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528:33
MICHALKO, O.
Spoločenské
postavenle
geodézle a kartografle
v národnom hospodárstve
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, č. 2, str.
32-34
Postavenle geodetov a kartografov
v rllznych spol 0čensko-ekonomlckých
formáclách
vrátane
soclallstlckej spoločnostl.
vývoj služby na Slovensku od Rakúsko-Uhorska
až po súčasnost.
Plnenle
úloh pre
ostatné
odvetvla
národného
hospodárstva.
Medzlnárodná spolupráca
v rámci geodetických
služleb socialistických štátov I v mlmovládnych
organlzáclách.
528:378,,4"Bra tlslava
KÚDECA, P.
50 rokov odboru geodézla a kartografla
na Stavebnej
fakulte SVST v Bratislave
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, č. 2, str.
34-38, 5 obr., lit. 2
Vznik a vývoJ odboru geodézla a kartografla
na Slo·
venskej vysokej škole technlCkej (SVST) od školského
roku 1938/1939. vývoj a clele katedler odboru. Osobnosti podlelajúce
sa na rozvojI. Odborno-vedecká
profIlácla odboru a jeho účast na rozvoJI vedy a techniky. Spolupráca
s praxou. Perspektivy
rozvoja odboru
na SVŠT v Bratlslave.
378 + 528.223
MELICHER, J. - HEFTY, J.
Podlel observat6rla
Katedry geodetických
zlikladov na
určovani parametrov
rotácle Zeme
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Il. 2, str.
38-41,
2 obr., Ht. 4
Organizačné
začlenenie
Astronomicko-geodetického
observatorla
Katedry geodetických
základov
a jeho
vývoj. Obsahové zameranle
observatorla
a medzlnárodná spolupráca
prl určovan!
parametr ov rotácle
Zeme. Vytvorenle
Interného
katalogu
hvlezd. Využ I·
tle dlhodobých
pravidelných
astronomických
meran!
na štúdlum dynamiky Zeme. Doslahnuté
výsledky a
Ich využltle.
[389:378] [528:061.14( 437.6)]
ABELOVIC, J. - MITAS, J. - VANKO, J.
Metrologický
systém Katedry geodetických
základ ov
a jeho využitle v rezorte SOGK
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 2, str.
41-44, 3 obr., Ht. 10
Úloha metrologie v geodézU. Systém testovac!ch zarladen! na meranle dlžok vyvinutý na Katedre geodetických základov (KGZ) Slovenskej vysokej školy technlckej v Bratlslave a jeho využltle v rezorte Slovenského úradu geodézle a kartografle
(SÚGK). Metrologla v rezorte SÚGK a zabezpečenle
prevádzkyschopnostl meracej techniky z metrologického
hladlska. výhlad
spolupráce
Metrologického
stredlska
rezortu
SÚGK a KGZ.
528.9:378 Bratislava
HAJEK, M. - MESIAR, R. - KELNAR, B.
Rozvoj kartografie
na SVST v Bratlslave
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 2, str.
44-47, Ht. 1
Bllancla tvorlvej činnosti v kartografll
na Slovenskej
vysokej škole technlckej v Bratlslave. Pr!spevok k rozvoju kartograflckej
metody výskumu, k rozšlrovanlu
poznani a o kartograflckom
zobrazen! reálneho systému, k vytváranlu
mapových podkladov, resp. projektov na rozllčné účely ludskej činnosti. Hlavné výchovno-vzdelávacle
zámery v kartografU.
[621.391 + 681.31] [37 + 378.001.89]
MITASovA, I.
Rozvoj systémových,
kybernetických
a poěltačových
met6d vo výuěbe a výskume
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 2, str.
47-50, 4 obr., Ht. 11
vývoJ výpočtových metod a prostrledkov,
systémových
disciplín a kybernetiky
vo výučbe a výskume na odbore geodézla a kartografla
Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technlckej
v Bratlslave.
Zmeny
v použ!vani výpočtových
a grafických
metod a prostrledkov ovplyvňujúce
výučbu. Integrácla
meracej a
výpočtovej častl geodetického
procesu na báze mlkroprocesorOv.

528.48.001.5:378 Bratislava
MICHALCAK, O.
Prinos Stavebnej fakulty SVST k rozvoju Inženlerskej
geodézle
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 2, str.
50-53,
Ht. 16
Význam a úloha lnžlnierskej
geodézle (lG) v národnom hospodárstve.
Nástroje posoblace na rozvoj lG.
Pr!nos výskumných a expertíznych
úloh Katedry geodézle Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technlckej v Bratlslave k rozvoju lG v CSSR.
[378 + 528.7] [528.48:621 + 62·1]
CERŇANSKÝ, J. - PERAS, J. - SALKOVIC, C.
Prinos Vedeckého laborat6ria
fotogrametrle
k meranlu stavebných
objektov,
energetických
a strojárskych zarladeni
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 2, str.
53-55, 5 obr., Ht. 5
Prehlad
vedeckovýskumnej
činnosti Vedeckého laboratorla fotogrametrle
a spolupráce
s praxou. Sumarlzácla výsledkov a skúsenosti v oblasti využltia analytických metod pozemnej fotogrametrle
v stavebnictve,
energetlke
a strojárstve.
528.001.5 + 378
MICHALCAK, S.
Prfnos a orlentácla výskumu v predmete Geodézla
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 2, str.
00-000 atd - - Hlavné smery a orlentácla
výskumu v problematlke
geodetických
pr!strojov
na Katedre geodézle. Pr!nos
katedry v oblasti teorie pristrojov a apllkovaného
výskumu, najmll v otázkach testovanla
a vplyvu atmosféry na prfstroje. Orlentácla výskumu do budúcnosti.

528.33
MHXAnKO,

O.

nOnOlKeHlte
X0311iicTBe

reOolle31t1t ti KapTorpa<j>1111 B Hapo.qHoM

reo.qe31t4eCKltii
CTp.

1988, NO 2,

KapTorpaet>114eCKHH

ti

0630p,

34,

32-34

nOnOlKeHlte reOolle311CTOB H KapTorpa<j>OB B pa3nlt4HblX
0614eCTBeHHo-3KoHoMI14ecKHx
<j>0PMaI.lHllX,
BKnlO4all
COl.lHanHCTI14eCKOe 0614ecTBo.
Pa3BltTHe
reo.qe3114ecKoii
cnYlK6bl
B CnoBaKI1H
OT BpeMeH
ABcTpo-BeHrepcKoii
MOHapxHH .qo HaCTOll14ero Bpe·
MeHI1. BblOonHeHl1e 3a.qaHHH .qnll OCTanbHblX OTpacneH Hapo.qHoro
X0311iicTBa.
MelK.qYHapo.qHoe
coTpy.qHI14eCTBO B paMKax reo.qe3114eCKHX cnYlK6 coljl1anl1CTI14eCKI1X CTpaH 11 BO BHenpaBI1TenbCTBeHHblx
OpraHI13aljl111x.

528:378,,4"
KYAEnA,

Bratislava
n.

50

neT cnel.lltanbHOCTIt
reOolle3ltll
It KapTorpa<j>ltll
Ha <j>aKynbTeTe CTpOHTenbCTBa CnH
B 6paTltCnaBe
reo.qe3114eCKI1H
CTp.

1988, NO 2,

H

KapTorpa<j>H4eCKHH
5 pHC., nHT. 2

0630P,

34,

34-38,

B03HHKHoBeHI1e
It pa3BI1THe
cnel.lltanbHOCTH
reo.qe3 11li 11 KapTorpa<j>ItSl
B CnOBal.lKOM nonl1TeXHH4eCKOM I1HCTHTYTe (CnH)
OT Y4e6Horo
ro.qa 1938/
/1939. Pa3BI1TI1e 11 uenH Kaet>e.qp cneljHanbHOCTH.
nl14HacTH, npl1HHMalO14l1e Y4acTI1e B pa3BHTHI1. npoet>eccHoHanbHo-HaY4Hoe
npo<j>l1nl1poBaHHe Cnel.lHanbHOCTH 11 ee Y4acTHe B pa3BHTI1H HaYKI1 11 TeXHItKH.
COTpy.qHI14ecTBo
C npaKTI1KoH.
nepcneKTHBbl
pa3BI1TI111cnel.lHanbHOCTH B CnH
B 6paTI1CnaBe.

378 + 528.223
MEnHXEP,
51. -

rEC!>TH,

SI.

Y4aCTlte o6cepBaTopHIt
Ka<j>eollpbl Bblcweii
reOolle31t1t
B onpe.qeneHItIt
napaMeTpoB
Bpa14eHltll 3&Mnlt
reo.qe3114eCKI1H
H KapTorpaet>114ecKl1ii
CTp. 38-41,
2 pHC., nHT.

1988, N° 2,

0630p,

34,

4

OpraHH3aljl10HHOe
BKnlO4eHlte
ACTpoHoMo-reo·
.qe3114ecKoH
06cepBaTopl111
Kaet>e.qpbl
Bblcweii
reo.qe3HH 11 ee
pa3BItTHe.
Pa604ee
HanpaBneHHe
06cepBaTopHI1
11 MelK.qYHapo.qHoe
cOTpy.qHH4ecTBo

B

onpe,lleneHl111

C03,l1aHI1e

napaMeTpOB

BHYTpeHHero

BaHl1e

,lI0nrOBpeMeHHblX

4eCKI1X

HaÓn~,lIeHI1H

nl1.

,l\ocTl1rHYTble

BpallleHI111

KaTanora

,lIe31t1t It ee

41-44,

Ponb
Horo

Koro

H.

B

Kacpe,llpOH

KaClle,llpbl

Bblcweií

B Be,llOMCTBe

3

,lInll

CVfK

CnOBal.\KOrO

neHI111 reO,lle31111 11 KapTOrpacpl111
CVfK

K 3KcnnyaTal.\I111

113Mepl1TenbHOH

(CVfK).

11 oóeCne4eHI1e

l.\eHTpa

11

ynpaB-

C

T04KI1

COTpY,llHI14eCTBa

Be,llOMCTBa

CVfK

11

KBr.

528.9:378
fAEK,

Brotislovo

M.

-

Pa3BltTI1e

MECII1AP,

P.

KapTorpaClllt11

Ha

feO,lle3114eCKI1H

1988, N° 2,
HTorl1

o

B

l.\enl1

pa3BI1TI1e

KapTorpacpl14eC-

1130ÓpalKeHI111

C03,l1aBaHI1e

I1nl1 npoeKTOB
nOBeKa.

KapTorpa·
I1HCTI1TYTe

I1CCne,llOBaHI111, B paCWl1peHl1e

KapTorpacpl14eCKOM

CTeMbl,

B

nOnl1TeXHI14eCKOM
B

,lInll

3HaHI1H

peanbHOH

KapTorpacpl14eCKOH

pa3HblX

rnaBHble

34,

OÓ30p,

1

nl1T.

BKna,ll

MeTO,lla

5.

B 6paTltCnaBe

,lIeSlTenbHOCTI1

CIlOBal.\KOM

5paTI1CnaBe.

Koro

KEnHAP,

cnl1

KapTOrpacpl14eCKI1H

TBop4ecKoH

CPI1I1 Ha
B

11

44-47,

CTp.

-

I.\eneií

CI1-

OCHOBbl

,lIellTenbHOCTI1

4e·

BOCnl1TaTenbHo-oópa30BaTenbHble

B KapTorpacpl1lt.

+ 681.31 J [37 + 378.001.89

[621.391

MHTAWOBA,
Pa3BltTlte

CItCTeMHblx,

TenbHblX

J

H.

MeTO,llOB

Klt6epHeTltlleCKI1X

C

nOMOlllblO

3BM

It BblIlI1Cnl1B oÓYlleH111t

It

I1CCne,llOBaHl11t
feO,lle3114eCKI1H

11

1988, N° 2,

47-50,

CTp.

Pa3BI1TI1e

4

pltc.,

BblllltClll1TenbHblX

CI1CTeMH~X

,lIl1Cl.\l1nnl1H

11 I1CCne,llOBaHl111
KapTorpacpl111
Koro

KapTOrpacpl14eCKI1H

MeTO,llOB

,lInll

Hl1e.

I1HCTI1TYTa

HOBe

4aCTeH

MII1XAn4AK,
BKna,ll

113Mepl1TenbHOH

reO,lle3114eCKoro

OÓY4e-

11 BbI4I1CIlI1·

npOl.\eCca

Ha

OC-

Bratislava

CIlaKynbTeTB

3Ha4eHI1e
pO,llHOM

11

11 ponb
Hf.

3a,lla4

cnl1

KapTOrpacpl14eCKI1H

50-53,

CTp.

nl1T.

B pa3BI1TI1e

Kacpe,llpbl

Ha

3KCnepT113-

reO,lle31111 cpaKynbTeTa
nOnl1Tel.\HI14eCKOro

B pa3BI1TI111 Hr

B Ha-

Bnl111~llIl1e

I1Ccne,llOBaTellbCKI1X

CnOBal.\KOrO

B 5paTI1CIlaBe

reO,lle31111 (Hf)

OÓCTOllTenbCTBa

BKna,ll

34,

OÓ30p,

16

I1HlKeHepHoH

X0311HCTBe.

pa3BI1TI1e
TellbCTBe

CTpOI1TenbCTBa

reO,lle31111

feO,lle3114eCKI1H

1988, N° 2,

[378

11 rpa-

BIlI111HI111Ha

O.

I1HlKeHepHoií

Ta

5paTI1CIlaBe

MI1KpOnpOl.\eCCopoB.

528.48.008.1:378

HblX

B

11

CnoBal.\-

B~IlI1CnI1TenbHWX

11 cpe,llCTB

II1HTerpl1pOBaHl1e

TellbHOH

reO,lle31111

CTpOI1TenbCTBa

nOnl1TeXHI14eCKOro
MeTO,llOB

Cpe,llCTB,

B oÓY4eHI111

cnel.\I1allbHOCTI1

1I13MeHeHI111 B npl1MeHeHl111
cpl14eCKI1X

11

11 KI1ÓepHeTI1KI1

cpaKYllbTeTa

34,

OÓ30p,

11

nl1T.

CTpOI1'
I1HCTI1TY-

B 4CCP.

+ 528.7 J [528.48:621 + 624 J
iíI. -

4EPHHHCKII1,
BKna,ll

HaYIlHoií

pl1l1

113MepeHlte

B

reTl1lleCKOrO

OÓ30p
HaY4Hoií

III. -

CTpOI1TenbHblx

CTp.

11

na6opBTo,

oóbeKToB,

5

pl1c.,

HaY4Ho'l1cCne,llOBaTenbcKoií
cpoTorpaMMeTpl14eCKOií

nl1T.

3Hep-

o60PY,llOBaHI111

KapTOrpacpl14eCKI1ií

53-55,

n.

CAnKOBII14,

11 MaWI1HOCTpOI1TenbHOro

feO,lle3114eCKI1ií

1988, N° 2,

nETPAW,

CIloTorpaMMeTpl1llecKoií

OÓ30p,

34,

5
,lIellTenbHOCTI1
na6opaTopl111

11

peaHa·

cpOTorpaMMeTpl111

11 MaWI1HOCTpoeHI1I1.

C.
I1CCne,llOBaHI111 B

cnel.\l1·

reO,lle31111

feO,lle3114eCKI1H

11

1988, N° 2,

CTp.

56-58,

OCHoBH~e

HanpaBlleHI111
B
Ha

KapTOrpacpl14eCKI1H

4

Kacpe,llpe

pl1c.,

III1T.

OÓ30p,

I1CClle-

reO,lle3114eCKI1X

reO,lle31111.

BKlla,ll

I1HCTPyKacpe,llpbl

0611aCTI1 TeOp1111 I1HCTpYMeHTOCTpoeHI111

Klla,llHOrO

I1CCne,llOBaHI1l1,

BepKI1

Bnl111HI111 aTMoccpepbl

11

I1MeHHO

B
Ha

34,

15

11 Opl1eHTl1pOBaHl1e

np061leMaTI1Ke

Opl1eHTl1pOBaHl1e

MeTpOIlOnpl1rO,llHOCTI1

TeXHI1KI1

nepCneKTI1Bbl

allbHOCTI1

B

CnOBal.\-

I1cnOllb30BaHI111

Ha3eMHOH

3HepreTI1Ke

11 Opl1eHTl1pOBaHl1e

MeHTOB

pa3paÓo·

I1HCTI1TYTa B 5paTI1CnaBe

rl111 B Be,llOMCTBe

MeTpOnOrl14eCKOro

,lInl1H

CYMMapI13al.\l111

OÓllaCTI1

+ 378

,lI0BaHI111

KOHTponb-

reO,lle31111 (KBf)

B Be,llOMCTBe

3peHI111 MeTpOnOrl1l1.

34,

10

nl1T.

1t3MepeHI111

nOnl1TeXHI14eCKOro
J.1CnOnb30BaHl1e

pl1c.,

reo·

npaKTI1KoH.
B

MeTO,llOB

B CTpOI1TenbCTBe,

BKna,ll

OÓ30p,

reO,lle31111. CItCTeMa

BblcweH

Ill1TI14eCKI1X

528.001.5

R

BAHKO,

KapTorpacpl14eCKI1H

OÓopY,llOBaHI111

TaHHall
ee

CTp.

MeTponOrl111

3eM-

C

11 onblT

MII1XAn4AK,

ItCnOnb30BaHlte

1988, N° 2,

3ynbTaToB

11 I1X I1cnonb30BaHl1e.

CItCTeMa

11

COTpY,llHI14eCTBO

aCTpOHOMI1-

113Y4eHI111 ,lIl1HaMI1KI1

pe3ynbTaTbl

feO,lle3114eCKI1H

3eMnl1.

Hcnonb30-

perynllpHblX

,lInll

[389:378J [528:061.14(437.6)]
A5EnOBH4,
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MICHALKO, O.
Gese:lsehaftliehe
Stellung der Geodasie
und Kartographie iu der Volkswirtsehaft
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 2,
Selte 32-34
Stellung der Geodaten und Kartographen
in verschledenen
gesellschaftlich-tikonomlschen
Formatlonen
Insgesamt der sozlal1stlschen Gesellschaft. Entwicklung
des Dlenstes ln der Slowakel von Osterrelch-Ungarn
bls zur Gegenwart. Erfiillung der Aufgaben far andere Zweige der Volkswlrtschaft.
Internatlonale
Mltarbeit lm Rahmen der geodiHlschen D1enste der sozlaI1stlschen Staaten und auch ln nlcht·staatllche
Organlsatlonen.
528:378,,4" Bratislava
KÚDECA, P.
50 Jahre des Faehes Geodasie und Kartographie
auf
der Baufaknltiit
der Slowakisehon
Teellnisehen
Universitiit in Bratis:ava
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 2,
Selte 34-38, 5 Abb., Lit. 2
Entstehung und Entwlcklung des Faches Geodasle und
Kartographle
auf der Slowaklschen
Technlschen
Unlversltat (SVŠTj vom Schuljahr 1938/1939. Entwlcklung
und Zlele der elnzelnen Lehrstilhle des Faches. PerstinlIchkeiten, dle slch an der Entwlcklung
betelllgt haben. Fachl1ch wlssenschaftllches
Profll1eren des Fa·
ches und seln Antell an der Entwlcklung
der WIssenschaft und Technik. MltarbeIt mIt der Praxls. Ausslchten der Entwlcklung des Faches auf der Slowaklschen technlschen Unlversltat ln Bratislava.
378 + 528.223
MELICHER, J. - HEFTY, J.
AnteU des Observatoriums
des Lehrstuhles
geodiitiseher Grundiagen an der Bestimmung der Erdrotationsparameter
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 2,
Seite 38-41, 2 Abb., Lit. 4
Organisatlonselngllederung
des Astronomlsch-geodiltlschen Observatorlums
des Lehrstuhles
geodll.tlscher
Grundlagen und selne Entwlcklung.
Inhalt der Zlelo
des Observatoriums
und internatlonale
MitarbeIt bel
Bestlmmung der Rotatlonsparameter
der Erde. Blldung
elnes internen
Sternkataloges.
Nutzung langfristlger
ragelmilBlger
astronomlscher
Messungen
zum .Studlum der Erddynamlk. Errelchte Ergebnlsse und deren Nutzung.
[389:378] [528:061.14(437.6JI
ABELOVIC, J. - MITÁŠ, J. - VANKO, J.
Metrologisehes
System dos Lehrstuhles
geodiitiseher
Grnndlagen und seine Nutznng im Ressort des Slowakisehen Amtes fiir Geodiisie und Kartographie
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 2,
Selte 41-44, 3 Abb., Lit. 10
Aufgabe der Metrologie ln der Geodiisle. System der
Priifungselnrlchtungen
fiir Liingemessungen,
das bel
dem Lehrstuhl geodiitischer
Grundlagen der Slowaklschen Technlschen Unlversltiit ln Bratislava entwlcketl
wurde und selne Nutzung lm Ressort des Slowaklscren Amtes fUr Geodil.sle und Kartographle (SÚGKj.
Metrologie lm Ressort SÚGK und Slcherung der Betrlebsfahlgkeit
der Messtechnlk
vom metrologlschen
Standpunkt. Ausslcht der Mltarbelt des Metrologlschen
Zentrums des Ressorts SÚGK und des Lehrstuhles geodat1scher Grundlagen.
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Ke 40. výročí Vítězného února

Před 40 lety byl úspěšně dovršen dlouholetý
boj dělnické třídy a pracujícího
lidu o vítězství socialistické revoluce v Československu.
V únoru 1948 bylo zahájeno období socialistické
výstavby naší země, které trvá dodnes. Podobně jako Velká říjnová socialistická
revoluce v Sovětském svazu znamenal Vítězný únor u nás počátek nového směru vývoje i v oblasti geodézie a kartografie.
Na vývoj geodetické
služby v poválečném
Československu
působila geodetická
služba SSSR především příkladem
svého samostatného
postavení ve státní správě. Toto postavení bylo dáno dekretem V. I.
Lenina ze dne 15. března 1919 o zřízení Nejvyšší geodetické správy jako centrálního
orgánu státní geodetické služby sovětského Ruska. Leninův dekret a příklad sovětské geodetické služby inspiroval
v poválečných letech ve všech socialistických
státech včetně Československa
k vytvoření geodetických
služeb nového typu cestou sjednocování
a soustřeďování
jejich roztříštěných
složek pod státní řízení. Tento proces probíhal v jednotlivých
zemích v závislosti
na specifických
podmínkách
vývoje socialistické
revoluce a znamenal vznik socialistických
výrobních
vztahů v oblasti geodézže a kartografie.
Vytvoření
státních geodetických
služeb vedlo ke vzniku společenství
geodetických
služeb socialistických
států
{GSSS} a stalo se též průvodním
jevem vzniku světové socialistické
soustavy.
O vytvoření samostatné a jednotné organizace státní geodetické služby usilovali pokrokoví českoslovenští geodeti a kartografové
pod vedením KSČ již od roku 1945. Prvního úspěchu dosáhli po únorovém
vítězství pracujícího
lidu v roce 1948, kdy se podařilo
likvidovat
soukromé podnikání
v oblasti geodézie
a kartografie
a převést je na družstevní základnu. Přes svůl význam bylo toto řešení jen prvním krokem,
kterým bylo docíleno určitého zespolečenštění
výrobních
prostředků,
avšak který dosud nezabezpečoval
státní řízení geodetické služby. A tak úsilí našich pokrokovgch
geodetů a kartografů
o sjednocení geodetické služby bylo završeno až v roce 1954, kdy byl rozhodnutím
stranickgch
a státních orgánů zřízen
samostatng resort sUítní správy pro odvětví geodézie a kartografie
i leho centrální
orgán. Samostatnost
resortu zůstala zachována i v rámci federativního
uspořádání státu, v jehož důsledku byly vytvořeny od
roku 1969 dva centrální
orgány geodézie a kartografie,
a to pro ČSR a SSR.
Vítězng únor tedy vytvořil
politické
předpoklady
k tomu, že v Československu
došlo k soustředění
geodetické
služby do samostatného
resortu. Resort byl· zřízen a budován podle zkušeností sovětské geodetické služby tak, aby jeho organizační,
kádrová i materiálně
technická základna umožňovala pohotové a plánovité
plnění požadavků
národního
hospodářství
i obrany země na geodetické a kartografické práce. Přitom hlavními pžlíři jeho vgstavby a činnosti se stalo soustředění rozhodujících
složek geodetické služby pod státní řízení a mezinárodní
spolupráce v rámci společenství GSSS. Není proto náhodou, že v krizovgch
letech 1968 a 1969 byl hlav..ní útok proti resortu zaměřen na tyto pžlíře: proti sjednocené geodetické službě bylo prosazováno zakládání zeměměřickgch
družstev a mezinárodní
spolupráce
se socialistickgmi
státy byla zpochybňována
a odmítána. Následující
konsolidační
proces proto vyžadoval oba pilíře obnovit
a dále posilit.
Rozhodující
úlohu v tomto období sehrálo usnesení Byra pro řízení stranické práce v českých zemích z února 1970 o úkolech konsolidačního
procesu v resortu geodézie a kartografie.
Klíčovg význam pro rozvoj resortu mělo schválení federálního zákona č. 46/1971 Sb. o geodéziž a kartografU, kterg byl základem pro přijetí národních
zákonů o orgánech geodézie a kartografie
v roce 1973.
V podmínk(LCh této právní úpravy byl od roku í972 uveden v život novg systém řízení a organizace resortu, založeng na vytvoření krajskgch geodetickgch
a kartografickgch
správ, národních podniků Geodézie ve všech krajích
se středisky geodézie v okresech a účelových organizací s republikovou působností. Novg systém řízení a organizace umožnil výrazně posilit materiálně technickou základnu resortu,
prohloubit
státní vliv v centru i krajích a soustředit hlavní síly resortu na rozhodující úkoly, vyplgvající
pro geodézii a kartografU
ze závěrů sjezdů KSČ a plenárních
zasedání Ov KSČ.
Resort geodézie a kartografie
díky své samostatnosti
a racionálnímu
systému řízení a organizace zabezpečil v uplynulé
době úspěšným plněním svých hospodářskgch
plánů efektivni
uspokojování
požadavků většiny odvětví národního hospodářství na geodetické
a kartografické
práce při soustavném růstu
jejich objemu a značném rozšíření jejich sortimentu.
Přitom splnění svgch plánů dosahoval stálgm růstem
produktivity
práce, pronikavým
rozvojem vědy, techniky a vgzkumu, rozsáhlgm zavedením automatizace,
výrazným
uplatněním
komplexní
socialistické
racionalizace,
rozvojem iniciativy
pracujících,
prohloubením meziresortní
koordinace
a využitím vgsledků mezinárodní
vědeckotechnické
spolupráce. V této souvislosti je třeba zdůraznit,
že své hlavní rozvojové koncepce předkládal
k projednání vládám ČSR, SSR
i ČSSR a realizoval je v intencích přijatgch závěrů.
Vgsledky úspěšné činnosti resortu představují pevnou základnu pro její další rozvoj a pro vytýčení
nových perspektivních
záměrů. K nim zejména patří souvislá tvorba základní mapy velkého měřítka na
celém území státu, přechod na automatizovanou
tvorbu topografickgch
map středních měřítek, vgstavba
automatizovaného
informačního
systému geodézie a kartografie,
komplexní geodetické zabezpečení programu rozvoje laderné energetiky,
monitorování
fyzického
stavu území metodami dálkového průzkumu
Země. Stěžejním rozvojovgm
úkolem je však přestavba
hospodářského
mechanismu
resortu
geodézie
a kartografie
v souladu s vgvojem celého národního
hospodářství ČSSR.
Ing. Bořivol Delong, CSc.,
pl'edseda redakční rady GaKO
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Ing. Ondrej Michalko,
predseda Slovenského úradu
geodézie a kartografie

Spoločenské postavenie geodézie
a kartografie v národnom hospodárstve
Venované 50. výročiu založenia S V ST v Bratislave

