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Vydání nových mapových edic z území'c'SSR v měřít
ku 1 : 200000 - edice automap a edice vlastivědných

Geodetický a kartografický obzor,
s. 2:65·-266, 1 obr.

vydáním

1 : 200 000 a P'Oznáváme Ceskoslov2nslw 1 : 200 ODD pl'ed

První tituly nových mapových edic Automapa CSSR

ROULCYV Á, Z.
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Reliéf Zeme a jeho dllsledky na koncepciu komplex·
ného digitálneho modelu tell'énu [KDMT). Morfometrlc·
ké parametre reliéfu, leh výpočet z dl5'kretného bo
dového po fa výšok a Ich chall'akteristika ako v'stlliP
ných premenných v rllznyeh geovedných a inženler
skych úlohách. C-asový parameter T na reliéfe a kri
téria na jeho vylúčenie v KDMT v inžeinierske'l č,asovej
skále LlT ~ 200 rokov z hradiska mlerky mapy -a roz
lisovacej úrovne. De,finícia KDMT.

Geodetický a kartografický obzor,
s. 255-265, 9 obr., lit. 21
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Nachweis des Hystereslseffekts. AnalytSe seiner Gros
se in de'r Abhangigkeit auf der Grosse des Druckun
terschledes bei der priifung in einer barometrischml
Kammer. Analyse der bei der Einfiihrung der baro
metrischen Verbesserung durch Vernachlasslgung der
Hysteresls verursachten Fehler. Empfeohlung zur Wahl
des barometrischen Koeffizientes mít Beriicksichtigung
wm Interval! von Luftdrucksanderungen.

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. JO,
Seite 248-255, 5 Abb., 3 Tab., Lit. 9

Druckhysteresis bel Quarzgravimeteil'n und ihr Ein
fluss 'aul die Genauigkeit der SchwCIl'emessungen

DIVIŠ, K.

528.563.530.152.1
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teoretickej koncelpcie komplexného digitálneho
modelu terénu a jeho niektorých interdiscipIinárnych
aplikácií
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KPXO, tI.

KRCHO, J.

Prokázání hysterezního e'fektu. Rozbor jeho veliko"n
v závislosti na velikosti tJ.akového rozdílu při zkouš·
ce v barokomoře. Rozbor chyb způsobených při zavá
dění barometrické opr-avy zanedbáním hystell'eze. Do
poručení volby barometrického koeficientu s přihléd
nutím na rozmezl změn tlaku vzduchu při měření.

Gelodetický a kartografický obzor,
s. 248-255, 5 obr., 3 tab., lit. 9

Tlaková hystereze u křemenných gravimetru a její
vliv na přesnost tíhových měření

DIVIŠ, K.

528.563.530.152.1
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II

ReHef of the Earth and its effect on conceptlon of
the complex digital telrrain mOdel (CDTM). Morfe
metrlcparameters of the relief, thelr computation
from discrete potnts of heights, and thelr ch'aracte
rlstlcs as Input variables in different gelosclentiflc

PPI. 255-Z65, 9 flg., 21 ref.

Geode'tický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 10,

Outline of Theoretical Concelltion of the Compleoc Di
gital Terrain Modeland some of its lnterdiscipIinary
Applications

KRCHO, J.

528.932.004.14:681.3.05

Proving the hystere.sis effect. Analysls of the delpen
dence of the size of hystere'sis effect Ion the magni
tude of pressure difference durlng an experiment ln
a pressure chambelr. Analysis of erros c,aused by ne
glecting the hysteresls when introduclng lhe baro
metric cDTrectlon. It is recommended to choose thc
size of barometrlc coefficlent in accordance with the
range of pressure changes during measurement.

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 10,
pp. 248-255, 5 fig., 3 tab., 9 ref.

Pressure Hysteresis with Quartz Gravity Melters and
Us Influence on Accnracy of Gravity Measurements

DIVIŠ, K.

528.563.530.152.1

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 10,
pages 248-255, 5 illustratlons, 3 planches, 9 blbl!o
grap,hies

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 10,
Seite 265-266, 1 Abb.
Auflage der neuen Karteneditlonen aus dem Gebiet der
CSSR lm Masstab 1 : 200000 - Editlon der Autokarten
und Edltion der Heimatkundekarten filr tlffentlichkeit.
Karteninhalt und Blattschnitt der Editionen.

