker
navrhli nový algoritmus pro zpracování pozorování na astrolábu,
autor této zprávy referoval o zkušenostech s novou metodou zpracování pozorování PZT, používanou od loňského roku v Ondřejově.
Několik referátfi se zabývalo analýzou astronomicky
určených variací zeměpisných šířek a pohybu pólu. D ébar b a t srovnávala variace šířek Paříže a Postupimi za
posledních 20 let zpozorování hvězd téhož katalogu. Nevysvětleným faktem zfistává značně velká sekulární změna šířky v Postupimi.
K o 1ac z e k analyzovala variace šířek na celé řadě stanic a zjistila, že výsledky
spektrální analýzy se lép13 vzájemně shodují, jsou-li namísto variací samých pouŽity odchylky okamžité šířky
od střední šířky, počítané podle Orlovova vzorce. Moc zk o analyzoval rychlost pohybu okamžitého rotačního
pólu vzhledem k zemskému tělesu za léta 1900-1977
a mj. zjistil výraznou periodickou změnu o periodě
6,8 roku. J o c h m a n n interpretoval roční složku pohybu rotačního pólu meteorologickými vlivy. Analýzou
fyzické librace Měsíce v délce se zabýval P e šek.
Do"
kázal, že nejenom numerické, ale i analytické řešení
je při kritické hodnotě mechanické eliptičnosti Měsíce
spojité a konečné.
Celá řada referátfi byla věnována využití pozorování
UDZ či jiných vysokých c1111pro geodetické účely.
S t a n g e seznámil účastníky s hybridní geometricko-dynamickou metodou aplikovanou na laserová měření
vzdáleností k UDZ. Metoda má umožnit určení základny
1000-5000 km dlouhé s relativní přesností 10-7 během
dvou hodin pozorování. Bor k o w s k i hovořil o geodetických sítích, v nichž byly určeny azimuty z pozorování UDZ. Li e ber t se zabýval geometrickými vztahy v sítích, které byly určeny z laserových pozorování
UDZ a interferometrických
pozorování na dlouhých základnách (VLBI). Bar t h e lm e s navrhl metodu pro
rychlé odhalení hrubých chyb při laserovém pozorování
UDZ, D i e t r i c h se zabýval problematikou přesného
navádění laseru na UDZ, nacházející se ve stínu Země.
O numerické integraci dráhy družice v tíhovém poli Země s decimetrovou přesností referoval Gen d t, U h I i g
podal přehled o použití UDZ při námořní navigaci. O pokusI].é geodetické síti o čtyřech bodech s dlouhýmI stra-
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nami (řádově stovky kilometrfi], změřené v Mongolsku
pomocí simultánního fotografického
pozorování světelného cíle na balónu, hovořil R e h s e. K a b e 1 á č referoval o podobném experimentu, uskutečněném na kratší
základně v ČSSR pomocí cíle, umístěného na proudovém
školním letadle L29.
Danému tématu kolokvia se poněkud vymykaly referá ty M e i e r a (o použití kovariančních funkcí kmitavého typu v tíhovém poli), T h u r m a (o recentních
pohybech zemské kfiry v NDR) a Bác s a t y a i e (o projektování speciálních sítí pro odhalení recentních pohybil).
Kolokvium (stejně jako Geodatische und Kartographische Tage 1978, v jejichž rámci probíhalo) bylo ze strany
organizátorl1 výborně připraveno a mělo jako vždy vysokou vědeckou úroveň. Nemůže být pochyb o tom, že
značnou měrou přispělo k vzájemné informovanosti
o současném rozvoji oboru, k dalšímu rozvoji mezinárodní
spolupráce i k upevnění osobních přátelských kontaktl1
mezi účastníky.
Ing. lan Vondrák, CSc.,
Astronomický tí.stav C'SAV, Praha