Práce geodetov a kanografov,
ako aj ich organizacna
štruktúra, boli vždy poznačené spoločensko-ekonomickou
formdciou príslušneJ etapy vývoja spoločnosti. Slátna
správa, ktora bola najvačšim odberatelom ich prác, uréovala smer vývoj a geodézie a kartografie a v zavislosli od
jej požiadaviek i prostriedkov, kLOré doň inveslOvala, sa
tento odbor rozvíjal.
Najvyššieho ocenenia geodézii a kartografii sa dosLáva
v socialiscickej spoloČnosti. Velký rozvOJ inves,ičnej výstavby najroznejšiehodruhu
si vynútil vybudovanie geodetických sieti polohovýCh a výškových, vyho.ovenie mapových podkladov na výstavbu, plné využívanie padnello
todu a celého štátneho územia na spoločensky vyznamné
ciele pri výstavbe inžinierskych stavieb, pri územnom plánovani, ako aj pri výstavbe miest a obcí. Bola polrebná
operatlvna eVldencia a presné znázornenie rýchlo sa meniacich danností územid, vrálane podpovrchovej technickej infrašlruktúry
(inžinierskych sietí]. akrem toho kartografia svojou vydavatelsko-výrobnou
činnosťou m"" doležité miesto vo vzdelávacej sústave a v kultúre. Vydávanim máp pre hospodársku výslavbu a turistiku, atlasov
všetkých druhov pre školy a motorizmus, tematických
máp pre razne odvetvia národného hospodárstva pomáha
širokemu okruhu používatelov plnit hospodárske a vedecké úlohy, a tým sa stáva daležitým pomocníkom technického pokroku.
Rozvoju a poslaveniu geodézie a kartografie v socialistickom štáte je venovaná všestranná pozornosť, pomoc
a podpora štátnych i straníckych
orgánov, a to ako
V upevňovaní jeho organizačnej štruktúry, v posilňovaní
jeho maleriálno-lechnickej
základne, v dobudovaní a výchove kvalifikovaných kádrov, tak aj v budovaní vlastného výskumu a vy,cváraní podmienok na rozširovanie všestrannej spolupráce s geodetickými službami socialistických štátov (GSSŠ].
2. vývoj geodetickej

ft

kartografickej služby na Slovensku

Už za Rakúsko-Uhorska bol vývoj zememeračskej služby
na Slovensku odlišný od vývoj a v Čechách, a to najma
tým, že pre odpor šJachty v Uhorsku (a ,teda i na Slovensku l sa oneskoruje založenie "stabilného katastra" na
základe cisárskeho patentu. Kým v Cechách sa ihned (od
roku 1817] prislúp,.O k jeho realizácii, na Slovensku až
po roku 1850. Pre sústavný odpor šlachty a nedos,tatok
technicky vzdelaného personálu práce postupovali pomaly. Napr. na Slovensku ešte v roku 1918 nemalo 633 katastrálnych
území žiadne mapy a vyšše tisíc katastrálnych území malo mapy nevyhovujúce. Mapový fond velkých mierok bol dobudovaný v zmysle uznesenia vlády
SSR č. 134/1971 až v roku 1985. Právne vzťahy k nehnutelnostiam nie sú u::.poriadané asi v 30 % prípadov, čo
v súčasnosti riešíme v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky (SSR].
V prvej republike sa na organizácii služby v podstate
nič nezmenilo. Až v roku 19:27 bol vydaný zákon Č. 177
o pozemkovom katastri a jeho vedení. Týmto zákonom
a vykonávacím vládnym nariadením bolo zverené hlavné
riadenie a dozor nad katastrálnou
službou Ministerstvu
financii (MF]. Mimo rezortu MF pracovali zememeračskí
odborníci aj v iných rezortoch., napr v stavebníctve, v doprave, v polnohospodárstve,
u jednotliVých mestských 01'gánov, a tiež ako civilní inžinieri.
Po oslobodení Československa Sovietskou armádou ale
najma po februári 1948, po víťazstve pracujúceho Judu
nad reakciou, dochádza k velkému rozmachu zememeračskej služby v súvislosti s prehodnotením
spoločenskej funkcie pozemkového katastra a konfiškácie napriatelského majetku.
IV týchto rokoch sa prevážna časť našich pracovníkov
zúčaslňovala na prácach pri realizácii pozemkových reforiem a mala velký podiel na ich urýchlenom skončení.
Tak isto pri socializácil poJnohospodárstva,
pri vytváraní

jednotných rofníckych družstiev a scelovaní pozemkov
poskytovali pomoc vypracovanim jednoduchých projektov
nospodár::.ko-technických
úprav. Velkú pmoc poskytli vyhotovovanim máp pre výslavbu vojnou zničených obcí,
pre osídloviinie ap. To boli prvé rozsiahle politicky velmi
významné a ČOdo charakteru nové, predtým nevykonávané úlohy predovšetkým pracovníkov bývalého pozemkového katastra u nás.
,v apríli 1948 bol prijatý zákon Č. 82 o úprave a pasobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania
[zememeračský
Zi.kon J, ktorého vydanie síce prinieslo
určité sústredenie
zememeračských
éinnoslí, bol však
v krá tkej dobe prekonaný, lebo nezodpovedal dynamike
rozvoja náwdného hospodár::.tva a neumožňoval vytvorlť
výrobné kapacilY na splnenie narastajúcich
požiadaviek
pri budovaní materiálno-technickej
základne cvoriacej sa
socialistickej spoločnosti. V tom,o období nástupu vedecko-technickej revolúcie, zememeraéstvo prerástlo v geodéziu a kartogratiu
vyznačujúcu Sd znak mi moderneho
odboru vedy a techniky, klorý slúži prak,icky všetkým
odvetviam národného hospodárSlva a je J(O'lOnu,nou súčasťou.
Nový, kvalitatívne
vyšší ::.tupeň vo vývoji československej geodézie a kartografie sa dosiahol sústredenim
geodetov a kartografov z viacerýcn rezortov, podnikov
i národných výborov [NV] zriadením Us,rednej správy
geodézle a kal'lografie [USGK] v Prahe, ktorá svoju posobnosť na Slovensku vykonávala pros,redníCtvom SpráVY
geodézie a kartografie vládnym nariadením Č. 1/1954 lb.
V roku 1960 dochádza k reorganizácii štátnej správy
v ČSSR a k zrušeniu Správy gtodézie a kartografie. Od
roku 1960 ÚSGK priamo riadila ústavy geodézle a kartografie na Slovensku. Táto organizácia bola až do konca
roka 1968.
Z hladiska vývoja sloven::.kej geodézie a kartografie
historicky kvalitaLÍvny medzník znamená rok 1969, kedy
v rámci federácie štátu zákonom SNR Č. 207/1968 Zb.
o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov SSR
a v znení zákona SNR Č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie bol zriadený Slovenský úrad geodézie
a kartografie
(SÚGK J, ktorý zodpovedá za rozvoj geodézie a kartografie na Slovensku a za dasledné a včasné
plnenie úloh vláde SSR. Podfa ústavného zákona o československej federácii patria rezorty geodézie a kartografie od L L 1969 do výlučnej pasobnosti národných republik.
Sústredenie geodetickej a kartografickej
služby prinieslo badatelné plody v krátkom časovom období. Urýchlene sa začalo zabezpečovať kádrové a materiálové vybavenie organizácii rezortu. Stupňoval sa nábor na vysoké
školy, otvárali sa stredné odborné školy a školili sa pracovníCi v raznych formách v rámci Odborového strediska
vzdelávania pracujúcich, postgraduálneho
štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠTj zameraného na špeciálne tematiky, v posledných rokoch napr. na evidenciu nehnuteJností s prehlbením právnych vzťahov, na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave - národohospodárske
plánovanie i na
Univerzite Komenského Právnickej fakulte.
Popri fudskom faktore je v geodézii a kartografii pre
splnenie úloh rozhodujúce i prístrojové vybavenie. Preto
investičná politika v rezorte sa zamerala plánovite na
vybavenie pracovísk modernou technikou i dalšími prvkami racionalizačného
charakteru.
Ide predovšetkým
o zavádzanie automatizácie do geodetických a kar,tografických prác vybudovaním výpočtového s;rediska a zavádzaním mikrofilmovej techniky a pre vydavatelské zámery nákupom moderných výrobných tlačiarenských
strojov ap. Pri Výskumnom ústave geodézie a kartografie sa buduje v tejto paťročnici Slovenské stredisko dialkového prieskumu Zeme (SSDPZj, ktorého výsledky budú
využívať pre svoj rozvoj i ostatné odvetvia národného
hospodárstva SSR.
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Keďže právne normy z odboru geodézie a kartografie
boli už vývojom prekonané, bol vydaný zákon č. 46/1971
Zb. o geodézii a kartografii, ktorý zrušil a nahradil 7 zastaraných právnych noriem. V zmysle toho zákona boli
vydané Ueto vykonávacie predpisy: vyhláška č. 81/1973
Zb. o vykonávaní geodetických
a kartografických
prác
a o kartografických
díelach, vyhláška Č. 82/1973 Zb.
o overovaní geometrických
plánov a iných výsledkov
geodetických prác a vyhláška č. 11/1974 lb. o geodetických prácach v investičnej výstavbe.
3. Plnenie úloh pre ostatné odvetvia
Výsledky geodetických
a kartografických
prác sú v odvetviach národného hospodárstva
využívané všestranne.
Všetky potrebujú pre rozvoj grafické, numerické a popisné údaje o území, vyhotovované organiziciami
nášho rezortu.
Na rozvoj a riadenie pornohospodárskej
výroby je potrebná presná a úplná evidencia pornohospodárskeho
podneho fondu (zákon Č. 22/1964 Zb), ktorá slúži jej plánovaniu, ochrane a správe. Rezort poskytuje pomoc socialistickým pornohospodárskym
podnikom pri zhotovovaní
podnikových evidencií pozemkov, ako nástrojov riadenia
a organizovania
pornohospodárskej
Výroby. V súv;slosti
so zvelaďovaním a organizáciou Iepšieho využívania pornohospodárskeho
podneho fondu vyhotovuje podklady
pre projektovanie meliorácií a závlah, odvodnení a terénnych úprav.
Rezortu lesného a vodného hospodárstva
poskytujeme
mapové podklady a geodetické práce pri zabezpečovaní
investičnej výstavby vodohospodárskych
stavieb. Spracovávame a vydávame vodohospodárske
mapy, robíme rozsiahle mapovanie a geodetické práce na projektovú prípravu i realizáciu výstavby vodných diel, pri delimitácii
pornohospodárskeho
a lesného podneho fondu. Zriaďovanie geodetických
sietí polohových i výškových vysokej
presnosti jenevyhnutnou
súcasťou prieskumných
i projektových prác a pri výs~avbe týchto diel.
Geodetické a kartografické
práce v priemysle spočívajú vo vyhotovovaní základných máp závodov, požiarnych
plánov a máp podnikovej vlečkovej dopravy, ktoré sú čorélZ nevyhnutnejš:e
pri osadzovaní ťažkých strojových zariadení a pri údržbe výrobných zariadení. Systematickým
zameriavaním deformácií sa signalizuje včas potreba ich
rektifikácie, čím sa zabraňuje havarijným situáciám.
V energetike sa geodejcké
práce významne uplatňujú
pri výbere seizmicky relatívne pokojných lokalit vhodných pre umistňovanie
nejzávažnejších
energetických
diel - jadrových elektrární, avšak rovnako sa uplatňujú
pri výstavbe retranslacných
staníc, diarkových produktovodov, žeriavových dráh,
pri dokumentácii
diarkových
i lokálnych podzemných vedení. Slúžia tiež na sysfematické sledovanie deformácií zemského povrchu ako aj samotných objektov, s funkciou ich ochrany a bezpečnosti
práce.
Pre geologický prieskum ako aj tažbu nerastov sa poskytujú mapové podklady, vydávajú geologické mapy rozličného druhu [celoštátneho i medzinárodného
významu).
Spolupráca sa zameriava tiež na spracúvanie banskomeračskej dokumentácie, banskomeračských
predpisov, prípravu kádrov pre tú10 činnost a stanovenie podkladov
na geologický a hydrogeologický
prieskum.
Rezort dopravy využíva mapové podklady tak pre projektovú prípravu ako aj projektovanie
komunikačných
stavieb [najmli diarníc). ďalej polohopisné a výškopisné
plány, polohové a výškové bodové polia vysokej presnosti,
ktoré tvoria základné body vytyčovacej siete nutné na
real'záciu výstavby. Po skončení stavby spracúvajú naše
organizácie výslednú dokumentáciu
vo forme základnej
mapy. Obdobná činnosť sa vykonáva i pri výstavbe rýchlodráhy v hlavnom meste SSR Bratislave. kde naša organizácia je poverená funkci ou zodpovedného geodeta rýchlodráhy.
V oblasti územného plánovania a výstavby mlest a obcí
no základe špecifik6c'e
Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj bola vydaná základná mapa
ČSSR 1:10 000 do konca roku 1986. Pre projekt urbanizácie SSR boli spracované
grafické prílohy rovnako aj
I, sčít11niu ludu. domova bytov v roku 1980.
VýzllillllnulI rlol\tllncnliíciou nlp-len st11vP-IJl1ýchuhjel,tuv 11 komunikácii,
ale tiež rozmanitých
energetických,
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telekomunikačných,
vodovodných, pal'ovodných a plynovodných vedení i kanalizačnej siete vo velkých mestách
sú spracúvané technické mapy miest velkej mierky. Svojimi údajmi podstatne vplývajú na zhospodárnenie
priemyselnej a občianskej bytovej výstavby v mestách.
Pre potreby školstva sa vydávajú atlasy, príručné, nástenné a reliéfne mapy s rozličnou tematikou v závislosti
na učebných osnovách pre výučbu vlastivedy, zemepisu
i dejepisu na všetkých stupňoch škOl, a to i v jazykových mutáciách (maďarská, ukrajinská J. V poslednom období boli spracované aj špeciálne mapy pre výučbu slabozrakých a nevidiacich.
Do oblasti kultúrnej politiky patrí vydávanie najrozl'čnejších
typov a druhov máp a atlasov určených na
všeobecné verejné používanie, ktoré znázorňujú fyzicko
i sociálnogeografické
ako aj historické Javy dom'iceho
územia, Eur6py, sveta i kozmu. Bol vydaný národný Atlas
SSR. Spracováva sa Etnografický atlas SSR.
Reliéfne kartografické
dlela rozmanitej tematiky I formátov od pohfadnicových
až po nástenné, sú obrúbené
nielen širokou verejnosťou, ale sú tiež predmetom exportu
do socialistických
i nesocialistických
krajín.
[Tunisko, Mali, Guinea, Kuba, Maroko, Juhoslávla, Rakúsko J. Boli vydané i reliéfne mapy Európy a sveta.
V edícii máp pre politickú agitáciu sú vydávané názorné mapy zvýrazňujúce
politicko-hospodársko-strategické aspekty súčasného sveta; tieto sú vhodne doplňované podpornými štatistickými údajml.
Pre rozvoj turistického ruchu sa vydávajú zo všetkých
turisticky atraktívnych
oblastí turistické mapy doplnené
turistickovlastivedným
obsahom. Permanentne sa vydáva
Autoatlas ČSSR, Autoatlas Eur6py a razne automapy z domáceho územla, avšak i turisticky navštevovaných eur6pskych štátov. Vydávajú sa i ďalšie kultúrno-poznávacie
mapy [hradov, zámkov, rybárske a vodácke mapy, mapy
kultúrnych pamiatok, kúpelov a liečivých prameňov, prímestskej rekreácie a pod.], ako aj orientačné mapy vlicších m'est SSR.
Organizácie rezortu úzko spolupracujú
s NV všetkých
stupňov, najmi!. pri zabezpečení polohopisných
a výškopisných plánov potrebných na realizáciu hromadnej bytovej výstavby a občianskej vybavenosti v sídllskách, ako
i pri iných stavebných
akciách, ktoré zabezpečujú NV.
Vyhotovujú geometrické plány na majetkoprávne
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom
a poskytujú informácie o rozlohe a bonite pody, ktorá
sa má použiť na výstavbu.
Významné celospoločenské
úlohy riešia orgány geodéz'e a kartografie v spolupráci s orgánmi NV pri ochrane
pornohospodárskeho
podneho fondu (nahlasovanie
nepovolených zm'en kultúr, sledovanie dočasne odňatej, resp.
dočasne
neobhospodarovanej
pornohospodárskej
pody,
riešenie náhradných
rekultivácií a pod.) a pri stanovovaní hraníc zastavaných častí obcí.
Požiadavky štátnych, socialistických a družstevných 01'ganizácií 8 obyvatelstva na geodetické práce v súvlslosti
s investičnou výstavbou, riadenou NV a indivlduálnou výstavbou sú takého rozsahu, že organizácie geodézie a kar_
tografie z roka na rok musla zvyšovat kapacity na t'eto
práce.
Rezort geodézie a kartografie okrem už spomenutej činnosti spolupracuje s orgánmi národnej obrany prl zabezpečovaní geode'tlckých základov, pri tvorbe máp pre potrebu socialistických organizáclí, ako i pI'l zabezpečovaní
leteckej fotogrametrle.
Pre odvetvie štatlstiky poskytuje
podrobné údaje o nehnutelnostlach,
pre zdravotníctvo
poskytuje mapy na evldenciu a ochranu kúpelných areálov i liečivých a mlnerálnych prameňov. Odvetviu financií poskytuje údaje na výmer odvodov z titulu užívania
podneho fondu a daní z vlastníctva alebo užívania nehnuterností. Pre potreby plánovacích orgánov sa poskytujú mapové podklady a informácle o území, potrebné pre
rozvoj oblastí 8 rozmiestňovanie
verkých stavebných
akcií v rámci rozvoja jednotlivých
odvetví národného
hospodárstva.
V poslednom období S8 výrazne rozvíja vo svete a postupne aj u nás nová disciplína - diarkový prieskum Zn
me (DPZJ. Nadvi!.zne na predpoklad ieho širokého llolfltnenia v národnom hospodárstve.
potrebu zabezpecenin
1l11ložslva niíI,ladných prístrojov a potrr!1Jy nároč\lej ],oOťdinácle predmetných
prác, bol o llevyhnlllné povflriť Zil-
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bezpečovaním jednotného postupu prl vývoji DPZ a jeho
celkovou koordináciou
jediný zodpovedný orgán, a tým
sa stal SÚGK, a to rozhodnutím vlády SSR na vytvorenie
SSDPZ a Koordinačnej rady pre DPZ na Slovensku.
Povodná orientácia DPZ na prieskum z družíc sa v dosledku potrieb národného
hospodárstva
a rozvoja jeho
jednotlivých odvetví rozšírila i na letecký prieskum, ktorý v našich podmienkach nadobúda čoraz vličšiu doležitosť. Prínosom DPZ v porovnaní s doterajšími metodami
sú okrem iného informačné bohatšie podklady pre rozhodovaciu činnost, pre masový zber informácií o území,
ktorých interpretácia
umožňuje získať poznatky novej
kvality a riešiť celý rad otázok o stave a vývoji prírodných zdrojov Zeme, najmll. pOdy, pofnohospodárskych
a lesných porastov, vodstva, atmosféry, životného prostredia ap.

Odborná a organizačná úroveň československaj
geodézie
a kartografie sa najlepšie hodnotí porovnaním so zahraničnou úrovňou. Popri štúdiu cudzej odbornej literatúry
poznatky sa získávajú hlavne osobnými kontaktmi pri
pracovných cestách do cudziny, na medzinárodných
rokovaniach, účasťou na kongresoch, konferenciách,
symp6ziách, návštevou výstav, veltrhov ap. Na realizovanie
takýchto zámerov SÚGK vynakladá značné devízové prostriedky a vybranými pracovníkmi účelne obsadzuje jednotlivé akcie v cudzine.
Stále sa rozširuje spolupráca s GSSS, a to v súlade so
zásadami prijatými konferenclami
GSSS (posledná XII.
bola v Ulanbátare 1984, najbllžšia bude v KTIDRv roku
1989). Integráciou najmli výskumných kapacit socialistických štátov sa riešia úlohy spoločné všetkým alebo aspoň
vličšine GSsS. V tejto činnosti je naša ge·odetická služba
nielen rovnocenným
partnerom
ostatným službám, ale
v určitých oblastiach, napríklad v automatizácii mapovania vo vefkých mierkach, zohráva poprednú úlohu.
Naplňanie programov dvojstrannej vedecko-technickej
spolupráce s GSSS na báze reciprocity umožňuje stále
utužovat osobné kontakty, ale predovšetkým výmena skúseností prináša osoh obidvom stranám v oblasti organizačneí, technickej a politicko-Internacionálnej.
Vedecká činnost sa rozvíja aj prostredníctvom
stálych
medzinárodných
mimovládnych
organizáclí.
Napríklad
prostredníctvom
Čs. národného
komitétu geodetického
geofyzikálneho sa viacerí vedeckí pracovníci našej služby

zúčastňujú na prácI jednotlivých sekcií a pracovných skupín Medzinárodnej geodetickej asociácie. V tejto činnosti
spolupracujú na rozvoji te6rií a met6d budovanía geodetických sieti všetkých druhov vo svetovom meradle.
Na štúdiu zemského tel esa ako celku spolupracujeme
s organizáciami
združenými v KAPG (Komisia mnohostrannej spolupráce akadémií vied socialistických
krajín
na komplexnom probléme Planetárne a geofyzikálne výskumy).
Naši odborníci pracujú ai v dalších medzinárodných
mímovládnych organízácíách,
ako Medzinárodná federácía geodetov (FIG}, Medzinárodná fotogrametrícká
spoločnosť a diafkový príeskum (ISPRS), čí Medzínárodná
kartografickál asociácia (IGA].

Plnenie progresívnych
úloh a programových cielov rozvoja geodézie a kartografie v socialistickej
spoločnosti,
v záujme splnenia náročných úloh 8. pll.ťročnice a vyhladu roku 2000, stanovenej XVII. zjazdom KSČ, ako aj realizácie prestavby ekonomického mechanizmu národného
hospodárstva,
bude sústavne vyžadovať viac tvorivých
geodetov a kartografov, ktorí pre takúto náročnú prácu
sú pripravovaní na našej SVST. Sme toho názoru, že vo
vzťahu k vyššie uvedenému, bude treba upraviť učebné
plány i dlžku štúdia nášho odboru na vysokých školách,
aby pri výchove sa uplatnil nový, integrovaný obsah štúdia, ktorý systémovo obsiahne aplikovanie
poznatkov
z matematiky, fyziky, kybernetiky, programovania,
automatizovanej a počítačovej techniky tak, aby absolventi
našej školy mohli zvládnouť a dalej rozvíjat modernú meraciu a výpočtovú techniku a automatizáciu
v procese
geodetickej a kartografickej
tv.arby.
Naša SVŠT si v tomto roku pripomína svoje 50. výročie
založenia a prichodí mi jej k tomuto jubileu v mene všetkých pracovník ov rezortu zablahoželať a podakovať zato,
že nám vychovala generácie geodetov a kartografov vysoko kvalifikovaných, vedecky erudovaných pre výskum,
ako i dobrých odborníkov pripravených teoreticky i politicky pre praktickú činnosť pre plnenie závažných úloh
potrebných pre rozvoj národného hospodárstva. Náš odbor bol medzi prvými pri vzniku SVŠT.

Doc. Ing. Peter Kúdefa, CSc.,
prodekan odboru geodézia a
kartografia Svf SVŠT, Bratislava

50 rokov··odboru geodézia a kartografia
na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave

1. Historický vývoj odboru geodtlzia a kartlJgrafia
Slovenská vysoká škola technická (SVST] bola zriadená
zákonom Č. 170 zb. z 25. 6. 1937. Uvedený zákon us'tanovil školu pod názvom: Vysoká škola technická
(VST]
dr. M. R. Stefánika so sídlom v Košiciach.
Vysoká škola začala svoju činnost roku 1938 pod vedením jej prvého rektora prof. PhDr. Jur,a Hronca. vývoj
novozriadenej
vysokej školy zasiahli tragické udalosti
jesene 1938, ked po viedenskej arbitráži došlo k premiestneniu školy do Martina, kde 5. 12. 1938 začal prvý
školský rok (šk. r.] 1938/1939. Ako prvé na vysokej škole sa zriadili štúdijné oddelenia:
1. inžinierske stavitefstvo konštruktívno-dopravné,
2. inžinierske
stavitelstvo
vodohospodárske
a kultúrne,
3. zemem8račské inžinierstvo.
Vysoká škola začínala s náročnými úlohami za mimoI'iildne tilžkých podmienok a v búrlivom ovzduší. Potrebu
a dl1ležitusť zememerilčského
ínžinierstva si vynCtti1i dczulálne majetkoprávne
pomery na Slovensku, čo jedno-

myselne uznávali politickí a hospodárski činitelia. úloha
v 'tomto smere bola daná zememeračom katastrálnym zákonom č .177/27 lb. a vládnym nariadením Č. 64/30 Zb.
ku katastrálnemu
zákonu. Náprava pozemkového
katastra sa mala vykonat za 20 rokov, t.j. do roku 1950.
Zákonom Č. 188 Sl. zb. z 25. 7. 1939 dostala vysoká škola nový názov Slovenská Vysoká škola technická so
sídlom v Bratislave. Tento zákon zriadi! namiesŤo dovtedajších troch študijných oddelení kompletnú VST, ktorá
mala šesť odborov s dvanástlmi oddeleniami [1]. Medzi
odbormi bol aj odbor špeciálnych náuk s oddeleniami:
zememeračského
inžinierstva,
prírodných vieď pre kandidátov učitelstva kresleni a
na stredných školách (roku 1947 prešlo na Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského],
baníckeho inžinlerstva (vzniklo roku 1941 a v šk. r.
1951(1952 bolo vyčlenené na VST v Košiciach).
Výllčbil na jCllnollivých odboroch iI oddelen iach Sil
otvárala
postupne vládnymi narladeniami.
Výučba na
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Obr. 1 Umiestnenie
SVŠT pri ;e; vzniku v Bratislave v budovách na Vazovove; a Mýtne; ulici. Katedry odboru GaK
boli na Mýtne; ulici (budova vpravo)

SVŠT v Bratislave začala v šk. r. 1939/1940 v budovách
na Vazovovej a Mýtnej ulici (obr. 1).
Zákon o vysokých školách Č. 58 Zb. z 18. 5. 1950 podstatne, zmenil organizáciu a štruktúru SVŠT. Vládnym nariadením Č. 80 Zb. z 2. 10. 1951 sa z odborov zriadllo pM
fakúlt [1]. Odbor špeciálnych náuk bol začlenený do Fakulty inžinierskeho staviterstva (FIS) s osobHným oddelením zememeračského
inžinierstva (do šk. r. 1953/1954
označovanú ako Fakulta stavebného a zememeračského
inžinierslva). Významné zmeny v štruktúre SVŠT nastali roku 1960 [1]. V šk. r. 1960/1961 začala posobiť Stavebná fakulta (SvF), ktorá mala najprv 8 odborov, neskol' od šk. r. 1976/1977 7 odborov (vznikla Fakulta architektúry). Tento stav je aj v súČasnosti. V šk. r. 1967/
/1968 na základe štatútu SvF dostal odbor zememeračského inžinierstva názov odbor geodézia a kartografia
(GaK).
V šk. r. 1938/1939 sa na vysokú školu zapísalo 68 študentov. Prví absolventi SVŠT boli na oddelení zememeračského inžinierstva v roku 1941. Bolo ich 12 a diplom
Č. 1 mal Ing. Voj'tech Molnár. V dalších rokoch počet
študentov a absolventov na SVŠT prudko narastal. V roku 19'50 bol o na SVŠT 305 absolventov, roku 1960 - 699,
roku 1970 - 1097, roku 1980 - 2270 a roku 1986 - 2527
absolventovo Do roku 1987 skončilo na dennom štúdiu na
SVŠT 48594 absolventov [1], z toho na SvF 15077 a na
odbore GaK 1845 absolventovo Na štúdiu popri zamestnaní 6823 absolvent ov na SVŠT.
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/1941 vznikol Ústav náuky o pozemkovom katastri a pozemkových úprav a Cvičná a rektifikačná sieň. V šk. r.
1941/1942 boli na zememeračskom oddelení SVŠT tri ústavy: Ústav nižšej geodézie, Ústav vyššej geodézie a Ústav
pozemkového
katastra
a pozemkových úprav, neskol'
premenovaný na Ústav praktickej geometrie. V šk. r.
1942/1943 vznikli ďalšie dva ústavy, a to Ústav užitej
geodézie a Ústav fotogrametrie a topografie. Týchto piH
geodetických ústavov na SVŠT bolo až do roku 1950, keď
ústavy výn050m Povereníctva školstva, vedy a umenia č.
105 692/1950 boli zrušené a vytvorené katedry. Na zememeračskom odbore vznikla roku 1950 jediná katedra Katedra geodézie (KG), ktorej vedúcim bol prof. dr. Ing.
Pavel Gál, DrSc. V roku 1952 sa KG rozdeluje na KG vedúci ostal prof. P. Gál a na Katedru geodetických základov a mapovania (KGZM), ktorej vedúcim bol prof.
Ing. Ján Krajčí. V šk. r. 1956/1957 sa KGZM rozdeluje na
Katedru geodetických základov (KGZ) - vedúci prof.
J. Krajčí a Katedru mapovania a pozemkových úprav
(KMPÚ), jej vedúcim bol prof. Ing. Ján Mikuša. Od tohoto
obdobia sa názvy katedier už nemenili a predstavujú aj
súčasnú organizačnú štruktúru odboru GaK na SvF SVŠT
v Bratislave. Katedry sa postupne dobudovali kádrove
(obr. 3), priestorove (obr. 4J i prístrojove. V priebehu

Obr. 3 Pedag6govža
na oslavách

odboru GaK v roku 1958 zúčastnenl
50. narodenln
prof. F. Kusku

Obr. 4 SvF SVŠT -

vpravo blok A, kde sú umžestnené
tedry odboru GaK

2. vývoj a ciele odboru GaK
Štúdium GaK, ako sme uviedli, začalo od vzniku SVŠT
v šk. r. 1938/1939 v Martine. Začalo ako štúdium trojročné. Od šk. r. 1940/1941 bolo štúdium od prvého ročníka
štvorročné (absolventi 3-ročného štúdia si mohli toto doplniť dvoma semestrami na 4-ročné štúdium). Od šk. r.
1953/1954 začalo zememeračské inžinierstvo ako 5-ročné.
V šk. r. 1938/1939 bol na oddelení zememeračského inžinierstva SVŠT len Ústav geodézie, ktorého prednostom
bol menovaný prof. Ing. dr. Aloiz Tichý (výučbu nezačal a pre politické udalosti abdikoval). Asistentom bol
Ing. ~udovít M;nich, ktorý ako správca ústavu zabezpečoval výučbu geodézie aj na stavebných smeroch. V roku
1940 prišiel na SVŠT Ing. Ján Mikuša (od 1. 3. 1946 ako
riadny profesor). V šk. r. 1941/1942 až 1943/1944 bol dekanom odboru špeciálnych náuk (obr. 2). V šk. r. 1940/

ka-

tohoto obdobia sa však menili vedúci katedier. Na KG sa
stal vedúcim roku 1977 doc. Ing. Viliam Magula, CSc.
a od roku 1986 doc. Ing. Vlastimil Staněk, CSc. Na KGZ
sa stal vedúcim roku 1985 prof. Ing. Anton Suchánek,
CSc. a od roku 1981 je vedúcou doc. Ing. Irena Mltášová,
CSc. Na KMPÚ sa roku 1960 stal vedúcim doc. Ing. Tibor
Lukáč, roku 1970 prof. Ing. Michal Daniš, CSc., a od roku
1986 je vedúcim katedry doc. Ing. Milan H[O~ek,CSc.
Katedry odboru GaK venovali akrem pedagogicko-vý·
ChUVlll!jČillnOsti pozornosť aj vetl()ckovýskllllllwj činnosti
a výchuvo vedeckých kádrov. Na l,aždej kaleure 1Juli pu-
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stupne vybudované laborat6riá.
Na KG reprodukčné
laborat6rium
(1948 J v roku 1961 preložené
na KMPO a premenované na kartoreprodukčné
laborat6rtum,
dalej vedecké laborat6rium
fotogrametrie
SVŠT (1956) a geodetické laborat6rium
(1967 J. Na KGZ vedecké laborat6rium
astronomicko-geodetické
SVŠT (1956 J a mikropočítačové
laborat6rium
(1985 J a na KMPO už spomínané
kartoreprodukčné
laborat6rium
(1961 J. Tieto vedeckovýskumné
a pedagogické
laborat6riá
výrazne prispeli a prispievajú
k zVýšeniu odbornej úrovne výchovy študent,ov a k rozvoju vedeckovýskumnej
činnosti na odbore GaK.
Velmi úspešná je činnost na odbore GBiKna úseku výchovy vedeckých pracovník,ov. Na SvF SVŠT - v odbore
11-50-9 geodézia do roku 1987 obhájilo kandidátske
dizertačné práce 69 kandidátov
vied, z toho sa priamo vyškolilo na katedrách
odboru GaK 58 kandidátov vied.
Pri tejto príležitosti
hodnotenia
vývoja na SVŠT a odboru GaK treha velmi kladne hodnotiť činnosť pedag6gov a vedeckovýskumných
pracovníkov
ktorí už nie sú
medzi nami, konkrétne
prof. Ing. Ján Mikuša, prof. dr.
Ing. Pavel Gál, DrSc., prof. Ing. Ján Krajčí, prof. Ing.
~udovít Minich, prof. Ing. Pavel Ilavský, Ing. Eugen Adler, CSc. a Ing. Jozef Horička alebo sú na dochodku, ako
prof. dr. Ing. František Kuska, doc. Ing. Viliam Magula,
CSc" doc. Ing Tibor Lukáč, Ing. Karol JUl'da a Ing. Rudolf Klajban. Boli zakladatelmi
a budovatelmi
odboru
a osobHne treba zdOraznit ich organizačno-riadiacu,
pedagogickú, vedeckovýskumnú
a publikačnú
činnost. Celý
svoj život venovali rozvoju odboru GaK, jeho budovaniu,
ale najmll sa venovali výchove velkého počtu geodetov
a kartografov
(obr. 5J pre potreby národného hospodárstva.