J.

Re1ief de la Terre et conséq ucnces pour la concep
tion complexe du modele digital du terraln. Para
metres morphométrlques du reHef, leur cakul iI par
lir d'un ensemble de iPolnts discret des hauteurs et
leur caractéristique comme variable'S d'entrée de dif
férentes tílche-s géodésiques et d'ingénleur. Paramet.
re horalre T sur ,relief et criteres Ipour son élimina.
tion dans la conception complexe du modele digltal
du terrain dans I'échele horraire I1T :0;200 année'S du
pOint de vue échelle cartographique - et du niveau
dlstinctif. Définitlon de la conception du mod"le di
gital du terrain.

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 10,
pages 255-265, 9 i1lustrations, 21 bibliographies

Esquisse de la conception théorique complexe d'un
modiHe digital du terrain et certaines applications
interdisciplinaires

KRCHO.

528.932.004.14:681.3.05

Preuve de ľ effet hys.térésls. Anal y'Se de SOIll lmportan
ce par rapport a la grandeur de la dlfférence de com
presslon pendant l'essal dans ln chambre barométri
que. Analyse des erreurs causées pa,r rectlfication ba
rométrlque par négltgeance de ľhystérésis. Recomman
datl on pour le cholx doll coefficlent barométrique ta
nant compte des bornes de changements de la pres
sion barométrique pendant le mesurage,.

DIVIS, K.
Hystérhls de compression des gravimětres quartz et
son influence sur la préclsion des mesurages de I'in
tensité de la pesanteur

Erste Titel der neuen Karteneditionen "Autokarte der
CSSR 1: 200 000" nud "Wir Lernen die Tschechoslowa
kei kennen 1: 200000" vor der Auflage

528.563.530.152.1
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Sociální rozvoj orgánů a organizací resortu ČÓGK v letech 7. pětiletky
[528:061.14( 437.1/.2) 1:331.8,,45-05"

K dosažení cílů dalšího ekonomického rozvoje, jak je stanovil XVI. sjezd Komunistické strany Československa, je
nutné mobilizovat všechny dostupné síly a dosud nevyužité rezervy, mezi nimiž jsou i významné rezervy sociálního
charakteru.
Plánovité fízení národohospodáfského rozvoje je nejdůležitějším rysem komunistické spoleéenskoekonomické
formace. Význam plánovitosti, cílevědomosti, ale i komplexnosti roste, stává se výraznějším. To platí i o plánování
rozvoje sociální oblasti lidské spoleénosti. L. I. Brežněv fekl: "Spolu s hospodáfstvím zahrnuje perspektivní plánování
i další stránky rozvoje spoleénosti. Vždyť cílem socialismu je uspokojovat také sociální, kulturní a morální potfeby
lidí". (L. I. Brežněv, Projevy a stati 1972-1974).
Sociální a ekonomické procesy jsou nerozluéně spojeny, vzájemně se prolínají a navazují na sebe. Usnesením
vlády ČSSR é. 59/1980 byly schváleny zásady a hlavní úkoly plánovitéhofízení kádrového, personálního a sociálního
rozvoje pro období 7. pětiletého plánu. Sociální plánování se stává pevnou souéástí celého systému plánování rozvoje
naší spoleénosti a bude mít stále významnější úlohu na úrovni oborů, podniků a pracovních kolektivů. Plány sociál
ního rozvoje pfi jejich důkladné pfípravě a průběžné kontrole mohou pozitivně působit na vytváfení vhodných pra
covních podmínek, pracovní splokojenost a tím i soudržnost lidí - to vše je důležité pro zvyšování produktivity
práce. Hlavním cílem sociálního plánování na této úrovni musí být mobilizace všech zdrojů ve prospěch růstu výkon
nosti naší ekonomiky a efektivnosti práce lidí i pozitivní formování socialistického způsobu života.