Geodetické základy a osobitne geodl8ttické základy polohové sú na Slovensku spojené s menom Ing. Ondreja
Bot t u, pracovníka Geodetického ústavu, n. p., Bratislava, ktorý 4. augusta tohoto roku sa dožil v dobrom
zdraví a v plnej pracovnej ISlviežosti svojich šesťdesiatpaťročných narodenín.
Rodák zo sttedného Slovenska - z Vrboviec nad Rimavic.ou (Velké Teriakovce Vrboce nad Rimavicou],
absolvoval Státne reállJle gymnázium v Rimavskej Sobote a zememeračské
inžinierstvo na _Českom vysokom
učení technickom v Prahe v roku 1938 s vyznamenaním.
Jeho bohatá a pestrá geodetická prax začína v roku
1940 na Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania v Martineq pokračuje po dvoch rokoch v 'TriangulaČlJlej kancelárli Gell1erálneho finančného riaditelstva v Bratislave,
kde bol poverený vedením prác na budovaní polohových
geodetických sietí. Jeho spolupracovníci
z itriangulácie
spomínajú jeho zaujatie pre vec a dobre organizovaných
pracovných postup ov, ktoré mu dovolovali
dosiahnuť
velkých pracovných výkonov. Popri týchto prácach pOsobil v rokoch 1945-1~47 na Slovensk,ej vysokej škole
technickej v Bratislave (SVST) ako externý pedagóg pri
výchove novej mladej generácie geoderov ,a kartografovo
Od .roku 1950, ~ed bola Triangulačná kancelária spolu s dalšími geodetickými inštitúciami zlúčená do Slovenského
zememeračského
a kartografického
úsltavu
'v BratJi:s19Ne,plr1elc'hádzana tento ústav, 'k~orý 'bol v roku 1954 prem€lJlovaný na Geodetický topografický
a
kartografický ústav a neskiOr v roku 1957 IlJa Geodetický ústav. Jeho organizačný talent, dobré t'8toretické vedomostia bohaté praktické skúsenosti sa plne prejavili
v období jeho pOiSlObnostina tomto -ústave, kide prešiel
roznymi funkctaml od vedúceho oddelenia cez vedúcého
odboru, prevádzkového inžini,era po námestníka riadite"
Ia. VeImi aktívne posobil v mnohých odborných komisiách rezortu geodéziea
karltografie, dalej vo vedecke.j
rade V~skumného ústavu geodézie a kartografie v BraItislave a tiež lai~o člen skúšobnej kom~sie p'l'e štátlne záveroonéSkúšky
na SVST odbOJ) geodézie
on Ikartografiia. Aj v súčasIIJosti vyikonáva zodpovednú fUlnkciu 'vedúcelho útvaru
riadernia ,výroby, kde
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/
ne,zjštIlla odovzdáJv1a svoje bohaté odborn.é skúsenosti.
Jubilant je priekopníkom v uplaitňovaní metódy astronomickej orientácie, ktorú zaviedola
rozšíril v podmienkách budov,ania a údržby Československej trigonometrickej siete, Je uznávaným zlep'šov.atelom a raciOlIlalizáto110m geodetických
prác. Z jeho najúspešnejších
zlepšovacíc'h návrhov možno spomelI1úť POSltupy astronomickej
orientácie a zlepšenia pomocok na paraIaktické
meraniJe dlžok. Má mimoriadne zásluhy pri budovaní nových
činností v rezorte SÚGK, ako je gravimetria a automatizácia geodetických
a kartografických
prác. Tiež treba
vyzdvihnúť jeho aktívnu poliUckú činosť na pracovisku.
Obetavá odborná práca Ilng. Bot t u bola ocenená.
niekolkými vyzIlJamenaniami. Medzi ne patrírezo1"1:né
vyznamenanie udelené v roku 1960 "N a j lep šíp
r .ac o vn í k Ú S G KU, IV roku 1965 "P r i ek op ní k s 0c i a I i s t i c k e j p r á c e" a v roku 1973 "Č es t n é
uZlIlanie
za
zásluhy
o rozvoj
geodézie
a k a r t ,o g r a f i e".
Ing. B 011:to zasvatil celý svoj život
geodetickým
základom. Jeho meno je trvale
spojené
s pojmom
t r i a n g u I á cia.
Pri príležitosti
výmamného
životného jubilea dakuj,eme Ing. Bottovi za jeho doterajšiu
prácu a želáme mu na mnoho rokov vella pevného :l!dravia, dobrú pohodu v práci a spojOlIlosť v osobnom živote, aby mohol dalej odovzdávať SIVojebohaté skúsenosti mladej g,enerácii.
Redakčná rada