Obr. 5 Stretnutie
absoZuentou odboru GAK u roku 1977
po 25 rokoch [u pruom rade sú profesori P. GáZ, F. Kuska
a A. Suchtínek)

Vdaka a úcta však patrí aj všetkým pedagogickým
a nepedagogickým
pracovníkom,
ktorí teraz na odbore
GaK p050bia. Osobitne však treba vyzdvihnúť
zásluhy
prof. Ing. Antona Suchánka, CSc., prof. Ing. Ondre'ja Michalčáka, CSc., prof. Ing. Michala Daniša, CSc., doc. Ing.
Vlastimila Staněka, CSc., doc. Ing. Juraja šolca, CSc., doc.
Ing. Svatopluka Michalčáka,
CSc., doc. Ing. Viktora Gregora, CSc., doc. Ing. Irenu Mitášovú, CSc., doc. Ing. Jaroslava Abeloviča, CSc., doc. Ing. Jána Melichera, CSc.,
doc. Ing. Milana Hájeka, CSc., doc. Ing. Ivana Rybárskeho, CSc. a Ing. Jozefa Petráša, CSc.
V súčasnosti
z pedag6gov na odbore GaK sú 3 profesori, 14 docenti,
15 odborných
asistentov
kandidátov
vied a 6 odborných
asistentov bez vedeckej hodnosti, Za
posledných cca 20 rokov došlo na odbore GaK nielen ku
kádrovej stabilizácii,
ale nastal aj výrazný kvalifikačný
ra5t pedag6gov a výskumných
pracovníkovo Skutočnosť,
že v minulých rokoch na odbore posobili siedrni profesori a viacerí docenti, bol a velmi priaznivá
a prispela
k vážnosti odboru GaK na SvF SVŠT.
Efektívnost
procesu vzdelávania
závisí najmá od toho
do akej miery tento odráža objektívne
zákony rozvoja
spoločnosti
a ako sa v ňom prernieta vecler:ko-techllir:ký
pokrok. Rozvoj vedy a techniky v poslednorn c1esuťročí

sposobi! výrazné zrneny aj v práci geodetov a kartografov. Nové požiadavky sa prernietajú
aj do činnosti praoovníkov katedier odboru GaK, ktorí zabezpečujú
výchovu vY50koškolsky
kvalifikovaných
odborníkovo
Dalšie
kvalitatívne
zmeny do výchovnej
činnosti odboru GaK
monžo očakávať najmll v zavádzaní
počítačov, aplikácií
z2sadne nových princípov - matematických,
fyzikálnych
a chemických,
dalej v zavádzaní nových systém ov organizácie práce, nových materiálov,
výrobných
prostriedkov a nových techno16gií
a v rozsiahlejšom
využívaní
meracej, výpočtovej a zobrazovacej
techniky.
Ak geodet a kartograf
má v súčasnosti,
ale najma
v budúcnosti, plniť na úrovni požiadavky naňho kladené,
musí mat rozsiahle a hlboké vedomosti. Takúto prípravu
mMe zabezpečiť
len vysoká škola technického
smeru,
lebo dáva dostatok vedomostí z prírodných vied, ktoré 5Ú
doplňované
špeciálnymi
disciplínami
geodézie, mapovania, astron6mie,
fotogrametrie,
kartografie,
výpočtovej
a zobrazovacej
techniky, geoinformačných
systémov, pozemkových úprav (pO], ekonomiky a riadenia geodetického a kartografického
procesu. V rámci obsahovej prestavby štúdia bol študijný odbor GaK zaradený
medzi
odbory s dlžkou štúdia 4 roky. Takto boli prakticky dané
možnosti a obmedzenia na stanovenie profilu absolventa
počas 4 rokov štúdla.
:V súčasnos.t! sa na odbore realizuje
spolOčenská objednávka Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SOGK)
na výchovu absolventov v rámci diferencovaného
5-ročného štúdia skupiny študentov pre potreby rezortu SOGK.
Na zabezpečenle
všestrannej
odborno-vedeckej
kvality
absolventov odboru GaK v zmysle požiadaviek spoločenskej praxe, bude treba' orientovat
výchovu na hlavné
oblasti geodeticko-kartografickej
činnosti, a to najma na
riešenie hlavných úloh:
teoretickej
a globálnej geodézie,
- evldencie nehnuterností
(EN J a mapovania,
- inžinlersko-technlckej
geodézle a
- kartografie
a polygrafie.

Teoretický
a odborný základ štúdia vytvárajú
prírodné
vody (matematika,
fyzika. te6ria chýb a vyrovnávací
počet. te6ria systémov, základy kybernetiky]
a základné poznatky hranlčných
disciplín, hlavne stavebníctva
a polygrafie. Teoretický základ odboru GaK vytvárajú základné
odborné a špecializované
disciplíny
odboru, ktoré podrobne analyzuje M. Daníš v (2].
Odborno-vedecká
profilácia absolventov odboru GaK je
v geodézii, inžinierskej
geodézii. fotogrametrii
a diarkovom prieskume Zeme (DPZ J. d'alej v oblasti geodetických
základov a globálnej geodézie, mapovania, EN, kartografle a pO so zameraním
na automatizáciu
geodetických
a kartografických
prác spolu s informačnými
systémaml
v geodézii a kartografii.
Na odbore GaK sa výrazne presadzuje
modernizácla
a automatizácia
meracích. mapovacích,
kartografickÝch,
výpočtových
a zobrazovacích
procesov. V oblasti PO s.a
venuje pozornost
najmll biotechnickým
aspektom
PU,
ekologickej
stability krajiny, tvorbe a ochrane podneho
fondu a životného prostredia.
4. Ůl!ast odboru na rozvoji vedy a techniky v odvetv( geodézie ft karto~rafle
Katedry odboru sú zapojené do vedeckovýskumnej
činnosti .Aj ked' je stále snaha po riešení menšieho počtu
výskumných
tíloh, doteraz sa nám to nepodarilo
realizovat. Súvisí to so širokým odborným záberom odboru.
Jednotlivci majú snahu sa realizovat
v tých odborných
disciplfnach.
ktoré vyučujú. Na jednotlivých
k~tedr;Sch
odhoru je tažlsko výskumu orientované
na nasledujúce
problémy.
Na KG na optlmalizáciu
štruktúr v procesoch geodetických a fotogrametrických
meraní, na postupy meranin,
vyhodnocovania
a posudzovania
presnosti výsleclkov geodetických
a fotogrametrických
meraní
ovplyvnených
prostredím merania so zretelom na využltie modernej meraccj. výpočtovei n zobrazovacej technlkv n nn np1i1{,'cill
illžinierskogeo(lclic!,ýrh
a fotogrnmr.trir:J,ých
mn!ód
v spoločenskej
praxi. Velmi aktuálne a technicky zaliji"
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mavé sú aj aplikácie geodetických a fotogrametrických
me,ód pri sledovaní morfogenetickej
dynamiky terénu,
najlIlU v nízkych a vysokých pohoriach a pri overovaní
geometrických
parame~rov s~avebných objektov a strojárskych verkorozmerových
konštrukcií.
KGZ orientuje vedeckovýskumnú
činnosť v rámci svojej vedeckej
profilácie,
personálneho,
laboratórneho
a prístrojového
vybavenia na programy štátneho plánu
základného výskumu "Zem a jej potenciál", v rámci ktorého úspešne riešila a rieši čiastkové problémy.
Významný vedecký
prínos
majú výskumné
úlohy
z oblasti astronomických
časových meraní a dynamiky
Zeme. Observatórium
katedry pravidelne odovzdáva výsledky
meraní
medzinárodným
časovým
centrálam
v ZSSR, Francúzsku a v Japonsku. Priaznivý ohlas v odbornej verejnosti majú aj výsledky výskumu z oblasti
geodetického sledovania dynamiky svahových pohyb ov 10kalít na území SSR.
Na KMPÚ ťažisko výskumnej činnosti tvorí kartografické modelovanie
štruktúry
a dynamiky geosystémov
s využitím matematických
a počítačových prostriedkov.
Riešia problémy poznania princípov kartografického
modelovania geosystémov, metód tvorby máp, interpretácie
modelov štruktúry, správania a interpretácie
modelovej
štruktúry,
ktoré
umožnia
objektivizáciu
sledovania
a prognózovania
ich vývoj a a využitie matemaHckoštatistických metód a počítačovej grafiky v kartografickom
modelovaní. Významný prínos majú aj výsledky výskumu
v oblasti sledovania
interakcie
prvkov životného prostredia vo forme ekologického generelu a z oblasti ekológie, biotechniky, tvorby a ochrany krajiny a životného
prostredia.
Významná je expertízna odbornotechnická
činnosť pracovníkov geodetických katedier. Pracovníci katedier významnou mierou sa podierajú na výstavbe a rekonštrukcii unikátnych stavebných objektov ako sú jadrové elektrárne, mosty, autostrády,
železnice, pozemné objekty,
staviterské pamiatky atď. Táto činnosť výrazne prispieva
k vedecko-technickému
rozvoju geodetických a fotogrametrických metód a ich úspešnej aplikácii v praxi. Prtspieva nielen k riešeniu konkrétnych
úloh v stavebnej
a priemyselnej praxi, ale aj k zvýšeniu kvality budovaných alebo rekonštruovaných
objektov alebo technických
zariadení. Za významný prínos pre geodetickú prax možno uviesť laserinterferometrický
komparátor
pre velmi
presné overovanie dlžkových meradiel a stupníc a vybudovanie základnice pri Hlohovci na testovanie elektronických diarkomerov v teréne, ktorú vybudovali pracovníci
KGZ v spolupráci s Inžiniersko-geologickým
a hydrogeologickým prieskumom.
Velmi priaznivý ohlas v odbornej verejnosti v ČSSR
i v zahraničí mali Výsledky ekologického generelu vo
forme mapy využiti a krajiny - Západoslovenského
kraj a
v mierke 1:2001000 na báze interpretácie
multispektrálnych kozmických snímok a grafická in terpretácia časti
digitálnej mapy Európy v mierke 1:300 000, ktoré vyhotovili pracovníci KMPÚ.
ExperHzna činnosť pracovníkov katedier je významná
aj tým, že sa jej zúčastňuje cca 30 % študentov odboru
GaK. Študenti takto pod vedením učitelov získávajú kontakty s praxou, prvé praktické poznatky pri riešení konkrétnych geodetických úloh v praxi, čo má význam pri
ich odbornej profilácii, a získaní vzťahu ku geodézii
a kartografii. Študenti získané skúsenosti úspešne využívajú pri diplomových
prácach
a po ukončení štúdia
v praxi.

Odbor GaK na SvF SVŠT a jeho katedry majú velmi dobrú
dlhoročnú
vedecko-technickú
a pedagogicko-výchovnú
spoluprácu pri výchove kádrov s SÚGK a jeho organizáciami. Katedry odboru a jej pracovníci dalej vermi úzko
a konkrétne spolupracujú so SAV najma Ús,tavom merania a meracej techniky v Bratislave, s Čs. metrologickým
ústavom, so stavebnými, žeIezničnými a strojárskymi organizáciami (Dopravoprojekt, Doprastav, Riaditelstvo diarnic, ČSD-Východná dráha v Bratislave, Strojársky energetický podnik v Tlmačoch atď.). Táto spolupráca má
obojstranný
vedecko-technický
i pedagogicko-výchovný
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význam a prínos. Vermi dobrú spoluprácu majú katedry
odboru GaK so sesterskými geodetickými katedrami, predovšelkým na Fakulte stavební Českého vysokého učení
technického v Prahe, ďalej na Fakulte stavební Vysokého
učení Itechnického v Brne, VŠT v Košiciach, Vysokej školy
dopr,avy a spoj ov v Žiline atd., ktorá prispieva k obojstrannému odbornému a pedagogickému
rastu škol pri
výchove absolventov pre potreby národného
hospodárSlva.
Významná je medzinárodná
spolupráca
odboru GaK
SvF SVŠT so školami v zahraničí. Najrozšírenejšou
a najtradičnejšou
formou tejeo medzinárodnej
spolupráce sú
družobné dohody alebo dohody o spolupráci. Tu treba
na prvom mieste spomenúť vyše 15-ročnú spoluprácu pri
bezdevízovej výmene študentov v rámci odborných praxí
s Novosibirským inštLtúlom inžinierov geodézie, fotogrametrie a kartografie
(NIlGAiK) v Novosibirsku (ZSSR),
a paťročnú spoluprácu
s Vysok'ou školou geodetickou
a pozemkových úprav v Székesfehérvári
(MI:R), dalej
družobnú spoluprácu s Poli technikou Šlaskou v Gliwiciach (PI:R) a dohodu o spolupráci na úseku inžinierskej
geodézie s Politechnikou Lodžskou (PI:R).

Pri založení SVŠT v roku 1937 bol odbor zememeračského
inžinierstva jedným zo základajúcich
odborov, z ktorého
sa postupne rozvinul súčasný odbor GaK. Odbor zabezpečuje prevažne výučbu disciplín pre študentov odboru GaK,
a tiež aj pre ostatné odbory SvF a F,akulty architektúry.
Perspektíva rozvoja odboru GaK smeruje k 5-ročnému
štúdiu inovovanému oproti súčasnému 4-ročnému. Prípravu inžinierov geodetov a kartografov pre hlavné oblasti
geodeticko-kartografickej
činnosti bude treba zabezpečiť
vytvorením študijných zameraní začiatkom 4. ročníka 5-ročného štúdia, podobne ako je to v terajších schválených
plánoch 5-ročného štúdia pre individuálnu skupinu študentov. Nateraz sú schválené tleto 4 zamerania:
geodetické základy a globálna geodézia,
mapovanie a EN,
geodézia v invest!čnej výstavbe a
kartografia
a máme objednávku SÚGK na dalšie dve zamerania:
- elektronické systémy v geodézii a kartografU a
- DPZ.
Pripravuje

sa zameranie

na PÚ a životné prostredie.

Každé z navrhovaných z,ameraní je dotované osobltnými prehlbujúcimi študijnými predmetmi, ktoré zabezpečujú aplikáciu vedecko-technického
rozvoja podra súčasných a perspektívnych
požiadaviek spoločenskej praxe.
,V zmysle učebných plánov budeme zabezpečovat a rozvíjať výučbu v teréne a laborat6rnu výučbu v doterajších
laboratóriách katedier (geodetické laborat6rium, observatórium,
fotogrametrické
laboratórium,
kartografické
a reprodukčné
laborat6rium,
mikropočítačoQvé laborat6rium), so snahou zabezpečiť tieto laboratóriá novou modernou prístrojovou, počítačovou a grafickou technikou.
Uvažujeme budovať špeciálne geodetické laboratórium a
metrologické laboratórium. Využívanie výpočtovej a grafickej techniky budú katedry nad alej účel ne rozširovať
a prehlbovať, pričom sa budeme orientovať na mikropočítače, minipočítače a terminálové pracoviská, ktoré boli
pridelené katedrám odboru.
Postupne predpokladáme
zavedenie aj medziodborového štúdia pre vybraných študentov študujúcich podla individuálnych plánov.
Z hladiska koncepcie rozvoja odboru predpokladáme
prijímať cca 80 študentov ročne pre potreby celej SSR.
Predpokladá sa, že minimálne 50 % absolventov bude pra
covať v rezorte SÚGK a zbytok v ostatných rezortoch. Naďalej budeme rozvíjať koncepciu postgraduálneho
štúdia
(PGŠ) na inováciu poznatkov podla požiadaviek praxe.
V šk. r. 1987/88 začal V. beh PGŠ zameraný na EN s prehlbením právnych disciplín.
Na úseku vedeckovýskumnej
činnosti zamerame našu
pozornosť na súčasnú vedeckú profiláciu SvF, kt,orá je
v súlade s koncepciou zmien čs. ekonomiky. Vedecký profil SvF je orientovaný na štyri nosné programy, z ktorých
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šlvrtý je zameraný na rozvoj te6rie globálnej a inžiniersko-technickej geodézie a kartografie.
Naďalej budeme skvalitňovať a rozširovať spoluprúcu so
spoločenskou praxou, s vysokými školami doma i v zahran'čí a s výskumnými úsilavmi.

Pri výchove geodetov a kartografov treba poklad ať modernízáciu ciefov, obsahu, met6d a prostriedkov za proces plynulý, založený na perspeklívnej predvídavosti príslušného odboru. O 10 sme sa snažili 50 rokov a súčasný
stav v kádrovom budovaní, va vybavení školy priestormi
a prístrojmi a ciefavedomá koncepcia budovania študijného odboru v oblasti výchovno-vzdelávacej
a vedeckovýskumnej sú toho d6kaz.om. Za uplynulých 50 rokov sme
vychovali
vysokokvalifikovaných
inžinierov
geodetov
a kartograf ov a podielali sa na výchove absolventov ostatných odborov SvF a Fakulty architektúry.
Chceme aj
v ďalšom období pripravovať odborníkov pre perspekLivne
potreby
spoločnosti,
odborníkov
širokého
rozhfadu,
schopných prisp6sobiť sa zmenám týchto potrieb.
Pokrok v každom vednom odbore a teda aj v geodézii
a kartografii vedú fudia. GaK ponúka širokú paletu vzdelávania, ponúka priestor pre matematické
a fyzikálne
práce, pre projekčné a inžinierske myslenie a konanie,
pre organizačnú činnosť v riadení a napokon aj vyžitie
sa v oblasti umeleckej tvorby a estetiky, ked uvážime
kartografickú ,tvorbu a reprodukciu. Tieto možnosti majú

vplyv aj na rozhodovanie sa mladých fudí pri vofbe povolania a zvýšený záujem o štúdium (jaK je toho důkazom.
Treba poďakovať všetkým, ktorí v priebehu paťdesiatich rokov pomáhali budovať odbor GaK, pomáhali tvoriť
profi! absolventa odboru, učebné plány a učebné osnovy,
ďalej poďakovať všetkým, čo sa p'odiefali na výučbe a na
výchove, čo poskytovali prístroje a pom6cky, zabezpečovali odborné a preddiplomové praxe, čo p6sobili v r6znych komisiách na fakulte a na odbore, poskytovali konzultácie a podklady pre diplomové práce, prijímali zahraničných študentov v rámci bezdevíz.ovej odbornej praxe a nakoniec poďakovať aj tým, čo s ochotou a srdečnosťou prijímali
a usmerřlOvali
absolventov
odboru
v prvých dňoch a týždňoch po nástupe do zamestnania.
LITEIRATÚRA,:
[1] BLAŽEJ. A. aj.: Paťdesiat rokov Slovenskej vysokej
šk,oly technickej. Bratislava, Alfa, 1987.
[2] DANIŠ, M.: Nová pedagogická dokumentácia
a štúdium na odbore geodézia a kartografia.
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potvrdili.

že observat6rium je schopné úspešne sa zapomedzinárodných
meraní. V druhom období r po roku 1966), keď základnou časovou jednotkou
sústavy SI sa stala at6mová sekunda a hlavne od roku
1971, kedy bola vytvorená tzv. koordinovaná časová sústav a UTC v dnešnej podobe, sa úloha časových meraní
rozšírila. Popri určovaní času odvodeného z rotácie Zeme, ktorý je nevyhnutný na riešenie úloh v geodézii.
pristúpila ďalšia úloha, a to spresnenie poznatkov o 1'0točnom pohybe Zeme a jeho niektorých
dynamických
vlastnostiach.
Realizovať
úlohu
umožňujú
korekcie
DUTO= UTO- UTC svetového koordinovaného
času UTC
na svetový čas UTO ako jeden z parametrov
rotácie
Zeme.
Postupne sa rozšírila i medzinárodná spolupráca. V súčasnej dobe sa výsledky časových meraní ako realizačný výstup pravidelne odosielajú nasledujúcim
štátnym
a celosvetovým centrám:

jit do náročných

Ciefavedomejšia vedeckovýskumná
činnosť v oblasti disciplin, ktoré Katedra geodetických základov (KGZ) vyučuje, sa začala rozvíjať so zriadením samostatnej
katedry v roku 1952. Túto činnosť umocnilo v roku 1956
vytvorenie Astronomicko-geodetického
observat6ria
pri
KGZ ako samostatného
vedeckovýskumného
pracoviska.
Jeho názov bol v roku 1967, rozhodnutím rektora Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT],
pozmenený na "Observat6rium SVŠT". V roku 1981 v důsledku realizácie zákona č. 39/1980 Zb., o vysokých školách a vykonávacích
predpisov k nemu sa observatórium s původným názvom stalo oddelením KGZ. Poslaním a úlohou
observat6ria
je vykonávať
základný
a aplikovaný výskum a zabezpečovať uplatnenie výskumu v praxi v oblasti:
-

geodetickej astron6mie a príbuzných vedných odborov,
metron6mii lineárnych a kruhových stupníc,
konštrukcie prístrojov a pom6cok geodetickej astron6mie a geodézie.

Jednou z dominantých úloh v náplni observat6ria boli
časovémerania.
lch realizácia je charakteristická
dvoma
obdobiami. V prvom období do roku 1960, resp. 1966 kedy základnou časovou jednotkou sústavy SI bola astronomická, resp. efemeridová
sekunda
išlo predovšetkým
o odvodenie rovnomerného
svetového času, vytvorenie
českoslov~nského
časového normálu, zistenie sez6nnych
variácií dlžky di'ia a objasnenie otázky pohybu kontinentov. Už práce vykonané v rámci Medzinárodného
geofyzikálneho roka a Medzinárodnej geofyzikálnej spolupráce v rokoch 1957-1959, ktoré boli z geodetického hfadiska označené ako Tretie medzinárodné meranie dížok

-

Gosudarstvennoj
komisii jedinogo vremeni i etalonnych častot SSSR. Gosstandart Moskva, kde sa využívajú pri vytvorení časového etal6nu ZSSR,
Medzinárodnej
časovej službe (Bureau lnternational
de I'Heure - BIH) so sídlom v Paríži, kde sa využívajú na odvodenie korekcií koordinovanej
časovej
sústavy UTC na svetový čas UTl,
Medzinárodnej službe pohybu p6lu [lnternational
Polar Motion Service - IPMS), Mizusawil, Japonsko,
kde sa využívajú pri určení pravouhlých
súradníc
okamžitého p6lu Zeme,
Oddeleniu dynamiky Slnečnej sústavy Astronomického ústavu ČSAV v Prahe.

Centrá poskytujú svoje výsledky zúčastneným pracoviskám. lch výsledky ako i výsledky niektorých zúčastnených pracovísk boli základným materiálom jednak pre
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analýzu ďalších parametrov rotácie Zeme (pohyb pólu
Zeme, lUžka dtla J, jednak na určenie závislostí pozorovaných zmien výslellkov opakovaných meraní od geodynamických procesov.
V článku popri základnej formuláci! problému zhrtlujeme niektoré najd6ležitejšie
poznatky získané, jednak
analýzou vlastného observačného materiálu, jednak materiálu, ktorý poskytujú medzinárodné centrá.

Z bohatých skúseností, ako aj z publikovaných
prác
v oblasti permanentných
astronomických
meraní je známe, že jedným z hlavných zdroj ov systematických
chýb
pri astronomických
časových a šírkových meraniach sú
chyby v používanom opornom katalógu hviezd. Ukázalo
sa, že op orný referenčný systém, ktorý tvoria rovníkové
súradnice pozorovaných
hviezd, nie je dokonalou homugénnou inerciálnou sústavou. Fundamentálny
katalóg
FK4, ktorý je závazný ako základný referenčný systém,
svojou presnosfou
prestáva
vyhovovať vysokým nárokom, kladeným na permanentné
astronomické
pozorovania. Túto skúsenosť potvrdili i analýzy pozorovaní vykonaných pasážnikom
Zeiss 100/1000 na observátóriu.
Opravy jednotlivých
hviezd, resp. celých skupín dosahovali rádove hodnoty 0,02 s a pri hviezdach katalógu
FK4-supl. až do 0,1 s. Takéto značné systematické odchýlky sa prejavujú
vo výslednom
určení
korekcie
UTo-UTC jednak posunom jej strednej hodnoty, jednak jej v1ičším rozptylom. Vzhfadom na to, že pozorovanie jednotlivých hviezd a z nich zostavených skupín sa
pravidelne opakuje počas každého roka, chyby v stredných miestach sa prejavujú ako periodické zmeny celého
systému časovej stanice. Vzhfadom na naliehavosf riešenia uvedeného problému boli vypracované v minulosti
viaceré postupy na určenie chýb v katalógových pozíciách, založené na princípe refazovej metódy. Výsledné
opravy stredných miest sa skladajú z tzv. skupinových
a individuálnych
opráv, ktoré sa počítajú nezávisle na
sebe. V prípade vefkých hodn6t opráv je potrebné vykonat výpočet v niekolkých aproximáciách.
Na základe
takého postupu boli vykonané
aj prvé odhady chýb
v rektascenziách
hviezd z meraní pasážnikom na observatóriu. Ukázalo sa, že spomenuté metódy majú viaceré
nedostatky, ktoré sp6sobujú, že dosiahnuté výsledky nevystihujú dostatočne skutočný stav. Hladali sme preto
cesty ako l'iešif nedostatky
predchádzajúcich
metód
s cielom dosiahnúf taký stav, aby sa vplyv systematických chýb eliminoval z výsledkov určovania kore~cii.
Získané poznatky z iteratívnych postup ov, ktore vledli k poznatkom o základných vlastnostiach
používaného
katalógu F'K4 sa využili pri tvorbe komplexných exaktných odhad ovacích metód a vyustili k návrhu metódy
spoločného odhadu chýb v stredných miest~c,h a v.lastných pohyboch pozorovaných hviezd a, amplItud kratkoperiodických kolísaní časových meram. Postup sa vybudoval na základe odhadu metódou najmenších štvorcov
a využíva teóriu tzv. zovšeobecnených
inverzií singulárnych matíc.
/ItfII:

s
+11,020

+0.005
0,000
-0,005
-0,010
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Metódou sa spracovali výsledky určovania okamihov
prechodov hviezd pozorované na observatóriu v rokoch
1972 5-1982,5.
Vstupný súbor tvorilo asi 13000 prechodov hviezd
z pozorovaní
počas 725 noci.
lšlo
o zložitý problém, pretože bolo treba súčasne odhadnúť
rádove 1000 neznámych parametrov,
čo sa stretávalo
s ťažkosťami pri praktickej realizáci!. Využitím niektorých reálnych predpokladov
o rozložení chýb astronomických pozorovaní sa však podarilo teoretické riešeme
doviesť do také ho stavu, že sa mohli realizovať odhadovacie procedúry
prostriedkami
dostupnej
výpočtovej
techniky. Na obr. 1 je znázornený priebeh nami odhadnutých skupinových opráv katalógu FK4, vyplývajúcich
z chýb v stredných miestach hviezd. Ako vid no, systematické opravy dosahujú až 0,02 s, čo sú vefké hodnoty
v porovnaní s presnosťou aká sa očakáva od pravidelných astronomických
meraní. Na základe získaného súboru opráv 269 hviezd, pričom jednotlivé opravy boli
určené s priemernou presnosťou 0,003 s, sa vytvoril katalóg hviezd astronomicko-geodetického
observatória.
Tento sa od roku 1983 využíva ako referenčný systém na
pozorovania
vykonané v rámci medzinárodnej
spolupráce,
konkrétne
s Medzinárodnou
časovo~ .sl.užbou
a s Medzinárodnou službou pohybu pólu. Aphkacla nového katalógu priniesla zníženie vplyvu systematických
chýb na výsledky pozorovaní a zvýšenie ~omogeni.ty celého súboru observácií. Vonkajšia presnost, ktorá Je rozhodujúcim kritériom na posúdenie kvality časovej stanice, sa zvýšila o 35 %. Bližšie o uvedene] problematlke
sa píše v [I, 2J.
Vytvorenie interného batalógu riešilo v podstatnej miere elimináciu skutočných chýb katalógu FK4. Neriešenou
však zostala otázka, aký je vplyv systematických faktorov súvisiacich s prístrojom a s prostredím, v ktorom
je umiestnený, na odvodené opravy hviezd a taktiež
nakofko sú odvodené
hodnoty odhadom skutočných
chýb katalógu FK4. Na tento účel sa vykonala porovnávacia analýza s podobným katalógom odvodeným z observácií s pasážnikom v Borowci v PTIRa s kompilačným
katalógom odvodeným z pozorovaní astrolábmi.
Z výsledkov vyplýva, že:
Lokálne katalógy sú vhodným prostriedkom na zvýšenie stability
prístroja, nakolko neredukujú
len
vplyv katalógových chýb ale aj prístrojové
chyby
a chyby súvisiace s refrakčnými anomáliami.
Katalógy zostavené z pozorovaní v jednom mieste
z časti aproximujú systematické chyby fundamentálneho katológu. V d6sledku lokálnych anomálií majú
odvodené opravy systematické rozdiely v niektorých
oblastiach rektascenzii. Odhad skutočnej (vonkajšejJ
strednej chyby jednej hviezdy lokálneho katalógu je
0,006

s.