Na' základě dříve citovaného vládního usnesení
č. 59/1980 jsme i v našem resortu přistoupili k tvorbě
programu kádrového, personálního a sociálního roz
voje, který navazuje na dlouhodobý komplexní pro
gram technickoekonomického rozvoje resortu. Sou
časně byly na ČÚGK i na nižších článcích řízení
zpracovány pětileté a roční plány přípravy kádrů,
personálního a sociálního rozvoje jako součásti hospo
dářských plánů orgánů a organizací. Jimi se vytvá
řejí předpoklady pro postupné řešení dosud otevře
ných otázek v sociální oblasti i podmínky pro to, aby
pracovníci mohli, uměli a chtěli efektivně plnit
pracovní úkoly.
Přínosem nového pojetí kádrového, personálního
a sociálního rozvoje je především integrace všech
těchto tří rozhodujících oblastí, neboť výsledky práce
každého tohoto úseku se vzájemně podmiňují, ovliv
ňují a doplňují.
Za uplynulé období 7. PLP bylo dosaženo v oblasti
sociálního rozvoje resortu ČÚGK již dílčích výsledků.

Oblasti zlepšování pracovních podmínek
Přesto, že investiční výstavba středisek geodézie
nemá sociální charakter, má v ročních plánech PKPSR
podniků významné místo, neboť výstavba i moderni
zace těchto objektů středisek geodézie výrazně zlep
šuje pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměst
nanců.

Byla postavena nová střediska geodézie např. v Pří
brami, Jindřichově Hradci, Jihlavě atd., pokračuje
výstavba středisek geodézie jako např. v Trutnově,
Karlových Varech, připravuje se zahájení výstavby
v Ústí n. L. atd. Nový objekt technologických služeb
byl postaven Geodézií, n. p., Opava. Vedle této nové
výstavby byla provedena rekonstrukce a modernizace
nevyhovujících, zastaralých pracovišť Geodézie, n. p.,

Praha, Geodézie, n. p., Brno, bývalé Kartografie,
n. p., Praha, přístavba středisek geodézie v Hodoníně
a v Litoměřicích.
Na všech pracovištích byly průběžně prováděny
běžné úpravy pracovního prostředí k prohlubování
bezpečnosti práce a zlepšování pracovních podmínek.
V rámci ekonomických možností jednotlivých organi
zací byla zlepšována i estetická úroveň pracovišť.
K důležitým úsekům práce v sociální oblasti patří
péče o zdraví. Přes příznivý vývoj v oblasti pracovní
úrazovosti existují dlouhodobé problémy. Žádná
organizace nemá vlastní lékařské závodní zařízení.
Většina z nich obtížně zajišťuje preventivní lékařské
prohlídky pro pracovníky, kteří jsou při práci vysta
veni zvýšenému nebezpečí poškození zdraví. Jejich
požadavky na hromadné provádění zdravotních pro
hlídek jsou příslušnými oúNz často odmítány.
Významným úsekem je zlepšování pracovních pod
mínek pracovníků na polních měřických pracích_
Úroveň jednotlivých polních pracovišť je značně roz
dílná, od potřebného vybavení na uspokojivé úrovni
po naprosto nevyhovující.
Vážným problémem je zajišťování vhodných objek
tů pro ubytovny a pracoviště v terénu. K dispozici
jsou zpravidla pro tyto potřeby nevyhovující objekty,
v nichž provádění úprav není možné. V současné době
se hleda řešení využitím obytných "buněk", obdobně
jako ve stavebnictví.
V uplynulých dvou letech se podařilo v oblasti péče
, o pracující výrazně zlepšit úroveň závodního stravo
vání. Organizace byly v souvislosti s novou výstavbou
nebo rekonstrukcí orientovány na zřizování jídelen,
do kterých by byla strava dovážena na základě hospo
dářských smluv s RaJ podle "Zásad pro využití kapa
cit restauračního stravování", které vydalo MO ČSR
v dohodě s Českou odborovou radou a jejichž využití
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přispělo k zajišťování teplé stravy pro zaměstnance.
Vlivem rozptýlenosti pracovišť a lidí není efektivní
budovat vlastní závodní stravovací zařízcní.
K vlastní~ jídelnám s dovozem tcplé stravy v Geo
dézii, n. p.; Ceské Budčjovice a ve Výzkumném ústavu
geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdi
bech přibyly další v Gcodézii, n. p., Opava a v Geodé
zii, n. p., Liberec. Jmenované organizace uzavřely
RaJ hospodáí'ské smlouvy podle zásad závodního
stravování v. zař'ízeních restauračního stravování.
Geodézie, h. p., Pardubice zajišťuje závodní sti'avování
na základě hospodářské smlouvy uzaví'ené s MNV,
který vlastní závodní jídelnu, i když bylo nutno za
jistit pracovní sílu do závodní kuchyně. Stejně má
závodní. sttávování pro své zaměstnance v závodní
jídelně jiné organizace zajištčno ČÚGK a Gcodézie,
n. p., Praha. Geodetický a kartografický podnik v Pra
ze, n. p., využívá k zajištění závodního stravování
tří forem přes slo;\itost a pracnost s tím spojenou.
Uzawel hospodářskou smlouvu na stravování v zá
vddní jídelně s jinou organizací, s Ra,) a v nezbytných
případech používá i stravenek v zařízeních RaJ.