Doc. Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.,
padesátiletý

Docent Ing. Zdeněk Nevosád, CSc., docent geodézie na
Vojenské akademii Antonína
Zápotockého v Brně, potvrdil letos všeobecně uznávanou zkušenost, že padesátka není žádný věk. Kdo důvěrněji poznal tohoto vysokoško!ského učitele, vždy usměvavého
a plného života,
s Iprekvapením zjišťuje, že i ti nejmladší zvolna stárnou.
A poznávají ho důvěrně mnozí, každým rokem dvě tři
desítky nových posluchačů a ti ho poznávají skutečně
důkladně. Málokdo je tak často a zevrubně \testován jako učitel svými studenty a to jak při svých přednáškách,
tak také ve skriptech, která napíše. Zdeněk Nevosád
jich napsal celou řadu, zaměřenou na souřadnicové výpočty v geodézii, kde propracoval nové metody výpočtů,
spojené s použitím elektrooptických
dálkoměrů. Vydal
také skripta, zabývající se speciálně elektronickými geodetickými přístroji
a chystá další, protože disciplína,
kterou si zvolil, se vyvíjí skutečně bouřlivě: skripta jsou
vždy okamžitě zastaralá a ihned je zapotřebí psát nová.
V souvislosti se ·svou pedagogickou praxí řeší též výzkumné úkoly v oboru geodetických
základů, zejména
zpracování nejpřesnějších
měření elektrooptickými
dálkoměry.
Zdeněk .Nevosád zastává četné významné odborné a
společenské funkce. Je dlouholetým funkcionářem ČSVTS,
členem výboru OS - 1705 - geodetické základy a od
roku 1977 vědeckým tajemníkem ÚV ČVTS-SGK. Je dále
členem pracovní skupiny 6.7 při mezinárodní komisi akademií věd socialistických
států pro planetární geofyzikální výzkumy (KAPG) a dále členem mezinárodní komise FIG za ČSSR.
Od roku 1954 pracuje velmi aktivně v ROH, dnes je
členem celozávodního výboru ROH VAAZ a místopředr.edou občanského výboru.

Životní běh Zdeňka Nevosáda je krásným příkladem
systematické tvořivé práce, bez oslňujících efektů, ale
též bez zakoHsání, příklad čestného a rovného člověka,
oddaného své práci 'a svému poslání učitele.
Docent Nevosád se stal nepostradatelným
aktivním
účastníkem
všech geodetických akcí. Tam ho vídáme,
vždy ochotného Ipomoci a vždy plného optimismu.
Přejeme mu proto všichni, aby mu tato chut do života ještě dlouho vydržela a v jeho práci a osobním životě
mnoho úspěchů.

Dne 28. 11. 1978 Ise dožívá 50 let Ing. Miloslav Vitoul,
ředitel podniku Geodézie,n. p., Praha.
Narodil s'e v Lomnici u TiŠlnova. Středoškolská studia
absolvoval na reálném gymnasiu v TiŠlnově. Po ukončení
vysolmškolskélw studia v roce 1951 -na VUT v Brně pracoval jako technik u zeměměřic,kého družstva Geoplan
až do nástupu základní vojlenské iSllužby. Od ukončení
wjenské službY v roce 1953 pracuje nepřetržitě v soustředěné zeměměřické slu~bě v reSQ['tu geodézie a kartografie. Nejprve pracoval jako technik, dále jako vedoucí čety topografického mapování do roku 1956, kdy byl
pověřen funkcí vedoucího Střediska geodézie v KroměříŽi. Od roku 1961 vykonával funkci provomího inženýra
a dále vedoucího útvaru evidence nemovi!tostí. Od 1. ledna 1968 byl pověřen funkcí náměSltka ředitele Oblastního ústavu ge.odézie v Brně, který byl k tomuto datu zřízen a měl pilsobnost pro kraj JihomoMvský, VýchodOčeský a Severomoravský.
Od nové organizace l'esortu k 1. 1. 1972 pracoval jako
náměstek ředi:telea statutární zástupce ředitele Geodézie, n. p., Brno, Soudruh Ing. Vitoul svou příkladnou
intenzívní prací a nezměrnou pílí se vyp.l'acoval od technika až po funkci ředitele'. Během své dlouholeté praxe získával 'rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti v různých zeměměřických disciplínách i v řídící práci. Svou
pracovní houževnatostí
a politickým příkladem vytvářel svou osobnost tak, že byl připravován pro vyšší funk-