Na stanovenie hodnot opráv hviezd katalógu FK4 je
potrebné použit výsledky viacerých lokálnych katalógov, získané podfa možnosti r6znymi typmi prístroj ov. Podrobnejšie sa o výsledkoch hovorí v [3].
3. Využitie dlhodobých pravidelných astronomických

mel'aní na štúdium dynamiky Zeme
Skúmanie závislostí astronomických
pozorovaní parametrov rotácie Zeme od dynamických
vlastností zemského tel esa a jeho rotácie závisí jednak od presnosti
týchto meraní a ich homogenity, jednak od dlžky obdobia, v ktorom boli realizované. D6ležitou vlastnosfou
dlhodobých pravidelných
pozorovaní je, že umožiiujú
odhaliť závislosti, ktorých amplitúdy sú menšie ako je
presnost samotných meraní. V stručnosti sa zmienime
o niektorých aspektoch problematiky a analýzy astronomických meraní a dynamiky Zeme.
3.1 D Yn a m i c k é ú čin k y Zem e v a s t I' o n o nI i ckých
meraniach
zemepisnej
šírky
a svetového
času
Výsledky periodického určovania zemepisnej šírky a svetového času astronomickými metódami sú bohatým zdrojom informácií o vlastnostiach
observačnéh?
pr,ístroja~
o systéme astronomických
parametrov použlvanych pI'l
redukciách
pozorovaní a o prebiehajúcich
prírodných
procesoch. Medzi posledne menované zara~ujeme aj ,tie
javy, ktoré označujeme ako prejavy dynamIky zemskeho
telesa.
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Dynamické vlastnosti zemského tel esa podielajúce sa
na priebehu astronomických
meranf mažeme z kinematického hla disk a rozdelí! na:
zmeny parametrov
vektora rotácie Zeme vzhladom
na inerciálnu
priestorovú
súradnicovu
sústavu,
variácie zložiek zemského rotačného vektora relatívne na terestrickú
súradnicovú
sústavu,
zmeny miestnej zvislice pozorovacieho mista [observatória).

V analyzovaných
súboroch pozorovaní jednotlivých
prístrojov na prucoviskách
CSSR su indentifikovali
periodické
kolísania sposobené slapovýllli zmenami
lokálnej zvislice, vplyvom tekutého jadra Zeme na
amplitúdy vynútenej nutácie a vplyvom vynútenéllo
pohybu pólu. Ukázalo sa, že z dostatočne rozsiahlého
súboru možno odhadnúť parametre periodických javov, ktorých amplitúdy sú asi o jeden rád menšie,
ako je presnosť použitých meraní.
Výskum krátkoperiodických
slapových zmien rotácie Zeme ukázal, že na rýchlosť rotácie majú vplyv
okrem slapových elastických zmien pevneJ časti zemského tel esa aj dynamické vlastnosti oceánov a jej
povrchu a atmosferické procesy s frekvenciami blízkymi slapovým frekvenciám. Na základe spektrálnej
analýzy sa zistilo, že práve slapové efekty v priebehu
svetového času odvodeného z rotácie Zeme tvoria
výrazné determinované
komponenty. Zrejmé je to aj
z obr. 2, kde je znázornené spektrum v oblasti periód
12 až 40 dní. Priemerná úroveu šumu je menšia ako
0,0003 s, výrazne však dominujú slapové kolísania
s amplitúdami
0,0005-0,0008
s. Podrobné riešenie
uvedenej problematiky ako i ďalšie výsledky sú v [2].

Prvé dva z nich sú Javy globálne, nakolko sú vlastné
zemskému tel esu ako celku. Treti Jav Je javom lokálnym, pretože je špecifický pre každé miesto, kde sa
vykonávajú observácie. Ku globálnym javom patria: precesia a nutácia rotačnej osi v priestore, volný a vynútený
pohyb zemských pólov vzhradom k zemskému tel esu,
a tiež aj zmeny uhlovej rýchlosti rotácie Zeme. Ich dynamické príčiny sú v gravitačnom posobení Slnku, Mesiaca, v malej miere aj planét a posobení atmosferického obalu na zemské teleso. akrem týchto pohybov vynútených vonkajšími silami sú pre Zem, ako rotujúce teleso, vlastné volné pohyby, ktoré po vzbudení prebiehajú bez vplyvu vonkajších síl volný pohyb pólu
a volná nutácia. Parametre spomenutých zmien rotačné3.2 A n a 1 Ý z a u l' Č e n i a d 1 ž k Y d u a l' o z n I' m i
ho vektora Zeme sú pritom aj funkciou vnútorného
pozorovacími
technikami
zloženia Zeme, topografie jej povrchu a dynamiky vodPravidelné určovanie zemskej rotácie pomocou optickej
ného a vzdušného obalu. Hoci nutácia, vynútený pohyb
pólu, slapové kolísanie zvislice a slapové zmeny rýchastrometrie
[ASTR] sa v sedemdesiatych
rokoch rozš!losti rotácie Zeme, ktoré sú dosledkom variácií gravi1'110o moderné kozmické observačné techniky. Nové metOdy sú založené na odlišných fyzikálnych princípoch,
tačného pola sposobenými periodickými pohybmi Zeme,
Mesiaca a Slnka, sú z kinematického hladiska rozličné
vyut!vajú rozličné mimozemské telesá a používajú rozJavy, v optických astronomických
meraniach vystupujú
l1čnl1 pozorovaciu a výpočtovú techniku. V súčasnosti sú
ako periodické zmeny zemepisnej šírky a svetového času
to laserové metódy (Laserové lokácie Mesiaca - LLR
so slapovými frekvenciami. Prítomné sú všetky tri zloža laserové lokácie družíc - SLRJ a interferometrické
ky spektra
slapových
vín. Poldenné
vlny sa prejamet()dy využfvajúce rádiové signály extra galaktických
zdrojov. [Interfel'ometria
s velmi dlhými základnicami
vujú v šírke aj v čase prestredníctvom
lokálnych kolísaní zvislice. Denné vlny sú súhrnom kolísania zvis-- YLBI a interferometria
so spojenými
prvkami
lice, vplyvu nutácie a vynúteného pohybu pólu. DlhopeCERI.)
riodické vlny v šírke sú dOsledkom kolísania zvislice,
Výskum rotačnej dynamiky Zeme vyžaduje sporahlivé
v čase vznikajú aho následok slapových vari.ácií v 1'0určeme zmI€n smeru a absolútnej
hodnoty rotačného
tácii Zeme. Velkost amplitúd jednotlivých zložiek je 7.&vektora Zeme, s vylúčením vplyvu systematických
chýb
vislá od fyzikálnej podstaty javu, rezonančného zv<l.čše- pozorovaní. Vzájomné porovnanie výsledkov raznych observačných metód umožňuje jednak vyčlenenie špecifickýcll
nia vplyvom tekutého jadra a od elastických vlastností
vlastností jednotlivých techník, jednak 'odhad reálnych
zemského telesa ako celku alebo jeho lokálnych oblastí.
kolísaní zemskej rotácie. Posúdenie jednotlivých
techník nie je však jednoduché, nakolko sposob výpočtov
K lokálnym javom - zmenám miestnych zvislíc zapre razne metódy je odlišný, čo má za následok že udáraď~jeme: ~Iapové variácie v dosledku posobenia gravané hodnoty rotačných parametrov Zeme predstavujú
vltacných sil Slnka a Mesiaca, nepriame slapové efekty
heterogénne údaje. Výsledky ASTR, SLR, CERI sú získavplyvom dynamiky oceánov a tiež lokálne neslapové
né interpoláciou meraní v 5, resp. v 3-dňových intervadeformácie tiažového pola v okolí pozorovacieho miesta.
loch, hodnoty VLBI sú výsledkami 24 hodinových obserZ rozsiahlej problematiky
sme sa prednostne
venovali:
vácií a hodnoty LLR predstavujú výsledok merania počas niekolkých hodín. Okrem toho s ohladom na mestedovaniu neslapových zmien v okolí observatória
teorologické, technické a organizačné podmienky nie sú
a ich využitiu pri gravimetrických
meraniach,
merania vykonávané v rovnakých časových intervaloch
výskumu deformácií Zeme sposobených slapovým poa Výsledky nie sú udávané s ekvidištantným
argumentenciátom Slnka a Mesiaca a rozboru efektov so slatom. Z uvedených dovodov nie je možné priame porovpovými frekvenciami z pozorovaní niektorých astronanie výsledkov, takže zvyčajne sa porovnávajú hodnonomických observatórií v ČSSR,
ty interpolované a skúma sa ich závislost v časovej obkorelácii variácii v uhlovej rýchlosti rotácie Zeme
lasti.
so zmenami atmosferického
momentu hybnosti.
Pri riešení uvedenéj problematiky sme sa sústredili na
Uveďme niektoré výsledky, ktoré sme získali:
porovnanie roznych observačných
metód vo frekvenčNavrhla sa metóda vyšetrovania zmien zvislice, ktonej oblasti. Predmetom analýzy je hodnota AD - odchýlrú možno využit pri spresňovaní
gravimetrických
ka od dlžky trvania stredného slnečného diía. Využili
meraní na geodynamických
polygónoch a pri opakovaných gravimetrických
meraniach, napr. pre jadrové elektrárne. Ďalej ju možno aplikovat pri spracovaní slapových meraní pomocou gravimetrov a náklonomerov.
Navrhli sa metódy spracovania
astronomických
pozorovaní s cielom odhadu parametrov
periodických
javov existujúcich ako dosledok vnútornej dynamiky
zemského telesa. Ide o dve nezávislé metódy, ktoré
boli realizované od teoretickej formulácie až po algoritmizáciu pre samočinný počítač. abe metódy sú
vhodné pre analýzu krátkoperiodických
dynamických
efektov v astronomických
pozorovaniach.
Štatistickým
spracovaním
10-ročného intervalu
observácii sa odhadli Loveho čísla, charakterizujúce
elastické vlastnosti zemského tel esa v lokalite observatória, ako aj elastické parametre vztahujúce sa
na celú Zem.
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sme pritom tú skutočnost, že dominantná zložka kolísania AD v uvažovanom pásme frekvenci! je sposobená
dvoma geofyzikálnymi
procesmi - slapovými zmenami
momentu zotrvačnosti Zeme a kolísaním axiálnej zložky momentu hybností Zeme vplyvom cirkulácie atmosféry. Dbe tíeto zložky je možné predikovať na zÉ.úlade
geofyzikálnych
te6rií a meteorologických
meraní. Na
numerické odhady periodogramov
spektrálnej
hustoty
sa použila diskrétna
Fourierova transformácia
modifikovaná pre merania v nepravidelných
intervaloch. Dosiahnuté výsledky možno zhrnúť:
V meraniach AD, v ktorých neboli redukované slapové a atmosférické
kolísania dominujú ročné, polročné, mesačné a dvojtýždenné periodické členy spolu
s peri6dami v pásme 120 a 50 dní. Rozdiely v jednotlivých observačných
technikách
sú v stanovení
amplitúdy polročného, 14-denného a 120-denného člena. Detekované
peri6dy sú prítomné
v slapovom
spektre, resp. spektre príspevku atmosferického
momentu hybností ku zmene AD.
V spektrách
meraní AD redukovaných
o slapové
a meteorologické
kolísania sú zrejmé rozdiely medzi
jednotlivými observačnými
technikami. V pásme 55
až 150 dní majú VLBI, SLR a CERI rovnakú spektrálnu hustotu. Spektrálna hustota LLR je vyššia a prekvapujúca je nízka spektrálna
hustota ASTR najmii
v oblastí peri6d 60 dní. V pásme 10-50 dní je v rámci interval ov spolahlivosti rovnaká spektrálna hustota VLBI, SLR a ASTR, spektrálna hustota CERI a LLR
je systematicky vyššia. Z tohoto pohladu vyplýva, že
v analyzovanom období 1980-1985 žiadna z techník
sa nevyznačovala ako výrazne presnejšia v porovnaní
s ostatnými v cel Dm pásme peri6d 10-440 dní.
V periodogramoch
AD redukovaných o slapové a meteorologické efekty sa nevyskytujú
výrazne dominantné periódy v žiadnej z analyzovaných pozorovacích met6d. Z priebehov VLBI, ASTR a SLR je zrejmé,
že efekty ktoré sú iného ako atmosferického
a slapového povodu majú v časových radoch AD každej
z techník amplitúdy menšie ako 0,00007 s. Periodické členy ktoré sú spoločné pre viaceré metódy, a teda
je možné ich pokladať za prejavy nemodelovanej zložky v rotácii Zeme, majú peri6dy v pásme okolo 115,
60 a 45 dní, pričom ich amplitúdy
sú približne
0,00005 s. Táto hodnota predstavuje odhad presnosti
s akou sa v súčasnosti určujú dynamické geofyzikálne periodické
procesy ovplyvňujúce
trvanie dížky
dňa.

Riešenie uvedenej
likované v [4].

je podrobnejšie

pub-

Zo stručne načrtnutej problem<:ttiky v ohsahovorn zameraní astronomicko-geodetického
observatória
KGZ vidno, že povodná problematika určovania svetového času
odvodeného z rotácie Zeme sa rozšírila na štúdium dynamiky Zeme. Ciel'om prác zaoberajúcich sa využitím dlhodobých astronomických
meraní na štúdium dynamiky
Zeme je jednak určit hodnoty niektorých javov dynamických vlastností zemského telesa, jednak eliminovat ich
vplyv na astronomické merania, pretože ich úspešná eliminácia je predpokladom
realizácie
dokonalejších
terestrických súradnicových
systémov, a tým aj uplatnenia sa astronomických
metód pri realizácii globálnych
sietí na sledovanie geodynamických
javov.
Výsledky pravidelných
časových meraní sa v súčasnosti využívajú nielen v astron6mii, geodézii a pri úlohách spojených s využitím umelých družíc Zeme, ale aj
integrovane s inými geodetickými a geofyzikálnymi met6dami pri intenzívnom výskume dynamiky našej planéty.

[1] MELICHER, J. a i.: Astronomické
časové merania
a dynamika Zeme. [Priebežná výskumná správa vO
II-1-4/3.] Bratislava, Stavebná fakulta SVŠT 1983.
110 s.
[2] MELICHER, J. a 1.: Astronomické
časové merania
a dynamika Zeme. [Záverečná výskumná správa vO
II-1-4/3.] Bratislava, Stavebná fakulta SVŠT 1985.
134 s.
[3] HEFTY, J. - LEHMANN, M.: Two Catalogues of FK4
Right-Ascension Corrections and their Application.
Bull. Astron. Inst. Czechosl., 38, 1987, No. 1, pp.
24-29.
[4] HEFTY, J.: Periodic terms in lenght of dav, intel'comparison
of different
observational
techniques.
[Symposium Figure and Dynamics of the Earth, Moon
and Planets.] Praha 1986.
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Metrol6gia a systém metrologického
zabezpečenia
jednotnosti mier, presnosti meracích prístrojov a správnosti
merania patri medzi základné požiadavky súčasnej doby.
Zasahuje do všetkých fáz výrobného procesu, zreálií.uje
plány vedecko-technického
rozvoja a je základnou podmienkou dosahovania kvality.
Z hlavných smerov hospodárskeho
a sociálneho rozvoja ČSSR na roky 1986-1990 a výhradu do roku 2000,
prijatých XVII. zjazl10m KSČ, vyplývajú úlohy: podstatne
vyššie zhodnocovat a racionálne využívat všetky druhy
palív iI energií, surovin iI materiál ov, zvyšovať kvalitu
[J technirkú
úroverl výrobkov, posilniť ohjektivitu hodnotenia technologických
procesov a presnejšie overovať

dosiahnllté parametre.
Realizácia týchto úloh vyžaduje
zisťovať meraním hodnoty fyzikálnych a technických veličín.
Už 8. zasadanie Ov KSČ (15. a 16. júna 1983] uložilo
skvalitnit metrológiu a normalizáciu,
rozšlrit a zvýšiť
úroveň činnosti skúšobní, pričom podžiarklo aj medzinárodné hladisko. Ťažisko metrol6gie sa tým posunulo
do výrohných procesov, ČO v geodézii, kde hlavným produktom sú výsledky merania a vytyčovacie práce, to
musí platit dvojnásobne.

Georlézia dnos predstavujp. mnohostnmný
vodný odbor,
kde meracie pdstroje a postupy sú na vysokom st.upni
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vývoja. Jej podstatnou a najcharakteristickejšou
zložkou
však ostáva meranie. Nepretržitý
vývoj dokonalejších
prístrojov a metód je v geodézii stále aktuálny. Napriek
verkému pokroku v prístrojovej technike vieme, a praktické skúsenosti
to potvrdzujú,
že rozlišovacia
schopnosť prístroja
nie je jeho skutočnou presnosťou. Tiež
vieme, že rozmer (hodnota) reálneho meradla a meracieho zariadenia sa časom i podmienkami mení a presnosť prístrojov udávaná výrobcami je takmer vždy vyššia
ako skutočná (dosahovaná)
presnosť.
Zabezpečenie
jednotnosti,
správnosti
a reprodukovatelnosti merania vedie cez permanentné overovanie a kalibráciu meracích prístrojov a zariadení. Je pritom samazrejmé, že čím vyššie sú požiadavky na presnosť merania, tým spofahlivejšie musia byť sprostredkujúce
hodnoty čítané na stupniciach
použitých meradiel, a teda
i kalibrácia.
Na tieto skutočnosti geodézia vždy pamatala, bola a je spojená s metrológiou, ako nevyhnutnou
súčasťou merania.
Geodézia, ako prírodná
a technická
veda, prispieva
na rozšírenie prírodných
poznatkov rudstva, ako aj na
splnenie úloh národného hospodárstva. Vedecko-technický pokrok, zvyšovanie stupiia mecllanizácie
a automatizácie geodetických prístrojov a postupov merania, zvyšuje produktivitu práce. Súčasne treba pritom dosiahnuť
zvýšenie presnosti a kvality výsledkov merania.
Výsledky geodetických
meraní sú v ilbsolútnych jednotkách systému mier, podra účelu často s najvyššou
dosiahnuternou
presnosťou. Problém metrológie v geodézii je špecifický lebo geodetické merania sa vykonávajú v teréne, kde sa fyzikálne podmienky stále menia
s časom i miestom. Preto aj vtedy, ak by naše merania
boli dokonalé, platili by len pre určitý okamih. Určenie
hodnoty (rozmeru)
meradla v laboratóriu
nemusí zodpovedať zmeneným podmienkam v teréne. To všetko zvyšuje nároky na kalibráciu, overovanie a testovanie meracích prístrojov a meradiel a zvýrazňuje ich d6ležitosť.
Povinnosťou starať Sil o jednotnosť a správnosť merdní
vyplýva nielen zo zákonných ustanovení, ale je prirodzeným predpokladom
kvality meranla.
Zásada kontroly
meracích zariadení nie je síce nová, ale dnes je už neoddeliternou súčasťou merania.
3. Metrologický

systém Katedry geodetických

základov

Na odbore geodézia a kartografia,
ktorý je jeden z najstarších nielen na Stavebnej fakuJte (SvF) ale aj na
Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave,
ktorej 50. výročie si týmto pripomíname,
sa venovala
v celom jeho historickom vývoji sústavná pozornosť otázkam kalibrácie a testovania prístrojov.
V rámci výskumu a vývoj a vznikli uniká tne zariadenia,
predovšetkým
s cierom využitia pri výchovnom procese
a pri výučbe presných met6d merania. Tak do súčasnosti sa podarilo vytvoriť systém testovacích
zariadení
pre dlžkové, uhlové a gravimetrické
prístroje. ÚZka spolupráca s rezortom Slovenského úradu geodézie a kartografiH (SÚGK), precJovšetkým s Výskumným ústavom
geodézie a kartografie
v Bratislave (VOGK), znamenala

nielen bezprostrednú
realizáciu výsledkov, ale aj podporu a nové impulzy pre ďalšiu činnosť Katedry geodetických základov (KGZ) SvF SVŠT. Dnes má KGZ vybudovaný systém dÍžkových komparátor ov s nadvaznosťou
na Československý metrologický
ústav (ČSMÚ), pričom
hlavným článkom tohoto systému je nejprogresívnejšia
meracia technika. Schéma nad vaznosti meradiel na meranie dlžok KGZ je na obr. 1. Vzťahuje sa na dOležitejšie dÍžkové meradlá a stanovuje hierarchiu
etalónov
[etal6n ČSMÚ - hlavný rezortný etal6n - pracovné eta16ny), a tiež sposob prenosu jednotky dlžky - metra.
Z obr. 1 vidieť, že primárnym článkom metrologického systému dlžok je laserinterferometrický
komparátor
(LIK obr. 2). Zabezpečenie
správnosti,
jednotnosti
a opakovatefnosti
merania nutne predpokladá
kedykorvek objektívne metrologické
zabezpečenie
spolahlivosti
jeho funkcie.
Zložitosť a premenlivosť
materiálneho
sveta kladie velké nároky na dokladnú znalosť fyzikálnych podmienok pri meraní a dokonalé technické splnenie všetkých teoretických predpokladov (Abbeho princíp merania), aby sme v rubovornom čase znížili rozdiel
medzi matematicky
definovanými
podmienkami
a skutočným stavom realizovaného merania.
Verkou výhodou LIK je priebežné a rýchle meranie,
čo umožřlUje vystihnúť v danom okamihu skutočný stav
meradla, pravda za predpokladu, že sporahlivo poznáme
okamžitú skutočnú hodnotu LIK. Z praktického hfadiska
je najprijaternejšie
a podra našich skúseností
aj najspofahlivejšie
permanentne
overovanie správnosti funkcie LIK. Na ten účel využívame kremenný metrový eta16n, prípadne dva superinvarové
metrové etal6ny s milimetrovým delením overené v ČSMÚ1). Odchýlky prevažne z nedokonalosti
priamobežného
vedenia meracieho
článku, a tým nedodržania
Abbeho princípu, vyjadrujeme empirickou funkciou matematicky
odvodenou a vyčíslenou automatizovaným
výpočtom (s využitím vyhotovených program ov ) z dostatočne častých overovacích
meraní. Tým sa zreálňuje nominálna presnosť LIK 1Q-4mm.

Obr. 2 Komparácia

tnvarovej

nivelai5ne;

laty

LIK

Predpokladáme,
že v bIízkej budúcnosti bude možné
vykonávať zber údajov pri vermi presnej nivelácii automatizovaným
sposobom, využitím dostupných
jednoduchých registračných
prístrojov. Potom už nebude problém automatizovane
zavádzať tak odchýlky z funkcie
komparátora,
ako aj skutočné odchýlky stupnice invilrovej nivelačnej laty, namiesto doteraz zavádzanej priemernej dlžky latového metra. Dovod je zrejmý na obr. 3
(komparované
LIK).
Popis, meranie na LIK a rfalšie podrobnosti sú v [1, 2,
3].

K ďalším meradlám na obr. 1 poznamenávame,
že popis komparátora
KZL 2000 možno nájsť v [2, 4], testovaciu základnicu
(960 m) pre diarkomery pri Hlohovci
v [5] a stupnicový komparátor v [6].
4. Metrológia v rezorte SÚGK
Etal6novanie
(komparácia, porovnanie)
invarových dr5to v, invarových
nivelačných
lát, pracovných
etal6nov
(normálnych
metrov, porných normálov)
meracích pásiem, novšie aj invarových paralaktických
lát a budovanie porovnávacej
geodetickej
základnice
2], skúšob1) Metrologická
nadvaznosť LIK na čiarkový etalón
(sekundárny etalón I. rádu - nadvaznosť na SI] ČSMÚ.
2) Etal6n
nu porovnanie mcradiel LI teslovanie cJiufkomerov.
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ných nivelačných okruhov a nivelačných
(komparačných)
základní3),
ako aj gravimetrických
základní
(šírkDvej
a vertikálnych)4)
sa vykonalo a vykonáva najma pri budovaní, obnove a modernizácii
geodetických
sietí (Československá
astronomicko-geodetická
sieť, Československá trigonometrická
sieť, Československá
jednotná nivelačná sieť a Československá
gravimetrická
sieť].
Význam presného
merania v geodézii nepoklesol,
ale
stále vzrastá so zvyšujúcimi sa potrebami a požiadavkami národného
hospodárstva,
predovšetkým
v oblastiach
s exponovanou
ivestičnou
výstavbou,
kde geodézia poskytuje ďalším geovedným
i technickým
odborom výsledky, ktoré svojou kvalitou a objektívnym charakterom
sú východiskom
pre analýzy, prognózy i rozhodovanie
pri technických
projektoch.
Preto presné meranie v geodézii sa dnes netýka len prác v celoštátnych
geodetických sieťach, ale aj iných prác, a to: budovania
vermi
presných lokálnych sietí pre potreby projektovania
a realizácie takých investičných
celkov, ako je výstavba jadrových elektrární
a vodných diel, ďalej vytyčovania a merania posunov a deformácií
verkých inžinierskych
stavieb a zariadení, zisťovania dynamiky zemského povrchu
a pod. V záujme jednotnosti merania treba používané meradlá (meracie zariadenia]
kontrolovať
príslušnýml
etalónmi metrologickej
služby.
4.1 Met r o log i c k é z a bez peč e n i e rez o rtu
S cierom zabezpečeni a úloh vyplývajúcich
zo zákona č.
35/1962 Zb. o mierovej službe v znení zákona č. 57/1975
Zb., ďalej vzhradom na široký sortiment prístrojov a meradiel používaných
v organizáciách
rezortu SÚGK, ale aj
na nákup novej modernej meracej techniky a v záujme
zvýšenia presnosti a skvalitnenia
výsledkov meraní, bolo
rozhodnutím
predsedu SÚGK zriadené dňom 1. 1. 1987 vo
VÚGK Met r o log i c k é str e d i s k o (MS) pre metrologickú
činnosť
v oblasti
geodézie a kartografie.
Predmet činnosti MS je daný štatútom VÚGK.
Metrologická
činnosť v rezorte SÚGK je okrem všeobecne platných právnych predpisov riadená Inštrukciou
[7], ktorá podrobne určuje práva a povinnosti popživaterom jednotlivých
druhov
meradiel
(Iehoty
úradného
overenia a kontroly, evidenciu, označovanie,
dobu platnosti úradného
overenia
a kontroly,
termíny predkladania požiadaviek na úradné overenie a kontroly, údržbu
a opravu meradiel a pod.).
podra štatútu
VÚGK a dohody o vedecko-technickej
spolupráci
medzi VÚGK a KGZ SvF SVŠT na roky 1985
až 1990 MS spolupracuje
s KGZ najma v etalónovaní
invarových nivelačn}'ch
a paralaktických
lát, pracovných
etalónov a meracích pásiem, ďalej v etalónovaní
(testovaní) diarkomerov,
gravimetrických
prístrojov
a súprav
na určovanie azimutov.
MS podra [7] má v správe pracovné etalóny KGZ (pozri obr. 1]. Kremenný metrový etalón bol vyhlásený za
hlavný rezortný
etalón. Etalóny (d!žkové meradlá)
na
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obr. 1 sl! organizáciami
rezortu SÚGK vyuzlvané na zabezpečenie
prevádzkyschopnosti
meracej
techniky
z metrologicl,ého
hradiska. Tiež boli vydané zásady [6].
Komparačné
zariadenia
KGZ SvF vhodne dopíňa testovacia sieť "Dubník" na porovnanie
diarkomerov
a teodolitov, vybudovaná
VÚGK v rámci riešenia výskumnej
úlohy [8]. akrem toho testovacia sieť, ako laboratórium
vo vornom vzduchu, maže slúžiť na rozvíjanie meracích
metód v geodézii, na štúdium zákonov šírenia sa chýb,
na skúmanie a overovanie raznych postup ov optimalizácie, na riešenie problémov spájania sietí a problému vyrovnania jedným univerzálnym
modelom.