s:

Oblasti zJepšovánÍ životních podmínek

pracovníků

IDavní pozornost byla ve všech organizacích věno
vána zejména řcšení bytových problémů, získávání
míst pro děti v předškolních zařízeních, úpravám
I,k rozšiřování rekreačních zař'ízení, organizaci kulturní
a sportovní činnosti apod.
V bytové problematice nedostatek bytů řeší většina
organizací aktivní podporou individuální a družstevní
l:Jytové výstavby, poskytováním finančních půjček,
:l!apůjčovánÍm dopravních prostř·edků. Nadále však
2;ůstává otázka přidělování bytů stále aktuální, neboť
do resortu ročně přichází cca 120 mladých odborníkú
~e škol, kteří chtějí založit rodinu.

L.: Sociální roZ1JO; ...

Všechny organizace resortu věnují značnou pozor
nost zajišťování potřebných míst v předškolních za
řízcních, na jejichž provoz přispívají úměrnou část
kou. Něktcré podniky kromě finančního příspěvku
převzaly nad těmito zařízeními patronát, v jehož rámci
jim poskytují potřebnou pomoc. Požadavky na umi
sťování dětí v předškolních zař'ízeních jsou uspoko
jovány.
Dobrých výsledků je dosahováno na úseku sportovní
a rekreační činnosti. Každoročnč jsou v rámci resortu
organizovány sportovní akce, z nichž největší popula
ritu si získaly "Geodetická 25 a 50", automobilová
soutč;\ "Geodézie Rallye", resortní př'ebory ve střelbě,
Dukelský závod branné zdatnosti, přebory ve stolním
tenise a odbíjené a další.
Na úseku závodní rekreace se ve vyšší míře vyllžívá
mezipodnikové výměny rekreačních poukazú v rámci
resortu. Nové rekreační objekty byly vybudovány
Geodézií České Budějovice v Jenišově u Lipenské
př'ehrady a Geodézie, n. p., Brno dala od 1. července
198:3 do provozu nové školicí, výchovné a rekreační
středisko na Čeřínku u ,Jihlavy. Geodézie, n. p.,
Plzeň dokončuje rekonstrukci svého rekreačního za
řízení v Železné Rudě.
Z uvedeného vyplývá, že hospodářské organizace
věnovaly odpovídající
pozornost sociální oblasti
a i když nebyla dosud provedena analýza dosažených
výsledků ze všech hledisek, ukazují se příznivé ten
dence ve stabilizaci pracovníků a dosahovaných pra
eovníeh výsledeíeh. Dosažené úspěchy budou i nadále
rozvíjeny a plány soeiálního rozvoje organicky sjed
nocovány s ekonomickým plánováním s cílem dosáh
nout jejich provázanosti, podmíněnosti a zaj istit tak
komplexní rozvoj pracovních sil.
Lenka M ěchumvá .
KPOČÚGK

Tlakováhysterese U křemenných
gravimetrů a její vliv na přesnost
tíhových měření
.

Ing. Karel Diviš, es.c.,
Geodetický a kartografický podnik
v Praze, n. p.