ce.
V rámci této přípravy absolvoval postgraduální
studium na ČVUT, celou řadu kursů řízení a soustavně se·
v~dělával politicky. V roce 1975 byl na dvoumě·síční stáži na ČÚGK, kde pracoval zejména na zvýšení ,ekonomické a společenské
efektivnosti výsledkil a jako ředitel
Geodézie, n, p., Praha od roku 1976 jel plně uplatňuje
v praxi. Výrazná je politická a organizační činnost :whrnující plnění náročných úkolil Istranických a společenkých. Pro své myšlenky dovedl získat a vychovat ř.ady
pracovníků, jimž nezištně předával výsledky svých zkušeností. Ve své práci měl ,a má vMy na zřeteli především
pl'Ospěch společnosti.
Velmi aktivně působil ve Vědeckotechnické
společnosti jako člen, Krajského a Ústředního výboru společnosti pro geodézii a kartografii a předseda odborné skupiny pro evidenci nemovitostí. Dále j'e členem
státní
zkušební komise pro závěrečné zkoušky v obol'ech geodézia a kartografie VUT v Brně a předseda této komise
na ČVUT v Praze.
V současné době 'Pracuje jalro aktivista KV KSČ Středočeského krajle.
Při příležitosti jeho živol1:ního jubilea - padesátin, mu
přejeme, aby si udržel to pracovní nadšení, jako dosud
a do dalších let jeho dosavadního plodného života mu
pře,jeme pevné zdraví a nové úspěchy v činorodé práci.
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Vaše středisko Vám vybavíme nejmodernějšími přístroji pro pořizování měřických snímků o pro vyhodnocení
snímků ve fotogrommetrii .
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Letecké snfmkování
Letecké měřické komory MRB 21/1818, MRB 11,5/1818, MRB
15/2323 o MRB 9/2323, registrační 'statoskop, expozimetr aerolux.
Laboratorní technika
Pí'istroj pro vyvolávání
nická kopírka Elkop.

filmů EG 120, sušící skříň TS 120, elektro.

Interpretace
Přístroj pro interpretaci snímků interpretoskop,
prohlížečka filmů
fotopret, stereopantometr, zrcadlový stereoskop, pomůcka pro in·
terpretaci v poli topopreť kapesní stereoskop.
Překreslovóní .
Přesný překreslovač
LUZ.

rektimat

B, obkreslovač

leteckých

snímků

Vyhodnocování leteckých snímků
Přesný onologový vyhodnocovací přistroj stereometrograf F, ano·
.Iogový vyhodnocovací přístroj topokort, souprava pro diferenciál·
ní překreslování topokort a ortolot.
Pozemní fotogrammetrie
Univerzální měřická komora UMK 10/1318, dvojitá měřická komo·
raSMK 5,5/0808, fototeodolit
Photheo 19/1318, anologový vyhod ..
novací přístroj pro pozemní fotogrammetrií technokart.
Analytickó fotogrammetrie
Přesný stereokomparátor stekometr, stereokomparátor Steko 1818,
zařízení pro přenášení a vyznačování bodů s laserem transmork,
registrační zařízení koordimetr F.
Naše dlouholeté zkušenosti, doplněné nejnovějšími poznatky z ob·
losti měřící techniky poskytují záruku hospodárných pracovních
postupů.
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