V ďalšom obdohí [od roku 1988) plánuje MS v úzkej
spolupráci s KGZ [9,10]
pokračovať
v budovaní jednotného
systému etalónovania meradiel (pracovné etalóny, invarové nivelačné
a paralaktické
laty, meracie pásma),
- začať komparáciu
invarových
nivelačných
lát aj vo
vertikálnej
polohe,
- začať budovať jednotný systém etalónovania
prístrojov (diarkomery,
teodolity, nivelačné a gravimetrické
prístroje ),
vytváraf podmienky pre komparačnú
činnosť (najmli
budovanie
národnej
poI'Ovnávacej
geodetickej
základnice).
Vzhfadom na to, že geodetické
služby socialistických
štátov (GSSŠ) v rámci mnohostrannej
vedecko-technickej spolupráce
do roku 1990 zaradili v rámci podtémy
4.4 úlohu vybudovanie
jednotných
metrologických
základov dlžkových meraní GSSŠ, plánuje rezort SÚGK vybudovanie národnej
porovnávacej
geodetickej
základnice
ako súčasť medzinárodnej
siete kalibračných
základní
GSSŠ5).
MS bude akrem riadenia
a zabezpečovania
metl'ologickej činnosti vykonávať aj výskum všetkých typ ov geodetických
prístrojov,
kontrolné
- typové skúšky nových prístrojov a meradiel, ale aj hradať nové cesty zdokonaYovania
postup ov etalónovania
tak, aby zodpovedali danému stavu vedl' a techniky.
Tiež bude za!Jezpečovať tvorbu metrologických
predpisov v rezorte SUGK
a riešiť úlohy vyplývajúce z mnohostrannej
vedecko-technickej spolupráce
GSSŠ v oblasti metrológie
(téma č. 4].

Vedecko-technický
rozvoj kladie stále vyssle nároky aj
na meranie, ktoré sa stáva súčasťou výrobných procesov.
Pri súčasnej dokonalosti
meracích prístrojov
a pomBcok sa ukazuje nevyhnutné
venovať zvýšenú pozornosť
nákupu vhodných prístrojov
a ich etalónovaniu,
kalibrácii a testovaniu pri ich nasadení do praxe i v priebehu ďalšieho
pouzívania,
pl'edovšetkým
s ohfadom na
existujúce korelácie medzi prístrojom
a fyzikálnym prostredím.
Etalónovanie
meradiel,
prístrojov
a pomacok
treba považovať za neoddeliternú
súčasť merania.
Výsledky metrologickej
činnosti zabezpečia vyššiu kvalitu geodetických
výkonov s finálnym efektom zvýš8nia
presnosti geodetických
meraní.
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Rozvoj kartografie
na SVŠT v Bratislave

Kartografické
znázorňovanie
zemského povrchu a lebo
ktorejkofvek
jeho časti (územia) si vyžaduje situovať
toto územie na zemskej guli. Spočíva v určovaní a zaznamenávaní vybranýchbodov
reality podla zemepisných,
resp. pravouhlých súradníc na definovanej zobrazovacej
ploche a v stvárI'íovaní čiastkových prvkov a javov reálneho systému - v jeho horizontálnej
a vertikálnej členitosti - na mapách. Metódy, sposoby i postupy merania
reality, joj zobrazovania, tvorby, spracovania a používania
máp na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave
(SVŠT) zakladaIi a rozvíjali prof. dr. Ing. Pavel Gál,
DrSc., prof. Ing. Ján Krajčí, prof. dr. Ing. František Kuska, doc. Ing. Tibor Lukáč a pof. Ing. Ján Mikuša. Na
ich konstruktívnu
prácu nadvazujú súčasníci.

Tempo rozvoj a kartografie
a v nej nových technológií
znázorI'íovania reálneho systému, vytvárania a spracovania máp sa zvyšuje. Vznikajú nové technické prostriedky
a matematické
metódy na zber a výber vstupných údajov, na ich dokumentáciu, spracovanie a na formu grafických výstup ov, s cielom ich efektívneho sposobu používania a výrobného zabezpečenia. Pozornosť sústreďujeme na objekt tvorivosti, t. j. fiIozoficko-gnozeologický
princíp matematicko-kartografického
modelovania, teóriu digitálneho modelu, teóriu a princIp kartografickej
komunikácie,
teóriu kartografického
jazyka, kartografickej semiológie,
kartografickej
generaIizácie,
kartografickej didaktiky a percepcie. Výsledný problém nášho záujmu je praktické vytváranie a spracovanie máp,
pričom fudská činnost ako aktivita subjektu predstavuje dva póly celostného delitelného
systému iba v abstrakcii. Sú tri prvky, ktoré sú predmetom záujme kartografie: subjekt, objekt a aktivita subjektu. Na mapách
,mázoriíujeme subjekt ako indivíduum, sociálnu skupinu
a spoločnost ako celok a interpretujeme
jeho posobenie
na prírodu. Objektom je reálny predmet ako istá sociálna ustanovizeň.
Funkčný model činností
kartografie
tvoria:
objektizovaná premena činnosti subjektu na grafický
produkt,
optimálne
požadovaná
interpretácia
závislostí
cmností, jej cielov a moUvov (vrátane pocJmicnok konania subjektu 1,

vzájomné pilsobenie činností medzi ich rozličnými
druhmi a obmenami foriem,
prehfadné závislé spojenie zákonitostí materiálnych,
duchovných, fyzikálnych a psychických činností subjektu.
Za tvorivú činnost v kartografii
považujeme:
vedecko-gnozeologické
osvojenie si toho, čo in! vyskúmali (z hfadiska potrieb kartografie),
formulovanie teórií, predpokladov a podmienok v metakartografil,
v konštruktívnom
vytváraní máp a ich
používaní,
projektovanie
experimentov:
kartograficko-modelJ.čných, maternaticko-kartografických,
generalizačných,
interpretačných,
transformácií mapového obsahu usociatívnou abstrakciou
(i z kozmických snímok), lcartografickej extrapolácie a pod.,
pozorovanie závislostí interpretovaných
javov na ma·
pách s účelnou analýzou odrazu mapového obrazu
pri meniacom sa časovom horizonte a meniacom sa
technologi ckom spracovaní,
- analýzu meraní, znázorňovania
a spracovania vecne
správnych a aktuálnych údaj ov s cielom korekcie projektu a faktov na mapách,
formulovanie
požiadaviek a záverov na inžinierskll
technickú činnost v spoločnosti s využívaním, resp.
vytváraním
pracovných
prostriedkov
(stroj ov, prístroj ov, nástroj ov a zariadení),
ktoré umožnia kartografovi vo výrobnom procese pósobiť na pracovné
predmety (materiály a polotovary), za účelom zhotovenia mapy na osobnú a spoločenskú potrebu,
publikovanie poznatkov o abstrahovaných
predmetoch
kartografického
znázorňovania,
o interpretácil
výsledkov, o matematickom
a kartografickom
aparáte,
o metódach, o zaraďovaní dosiahnutých
výsledkov,
o spresňovaní terminológie,
- rozpracovanie
met6d účelného vplývania kartografického procesu znázornenia javov a činností na proces spoločensky a apIikačne použitelný.
V týchto smeroch sa orientovala výučba kartogra [ie
na SVŠT a získala uznanie v ČSSR i v zahraničí.

3.1 P r í s p e v k y k u k a I' t o g I' a f i c k e jme
t 6 ci e
znázorňovania
a poznávania
reality
Mapa ako konv8čný a abstrahovaný
obl'iJZ málneho
systému zobrazuje objekty a javy, ich polohu, stav ti pri-
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rodné či socioekonomické
vzťahy. V závislosti od vývoj a
vedy, úrovne poznania, tvorivej individuality
a dostupných informácií
spracovatefa
mapy, možno pristúpiť
k novej delimitácU funkčných plOch reálneho systému
z hladiska nového súladu lokálnych a nadlokálnych podmienok. Riešili sa napr. úlohy:
Tematické mapy Západoslovenského
kraji! (1:200000 J.
kde sa zo štatistických
údaj ov a grafických podkladov na zostavitefských
origináloch
interpretovali:
geologická štruktúra,
typy prírodnej krajiny, prašný
spád, potenciál krajiny, zdravotnícke
zariadenia,
sídelné štruktúry,
fytogeografia.
Na modcli sa konštruovali funkčné regióny v spojení s regionalizáciou
a delimitáciou územia. Vymedzili sa syntetické územné jednotky. Vedecká systematizácia
smerovala k vyčleneniu regi6nov.
Tematické mapy okresu Galanta (1:50000) a Bratislava-vidiek (1:50000),
kde sa zo štatistických
údajov
a grafických
podkladov na zostavitefských
origiláloch interpretovali
agrochemické
podniky, klimatické
podmienky, zásoba živín v pode, podne typy, štruktúra zamestnaneov,
efektivnost podnikania v pofnohospodárskych
podnikoch. Na kartografickú
interpretáciu sa použiii metódy st1pcového, kruhového i jednoduchého diagramu s geometrickými
značkami a farebným pozadím, tiež sa použila meóda areálov kvantity.
Mapy životného prostredia okolia Bratislavy (1:'75 000)
a okresu Vranov nad Topfou (1:50000)
znázorňujú
negatívne
vplyvy priemyselných
a pofnohospodárskych podnikov, dopravy a sídie!.
Mapy využitia
Zeme pre
Západoslovenský
kraj
(1:200000)
na podklade družicových
multispektrálnych snímok. Tematické prvky z družicových sním ok
boli fotoopticky transformované
do jestvujúceho mapového obrazu.
Tematické mapy Eur6py (1:6500000).
Na podklade
analýz máp, použitia podkladovej medzinárodnej
Mapy sveta 1:2500 ODD, ročenky OSN a ďalších podkladov bol navrhnutý súbor tematických
máp: podnebné a vegetačné pásma, tektonická
stavba, pofnohospodárstvo, 2. svetová vojna v Európe, hospodárske
pomery v Európe,Európa
v symboloch, doprava a zahraničný obchod v ČSSR, priemysel, najdoležitejšie
cestné komunikácie, geomorfologické
členenie.
Na spracovanie
návrhov
optimálneho
obsahu máp
bola vykonaná analýza značkových
kfúčov Základných máp (ZM) ČSSR a odvetvových máp s poznatk,om,
že v mierkovom rade sú porušené zásady g,meralizácie a nesúlad je medzi odvetvovými a ZM. Bolo navrhnuté zjednodušenie znakov na mapách v mierkach
(M) 1:1000 až 1:50000. Stanovila sa vefkostná stupnica značiek a názvov s jednotným kvocientom v geometrickej postupnosti q = 1,24. (Z testovaných 1002
znakov nevyhovuje 225.) Bolo analyzovaných
18 rnáp
pre verejnosť zo 7. edícií vydaných v kartografických
podnikoch v Bratislave a v Prahe. Poznatkom analýzy
bolo, že na mapách je 58 typov písma. Tiež bol navrhnutý model štandardizácie
popisovej zložky máp
pre verejnosť. Model sa člení na mapy atlasové, príručné a nástenné. Obsahuje 7 typov písma v 8. výškach. Po overení modelu experti odporúčali používať
5 typov písma a v každom 5 výšok.
Z rozsiahlej
problematiky
používania
a zavádzania
automatizovaných
met6d a postupov do kartografickej tvorby spomenieme príspevok k inovácií technológie. Pozornost sa venoval vhodným metódam formuliície algoritmov,
budovaniu
štruktúry,
kontrole
ukladania
údajov, spracovaniu
a výstupu čiarových
a plošných prvkov mapy. Bol navrhnutý
model na
hypergrafovej
štruktúre údajov do automatizovaného
kartografického
systému (Codimat - EC 1033 - Coragraph).
výstupy sú realizované v M 1:50000 časť
ZM ČSSR, 1:200000 Západoslovenský
kraj, 1:3000000
Európa (cca 40 %). Návrhy boli aplikované na vodnej sieti, výškopise, komunikáciách
a hraniciach.
- Stanovenie kompozície farebných stupníc na mapách
Imlo modelované na podklade ohjektívne tvorenóho
vektoru výraznusti
(IJ z Illonochrumutických
túnav
v tvare:

obzor

45

kde Dl!, Dp, DA je denzita a sýtosť farebných ploch
na žltom, purpurovom či azúrovom filtr!. Z vytvorenej
bázy vyrovnaných
vstupných
údajov denzitometrických hodnot monochromatických
t6nov, možno počítačom riešiť návrh stupnice pri zadaní jedného po lychromatického
farebného tónu. Experimentálny
počítačový návrh bol overený vo výrobnm kartografickom
podniku vytlačením mapovej farebnej ukážky, s perspektivou jeho trvalého používania.
V oblasti kartoreprodukčllého
spracovania mapových
pr9dloh boli navrhnuté typizované technologické postupy, využitefné na spracovanie
máp a diagramov
Atlasu SSR. Boli definované dolné medze rozmerov
základných kartografických
prvkov a ich kombinácií,
stabilizovanie
tvorby kopírovacích
podkladov, optimalizovanie procesu tlače mapy, nové materiály, pomocky
a zariadenia
vhodné na kartograficko-polygrafické spracovanie máp.
Príspevkom na obohatenie
a štandardizáeiu
kartografickej
terminol6gie
bol príručný
kartogra fický
slovnfk s 1009 termínmi. Ku každému termínu boli uvedený stručný výklad. Slovník bol jedným z východiskových
materiál ov konfrontácle
spracova tefov
Slovnfka geodetickej a kartografickej
terminológie Kartografia v českom I slovenskom jazyku v rokoch
1984-1986.

3.2 P r í s p e v k y
aktivite

k

t vor

ivej

kartogr aficej

Hlavné smery našej kartografickej
aktivity sa orientovali na racionálne plánovanie a projektovanie zobrazenia
interakcie človeka s prírodou,
na priestorové
vzťahy
a obrazy ieh vyjadrenia na mapách, na znakové systémy
nahradenia
reálnych objektov, na zovšeobecňovanie
obrazov na modeloch vo v3zbe na miel'ku mapy. Prostredníctvom mapovania v teréne a kartografického
spracovania sa venovala pozornosť priestorovým mode lom, ktorých obrazom sú povodné mapy. Po "prepracovaní",
t. j.
tematickom
dopracovaní
povodných obrazov
modelov
vznikli kvalitatívne
iné obrazy reálneho
systému na
odvodených mapách. Používanie takto zhotovených máp
na vedecké a praktické
ciele umožňuje často získat
z máp viac informácií v porovnaní stými,
ktoré boli
použité na ich tvorbu. Vynára sa tak problém roznych
kritériálnych
hodnotení, kartometrickej,
grafickej i matematickoštatistickej
analýzy. Z našich príspevkov k tomuto vyberáme napr.:
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Analýzy kartometrických
charakteristík
máp, a to tek
z hfadiska toporgrafického
ako aj tematického. Konkrétne
charakteristiky
umožňujú hodnotit
kvalitu
máp, vybrať vhodné mapové podklady na zvolené
účely. Výsledky topografickej
presnosti
mapových
prvkov závisia od prístrojov a metód merania či výpočtu, technológie spraeovania a od použitého nosiča obrazu. Hodnoty z analýzy mapových obrazov na
4. mapových listoch M 1:10000 a 2. mapových listov
M 1:1000 noprekročili
strednú chybu súradnice 0,23
milimetrov v mierke mapy. Testované boli súradnice
mapových prvkov získané geodetickým meraním v porovnaní so súradnicami
na topografickom
origintili,
tlačovom podklade, tlačovej forme a na od tlač ku.
V celom kartograficko-polygrafickom
procese nebola preukázaná prítomnosť systematickej
chyby. Dóležité je potvrdenie
poznania, že polohová presnosť
obrazu na "kartografickom
origináli" a odtlačku je
prakticky rovnaká, čo má vefký význam z hfadiska
profesijného používania mapy.
Tematickou
analýzou
určovania
"kartografického
usporiadania"
je tiež priestorová
diferenciácia
javoy vyjadrená pomocou entropie (q). Prvky krajiny
(územia) možeme rozdeliť na r stupňov možnej priestorovp.j diferenciácie medzi rninimálnou Ulmin) a maximálnou entropiou
(Hmax), formulované
vztahom

q

llc - llmill)
= r(---_.---'--,
11ma"

-

11min
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kde Rc je skutočná entropia.
Grafická analýza vZájomnej vazby hydrografickej
siete a výškopisu. Korelačná analýza, vykonaná v 15.
provodiach na mape M 1:200000 o rozlohe 2277 km2,
bola vypočítaná v 3. variantoch so stálymi dlžkami
vadnej siete a s dlžkami vrstevníc (v intervaloch 50,
100 a 250 m]. Hodnoty korelačných koeficientav boli
v rozmedzí 0,76 ~ r ~ 0,81.
Matematickoštatistická
analýza sa použila na určenie zovšeobecňujúcich
charakteristík
závislých
od
viacerých faktorov s neznámou funkčnou závislosťou,
na formulovanie priestorových
a časových závislostí
javov, ktoré nemajú pevnú závislosť, resp. na hodnotenie stupňa vplyvu faktor ov na poznanie Javu. Ako
príklad uvedieme kvantifikáciu
nemeraterných
veličín pomocou teórie fuzzy množín:
Teória fuzzy množín formalízuje situácie popisované
nemeraternými,
kvalitatívnymi premennými [najčastejšie
lingvistickými),
ktoré nemajú presné kvantitatívne
analógie. Rozmery mapy vieme vyjadriť v metroch, výrobnú
cenu mapy v korunách a pod. Ako však pracovat so slavnými ohodnoteniami
napr. relatívnej hodnoty charakteristík mapy či úrovne mapy z toho ktorého hfadiska, ak
potrebujeme
vyhodnotiť priemernú hodnotu či úroveň?
Obdobná úloha u rozmerov či ceny je jednoduchá vďaka
kvantitatívnemu
ohodnoteniu. Preto kvantifikácia
kvalitatívnych
[lingvistických]
premenných
je nutnou podmienkou úspešnej aplikácie matematických
metód v oblastiach kartografie.
Fuzzy množinu A zapisujeme v tvare

A=

~ mA (x) / x,

(3)

xeU

kde U je základný priestor, na ktorom pracujeme [napr.
pri hodnotení doležitosti tej ktorej charakteristiky
mapy
sú to body od O p03, U = [O, 1, 2, 3], mA[x]
je číslo
z intervalu <0,1>, vyjadrujúce
príslušnosf prvku x do
fuzzy množiny A. V prípade klasických množín je analógioll funkcie
príslušnosti
charakteristická
funkcia
s hodnotami O alebo 1. Príklady fuzzy množín: K ["vel'mi doležitá"] = 1'3 + 0,4/2; K ["doležitá")
= 0,2/3 +
+ 1/2 + 0,4/1; K ["menej podstatná"] = 0,2/2 + 1/1 +
+ 0,4/0; K ["nepodstatná] = 0,2/1 + 1/0. Ide tu o kvantifikáciu pojmov vyjadrujúcich
doležitosť
jednotlivých
charakteristík,
ktorá zohl'adňuje roznost názorov jednotlivých expertovo Základné princípy teórie fuzzy množín sú
anal6gie klasických množinovo-Iogických,
resp. aritme·
tických operácií [napr. zjednotenie,
prienik, doplnok,
súčet, súčin, aritmetický priemer a pod.].
Niektoré možnosti aplikácie teórie fuzzy množín v kartografii boli nami podrobnejšie rozpracované
[sféra socio ekonomiky, analýza aglomerácií strediskových
sídiel,
hodnotenie úžitkovosti kartografických
výrobkov]. Analýza kvality máp je pritom jednou z aktuálnych úloh kartografie
[ide napr. o problémy formalizovania
metód
hodnotenia akosti kartografických
výrob kov používatermi, t. j. vytvorenie štandardu kartografických
výrobkov].
Prvým pokusom v tejto oblasti je sformulovanie metódy
vytvore ni a štandardu
kartografického
výrobku.
Autori na Stavebnej fakulte, pri analyzovaní podkladov získaných od expertov, používajú klasické ekonomicko-matematické,
resp. štatistické metódy. Tieto podklady sa dajú vhodne interpretovať,
najmli pomocou
fuzzy množín. Tak napr. pri posudzovaní
d61ežitosti
charakteristiky
na mape znázornenej
reality, jednotliví
experti postupovali takto: 30 % - "vermi doležitá", 60 %
- "d6Iežitá", 10 % - "menej podstatná". Zápis v tvare
fuzzy množiny je D = 0,3/"vefmi doležitá" + 0,6/"doležitá" + O,l/"menej podstatná".
Roznosť názorov je tu
sposobená najma roznym zameraním
jednotlivých
expertov. Vyvstáva otázka, ako po tomto kvantifikovať doležitosť sledovanej charakteristiky,
teda vyjadriť ju v reči
bodov od O po 3? Príslušná kvantifikáciď je zasa fuzzy
množina, ktorú získame aplikáciou tzv. operátora "zahmlenia" F.
F[D, K] = 0,3(1/3 + 0,4/2] + 0,6(0,2/3 + 1/2 + 0,4/1 +
+ 0,1 [0,2/2 + 1/1 + 0,4/0] = 0,3/3 + 0,6/2 + 0,24/1 +
/- 0,04/0.
r 4]
Znamienko
+ zodpovedá operátorll zjednotellia fuzzy
množín.

Aplikácia fuzzy mnOZlll v kartografii je perspektívna
a najma v spojení s výpočtovou technikou dáva mnohé
nové možnosti. Jednou z nich je práve vytvorenie štandardu mapy.
Aktivita SVŠT bola orientovaná aj na organizovanie
odborných akcií kartografovo Pracovníci školy boli
garantmi kartografickej
konferencie s medzinárodnou
účasťou, viacerých seminárov orientovaných
na tematiky napr.: Matematické modelovanie v kartografii;
plánovanie kvality a cena kartografických
výrobkov;
výchova geodetov a kartografov pre potreby národného hospodárstva;
riadenie kartografických
výrobných
procesov a iné. Na rok 1990 sa pripravuje II. seminár
kartografických
katedier
socialistických
krajín
(I.
bol na Technickej univerzite v Drážďanoch].
3.3 P r í s p e v k y k i n t e g r á c i i pro c e s o v t v o l' by a používania
máp
Procesy automatizovaného
vyhotovenia kartografických
originál ov a ich ďalšie spracovanie posudzujeme ako rozvinutie tradičných metód projektovania máp a kreslenia
originál ov. Integrácia
vytvárania
a používania
máp
umožňuje zdokonalenie technológie, čo sa odráža v tvorbe obsahu mapy s požiadavkami novej štruktúry, a tiež
procesoch jej spracúvania. Zmeny vyvolávajú tieto fakty: nová výpočtová a zobrazovacia technika, informácie
z kozmických snímok, nové procesy digitalizácie,
digitálna forma archivovania kartografických
informácií, nové sposoby mapovania, nové tematiky máp, nové sposoby
spracovania
máp, nové metódy "narábania"
s kartografickým obrazom - modelom.
Za úspechy v tejto oblasti považujeme:
Vytvorenie bázy údajov, jej uloženie, zostavenie originálov na počítači a automatizované
vyrývanie prvkov do rycej, resp, rezacej vrstvy na plastových fóliách. Tvorenie obrazu v M 1:2500000, 1:5000 ODa,
1:6500000 spája viac kartografických
operácií na
konkrétnom
automatizovanom
kartografickom
systéme s konkrétnym vlastným programovým vybavením.
Riešili sa úlohy transformácie
kartografických
zobrazení pomocou počítačovej grafiky, prevod súradnicových systém ov, konštrukcie
značiek prostredníctvom
počítačovej
grafiky,
geometrické
zjednodušovanie
obrazu prvkov a ich výber pri tvorbe odvodených máp.
Automatizované výstupy vyžadujú spravidla autorské,
redakčné i grafické korektúry.
Zlepšenle použitel'nej hodnoty mapy súvisí s obnovou
obsahu máp. Elaborát tvoria spravidla originály a dalšie podklady. Pri obnove máp sme formulovali teóriu
riadenia kartografického
procesu z hl'adiska pod nikovej efektívnosti pri rozhodovaní o vytváraní kartografických
originálov alebo oprave kartograficko-litografických
originálov. Vypočítali sme koeficient
novotvorby [KN ]

kde

topt minimalizuje
priemerné náklady pri skupinovej
obnove,
f[x]
je počet v x-tom intervale [novotvorby],
N je počet máp v skupine.
Napr. pre čs. topografické mapy bola zistená priemerná
hodnota koeficienta novotvorby KN = 0,465.
Vyhotovenie mapy Bratislavy v spojite premenlivej
mierke s vol'bou postupnej variability mierok od M
1:15000 do M 1:25000 s využitím riadiacej funkcie
(podrobnosti boli publikované v Geodetickom a kartografickom obzore, 1987, č.9].
_
Projekt Atlasu kúpefných miest CSSR rieši problém
po obsahovej i technologickej
stránke. Maketa podáva ucelenú predstavu o atlase ako celku i jeho vnútornom usporiadaní. Obdobne sú koncipované aj projekty: Atlas sveta s 12. kapitolmi, Atlas športu, oddychu a rekreácie v SSR v 7. kapitolách, Atlas riadenia okresu Bratislava-vidiek
[6 kapitol s 3/l. mapami]
s formulovaným obsahom, odporúčanými podkladmi a
metódou znázornenia prvkov s doloženou maketou.

1988/46

Geodetlckt a kartografickt
ročník 34/7&, 1988, čfslo 2

obzor

47

f}-' .

f"':4. Profillicie kartografie

na SVST

Úspechy kartografie
na SVŠT sú výsledkom 50-ročnej
práce pedagógov, študentov, technikov, ale i konkrétnych kartografov za spolupracujúcich
organizácií, najmll.
Slovenskej kartografie,
n. p., Bratislava,
Geodetického
ústavu, n. p., Bratislava, Výskumného ústavu geodézie a
kartografie
v Bratislave,
Vojenského
kartografického
ústavu v Harmanci a Geografického ústavu Centra geovedného výskumu SAV v Bratislave. Riešenie kartografickej problematiky je široké a naša účasť na urychfovaní vedeckotechnického
rozvoja v tvorbe a polygrafickom spracovaní máp bude orientovaná najmll. na:
uplatňovanie
racionalizačných
a automatizačných
technologických
postupov,
integráciu procesu vyhotovenia a používania máp,
inovovanie ediČných zámerov,
štandardizáciu
prvkov na mapách, postupov spracovania originálov, prístupov k používaniu kartografických informácií,
kartografické
modelovanie prírodného a socioekonomického prostredia,
využívanie kozmických a leteckých snímok v tvorbe
tematických prvkov máp a ich aktualizáciu.

je však rovnako prostriedkom vzdelávania ako aj nástrojom riadenia. Aj v ďalšom období pojde tak o zdokonalovanie
konvenčnej
i automatizovanej
tvorby máp,
o štandardizáciu
tvorby i ich obsahu, ktorá umožní viacn4isobné a viacúčelové používanie kartografických
údajov v ČSSR i v rámci geodetických služieb socialistických
štátov. Pritom sa chceme opierať najmll. o teóriu zobrazení, metódy interpretácie
a generalizácie, metódy a materiály dialkového prieskumu Zeme a polygrafické metódy. Chceme tiež prispievať pri budovaní celoštátneho
lokalizačného štandardu pre výstavbu a vzájomnú priestorovú zlučitefnosť odborových, rezortných i celoštátnych informačných systémov s podrobnosťou máp stredných mierok. Chceme aby študenti zvládli uvedenú problematiku, pričom základné fakty musia poznat, prehlbujúce fakty vediet a s podpornými faktmi sa zoznámif.
V tomto procese im chceme byt nápomocní vofbou vhodných vyučovacích foriem a prostriedkov, viesť ich k tvorivej aktivite, k tvorivému mysleniu a samostatnému konaniu tak, aby sa z nich stali tvorcovia nových hodnot
pre potreby nášho národného
hospodárstva
a spoločnosti.
LITERATÚRA:
[1] HAjEK, M. - ČlZMÁR, l.: Topografická a tematická
kartografia.
Bratislava, ES SVŠT [v tlačil.