528.563:530.152.1

1. Úvod
Při tlakových zkouškách gravimetrú vVorden a Sharpe
tScintrex) byla zjištěna závislost čtení gravimetru
na změnách tlaku vzduehu 14-6, 8-9].
Gravimetry reagují na tlakové změny analogicky
jako pružnophstické hmoty. Pružná deformaee vy
volává změnu čtení gravimetru, nepružná složka
deformace má za následek vznik "dobíhání" a hystere
se. Dobíhání časem vymizí a lze je vyloučit již při
vlastním měření tak, že čtení gravimetru provedeme
až po určité dostatpčně dlouhé dohě po skončené změně
tlaku [9]. Tento jev hyl ph zpracování vzat v úvahu
a dále se jím v této prác:i ne budeme zabývat. Zaměř'íme

se na studium hysterese, která představuje trvalou
složku pružnoplastické deformace a projevuje se ne
př'íznivě při určování tlakovýc:h oprav pH měření gra
vimetry.
Bylo pou;\ito výsledkú tlakových zkoušek gra vimetrů
Worden č. 961, 978 a 981, Sharpe č. ln, 174G a 280G,
Seintrex Č. :323 a 374 v letech 1979-1981. Všechny
zkoušky byly provedeny v tlakové komoře ČKD
instalované v laboratoři Ústavu leteckého zdravot
nictví v Praze [9]. Gravimetry Sharpe č. 174G, 280G
a Worden č. 961,978 a 981 hyly při zkouškách termo
statovány. Zpracování výsledkú všech zkoušek včetně
grafického znázornění hylo provedeno na počíta6i
HP 9830A [9]. Př'edpokládá se, že slapové změny tího
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T'

g

la bod T) začne působit pružný prvek Hk a čtení
gravimetru sleduje přímku TO'. Bodu obratu O' odpo
vídá mezní hodnota tlaku Pm. Při opětném menšování
tlaku (odlehčování) předpokládáme, že změna čtení
probíhá symetricky po dráze O'T'O, OT = O'T'.
V případě tohoto modelu vzniká tzv. kosodélníková
hysterese.

o'

Při

změně

vzestupné

(2a)

Lig'

tlaku je

< Pl'
P > PT,

pro P

O

=

změna čtení

Llg' = b'(p - PT),
a

při

změny

sestupné fázi

tlaku

(2b) Llg" = b"Pm pro (Pm - PT)
Lig" = b"p

.....

o

o, P.. 

T
Obr.la

vého zrychlení a vliv pozvolných přirozených změn
atmosférického tlaku v laboratoři a teploty vzduchu
byly v průběhu každé zkoušky (4-5 hodin) elimino
vány křivkou chodu ve tvaru regresního polynomu
3. stupně.

<

r

Llg'

r

~ Lig", = ~ bk(Pk -

=

k=1

2. Hysterese
vyloučení chodu gravimetru a dobíhání je z výsled
tlakových zkoušek patrné (viz dále), že při cyklic
kých změnách tlaku vzduchu sleduje čtení gravimetru
jednu křivku při vzestupné a jinou křivku při sestupné
fázi změn. Obě křivky se uzavírají v hystercslú smyč
ku.
K vysvětlení vzniku hystcrese použijeme analogie
s reologickými modely fl -3]. Přetvárnému diagramu
e = f(a), znázorňujícímu závislost přetvoření (defor
mace) s na napětí a bude odpovídat závislost Lig =
= F(p) čtení gravimetru na atmosférickém tlaku
p.p"-'a,Llg"-'s.
Předpokládá se, že gravimetr má vůči kladným
i záporným tlakovým změnám stejné mechanické
do
vlastnosti. Pro jednoduchost umístíme počátek
bodu obratu tlakových změn. Uvedeme několik mode
lů pro chování gravimetru.

Po

Maximální
bude pak

n

Lig"

=

=

bp,

odpovídající bodu obratu O',
n

Llgk = ~ b",(p", - Jh-I) = bprn

1<:=1

k=1

Při odlehčování předpokládáme, že deformace pro
bíhá symetricky ve stejném pořadí jako při zatěžovánÍ.
Vobr. lb je OTl = O'T~, OTl II O'T~; T IT 2 = T~T~,
T I T 2 11 T~T~; ... ; TrI_IO' = T~-IO, Tn_IO' li T~_IO.
Pro sestupnou větev je průběžná změna čtení odpoví
dající lomovému hodu T; dána výrazem

T; o

2,6g

1. Gravimetr se chová jako Hookova ideální pruzna
hmota. Čtení gravimetru sleduje při vzestupných změ
nách tlaku vzduchu přímku 00' a při sestupných změ
nách se vrací po přímoe 0'0 (ohl'. la). V obou přípa
dech je změna čtení dána vztahcm

Lig

~

Pk-l)'

k=1

změna čtení,

ků

°

(Pm -- Pl'), b' = b" .