Hlavný výchovno-vzdelávací
smer v oblasti kartografie
je rozširovať poznanie o reálnom systéme, orientovať
kartografickú
tvorbu na potreby národného
hospodárstva, potreby správnych relácií výučby, výchovy a vzdelávania, ktoré obsahujú prekrývajúce
sa činnosti. Mapa

Lektoroval:
Ing. Dul/an Hrněiar, CSc.,
VÚGK v Bratislave

Rozvoj systémových, kybernetických
a počítačových metód vo výučbe
a výskume

Doc. Ing. Irena Mitál/ová, csc.,
Katedra geodetických základov
SvF SVŠT, Bratislava

Ovládanie výpočtových metód a prostriedkov
bolo vždy
nevyhnutnou
súčasťoll profesie geodeta a kartografa.
Ich výučba mala preto vo všetkých doterajších učebnýcl1
plánoch potrebný časový a obsal1ový priestor. Od vzniku
zamemeračského
štúdia, ktoré sa formovalo v raných
začiatkoch založenia Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠTj, sa na tomto študijnom odbore vyučovali výpočtové metódy a výpočtové prostriedky,
analýza spofahlivosti geodetických výpočtov, vybrané numerické a grafické metódy. Výučba za 50 rokov svojho trvania prešla
neobyčajne dynamickým vývojom postupne v predmetoch: Aplikovaná matematika,
Geodetické počtárstvo I,
neskol' Numerické a grafické rnetódy geodetických
výpočtov, potom Technika geodetických výpočtov. V školskom roku 1962/1963 bol Katedrou geodetických základov (KGZ] do učebného plánu vtedajšieho zemerneračského štúdia zavedený predmet Programovanie samočinných počítačov. Ako externista v tomto predmete posobil
významný odborník v oblasti automatizácie
v geodézii
a kartografii,
priekopník zavádzania počítačov do geodetickej praxe na Slovensku - Ing. lán Kocián.
Predmety Technika geodetických
výpočtov a Progra1110vanie samočinnýcl1 počítačov sa stali výcl1odiskol11
ďaJšieho rozvoj a výučby rnetód a prostriedkov
výpočtovej techniky, kybernetiky a teórie systémov.
2. Zavedenie

počítačových
učebného plánu

a systémových

disciplín

do

Modernizácia obsahu, optimalizácia rozsahu a zosúladenie logických nadvll.znosti predmetov štúdia je nepretr-

žitý proces, napíňajúci
pedagogickú
činnost každého
učitefa. Vzácni sú takí učitelia, ktorí vedia dost skoro
odhadnúť smer vývoja tej-ktorej vednej disciplíny, podnietiť a podporiť vznik a zavedenie nových učebnýcl1
predmetov v samých začiatkoch.
Vefkú podporu a pomoc v zavádzaní počítačov, programovania,
neskol' kybernetiky
a systémových metód
do výučby geodetov a kartografov
poskytli najvýznamnejší profesori odboru - prof. dr. Ing, Pavel Gál, DrSc.,
prof. Ing. Ján Krajčí a najmll. prof. Ing. Anton Suchánek,
CSc., ktorý bol vedúcim KGZ v čase formovania uvedených učebných disciplín.
V školskom roku 1971/1972 bol zavedený do výučby
novokoncipovaný
predmet Základy kybernetiky,
výpočtovej a zobrazovacej techniky v 3., 4. a 5. semestri výučby. Tým sa pre študentov vytvorili podmienky na získanie zákl adnýcl1 poznat kov z tohto vedného odboru
a súčasne predpoklady ich ďalšieho využitia v odborných
predrnetoch štúdia a neskol' v praxi. Súč"sne bol v 9.
semestri
štúdia
zavedený
predmet
Teória systémov
a automatizácia.
V rokoch 1973-1975 problematiku
zavádzania kybernetických met6dov a využitia výpočtovej techniky riešil
kolektiv učitefov odboru geodézia a kurtografia v rámci
rezortnej
výskumnej
úlohy Ministerstva
školstva SSR
"Zavedenie met6d teclmickej kybernetiky
do vyučovacieho procesu na Stavebnej fakulte (SvF] SVŠT v Bratislave" [5]. Riešenie prebehlo v štyroch časovo ohraničených etapách:
1. Formulácia princípov aplikácie tecl1111ckej kybernetiky
vo vyučovacom procese (1973].
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2. Projekt systému zavedeniatechnickej
kybernetiky do
vyučovacieho procesu (1974).
3. Aplikácia technickej kybernetiky v odborných disciplínach, tvorba softwaru (1975).
4. Didaktická a odborná príprava riešitefského
kolektivu a ostatných učitefov z technickej kybernetiky na
fakulte.
Úlohu riešil kolektiv v zložení: doc. Ing. Jozef Čerňanský, CSc. [Katedra geodézie), Ing. Peter Černý, CSc.
(KGZ), Ing. Juraj Prachár, Katedra mapovania a pozemkových úprav - KMpÚ) a doc. Ing. Irena Mitášová, CSc.
[zodpovedný riešitef odboru geodézia a kartografia).
Postupne boli da riešenia zapojení ďalši učítelia
tých predmetov, v ktorých podfa projektu 2. etapy boli
počítače postupne používané. Výsledkom riešenia úlohy
bolo prehodnotenie učebných osnov predmetov a určenie
oblastí, stupňa a druhu aplikácie technickej kybernetiky. V 3. etape, zameranej na tvorbu pedagogického
softwaru, bolo vytvorených učitefmi odboru spolu 30
rozsiahlejsich
učebných program ov. Obsahovali riešenie samostatných úloh pre stolné počítače pre 1. ročník
stúdia, komplexnejších úloh pre vyššie ročníky a skupinu náročnejších
programov používaných v seminárnych a diplomových prácach. Sedemdesiate roky sa takto stali rozhodujúcim
obdobím zavedenia počitačovej
výučby geodetov a kartografov na SVŠT.
Na základe dlhoročnej spolupráce organizácie rezortu
Slovenského úradu geodézie a kartografie, hlavne Geodetický ústav, n. p., Bratislava a Výskumný ústav geodézie a kartografie
v Bratislave, poskytli prístrojovú aj
odbornú pomoc a podporu tejto novej a rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti výučby.
3. Niektoré poznatky a výsledky ziskané vo výučbe a vo
výskume
uče~n.é osn.ovy v predmetoch výpočtovej techniky neobycaJne rychlo zastarávajú.
Mnohé poznatky nemajú
~ivotnosť ani jedného cyklu vysokoškolského štúdia [t.
J. 4-5 rokov). Pričom zmeny vo výpočtovej technike
sa neodohrávajú
len vo sfére teórie alebo konštrukcie
počítačov, ich najprenikavejší
dopad je práve na oblast
používatefskÚ. Ak bol dobrý počtár pomocou mechanických počítacích strojov schopný vykonat 3-4 počtárske ..~per~cie za sekundu, prvé elektronické
počítače
v patdeslatych
rokoch vykonávali asi 30 operácií za
sekundu, tak dnešné rýchle a vefké počítače vykoná vajú státisíce, milióny alebo miliardy operácH za sekundu
[napríklad počítač Cray-2 na univerzite v Stuttgarte vykonáva 2 miliardy operácií v pohyblivej rádovej čiarke
~~ sekun~u) a pripravujú sa projekty ovefa výkonnejslch system ov. Doba cyklu integrovaných
obvod ov súčasných počítačových pam1ití dosahuje 2 ns, ČD zodpovedá pohybu svetla na vzdialenosť 60 cm. Takýto rýchly
vývoj prístrojovej základne má vplyv aj na používanie
počítačov. Počítačová veda narástla do takých rozmerov
že sa nedá obsiahnut asi v 160 vyučovacích hodinácť
nech sú vedené akokorvek intenzívne. Naším cierom j~
najm1i podnietit u študenta záujem o používanie počítačov aspoň na úrovni aplikačného programovania a presvedčiť ich o tom, že počítačové spracovanie
mažu
zvládnut na potrebnej úrovni. Pritom akceptujeme skutočnosť, že poznatky získané v škole sú len malou častou
toho, ČD musí získať odborník v praxi.
Výskumná činnosť v oblasti te6rie a budovania informačných systémov a používania prostriedkov výpočtovej
a grafickej techniky, vedená pracovníkmi katedier odboru, priniesla výsledky v spolupráci na Informačnom
systéme o území [s bývalým Slovenským centrom urbani~mu a architektúry),
v oblasti geoinformačných
systemov v úlohách základného výskumu v spolupráci
s Geografickým ústavom SAV, v medzirezortnom výskume zavedenia automatizovaných
met6d a technol6gií do
tvorby a spracovania máp stredných mierok v ČSSR vo
výskume databankových
technol6gií pre mapy maÍých
mierok pre potreby Slovenskej kartografie,
n. p., Bratislava.
Ako ukazujú výsledky výskumu, iba algoritmické postupy posilnené vedomostami a skúsenostami špecialislov gpoclelov a kartografov, realizované intpraktívnymi
prostripdkami počílačov, vytváriljú potrelHlé prcrlpoklady
na reaIizáciu pricstorových informačných, poznatkovýcli

alebo expertných systém ov. Takéto systémy budú obsahovat a poskytovat
poznatky o časovej a priestorovej
diferencovanosti a štruktúre záujmového územia a kvalifikované informácie na rozhodovanie o jeho ďalšom využívaní a ochrane. Geodézia i kartografia v týchto aplikáciách smeruje k interdisciplinárnym
prístupom spolu
s ostatnými geovedami, na rozhraní ktorých sa poznatky
a informácie o Zemi formulujú. Ich metodickou a informatickou základňou sa stáva geoinformatika,
ktorá sa
formuje na báze počítačovej vedy, kybernetiky, geodézie, kartografie, geografie a ďalších geovied. Snahy o zavedenie výučby týchto prístupov a poznat kov sa prejavujú ako súčasť modernizácie
geodetickej a kartografickej výučby na celom svete. Zavádzajú sa zatial obsahovo a terminologicky neustálené a nezjednotené disciplíny, ako: Geoinformačné systémy, Geoinformačné inžinierstvo [ČD je široký pojem pre celý študijný odbor
[2]), Geokybernetika, Informačné systémy o území, ktoré sú vefmi mladé, rýchlo sa rozvíjajú a ovplyvňujú ďalší rozvoj výučby geodézie a kartografie [1, 2, 3, 7].
4. Významné zmeny v použivaní metód a prostriedkov
výpočtovej a grafickej techniky
Dynamický vývoj súčiastkovej základne počítačov a rast
ich výkonnosti podnecujú vznik stále nových, dokonalejších a efektívnejších
prostriedkov
ich používania.
V učebných osnovách sa tento vývoj názorne odzrkadluje v zaradení základných poznatkov o met6dach a prostriedkoch programovania v následnosti: operačné kódy
- autok6dy - kompilátory a translátory - asemb'ery
- operačné systémy - problémovo orientované programovacie jazyky - všeobecné programovacie
jazyky dial6gové programovanie
programovanie
počítačovej grafiky a pod.
Na začiatku zavedenia výučby počítačov [60. roky),
kedy bola cena prvých počítačov velmi vysoká, počítačové prostriedky
obmedzené, stupeň automatizácie
vo
výpočtoch velmi nízky, rozhodujúci prístup, ktorý si študenti osvojovali v používaní počítač ov, bol v ekonómii
strojového času, to značí programovanie
v operačnam
kóde a používanie lahko formalizovatelných
algoritmov.
V ďalšom období [70.-80.
roky) postupne
klesali
náklady na prístrojové vybavenie a stúpali náklady na
programové prostriedky, ktoré predstavovali
čoraz výkonnejšie operačné systémy a značný počet programovacích jazykov r6znej úrovne a rozličného zamerania.
V súlade s takýmto vývojom stúpali aj nároky na študentov z hladiska osvojovania programovacích
prostriedkov a zvládnutia práce s počítačom, v tejto etape spravidla v dávkovom režime spracovania. Zvýšený doraz na
výučbu prostriedkov programovania vyplýval aj z toho,
že podfa prepočtov [4J pri rozvinutom používaní počítačov už v sedemdesiatych
rokoch dosiahla hodnota programovacích prostrieclkov úroveň hodnoty inštalovaných
počítačových prostriedkov.
Pritom životnost programového vybavenia je spravidla vyššia ako životnost technických prostriedkov.
Ešte výraznejšie sa tento pomer zmenil pre mikropočítače [vrátane
personálnych
profesionálnych
po čitačov), kde cena programového
vybaveni a predstavuje
2-3-násobok
ceny technických prostriedkov. Zmenil sa
aj klasický
prístup
v používaní
počítačov,
uvedený
v schéme na obr. 1. Pre oblast mikropočítačov smeruje
vývoj k inej schéme tvorby používatelského
programového vybavenia, znázornenej na obr. 2.
S nástupom mikropočítačov sa úloha používatela v procese počítačového spracovania
stá va dominantou. Pod
statné všeobecné zniženie ceny a zvýšenie dostupnosti
osobného počítača sposobuje, že používater sa može pomerne rýchlo pripravit na to, aby sám s pomocou počí-
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Zvyšovanie produktivity a efektívnosti riaťliacich, projekčných, konštrukčných,
administriltívnych
a infol'mačných činnosti bude smel'ovať k vytvál'ilniu prepojených
počitačivých sietí a systémov s osobnými počitačmi, automatizovanými pl'acovnými stanicami a grafickými pl'acoviskami umožňujúcimi prístup k centl'álnym informáciám. Vedecký a technický rozvoj so všetkými jeho kladmi, zápol'mi a protirečeniami
potvrdzuje základnú tendenciu dynamického vývoja, rastu a rozširovania používania prostriedkov výpočtovej techniky a automatizácie
vdbec. Presadzujú
sa ako faktory rastu produktivity
a dosahovania kvality všetkej práce. Tieto základné tendencie bude treba uplatňovať v zdokonalovaní
vysokoškolskej výučby geodetov a kal'tografov
pre obdobie
rokov 1990-2000.
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tača formuloval svoje úlohy, v dialógu vytvori! algoritmy
ich riešenia a naprogramoval
ich počítačovú realizáciu.
Tým sa redukujú sprostredkujúce
články a z počítača
sa stáva priamy pomocník odborníka alebo riadiaceho
pracovníka. Zavedenie dialógových systém ov s rozdelením času na strediskových počítačoch a dialógová práca
s mikropočítačom
sú pre skúsenejšieho
používatera dostatočne blízke. Dial6gový sposob práce znamená význačný pokrok v používaní počítačov.
Mikroprocesory priniesli výrazné zlepšenie aj v práci
s grafickou informáciou. Počítačové spracovanie grafickej informácie má v čs. geodézii a kartografii dlhoročnú tradíciu už od doby prvého čs. poloautomatického
koordinátografu
doc. Ing. Oldřicha Válka, CSc. (Válkov koordinátograf
patentovaný v roku 1957] a prototypu čs. grafického systému Digigraf (Konštrukta, n. p.,
Trenčín], ktorý slúžil študentom
na KMPÚ v rokoch
1971-1986.
Na počítačovom spracovaní grafickej informácie sa rozvíjajú súčasné systémy automatizovaného
projektovania
(CAD/CAM], automatizovanej
kartografie
a poskytovania údaj ov v geodézii a kartografii vobec.
Očakávalo sa, že rozvoj mikropočítač ov, predovsetkým kategórie osobných počítačov, pozastaví rozvoj minipočítačov a univerzálnych
strediskových
počítačov.
Ved mnohé typy osobných počítačov svojou výkonnosťou
niekolkokrát
prevyšujú výkonnosť velkých a stredných
počítačov minulých rokov. Avšak úmerne stúpajúcemu
počtu požívatelov osobných počítačov sa zvyšujú aj ich
požiadavky. Vyžadujú prístup k centralizovaným
informáciám, možnost výmeny informácií medzi sebou, možnost získavať informácie zvonka. Na splnenie požiadaviek používatelov osobných počítačov treba zvýšit produktivitu centralizovaných
strediskových
univerzálnych
počítačov troj- až štvornásobne.
V súčasnosti pri rozvinutom používaní výpočtovej techniky ide už o budovanie sietí osobných počítačov. Potenciálne možnosti takýchto sietí sú obrovské. Osobný
počítač napojený na univerzálny počítač umožňuje využívať všetky prednosti univerzálneho
i osobného počítača zároveň.
141'"01
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5. Integrácia geodetickej meracej techniky a výpočtovej
techniky na báze mikroprocesorov
Elektronické
stavebné prvky stále prenikavejšie
zasahujú do konštrukcie geodetických prístrojov. Ešte donedávna sa proces získavania údaj ov v geodézii zmtelne
rozderoval na časť meračskú a časť spracovania. Uplatnenie mikroprocesorov
v konštrukcii geodetických prístrojov znamená kvalitatívne zmeny v získavaní a zbere
geodetických údajov. Jednou z najvýznamnejších
je integrácia meračskej a výpočtovej časti geodetického procesu na báze mikroprocesorov.
Ako mikroprocesor
sa
spravidla označuje monolitický integrovaný obvod verkej
integrácie
obsahujúci
aritmeticko-Iogickú
jednotku,
univerzálne registre, logické obvody a prenosové kanály,
obr. 3. Riadený je vstupnými riadiacimi signál mi (mikroinštrukciami]
z riadiacej pamati a je schopný vykonávať
rozne operácie s údajrni, ktoré prichádzajú
na jeho
vstup.

Obr.

4

Prenos

údajov

v integrovanom
vom systéme

mikroprocesoro-

Mikroprocesor
slúži v geodetickom
prístroji jednak
ako základná riadiaca jednotka prístroja, jednak ako
počítačová a pam1l.f{lvá čast integrovaných meracích systém ov (Total statiOll5]. Mikroprocesor zjednocuje riadenie, výpočty a programovanie
týchto systémov. Viaceré
prístrojové chyby a potrebné korekcie opravuje a zavádza programovo. Mikroprocesor spravidla s polovodičovou (niekedy bublinovou]
pamaťou slúži ako registračný a súčasne aj programovací
prostriedok. Týmto
sa dosahuje obojsmerný prenos údajov: geodetický prístroj •• mikropočítač, obr. 4. Aj ked tu treba poznamenat, že zatial vzhladom na rozdiely va formátovaní údajov u niektorých systémov nie je tento proces bez problémov. Avšak po zaškolení a zapracovaní je geodetom
zvládnutelný. V rámci diplomovej práce [6] bol napríklad vytvorený celý rad programov geodetických úloh,
ktoré sa možu vypočítat priamo v procese merania v teréne na registračnom
zariadení GRE 3 systému WILD
T 2000. Umožňujú okamžitú analýzu a overenie nameraných výsledkov a ich následné využitie ako východiskových (známych] hodnllt v ďalšom priebehu merania.
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Zavedenie mikroprocesorov
do konštrukcie
geodetických prístrojov prinieslo celý rad výhod, ktoré spočívajú napriklad
v zvýsení presnosti a rýchlosti merania
ulllov a dlžok, v uloženi a prenose nameraných výsledkov do pamatí a do počítačov, v programovom zavedení
geometrických
a fyzikálnych
korekcií, v programovej
kontrole prístroja
a operátora,
v predspracovaní
meračských údajov, v miniaturizácii
a pod. Treba však
pri používaní týchto prístrojov pamatať aj na nevýhody
mikroprocesorových
častí. Pramenia z toho, že základné
mikroelektronické
prvky stárnu, podliehajú aj vonkajším vplyvom a postupom času sú menej stabilné ako
mechanické alebo optické konštrukcie [8]. Čo bude mať
na druhej strane dopad na nutnosť intenzívnych skúšok
a kalibrácie týchto prístrojov s využívaním poznatkov
a met6d metrol6gie v geodézii a na potrebu automatizácie postup ov v testovaní a kalibrácíi. ZatiaI nám chýbajú dlhodobé skúsenosti a poznatky o tom, ako sa budú
správať napríklad uhlové snímacie zariadenia, kompenzátory ap. pri dlhodobom používaní v teréne. Ako často a akým sposobom sa bude kontrolovať a meniť obsah
pamatí mikroprocesorov.
Riešenie týchto otázok bude
vyžadovať experimenty a overovanie v terénnych i laborat6rnych
podmienkach. Zúčastnia sa ich aj študenti
v rámci výskumnej a odbornej činnosti katedier, výučby v teréne i v rámci odborných praxí.
Mikroprocesory
vnášajú
do geodetických
procesov
prvky robotiky a umelej inteligencie, do značnej miery
zjednocujú meranie so spracovaním a vytvárajú predpoklady ďalšej automatizácie.
Aj ked sa jednotlivé typy
mikroprocesorov,
pamatí a s nimi aj geodetických prístroj ov budú striedať a meniť, uvedené základné tendencie ich rozvoj a a prácu s nimi si musia študenti z hladiska potrieb praxe osvojiť.

Trvalou podmienkcu skvaliUíovania geodetického a kartografického
štúdia bude zdokonaIovanie
obsahu výučby, sústavné zavádzanie nových prístupov, met6d, prístroj ov a kvalifikovaný, odborný aj pedagogicky účelný
výber vyučovanej rnatérie na osvojenie si študentmi.
Učebné plány budú musieť ešte viac zohladniť dynamický vývoj používania elektronickej
meracej, výpočtovej
a grafickej techniky. Akceptovať integračné
tendencie
a met6dy tímovej práce. Z tohto pohladu by sa mali integrovat na seba nadvllzujúce geodetické a kartografic-

ké disciplíny do vačších cel kov s vačším priestorom pre
samostatnú prácu študenta, pre individuálne formy výučby, možnosti výberu určitej časti učebnýcll predllletov
podfa záujmu. výpočtové cvičenia realizovať v dial6gových režimoch na mikropočítačoch,
konštrukčné a meračské cvičenia v laboratoriách
a v teréne. Požiadavka
všeobecnej elektronizácie
vedie k tomu, aby študenti
počas štúdia potrebný čas na týchto zariadeniach pracovali a zvládli automatizované
geodetické a kartografické postupy a met6dy.
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Prínos Stavebnej fakulty SVŠT
k rozvoju inžinierskej geodézie

Prof.lng.OndrejMichalěák,
CSc.,
Katedra geodézie SvF SVŠT, Bratislava

Venované 50. výročiu založenia SVST

Slovenská vysoká škola technická
(SVŠT) v Bratislave
má d6ležitú úlohu pri výchove inžinierskotechnických
kádrov pre potreby národného hospodárstva (NH). Charakter a štruktúra
vysokej školy od jej vzniku, pred
50 rokmi, sa postup ne menili. Rozšírovali sa odbory
a fakulty, ktoré určili aj jej polytechnický charakter.
Výchova kvalifikovaných
vedecko-technických
kádrov
v spoločnosti patrí medzi rozhodujúce činitele pri rozvoji NH. Hlavný podiel pri výchove takýchto kádrov
majú vysoké školy, ktoré pre jednotlivé odvetvia NH pripravujú
vysokokvalifikovaných
absolventov,
ktorí sú
schopní zapojiť sa a riešiť úlohy vyplývajúce so sociálno-ekonomického a vedecko-technického
rozvoja spol očnosti.

v Bratislave

Na odbore geodézia a kartografia
Stavebnej fakulty
(SvF) SVŠT výchova vedecko-technických
kádrov v oblasti inžinierskej geodézie (IG) je orientovaná na riešenie geodetických úloh pre potreby investičnej výstavby a priemyselného rozvoj a NH.

IG na Slovensku sa začala plánovite rozvíjať až po druhej svetovej voj ne, ked bol KSČ nastolený program obnovy vojnou zničeného
NH a program
industrializiicie
Slovenska, ktoré kladli zvýšené požiadavky na inžinierskotechnické kádre v geodézii, a to nielen v oblasti ich
kvantity ale aj kvality. Úlohu výchovy teoreticky a prakticky vyspelých kádrov na Slovensku prevzala SVŠT.
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Zásluhou pedag6gov SVŠT a za podpory pedag6gov Českého vysokého učení technického v Prahe [ČVUT) sa poCílliljÚC skolským rokom 1952/1953 zavíedla na zemem8('ačskolll inžinierstve výučba predmetu Inžiniersko-priemyselná geodézia [neskor premenovaného na lG). V školskom roku 1987/1988 je 35 rokov od začatia výučby na
SVST, a preto bude vhodné aspoň letmo si pripomenúť
ako sa lG rozvíjala a aké úspechy za uplynulé obdobie
dosiahla.
Rozvoj Ie:; v NH za uplynulé obdobie socialistickej výstavby v CSSR)e vcelku mimoriadny. lG sa postupne
~YI~amlcky rozvllala, a to nielen z hfadiska objemu inzlmerskogeodetických
prác aie aj z hfadiska ich kvality.
V súčasnosti lG má vefmi siroký sortiment inžinierskógeodetických prác nielen pri príprave, projektovaní
realizácii stavebných
objektov, ale aj pri dokume~tácii
a prevádzke stavebných, dopravných, energetických,
vodohospodárskych
a iných objektov investičnej výstavby
a pri technickom podnikaní v roznych odvetviach NH.
Geodeti a geodetické merania na stavbách dnes tvoria
neoddeliteTnú súčasť investičného
procesu. Každá investičná úloha a jej realizácia začína a končí prácou
geodeta. Začína uplatňovaním
nárokov na geodetické
a mapové podklady pre projekty, údajmi o evidencii nehnutefností z hfadiska záberu pozemkov na účely výstavby, pokračuje zabezpečovaním
geodetických podkladov pre realizáciu projektov výstavby, vytyčovaním objektov v danom prostredí, vyhotovením geodetickej časti
dokumentácie
skutočného
vyhotovenia
stavby a končí
rozmanitými
špeciálnymi
geodetickými
meraniami
pri
overovaní
stability,
rektifikácií
geometrických
parametrov, funkčnej spofahlivosti
a bezpečnosti
objektov
a technických zariadení za prevádzky.
V súčasnosti v ČSSR narástajú požiadavky na inžiniersk o-geodetické práce. Vyplýva to nielen z rozvoj a šírky
úloh v stavebníctve, priemysle, doprave, energetike, vodohospodárstve
atd., ale aj z nových progresívnych stavebných a výrobných technol6gií pri projektovaní,
výstavbe a prevádzke
objektov. V poslednom
desaťročí
vznikli nové druhy investičných cel kov v NH ČSSR ako
s~ jadrové
elektrárne
(JE), rychlodráhy,
autost~ádY,
dlalkovody a pod., ktoré vyžadujú nielen vačší rozsah
meraní ale aj vyššiu kvalitu inžinierskogeodetických
prác.

Hlavným impulzom rozvoj a lG v podmienkach ČSSR bol
a stále je rast objemu investičnej výstavby a modernizácia výroby v priemysle. Ďalšie impulzy rozvoj a tvoria
nástroje, ktoré tento rast podmieňujú, najma zvyšovanie industrializácie
stavebníctva, zVýšenie podielu montáže a mechanizácie, nové druhy stavieb a pod. Uvedený
vývoj a rast objemu investicií a nástrojov posobia rovnakým smerom aj na inžinierskogeodetické
práce, t. j.
požadujú ich vačší rozsah a kvalitu.
Vzostupu úloh lG významne prispel melen vedeckotechnický rozvoj geodézie a kartografie, najma v oblasti
meracích, výpočtových a zobrazovacích
technik, ale aj
vydanie zákonných a technických predpisov, ktoré kvalitatívne ovplyvnili úroveň organizácie a oceňovania inžinierskogeodetických
prác v investičnej výstavbe. K vedecko-technickému
rozvoji lG osobitne prispel plánovaný výskum, na ktorom sa významne podiefa v rezorte
geodézie a kartografie
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
v Zdiboch, pracoviská geodetických katedier na Stavebných fakultách SVŠT v Bratislave, ČVUT v Prahe, Vysokom učení technickom V Brne
a Vysokej škole teclmickej v Košiciach. Zásluhou uvedených faktorov má v súčasnosti lG v ČSSR vefmi dobrú
úroveň i z celosvetového
hfadiska. Úlohy lG v ČSSR
budú v dalšom období kvantitatívne
a kvalitatívne narastať. Vyplýva to z plánovaného dynamického vedecko-technického rozvoj a investičnej výstavby najma v oblasti
stavebníctva,
priemyslu, dopravy, energetiky,
vodného
hospodárstva
atď.: ktorý bude vyžadovať vyššiu technickú, ekonomickú a kultúrnu úroveň inžinierskogeodetických meraní realizovaných predovšetkým optimálnym
využívaním moderných
integrovaných
meracích systémov.
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Začiatky vedeckovýskumnej
činnosti v lG nil SvF SVŠT,
prec!ovšetkým na Katedre geodézie
[K(; j, siallajú do
paťdesiatych rokov. Po roku 1950 pracovníci KG vyriešili a zrealizovali celý rad významných, odborne náročných, výskumných
a expertíznych
úloh z oblasti lG,
dóležitých pre ďals! rozvoj NH. Uvedená činnosť prispievala nielen k rozvoj u inžinierskogeodetických
prác v spoločenskej praxi, ale obohacovala aj odborné vedomostí
a praktické skúsenosti pracovllíkov KG o nové poznatky,
ktoré napomáhali tak pri orientácii plánovaného výskumu na katedre, ako aj pri skvalitňovaní pedagogického
procesu pri výchove absolventova
vedeckých pracovníkov. Absalventi školy v rámci diplomových prác riešili
niekofko desiatok
praktických
úloh, ktoré významne
prispeli k zvýšeniu ich úrovne a poznatkov z oblasti lG.
Velký význam na rozvoj lG má aj pomerne široká publicita výsledkov a poznatkov v odborných časopisoch a na
vedeckých a odborných konferenciách
doma i v zahraničí [13].
Výzkum KG v oblasti lG v uplynulých rokoch bol orientovaný najma na tieto skupiny problémov:
1. rozvoj postupov, met6d a metodík geodetických meraní pri realizácii projektov investičnej výstavby,
2. výskum optimálnych štruktúr pri budovaní lokálnych
geodetických sietí, pri vytyčovaní objektov a pri optimalizácii mera[;ích procesov,
3. výskum vplyvu prostredia
na presnosť geodetických
a fotogrametrických
meraní a na pretváranie
konštrukcií skúmaných objektov,
4. výskum a rozvoj geodetických
a fotogrametrických
metOd pri meraní posun ov stavebných objektov,
5. aplikabilitu
geodetických
a fotogrametrických
metód merania pri riešení rozmanitých úloh v stavebnej
a priemyselnej praxi.
Uvedenú orientáciu vedecko-technického
rozvoj a lG si
vynútili aj požiadavky a úlohy zo spoločenskej praxe,
ktoré pracovníci katedry riešili v rámci hospodárskych
zmlúv pre investorské, projektové, dodávatefské, výrobné a výskumné organizácie v roznych odvetviach NH.
Výsledky realizovaných
prác priniesli zvýšenie kvality
a racionalizácie
nielen geodetických
ale aj stavebných
prác, výrobných a prevádzkových technol6gií v organizáciách.
5. Stručný prehfad najdOležitejších riešených úloh
vedecko-technický prínos

ft

ich

Ťažisko problémov rozvoj a lG na SVŠT tvorili v prvej
skupine projekty na vytyčovanie alebo geodetickú, resp.
fotogrametrickú
kontrolu
geometrických
parametrov
a funkčnej spofahlivosti konštrukcií objektov počas výstavby, zaťažovacích skúšok a prevádzky stavebných objektov [1, 2, 3, 4, 5, 8]. Z významných realizovaných projektov možno uviesť:
projekt na geodetické
a fotogrametrické
meranie
posunov vodných diel (VD) Bukovec (1969) a Starina
[1986 ),
projekt geodetických vytyčovacích a kontrolných meraní pre výstavbu ocelového mosta SNP cez Dunaj
v Bratislave (1968) - pozri Geodetický a kartografický obzor (GaKO), 1972, Č. 7, s. 157-165, 1973, Č.
8, s. 211-219, 1977, Č. 4, s. 92-98, dalej [7] a cestného ~osta cez Váh v Seredi (1985) -- pozri GaKO,
1987, c. 3, s. 69-75,
- projekt
geodetických
meraní
pre výstavbu štolní
a tunelov z prefabrikovaných
klembových konštrukcií [16] (kanalizačná
stoka v Košiciach 1978, železničný tunel ČSD na trati Chodov-Sokolov
1983],
projekt geodetických vytyč ovacích a kontrolných geodetických meraní pre experimentálnu
diafničnú estakádu D-61 v Podturni (1977),
projekt na kontrolu geometrických
parametrov dielcov a na vytyčovanie a kontrolu geometrických parametro v diafnično-železničného
mosta Hrdinov Dukly
cez Dunaj v Bratislave (1975) - pozri GaKO, 1978
Č. 7, s. t61--165, 1979, Č. 5, s. 136-141,
1985, č. 4:
s. 103-108,
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projekt a realizáciu geodetických vytyčovacích a kontrolných merilllí pn, výstavbu Pamatníka SNP v Bansk('i Bystriri [19t)fJ) --- pozl'i GaKO, 1971, Č. Il, s. 189
až 195,
projekt
geodetických
vytyčovacích
a kontrolných
geodetických meraní pre výstavbu diafničného mosta
Mládeže cez Dunaj v Bratislave (1986) [16],
projekt [v spolupráci s Energoprojektom
Praha) na
geodetické meranie posunov pre výstavbu a prevádzku objektov
JE V-I
v Jaslovských
Bohuniciach
[1973], ktorý sa neskol' aplikoval aj na JE V-2.
Výskum v druhej skupine optimalizácie
štruktúr pri
budovaní vytyčovacích
sietí, vytyč ovacích technológií
a procesov merania pri výstavbe a prevádzke unikátnych stavebných objektov znamená zásadné zmeny v plánovaní, projektovaní
či v technológli
budovania Jokálnych geodetických
síetí všetkých druhovo V rámci riešených úloh sa vypracovali matematické modely kritérií
modifikovaných A a D optimalít pre geodetickú vytyčovaciu sieť pre most Hrdinov Dukly cez Dunaj v Bratislave, dalej pre cestný most cez Váh v Seredi a pre geodetickú sieť na meranie vodorovných posunov objektov
VD Ružín I. Z výsledkov realizácie vyplýva, že takéto
siete, postupy a procesy met'ania sú efektívnejšie, kvalitnejšie a časové uspornejšie. Vyžadujú však použitie modernej meracej a výpočtovej techniky - pozri GaKO,
1983, Č. 2, s. 41-46.
Výskum v trete) skupine sa orientoval na vplyv zmien
fyzikálnych faktorov prostredia
a determinujúcich
parametrov na spofahlivosť výsledkov výskumu a overovacích geodetických
a fotogrametrických
meraní. Poznatky z výskumu potvrdili,
že výsledky meraní sú
ovplyvnené zmenami fyzikálnych faktor ov prostredia pozri GaKO, 1981, Č. 3, s. 58-63. Navrhnutými postupmi
a matematickými
modelmi možno vplyv zmien fyzikálnych faktorov prostredia na presnost výsledkov merania
v maximálnej možnej miere eliminovat.
Prínos tejto
časti výskumu je v aplikácii matematickoštatistických
modelov na vyhodnocovanie
súboru krátkodobých a dlhodobých systematických
meraní, napr. pri meraní posunov stavebných objektov. Pri vefmi presných geodetických a fotogrammetrických
meraniach treba vplyv zmien
fyzikálnych faktorov prostredia registrovat
a zohfadniť
pri vyhodnocovaní výsledkov meraní a pri porovnávaní
meraných a teoretických hodnot posunov.
Pomerne rozsiahly výskum riešila a rieši katedra vo
štvrtej skupine v oblasti merania posunov a pretvárania
konštrukcií stavebných objektov [3, 5, 7, 8, 11, 12, 15].
Pozornost si zaslúžia najma výsledky merania stability
dunajských
ochranných
hrádzí
na pokusnom
úseku
v Medveďove - pozri GaKO, 1979, Č. 5, s. 136-141 a [9].
Podstata výskumu spočívala vo vypracovaní návrhu na
meranie stability ochranných hrádzí a podložia v priebehu stavebného pokusu. Stabilizácia pozorovaných výškových bodov sa realizovala
hlbkovou stabilizáciou
do
úrovní rozhrania
jednotlivých
stykových plOch zemín
podložia. Stabilizácia sa osvedčila a podfa jej vzoru boli
stabilizované
vztažné výškové body na stavenisku
JE
V-I, dalej pre výstavbu mosta Hrdinov Dukly a mosta
Mládeže cez Dnaj v Bratislave. Výsledky výskumu stability hrádzí a podložia sú preukázatefné.
Komplexný výskum stability hrádzí potvrdil správnost predpokladov
o vzniku pružných a trvalých deformácií pri "povodňovom stave". Najvtičšie pohyby vykazovali
pozorované
body na povrchu a v hlbke 4 m, najmenej body osadené
v hlbke 15 a 19 m. Výsledky výskumu poskytli teoretické
a praktické poznatky o stabilite a pretváraní
ochranných hrádzí a ich podložia na tokoch podunajskej nížiny a využijú sa pri návrhu účinných ochranných opatrení proti vefkým vodám na Zitnom ostrove.
Ďalej pracovníci katedry vypracovali návrhy na vybudovanie meracích zariadení na meranie posunov na unikátnych mostných
objektov [14, 15, 16] [cez Dunaj
v Bratislave, cez Váh v Šali a v Seredi, diafničnú estakádu v Sekuliach a v Podturni), objektov JE v SSR, VD
atd. [10, 11, 12]. Výsledky realizovaných
geodetických
a fotogrammetrických
meraní sa využívajú na diagnostiku a prognózovanie
deformačných
procesov. Z čiastkových výskumných problémov v tejto oblasti sa vypraco-

vala metodika a matematický model na skúmanie stability vzťažných výškových bodov [12], matematický mo·
del na odhad prognózy výškových posunov základov stavebných objektov - pozri GaKO, 1984, č. I, s. 5-8
a č. 11, S. 265-268, metodika na meranie náklonu objektov odberných veží na VD Ružín 1., Liptovská Mara, Bukovec (10) a pod. V oblasti pozemnej fotogrametrie
v ipracovali
pracovníci katedry postupy a matematické
modely pre metódu projektívnej transformácie
a analytickej pozemnej fotogrametrie
na meranie a Vy hodnocovanie priestorového
tvaru konštrukcií,
stavebných
a priemyselných
objektov a strojárských
rozmerných
konštrukcií. Niektoré poznatky a výsledky výskumu sú
v [11, 12, 13, 14]. V posledných
rokoch sa výskum
v tejto skupine sústredil na vývoj nových automatizovaných meracích systémov na určovanie náklonu reaktorov JE. Výskum sa realizuje v spolupráci s Ústavom merania a meracej techniky SAV v Bratislave - pozri GaKO,
1986, č. ID, s. 243-147.
V poslednej, pi~tej ::;kupine aplikability
geodetických
a fotogrametl'lckych
metód sa výskum orientoval na
over?vanie ge,o.metrických parametrov
roznych priemysel.nych a strojarsk~ch zariadení a rozmerných mostných
objektov. Pozornost si zaslužia aplikácie na zisťovanie
parametrov
priemyselných
a železničných
žeriavov _
P?zri GaKO, 1986, Č. 6, s. 143-148. Výsledky sa využívaIU na meranie a rektifikáciu
žeriavových
dráh napr.
~ Jaslovských Bohuniciach, v Dukovanoch, v Šafa atd.
DaleJ treba s~omenút aj úspešnú aplikáciu fotogrammetncke] metody na určovanie
deformácií
stožiarov
elektrických
vedení, priehybov vodičov, kalibráciu valcových nádrží - GaKO, 1976, č. 3, s. 74-79, kruhovitosti
strechy kovovej nádrže [6] a pod. V súčasnosti sa výskum z inžinierskej fotogrammetrie
zameral na určovanie geometrických
parametrov
krúžkov reaktorov
pre

JE.
Na výskume z IG sa podiefali aj pracovníci Katedry
geo.det!ckých základov SvF SVŠT, najma v oblasti geodetlckeho a fotogrammetrického
sledovania
dynamiky
svahovýcl1 pohybov a ich geodetického hodnotenia.

Výskum v oblasti lG na SvF SVŠT má pomerne široký
záber z hYadiska riešených odborných problémov. výsledky a poznatky výskumu boli vačšinou publikované
doma i v zahraničí a prispeli na zvýšenie racionalizácie,
kvality a aplikability
geodetických
a fotogrametrických metód v geodetickej, stavebnej, priemyselnej a strojárskej praxi. Možno konštatovat, že pracovníci KG vykonali množstvo rozmanitých výskumných a praktických,
vo vačšine prípadov odborne a technicky náročných,
úloh, ktoré majú prínos nielen pre vedecko-technický
rozvoj lG, ale aj vefký národohospodársky
a pedagogickovýchovný význam.
R,ozvoj a dosiahnutý vysoký stupeň úrovne lG v ČSSR
vyžaduje další ciefavedomý výskum. K tomu chcú prispieť svojim podielom aj pracovníci KG i ostatných geodet!ckých katedier na odbore geodézia a kartografia SvF
SVST v Bratislave.
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Po sústredení
výskumu fotogrametrického
m3pov3nia
do Výzkumného
ústavu
geodetického,
topografického
a kartografického
v Prahe, teraz v Zdiboch, sa povodne
široké zameranie vedeckovýskumnej
činnosti VLF postupne zúžl!o na výskum a aplikácie met6d pozemnej fo+ogrametrie pre technické disciplíny.
Výskum met6d pozemnej fotogrametrie
v banskom meračstve sa orientoval na:
1. Využitie
pozemnej
fotogrametrie
pri meraní
lomov
a povrchových baní
2. Určovanie
objemu skrývky z fotogrametricky
vyhotovených profilov
3. Využitie fotogrametrie
pri meraní na vefkolomocll
4. Merania pohybu nadložia
vplyvom podzemnéhu
splynovania uhlia
DalšLI oblasť VýSk1l1l11lmetól] pozcmnej fulograllJ8lrif!
Zil1ll81';m{1nil hydrologický
a hydmlrH:lIllir.ký VÝSklllll
v teréne a na modeloch. V rámci spolupráce
a pr8 po-
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Lektoroval:
Ing. Ján Vanko,
VÚGKv Bratislave

Prínos Vedeckého laboratória
fotogrametrie k meraniu stavebných
objektov, energetických a strojárskych
zariadení

Organizovaná
vedeckovýskumná
činnosť na Katedre geodézie (KG j v oblasti fotogrametrie
sa z'lčala vytvorením
Vedeckého
laboratória
fotogrametrie
(VLF) Slovenskej
vysokej školy technickej
(SVŠTj v roku 1956. Od roku
1982 bol fotogrametrický
výskum organizovaný
v rámci
KG. V roku 1987 bolo na KG zriadené oddelen;e fotOgr2metrie, ktoré nadvB.zuje na tradície povodného VLF. Úlohou VLF bolo vykonávať základný a aplikovaný výskum
v oblasti pozemnej a le'teckej fotogrametrie.
Z problematiky
fotogrametrického
mapovania S'i riešili
výskumné úlohy:
1. Signalizácia
bodov pre le,teckú fotogrametriu
2. Využitie leteckej
fotogrametrie
pri mapovaní va vefkých mierkach
3. Fotogrametrické
me't6dy pre projektovanie
dopravných
stavieb

obor

Doc. Ing. Jozef Čerňanský, CSc.,
Ing. Jozef Petráš, cSc.,
Ing. I:ubomír Salkovič, CSc.,
Katedra geodézie Svf SVŠT, Bratislava

treby Výskumného ústavu vodného hospodárstva
v Bratislave to boli najmá tieto výskumné úlohy:
1. Fo+ograme-trické
sledovanie tvarových zmien na hydrotechnických
modeloch
2. Fotogram8'lrické
sledovanie
prúdenia
vodných tokov
3. Fotogrametrické
sledovanie deformácií vodných hladín
n 1 hydrotechnických
modeloch
Anal6gové metódy pozemnej fotogrametrie
sa využívali
aj pre meranie
a dokumentáciu
stavebných
pamiatok.
Skúsenosti s fotogrametrickým
meraním stavebných
pamiatok boli zhrnuté va výskumnej
správe "Fotogrametrická
dokumentácia
stavebných
pamiatok".
V rámci
činnosti VLF boli vyhotovené
fotoplány
fasád významných historických
stavieb v Bratis'ave a po celom území
Slovenska, ako napr. fasád bratislavského
hradu, kostola
v Liptovskej Mare, dreveného
kostola v Palúdzi, areálu
devínskeho hradu. fotoplány prlečelí Slovenského národného divadla, Reduty, Primaciálneho
paláca. Košického
d6mu. Urbanovej veže, fotoplány fasád v Banskej Stiavnlci. Spišskej Sobote, ZiIlne a dalšie.
,Problematika
modelovania
svahov vysokých pohorí zasiahnutých
er6zlou pody nad hornou hranic ou lesa bola
predmetom
riešenla týcM-o výskumných
úloh:
1. Výskum
užitočných
funkcií
lesa fotogrametrickými
met6dami
2. Fotogrametrické
sledovanie péidne dešlrukčných
javov
a reliéfotvorných
procesov
Problematika
fotogrametrlckého
meranla
pre,tvárania
stavebných
objeklov a konštrukcií
vyžadovala
zvýšené
nároky na presnosť fologrametrického
vyhodnotenia,
preto sa další výskum zameral na problematiku
analytických
mp,tód pozf!mnej fotogrametrie.
V tejto oblasti boli riešené najmi! li!'!to úlohy:
L FotogralllPtrir.ké
mcranie
L!cforll\;]cií sti.\veiJllych Pľvkov a konštrukcií
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2. Fotogrametrické
meranie konsolidácie zemnej hrádze
3. Meranie elektrických stožiarov pri zaťažovacich skúškach
4. Fotogrametrická
kalibrácia kovových zásobných nádrží
V priebehu riešenia uvedených úloh najma v stavebníctve sa ukázalo, že zvýšené nároky na presnosť fotogrametrického
merania treba riešiť zvýšením presnosti
merania snímkových súradníc, lepším využitím geometrie
snímkovacieho
procesu a vyriešením pr,oblému určenia
aktuálnych hodnilt parametrov snímok. Uvedené problémy boli predmetom riešenia nasledujúcich
výskumných
úloh:
1. Fo,togrametrické meranie v experimell'tálnom výskume
2. Fotogrametrické
sledovanie zmien stability zemského
povrchu
3. Metronomika fyzikálnych problémov geodetických a fotogrametrických
meraní a ich optimalizácia
4. Optimalizácia štJ:uktúr v procesoch geodetických a fotogrametrických
meraní
Analýzou podmienok snímkovacieho a vyhodnocovacieho procesu v aplikáciach analytickej fotogrametrie, ktoré
sa riešili aj v rámci kandidátskych a habilitačných prác,
sme dospeli k nasledujúcim záverom:
1. Presnosť merania snímkových súradníc treba zVýšiť na
1-2!J.m
2. Základnicový
pomel' treba zviičšit na hodnoty 1:1,
resp. 1:2
Zároveň treba vyriešíť základné problémy určovania
aktuálnych hodnilt parametrov snímok, stability stanovísk a presnosti vlícovacích bodov.
V rámci uvedených vedeckovýskumných
úloh, kandidátskych a habilitačných prác boli vyvinuté štyri met6dy
analytickej pozemnej fotogrametrie, ktoré riešili problém
aktuálnych hodnilt parametr ov snímok:
1. Met6da komplexnej analytickej orientácie [3]
2. Metóda analytického separátneho riešenia [1]
3. Met6da interpolácie snímkových súradníc [2]
4. Met6da projektívnej transformácie
[4]
;Tieto met6dy boli dalej rozpracované
na fotogrametrické meranie stavebných objektov ako:
- met6dy analytickej časovej základnice,
- metódy analytického priestorového pretínania.
Pre fotogrametri cké meranie rozsiahlych priestorovo
členitých stavebných objektov bola rozpracovaná met6da
analytickej pozemnej triangulácie
[5].
V súčasnej dobe riešená výskumná úloha "Určovanie
metrologických
charakteristík
meracích systémov a objaktov fotograme'trickými
a geodetickými met6dami", sa
zaoberá okrem iných aj problematikou fotogrametrického
merania verkých strojár,skych súčastí.
Výsledky týchto prác boli sčasti publikované aj na
stránkach
časopisu Geodetický a kartografický
obzor.
V dalšom uvádzame výsledky, ktoré zatiar neboli v 'tomtu časopise uverejnené.

no využiť aj met6dy anal6govej pozemnej s'tere'Dfotogrametrie s priamym grafickým alebo digitálnym výstupom.
Na meranie priestorového pretvárania
stavebných objektov sa vyžaduje zvýšená presnosť vyhodnotenia, pre'to
tu treba využiť najmii met6dy analYitickej pozemnej fotograme'trie.
Pretože stavebné objekty sú všeobecne priestorové, na
meranie ich tvaru sa využívajú metódy analytického
priestorového preitínania.
Fotogrametrické
meranie pretvárania
stavebných objektov v niektorých prípadoch možno uskutočnit aj metódami analytickej časovej základnice.
Na fotogrametrické
snímkovanie malých objektov využijeme zorné pole fotogrametrickej
komory a stereoskopický prekryt. Rozsiahle stavebné objekty ako napr. velké mosty, dlhé priehradné telesá, rozsiahle bloky budov
treba zaregistrovat
pomocou viacerých snímok vyhotovených zo stanovísk rozložených pozdlž stavebného objektu.
Fotogrametrické meranie rozsiahlych stavebných objektov spravidla vyžaduje vybudovat geodetickú sieť objektu. Táto bude slúžiť na určenie geodetických súradníc
stanovísk snímkovania a vlícovacích bodov. Vybudovanú
a udržiavanú geodetickú sieť objektu vhodne využijeme
v štádiách prípravy, realizácie, ako aj prevádzky stavebného objektu, a to na kontrolu funkčnej sporahlivosti
objektu aj s využitím fotogrametrických
met6d.
Fotograme,trické mel.'anie sypanýc!h priehnd. Súčasťou
technicko-bezpečnostného
dohIadu vodného diela sú geodetické a fotogrametrické merania, ktoré pomocou etapových meraní dávajú objektívny obraz o priestorovom pretváraní telesa sypanej priehrady v závislosti od času prípadne aj iných parametrov.
Na kontrolu stability sypanej priehrady vodnej nádrže
Bukovec II sa od roku 1977 využívajú met6dy analY'tického priestorového pretínania (APP) a analytickej časovej základnice
(AČZ) so separátnym
určovaním pa~"metrov snímok.
Met6da AČZ sa využíva na meranie pretvorenia koruny sypanej priehrady ako náhrada metódy merania na
zámernú priamku.
~orovnávaním
výsledkov geodetického merania a fotogrametrického
merania metódou AČl bol a dosiahnutá
presnosť, ktorú charakterizovali
stredné chyby:

Na základe porovnania geodetických a fotogrametricky
určených priestorových súradníc sme dosiahli tieto charakteristiky presnosti metódy APP:

Obdobné Výsledky boli dosiahnuté aj met6dou projektívnej transformácie
[4].
Poklesy bodov vzdušnej stl'any telesa sypanej priehrady za obdobie rokov 1977-1986
sú znázornené na
obr. i, spolu so znázornením zmien hladiny priehradového jazera v jeho spodnej častí.
Fotogrametl.'ické mennie mostov. Mosty patria k dilležitým stavebným objektom dopravnej siete ciest, železníc
a dialníc. V súčasnostl vystupuje do popredia potreba
merania geometrického tvaru a priestorového pretvárania
mostov, najmii z hfadiska ich spofahlivosti počas používania a hlavne z hladiska predchádzania
poruchám.
Na meranie priestorového
tvaru nosnej konštrukcie
viaduktu pri obci Podtureň sme využili "Metódu analytickej pozemnej triangulácie"
s geodetickým meraním
uhlov zo stanovísk snímkovania, ktoré boli súčasťou geodetickej siete viaduk,tu.
Presnosť určenia priestorových
súradníc podrobných
bodov mostovky, ktoré boli signalizované malými kruhoVými terčíkmi, charakterizujú
tleto stredné chyby:

Na merillli8 pl'iestuJ"uvéhu tvaru stnvebných
obJektuv
v závislosti od vyžadovanej presnostl vyhodnotenia mož-
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Fotogrametrické
snímkovanie
sa vykonalo pozemnou
širokouhlou fotokomorou Zeiss UMK.
Pretvorenie viaduktu v smere osi Z je znázornené na
obr. 2.

Skutočný tvar rozpracovaného
tvarového
krúžku je
graficky zrtázornený na obr. 4.
FotO'grametrické meranie priehybov vodičov vysokého
napiitia sa realizovalo met6dou anal6govej pozemnej fotogrametrie. Priehyby vodičov vplyvom teplotných zmien
v obdobiach jese'!'í 1984, zima, leto 1985 sú znázornené na
obr. 5.
I
Presnosť priehybov charakterizovala
stredná
chyba
50 mm.

201121
15
10

3. Fotogrametrické
zariadení

meranie

strojárskych

a energetických

2013I 1

Strojilrstvo a energetika patria medzi nosné piliere čs.
národného hospodárstva.
Zvýšenie kvality strojárskych
zariadení nie možné dosiahnuť bez merania. Medzi strojárske objekty, vhodné na fotogrametrické
meranie, patria žeriavy, verkostroje na povrchových baniach a verké
s~rojárske súčasti.
Fotogrametrické
meranie žerIavu GEPK 130 sa uskutočnilo met6dou AČZ so separátnym
určovaním rotácií
snímok. Snímkovanie sa vykonalo pozemnou širokouhlou
fotokomorou Zeiss UMK.
Priebeh pretv·orenia žeriavu zaťažením bremena 130 ton
je znázornený na obr. 3.
Presnosť pretvorení v smere osi Z je charakterizovaná
strednou chybou:

mz
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Fotogrametrické
meranie velkých strojárskych súčastí.
Meranie geometrického
tvaru verkých strojárskych
súčastí priemeru niekorkých metrov možno merať s dostatočnou presnosťou len pomocou súradnicových meracích
strojov.
Na určenie skutočných rozmerov a parametrov tvarového krúžku plášťa aktivnej z6ny reaktora s priemerom
cca 3500 mm sme využili met6du projektívnej transformácie.
Fotogrametrické
snímkovanie
sa uskutočnilo
fotokomorou UMK. Vzdialenosť snímkovania
sme zvolili tak,
aby snímková mierka bola rovná hodnote1:35.
Vlícovacie body boli odmerané pomocou číslicovo riadenej frézy
s presnosťou 0,02 mm. Na kontrolu presnosti merania
rovinných súradníc sme umiestnili do roviny prednej
plochy tvarového krúžku dve invarové nivelačné laty.
Snímkové súradnice
boli merané na jednosnímkovom
komparátore Zeiss Komess. Vlícovacie body sme signali-

Na základe krátkeho prehradu výskumných prác VLF vidieť, že uvedené pracovisko významne prispelo k rozvoju
te6rie a praxe pozemnej anal6govej a analytickej fotograme-trie.
V poslednom období sa dalej rozvíjajú pozemné analytické met6dy a realizujú sa konkrétne výstupy v odboroch
stavebníctva, strojárstva a energetiky.
Ďalší rozvoj uvedených met6d a zVýšenie ich operatívnosti možno
v súčasných podmienkach dosiahnut len
pomocou analytického vyhodnocovacieho
systému, ktorý
obsahuje pre-sný stereokomparátor,
počítač a samočinný
koordiná'tograf so vzájomným prepojením.
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Prínos a orientácia výskumu
v predmete Geodézia

Doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc.,
Kat~dra geodézie
Svf SVST, Bratislava

a diagramových
tachymetrov
sa venoval J. Šolc
už v roku 1954 napísal prácu o určovaní
konštánt prístrojov [6J.

vých

[5) a M. Fabián

Predmet Geodézia, predtým Nižšia geodézia, je jedným
z 3 základných disciplín pestovaných na Katedre geodézie (KG J. Výskum v tejto disciplíne mal svoje korene
ešte na bývalom Ústave nižšej geodéz;e. Je priam symbolické, že prvá výskumná správa .sa zaoberala prístrojmi
- vývojom známych Minichových trojuholníkov ku koncu prvého desaťročia Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT] [1].
Orientáciu na problémy geodetických
prístrojov [GP)
možeme vidieť v celej hist6rii predmetu. Preto sa v dalšom venujeme tejto oblasti. KG sa venovala a venuje aj
expertíznym posudkom GP pre VEB C. Zeiss Jena, PZO
Merkuria a pre rozne ďalšie organizácie. Vzhladom na
obmedzený rozsah článku ich dalej nerozoberáme.

V rámci dizertácie [7] bola na KG v ro'ku 1961 navrhnutá metóda testovania výkonnosti dalekohladov
teodolitov v hradiska ích pnužitia v teréne. Základom met6dy
bolo povodné teoretické odvodenie rovnic,e tzv. výkonnostnej krivky dalokohfadu
[obr. 1] danej funkciou R
R = wl-m[k.

kde značí

2. Hlavné smery rozvoja predme,tu a výskumu

Orientácia na problematiku
GP bola podmienená nasledujúcimi faktormi:
p:edmetmi Nižšia geodézia a Konštrukcia GP, pre ktore vybudovali osobitnú Cvičnú a rektifikačnú sieň,
prednášatelmi
[neskol' profesormi]
- Ing. 1:. Minlchom a Ing. p. Ilavským.
Prednášatelia
prejavovali vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti zálubu v GP, vyzdvihovali Ich doležitosť pre rozvoj geodézie, a tým motivovali študentov.
Spomenutá sieň (neskol' Geodetické laborat6rlum]
prešla v roku 1953 na Katedru gendetických základov a mapovania [KGZM]. Predmet Konštrukcia GP existoval len
krátko a prednášal ho doc. Ing. A. Suchánek, CSc. Časť
jeho náplne presunuli do predmetu Geodézia na KG. Venovali mu časť cvičení, kde študenti okrem iného [oj.]
vykonávali montáž a demontáž GP.
Vedúci KGZM prof. Ing. J. Krajčí mal záujem o GP už
pred nástupom na SVŠT. Dokazom je aj jeho článok z roku 1942 [2], ktorý bol prvým prísp'evkom z oblasti GP na
Slovensku. Vedúci KG prof. dr. Ing. P. Gál, DrSc., pochopitelne rozvíjal najm!!. fotogrametriu,
ale dlhé roky podporoval aktivitu v oblasti GP. V roku 1957 diskutoval
s Ing. A. Dvnřákom z n. p. Meopta Praha možnosti organizovať v Bratislave geodetické dni. Publikácie a výskumné správy KG podporujú známu tézu stredoeur6pskych
geodetov, že nlžšia geodézia je z velkej časti náukou
o GP.
Aktivita v oblasti GP sa rozvinula najm!!. v rokoch 1954
až 1970. Popri fotograme'trii, výskum v ktorej bol zvýhodnený Vedeckým
laborat6riom
fotogrametrie,
aktivita
v oblasti GP patrila k dominantnej činnosti KG. Ilustruje
to aj počet dizertácií
[4] a publikovaných
povodných
prác [31 z toho 6 v zahraničí], ktoré prlspeli k tomu, že
KG považovali za popredné pracovisko aj v zahraniČí. Aj
prvý článok čs. geodeta publikovaný v ZSSR patrU do
oblasti GP.
Postupne sa ale začali prejavovať nevýhody malej výr-obnej základne na výskum v GP. Preto sa výskum postupne orientoval nie na konštrukciu, ale na Ich testovanie a na te6riu prístrojov. Tu síce nemožno vykazovať
ekonomický prínos, ale nové poznatky majú dlhodobú
platnosť.
V rámci výskumu bol vyvinutý nový variant vynášacích trojúholníkov a lahká tachymetrická
Iata [Minichova J. Podané boli aj 2 vynálezy z konštrukcle GP.
Malý trnjčlenný kolektiv KG vykonal pioniersku prácu
v oblasti testovanla GP a pomocok. Tak J. Solc [3) už v roku 1955 vykonal overenie Kociánovho koordlnátografu.
Autor príspevku testoval na požladanie n. p. Meopta Praha prvý čs. optický teodollt T 1°. Niektoré nové metMy
tlím flilvrhfltllé huli Zilvedené clo výroby. Mini~hovl1 trojuholníl,y a lalu testuval F. puljak [4J. Testovaniu nitko-

e-qs -

1],

uhol rozlíšenia v daných podmienkach,
m koefícient závislý na citlivosti zraku
zmene kontrastu,
k skutočný kontrast objektu,
e základ prirodzených logaritmov,
q extinkčný koeficient.

[1]

Wl

pri

Na praktické over'ovanie dalekohladov sme navrhli metMu tzv. grafu kvality dalekohladu,
ktorli odstraňuje
a znlžuje nevýhody predchádzajúcich
met6d. Umožňuje
jednoznačné, komplexné a výrazné hodnotenie prístrojov
aj u jednej typovej skupiny. Met6da bola overená v rozsiahlych experimentálnych
meraniach. Tu odvodené teoretické vzťahy boli ďalej rozvíjané v prácach o vplyve
prostredia na daIšle charakteristiky
daleko hladu ako je
chyba zo zacielenia, alebo chyba z vibrácie [8]. Priekopníckym bol aj výskum použitia fotometrických
met6d na
skúšanie teodolltov v roku 1964.
V roku 1965 bola na katedre spracovaná komplexná
metodika určovania
charakteristik
teodoIitov,
kde po
prvý raz, v tejto oblasti, boli použité aj poznatky teórie
informácie [9). Okrem všeobecných poznatkov sme v rám_
ci uviedli najvýhodnejšie
metódy pre tzv. detailné a sériové skúšky optických teodolitov. Prvý raz u nás bola
zisťovaná stabilita zámernej osi v závislosti na teplote
a chyba z kývania vertikálnej osi.
Poznatky zo spomenutej metodiky a stability GP boli
dalej rozvíjané. Jedným z výsledkov bol a dynamicko-fyzikálna teória GP, ktorá bola postupne
rozpracovaná
v [10), a možno ju aplikovať aj na elektronické prístroje.
Ciefom bolo orientovať testovanie GP z geometrických
charakteristik
na prevádzkové a technologické
charakteristiky, ktoré majú v modernej geodézii ovela vačší význam ako v minulosti.
Vychádzame z jednoduchého
faktu, že zmena výslednej chyby z [obr. 2] na výstupe je ovplyvnená prostre-
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dím aj prístrojom. V z sa prejavuje odolnosť prístroja
voči vplyvu prostredia, čiže v zmene chýb a ich stálosti
sa prejavuje prlstrojová stabilita. Pre výslednú chybu
y( t) prístroja
používaného
v ťažších atmosferických
podmienkach možno písať vzťah,
y(t)

kde značí

x(t)

yo"(t)
yi'(t)

= G [x(t),

yo(t),

yi' (t)),

meranú veličinu,
nominálnu chybu prístroja
nych podmienkach,
vplyv Drostredia.

(2)

pri optimál-

Stabilita prí5troja sa najjednoduchšie
prejaví ako rozdiel
medzi y(t) a yo"(t). Veličina x ovplyvnená priamo prostredím je v prístroji vystavená interaktívnemu
posobeniu čiastkových výrobných chýb jednotlivých kanálov častí, justážnych chýb a nepriamym vplyvom prostredia.
V1ičšina priorit KG v oblasti te6rie GP mala kladný
ohlas aj v zahraničí, kde viaceré dizertačné práce sa citujú, alebo dalej rozvíjajú spomínané vzťahy a met6dy,
napr. [11]. Tento trend trvá aj naďalej [12), [13].
V roku 1971 sme sa začali zaoberať problémami hodnotenia kvality elektronických
diarkomerov
a tachymetrov (EDT). Okrem velkých predností voči optickým
prí5trojom priniesli EDT pre geodetov predtým nepoznané problémy, ako napr. poruchovosť. Nedostatky v EDT
v tomto 5mere však výrobcovia utlmovali.
Preto sme na kongrese Medzinárodnej
federácie geodetov
(FIG)
v roku
1971 vo Wiesbadene
(NSR)

obzor
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prezentovali
referát
[14]
so základnou
problematikou z tejto oblasti.
Oj. sme navrhli,
ktoré
prevúdzkové charakteristiky
by malt výrobc-ovia uvádzať
kvantitatívne
a na ktoré problémy by sa mal postupne
orientovať geodetický výskum. Vačšina našich odporúčaní bola prevzatá do záverečnej rezolúcie komisie č. 5,
ktorá potom prizvala výrobcov k spolupráci. Ich reakcia
však bola dosť zdržanlivá. Dovod bol pravdep-odobne celkom obyčajný. Spomínané charakteri5tiky
sú vždy výhodné pre používatefa, ale málokedy pre výrobcu. Živá aktivita FIG v tejto oblasti bola postupne utlmená. Publikácie z posledných rokov však ukazujú, že spomenuté problémy sú stále aktuálne.
Dynamická te6ria prístroja
bola ďalej rozpracovaná
a apltk-ovaná najma v rezortnej výskumnej úl-ohe Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SÚGK), "Stabilita
geodetických prístrojov používaných v technicko-hospodárskom map-ovaní" orient-ovanej na tachymeter
Zeiss
BRT 006. Pri teoretickej analýze jeho pre5nosti sme zistili
nedostatky te6rie prístroja publikovanej výrobcom a príč:ny prudkého poklesu presnosti v ťažších atmosferických p-odmienkach.
Teoreticky odvodená vysoká citlivost BRT 006 na vplyvy prostredia bola overovaná rozsiahlymi experimentmt
v laborat6riu
(obr. 3) a v teréne. V tch rámci bol navrhnutý a overený ochranný kryt pre prístroj. Výskum
bol určený priamo pre potreby n. p. Geodézia. Okrem
praktických sme získali aj viacej teoretických poznatkov.
V roku 1974 sme vypracovali teoretickú ča5ť pre výskumnú úlohu metrologických
pracovísk socialistických
krajín "Met6dy overovania teodolitov", ktorá bol a hlavným podkladom pre čs. delegáciu pri záverečnom rokovaní vo Varne (B13RJ.

Časť kolektívu KG a časť Katedry mapovania a pozemkových úprav riešili spoločne v 6. paťročnici rezortnú úlohu SÚGK "Výskum presnosti mapova~ia vo velkých mierkach". V osobitnej kapitole sa tu J. Solc zaoberal h-ospodárnosťou optických a elektronických tachymetrov a dialkomerov. Prezentoval aj výhody elektronickej
tachymetrie voči klasickému meraniu detailu a fotogrametrii.
Veno val sa aj štúdiu vplyvu atmosféry na krútenie statívov
[15].

V rámci uvedenej úlohy autor článku 0.1. navrhol n-ové
sposoby určovania násobnej konštanty nitkového diarkomera a analyzoval terénne overenie stability presnosti tachymetrov Zeiss Redta 002 a BRT 006 v zá"Islos~i na.
vzdialenosti, meračovi a teplote. Osobitne ZaUjlmaVe boh
semipermanentné
merania počas jedného dňa s 15-30
minútovými intervalmi.
V oblasti elektronických
prístrojov sme formulovali
požiadavky
používatelov
na jednoduché
dialkomery
a tachymetre.
Prístrojový vývoj po roku 1983 plne potvrdil reálnost našich požiadaviek. Ďalej sme analyzovali
charakteristiky
5porahlivosti EDT a nehomogenitu svetelného zdroja.
Malý kolektív KG riešil v 7. paťročnici jednu etapu rezortnej výskumnej úlohy Československého
metrologického ústavu v Bratislave (ČSMÚ) "Metrologické problémy vybraných geometrických a optických veličín". Okrem
rnetodológie sme sa v úlohe zaoberalí aj návrhom jednoduchýCh met6d na zisťovanie' charakteris~ík
kompenzátorových nivelačných príslrojov (KNP) nižšej a strednej
presn05ti.
Na zisťovanie strednej kilometrovej chyby ma sme navrhli metódu tzv. súbežného testovania. Pri nej meriame
súčasne skúšaným aj porovnávacím prístrojom, ktoré sú
postavené vedra seba a cielime pritom na spoločnú latu.
Tes~ovací okruh navrhujeme štvoruholníkový so stranami
200-300 m. Ako nivelačné úseky využijeme nielen strany
štvoruholníka,
ale podobne ako v triangulácii
aj diagonály.
Na testovanie KNP sme 0.1. navrhli aj novú metódu
určovania rozsahu kompenzácie,
založenú na vytváraní
sklonu Slavacou skrutkou prístrojovej podložky (trojnožky). Navrhnutý súbor skúšok bol už využitý v praxi. Pri
overovaní navrhnutých
met6d sme sa zaoberali aj stabilitou hlavnej podmienky KNP. Zistill sme, že je velmi
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signalizácía
a definícia detailného bodu a presnosť
cielenia,
"clatívna orientácia, včítane totožnosti zámer pri vZiÍjomnej kolimácii,
uhol pretínania definujúci priestory presnosti na objekte,
stabilita stanoviska aj samotného teodolitu.
Je zrejmé, že pred meraním treba navrhnút vhodnÍ!
geometrickú konfiguráciu teodolitov a objektu, t.j. pomel'
medzi SAR a dížkou zámery. Pri vačších objektoch sa bránime vzniku hluchých priestorov pomocou stanoviskovej
s'ete. Základnicu možno určit podla obr. 4, alebo nepriamo z parálaktíckej
laty umiestnenej
v priestore
objektu.
Presnost oVplyvllUje aj velkost určovacíeho trojuholníka. Čím je vačší, tým viac stúpa vplyv atmosféry. So
s:ab'litou orientácie a prístroja je to naopak. Pritom pre
strojárov velká strana je nad 5 m, pre geodetov nad
100 m. Pri SAB okolo 20 m monžo docieliť presnost rádove
01 mm.
rozdielna aj u KNP jednej firmy. To isté platí aj pre kvalitu justáže nových prístrojov.
Vykonali sme aj úvodnú štúdiu stability k,ompenzácie
pre prístroje na velmí presnú niveláciu v neštandartných
podmienkach.
Ukázalo sa, že vplyvom justáže kom penzátora a vlastnos.ti ďalokoh!adu sa poloha reálne'j zámernej osi mení s dlžkou zámery. Jej odchýlky od vodorovnej zámery mažu oveJa vačšie ako presnost čítania. Toto
je d61ežité pri meraní s raznymi dížkami zámer, najma
v inžinierskej geodézii. Ďalej sme pre potreby strojárskej
metrológie. navrhli komplexnú charakteristiku
presnosti
merania dlžky súradnicovými meracími strojmi pri stálom počiatku súradnicovej sústavy.

Spolupráca vo výskume s ČSMÚ pokračuje aj v 8. patročnici. Kolektiv rozšírený o pedagógov a výskumných
pracovnikov fotogrametrie
rieši úlohu III-9-06 "Určovanie metrologických
charakteristik
meracích
systémov
a objektov fotogrametrickými
a geodetickými metódami"
v štátnom pláne základného výskumu "Metódy a pristroje pre' metrológiu" Vačšinu plánovaných úloh tvoria fotogrametrické
problémy.
Aj v čase elektronizácie
zaoberajú sa geodeti orientáciou výskumu. Niekedy býva sprevádzaná otázkou, či vabec ďalej pracovat v pristrojovej
oblasti. Problém bol
diskutovaný pri plánovaní už uvedenej úlohy, ale napr.
aj na zasadnutiach
FIG. Odpoveď je približne v týchto
oblastiach:
rozhodujúca úloha prístrojov pri rozvoji geodézie,
- vedecká a technologická
erudicia geodetov v oblasti
presných meraní, vrátane testovania GP a ich vývoja,
- nedostatky elektronických
prístrojov všeobecne a GP
zvlášť.
Len vďaka prístrojom
možno rozvíjať nové metódy,
resp. aplikovat existujúce pre nové úlohy. Geodeti si boli
týchto faktov vedomí už dávno. Mnohí z nich podstatne
ovplyvnili a ovplyvňujú
prístrojový
rozvoj. Typickým
predstavitelom met6d podmienených novými GP bola nedávno velkopriestorová
tachymetria a dnes je to priestorové pretínanie (PP) v blízkom priestore.
Princíp PP vychádza z geometrickej situácie na obr. 4.
Po určení základnice SAB paralaktickou
latou je možné
určit prevýšenie I1h. Po odmeraní uhlov IX, tJ, eA, eB na
detailný priesekový bod určíme Jahko jeho priestorové
súradnice.
Elektronické
teodolity (ET) s registráciou
a on line
počítadlo vytvorili na tomto princípe nové možnosti urč,ovania rozmeru a tvaru objektov v reálnom čase na základe priestorových
súradníc. Voči doterajším metódam
na meranie vačších strojných a stavebných konštrukcii
mj PP velké prednosti. Hlavnými sú: bezkontaktnost,
mobilita, jednoduchost merania a automatizácia
spracovania. V tomto ohlade súradnicové meracie stroje sa PP
nemažu rovnat ani len približne. Preto možnosti PP sú
prekvapením pre strojárov, ale aj pre geodetov, ktorým
sa otvorilo nové pole pre výskum aj prax. Zaujímavé sú
niektoré problémy PP, napr.:

Elektronickým prístrojom sú vlastné níelen velké prednosU, ale aj skryté nové druhy systematických
chýb, Tie
sa prejavia vypukle až pri meraniach najvyššej presnosti.
Nároky na stabilitu ET pri PP sú vyššie ako pri štandardnej geodézii. Preto tu vzniká širší priestor na ich výskum
a testovanie.
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528.9:378 Bratislava
HAJEK, M. - ME5IAR, R. - KELNAR. B.
Entwicklnng
der Kartographie
anf der Slowakischen
Teehnischen
Universitat
in Bratislava
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 2,
Selte 44-47, Lit. 1
Bllanz der schopferlschen
TiHlgkelt
ln der Kartographle anf der Slowaklschen
TechnlSchen UnlversItllt
ln Bratislava.
Beltrag zur Entwlcklung
der kartographlschen Methode der Forschung, zur Verbreltung der
Kenntnlsse liber kartographlsche
Abbildung elnes realen Systems zur Blldung der Kartengrundlagen,
bzw.
der Projekte mr verschledene
Tlltlgkelten
der Menschen. Hauptrlchtungen
der Erzlehung und Bildung ln
der Kartographle.
[621.391 + 681.31] [37 + 378.001.89]
MITASOVA, I.
Entwieklnng
systemiertes,
kybernetischer
nnd Rechenmethoden im Unterrieht
nnd ln der Forschnng
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 2,
SeIte 47-50,
4 Abb., Lit. 11
Entwlcklung
der Rechenmethoden
und Mlttel, der Sy.
stemdlszlpllnen
und der Kybernetik lm Unterrlcht und
in der Forschung lm Fach Geodiisle und Kartographle
der Baufakultli.t der SIOWlaklschen Technlschen
Unl·
versItiit ln Bratislava.
Anderungen
ln Nutzung
der
Rechen- und graphlschen
Methoden und Mltte!, dle
den Unterrlcht
beelnflussen.
Integratlon
des Messund Rechentelles
des geodli.tlschen Prozesses auf Ba·
sls der Mlkroprozessore.
528.48.001.5:378 Bratislava
MICHALCAK, O.
Beitrag der Baufakuitat der Slowaklsellen Teehnlsehen
Universltat
zur Entwieklung
der lngenlenrgeodasle
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 2,
Selte 50-53, Lit. 16
Bedeutung
und Aufgabe der Ingenleurgeodiisle
(lG J
fiir dle Vo·kswlrtschaft.
Instrumente,
dle auf dle Entwlcklung der lG elnwlrken.
Beltrag· der Forschungsund. Expertaufgaben
des Lehrstuhles Geodllsle der Baufakultllt der Slowaklschen
Technlschen
Unlversltllt ln
Bratislava zur Entwick'ung
der lG ln der CSSR.
[378+ 528.7] [528.48:621 + 624]
CERŇANSKÝ, J. - PETRAS, J. - SALKOVIC, C.
Beitrag des WissensehaftIlehen
Phutugrammetrielabors
zur Messung der Banobjekte energetiseher
und Masehlnenansrlistnngen
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 2,
Selte 53-55, 5 Abb., Lit 5
Oberslcht
wlssenschatfllchtechnlscher
Tiitlgkelt
des
Wlssenschaftllchen
Photogrammetrlelabors
und Mltarbelt mlt der Praxls. Zusammenfassung
der Ergebnlsse
und Erfahrungen
lm Berelch der Nutzung
analytlseher Methoden der Erdblldmessung
lm Bauwesen,
Energetik und Maschlnenbau.
528.001.5 + 378
MICHALCAK, S.
Beitrag und Orientierung
der Fursehnng
lm Gegenstand Geodasie
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 2,
Selte 56-58, 4 Abb., Lit. 15
Hauptrichtungen
und Orlentlerung
der Forschung
ln
der Problematik
geodlltlscher
Gertite auf dem Lehrstuhl Geodllsle. Bellrag des Lehrstuhles
lm Berelch
der Gerlltetheorle.
und der appllzlerten
Forschung, besonders ln Fragen des Testlerung und des Elnflusses
der Atmosphllre auf dle Gerllte. Orientlerung
der Forschung ln der Zukunft.
528:33
MICHALKO, O.
Sta ti on of Geodesy and Cartography
ln Natlunal Eeonomy
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2,
pp. 32-34
Statlon of surveyors
and cartographers
ln dlfferent
soclal-economlc
formatlonS Included the soclallst society. Development
of the survey ln Slovakla
slnce
the Austrla-Hungarlan
tlmes tli I present
days. Fulfllllng tasks for other branches of natlonal economy.
Internatlonal
collaboratlon
ln the framework
of geodetlc services of soclallst countrles as well as ln nongovernmental
organlzat10ns.
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528:378,,4"Bratlsla va
KÚDECA, P.
50 Years of the Specialization
of Geodesy and Car to.
graphy at the Faenlty of Civil Engineering
of the Slovak Teehnical university
in Bratislava
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2,
pp. 34-38, 5 ng., 2 ref.
cstabllshment
and development
of the specialization
of geodesy and cartographY at the blovak Technical
University (STU j slnce the schoo, year 1938/1939. Development
and aims of the speclallzation
chalrs.
Personalitles
taking part ln the ueve.opment.
Professiona,-scient1f1c
profiJe of the specialization
and its
participatlon
in sclentlflc and technical
development.
Co,laboratlon
wlth practlce.
Perspectives
of the develOpment of the speclallzation
at STU ln Bratislava.
378 + 528.223
MELICHER, J. - HEFTY, J.
ParticipaUon
of the Observa tory of the Chair of Geodetie Cout1'ol iu Determining
the Eearth's Rotation
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2,
pp. 38-41, 2 fig., 4 ref.
Organlzational
incorporatlon
of the Astro-geodetic
Observatory
of the Chair of geodetic
control
and
its deveJopment. Aims of contents of the observatory
and International
collaboration
in determining
para
meters of the Earth's rotatlon. ComplJlng the interna I
catalogue
of stars. Use of the long-perlod
regular
astronomlcal
observatlons
for the study of the Earth 's
dynamlcs. Results achleved and the use of them.
(389::J78j [528:061.14( 437.6 j]
ABELOVIC, J. - MITÁS, J. - VANKO, J.
Metrologie System of the Chair of Geodetie Control
and its Use ln the Braneh of SOGC
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2,
pp. 41-44, 3 fig., 10 ref.
'Jhe role of metrology in geodesy. A system of teStlng
equlpments
for measuring
lengths developed at the
chair
of geodetlc
control
(CGC] of the Slovak
'Jechnlcal University ln Bratislava and its use ln the
branch of Slovak Offlce for Geodesy and Cartography
(SOGCj. Metrology ln the branch of SOGC and securlng the operatlonal
ablllty
of the
measurlng
equlpment from the vlewpOlnt of metrology. Perspect1ves of collaboratlon
of the Metrologlc Centre of the
branch of SOGe wlth CGC.
528.9:378 Bratislava
HÁJEK, M. - MESIAR, R. - KELNAR, B.
Development of Cartography
at STU in Bratislava
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2,
pp. 44-47, 1 ref.
Balance of the creative actlvlty ln cartography
at the
Slova k Technlcal
University
ln Bratislava.
Contrlbution to the development
of the cartogtaphlc
method
of research,
to extendlng
the knowledge
on cartographlc representatlon
of a real system, to creatlon
of a map source materlal, as well as project for dlfferent purposes of hnman actlvlty. Maln edncaUonal
deslgns ln cartography.
[621.391 + 681.31] [37 + 378.001.89]
MlTÁSOVA, I.
Development of System, Cybernetlc, and Compnter Methods in Teaehing and Research
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2,
pp. 47-50, 4 flg., 11 ref.
Development of computatlon
methods and means, system branches
of knowledge and cybernetlcs
ln tea·
chlng and research
at the Faculty of Civil Englneerlng of the Slovak Technlcal University ln Bratislava. Changes ln use of computatlOn and graphlc methods and means havlng lnfluence
on teachlng.
Integratlon of measurlng and compnUng parts of a geodetlc process based on mlcroprocessors.
528.48.001.5:378 Bratislava
MICHALCAK, O.
Contribntion
of the Faenlty uf Civil Engineering
of
STU to the Development of Engineerlng
Geodesy
Geodetický
a kartograflck~
obzor, 34, 1988, No. 2,
pp. 50-53, 16 ref.
Slgnlflcance
and role of englneerlng
geodesy
(lG)
ln natlonal economy. Tools affectlng the development
of lG. Contrlbutlon
of research
professlonal
tasks at

the Chalr of geodesy of the Faculty of Civil Engineerlng of the Slova k Technlcal University ln Bratislava to Ihe developmenl of lG ln ČSSR.
[378 +528.7]

[528.48:621

+ 624)

ČERŇANSKY, ]. - PETRÁŠ, J. - ŠALKOVIČ, J.
Contribntion
of the Scientific
Laboratory
of Ph otogrammetry
to Measnring
Bnilding Objects, Energetical, and Engineering
Eqnipments
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2,
pp. 53-55,
5 flg, 5 ref_
Revlew of the sclentlflc-research
actlvlty of the Sclentific Laboratory
of Photogrammetry
and the collaboration with practlce. Summary of the results and experlence ln the sphere of the use of analytlc methods
of terrestrlal
photogrammetry
ln buldlng
Industry,
energetics, and englneering.
528.001.5

+ 378

MICHALČÁK, S.
Contribntion
and Orientation
of Research in the Snbject of Geodesy
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2,
pp. 56-58,
4 fig_, 1" ref.
Main directions
and the orientation
of research
ln
problems
of geodetic
Instrumentatlon
at the chalr
of geodesy. Contributlon
of the chalr ln the sphere
of theory of instruments
and the applled research,
especially
ln problems
of testlng
the Infiuence
of
atmosphere
on Instruments.
Orlentatlon
of the research ln future.
528:33

MICHALKO, O.
La position sociale de la geodésie et cartographie
dans
ľEconomie Nationale
Geodetický a kartograftcký
obzor, 34, 1988, No. 2, pages 32-34
Situation des géométres
et cartographes
dans différentes formations
socto·économtques
y comprts la so·
ciété socialiste.
Évolution du Servlce Géodésique en
Slovaquie depuis l'Autriche-Hongrie
jusqu'a nos jours.
Accomp:issement
des taches pour différentés branches
de I'Economie Nationale.
Coopération
Internationals
dans le cadre des services géodésiquss
des pays socia'istes, et dans les organisations
nongouvernementales.
528:378 ••4" Bratislava
KÚDECA, P.
Cinquante ans ďexistence
de la spécialisation
"Géodésie et Cartographie"
a la Facnlté des Constructions
de la Haute Ecole Technique
Slovaque a Bratislava
(SVŠTj
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2, pa·
ges 34-38,
5 Illustratlons,
2 bibllographles
Origine st évolution de la branche Géodésie et Carto·
graphie a la SVšT depuis l'année scolaire de 1938/1939.
Evolution et buts des Chaires. Personnages
associés
a cette évolution. Profll scisntiflcospécia!isé
de cette
branche et sa partlcipation
a l'évolutlon de la sclence et de la technlque.
Coopératlon
avec la vle pratique. Perspectives
de I'évolution
de la spécia1tsation
Géodésie et Cartographle
a la SVŠT a Bratislava.
178 + 528.223

MELICHER, ). - HEFTY, ].
Participation
de ľObservatoire
de la Chaire des Ba·
ses Géodésiques a la détermination
des paramHres
de
la rotation de la Terre
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2, pa·
ges 38-41,
2 ll1ustrations,
4 blbliographles
lntégration
organisationnelle
de l'Observatolre
Astro·
nomico·Géodésique de la Chalre des Bases Géodésiques
et son évolutlon.
Orlentation
de l'Observatoire
du
point de vue du contenu et coopération
internationale
pour la détermination
des param':tres
de la rotatlon
de la Terre. Elaboratlon
d'un Catalogue lnterne des
astres. Utilisation de levés astronomlques
rěgu1ters a
long terme pour l'étude de la dynamique de la Terre.
Ré3ultats obtenus et utl1tsatlon de ceux·cl.

r 389: 378 Jr
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ABELOVIČ, ). - MITÁŠ, ). - VANKO, J.
Syst2me métrologique des la Chaire des Bases Géodésiques et son uti:isation
dans le ressort
dn Bureau
Slovaque de Géodésie et Cartographie
(SÚGKj
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2, pa·
ges 41-44,
3 lIlustrations,
10 blbliographies

Role de la métrologle dans la géodésle. Systéme d'appareillages
pour les épreuves du levé des longueurs,
développé a la Chalre des Bases Géodésiques
de la
Haute Ecole Technlque Slovaque a Bratislava
et son
exploltation
dans le ressort de SÚGK. La Métrologle
des SÚGK et assurance du Service de la technlque de
levé du polnt de vue métrologique.
Perspectives
de
coopération
du Centre Métrologique
SÚGK et de la
Chalre des Bases Géodéslques.
Bratislava
HÁJEK, M. - MESIAR, R. - KELNAR, B.
Evalution de la Cartographie
a la Haute Ecole Technique Slovaque a Bratislava
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2, pa·
ges 44-47,
1 blbllographle
Bilan de I'activlté
créative dans la matiěre
cartographie a la Haute Ecole Technlque Slovaque a Bratislava. Contribution a l'évolution de la méthode carto·
graphique de recherches, a l'élargissement
des connalssances sur la projection
cartographique
du systéme
réel, a l'élaboratlon
de bases cartographlques,
respectivement aux projets d'exécution
pour dlfférents
buts
de l'activité
humaine. Princlpales
intentlons
éducatives dans la matL,re cartographie.
528.9:378

[621.391 + 681.31] [37 + 378.001.89]

MITÁSOVÁ, I.
Evolution des méthodes des systemes, de la cybernétique et des ordinateurs
dans l'éducation
et les recherches
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2, pa·
ges 47-50, 4 lllustrations,
11 blbliographles
Evol ution des méthodes et moyens de calcul, des dis·
clplines des syst2mes et de la cybernétique
dans I'édu·
catlDn et les recherches
a la Faculté
des Construc·
tions-spéciallsatlon
Geodésle et Cartographle
de la
Haute Ecole Technique Slovaque a Bratislava. Modlfi·
catlons réalisées
dans I'emploi des méthodes de cal·
cul et méthodes graphiques et des moyens influen,ant
l'éducation.
lntégration
du mesurage et du calcul des
du procédé géodésique
dans la base des microproces·
seurs.
528:48.001.5:378
Bratislava
MICHALČÁK, O.
Apport de la Faculté de Construction
SVšT a l'évolution se la Géodésie pour Génie Civil
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2, pages 50 -53, 16 blbllographles
lmportance
et role de la Géodésie pour Génie Civil
dans l'Economie Nationa!e. lnstruments
d'action pour
l'évo]ution de la Géodésie pour Génie Civil. L'apport
des expertises sclentifiques
de la Chaire de Géodésie
de SVšT a Bratislava a I'évolution de la Géodésie pour
Génie Civil en Tchécoslovaquie.
[378 + 528.7] [528.48:621 + 624]

ČERŇANSKY, J. - PETRÁŠ, J. - SALKOVIČ, ~.
Apport du Laboratoire
Scientifique
de Photogrammétrie au mesurage ďouvrages de construction,
ďiustaIlations énergétiqnes
et mécauiques
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2, pages 53-55,
5 lllustrations,
5 blbllographles
Aperc;u des activités scientifico·techniques
du Labora·
toire Sicentifique
de Photogrammétrie
et sa coopé·
ration avec la vle pratique.
Somme des résultats
et
expériences
dans le domalne de l'utillsatlon
des mé·
thodes analytiques
de la protogrammétrie
terrestre
dans les branch.es de la constructlon,
de I'énergle et
de I'industrié
des constructions
mécaniques.
528.001.5 + 378

MICHALČÁK, S.
Apport et orientation
des recherches
pour la matDre
ďenseiguement
Geodésie
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 2, pa·
ges 56-58,
4 illustrations,
15 bibllographles
Prlncipales
directions
et orientatlon
des recherches
pour les problémes relatifs aux apparei's
géodésiques
a la Chaire de Géodésle. Apport de celle·ci dens le
domaine de la théorie des appareľs
et des recherches
appliquées.
surtout pour les questions de vérificatlon
et de I'lnfluence
de l'atmosphére
sur les apparells.
Orlentation future des recherches.
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