3. Gravimetr reaguje na tlakové změny jako složená
pružnotvárná(pružnoplastická)hmota SPT = StVl 
- Hk l - StV 2 - Hk 2 - .•• - St V,,, složená z n
pružných a n plastických prvků (ohl'. lb). Přetvárný
diagram je tvořen lomenou čarou, která odpovídá
postupnému překonávání tření (mezí plasticity) jed
notlivých prvků StV.
Např. r-tému lomovému bodu T r bude odpovídat prů
běžná změna čtení gravimetru
(3a)

(1)

pro P

<P

,

/

,
,,

b,,-, l/E,

kde b je konstanta, E je modul pružnosti.
2. Reakce gravimetru je analogická modifikaci jed
noduché pružnotvárné (pružnoplastické) hmoty (obr.
la) PT = StY -Hk-StV. Zpočátku 8e gravimetr
chová jako St. Venantova tvárná (plastická) látka.
čtení gravimetru se nemění. Po dosažení meze plasti
city (Jl' (překonání tření), jíž odpovídá tlak Pl' (na obr.
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15

t

(~ms)

10

přetvárnosti

(koeficientu b) a nekonečně mnoho mezí
plasticity. Vztahy (3a, b) př'cjdou na integrální tvar.
Pro rostoucí tlak je změna čtení

SCIHTREX č.3711

lICJ 1
.,~.

'" •• '.. ••••••

.
• '"

.

•
......
.

...... ....

••••••••

p

(4a)

Sb(p) dp

LIg' =

o

'1

a pro klesající tlak
p

II

10
I

12 A l(h)

(4b)

--r

(5)

Obr. 2: Časový pn"tběh čtení gravimetru Scintrex Č. 374
tla7,'u vzduchu v rozsahu Po ±
ct: 20 kPa, Po = 96 kPa, L1p/L1t = 2 kPa/min.

r

Llgn

+ ~ bk(Pk -

+ J b(p) dp.

LIg

=

ao

+ alP + a2p2 + a3p3 + a4p4 + ... ,

kde při stejných mechanických vlastnostech pro ros
toucí a klesající tlak se uplatní pouze liché mocniny
t,laku.
Skutečnému průběhu hysteresní smyčky nejlépe
odpovídá model 4. Hysterese byla určena pro jednotli
vé gravimetry na základě výsledků zkoušek přístrojů
v tlakové komoře ze stupňovitých změn tlaku.Typický
průbčh jednoho typu experimentu je znázorněn na
obr. 2, kde je kromě průběhu relativního tlaku
vzduchu v komoře LIp = p - Po (Po je hodnota tlaku
na základní hladině) uveden i průběh odpovídajících
čtení gravimetru Scintrex Č. 374.
Změny čtení při vzestupných a sestupných změnách
tlaku byly aproximovány kubickými parabolami

při stupňovitých změnách

=

bpm

Vhodným způsobem vyjádření přetvárné závislosti
pro pružnotvárné látky je např. mocninnou řadou

+

LIg/!

=

Pm

20
10
AP
(kPa
)10o
-20

(3b)

LIg"

Pn)'

k~l

Lomové body přetvárného diagramu odpovídají
náhlé změně modulu přetvárnosti (koeficientu bl.
To je charakteristické pro složené pružnotvárné hmoty
bez zpevnění nebo s přímkovým zpevněním LIJ.
4. Pro složené pružnotvárné hmoty s plynulým zpev
něním jc charakteristická plynulá změna modulu

(6)

LIg

=

g-

go

+ a (p 2

a o + al(p - Po)
PO)2 + ajp - Po)3,

=

+

Ag
(um š2)

6'
WORDEN č.961
+~g

4

4 (um S-2)

2t#

2
-20

Ap(kPa)

I

/' I L
T7

-2
-4

-4

-6

I
Obr. 3a: Hysteresní

smyčky při

cyklických

změnách

tlaku vzduchu v rozsahu 96 ± 10 kPa a 96 ± 20 kPa
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ročník

vytvářejícími hysteresní msyčky znázorněné na obr.
3a-d. Z průběhu hysteresních smyček při větších
tlakových rozdílech bodů obratu je patrné, že čtení
gravimetru se mění po překonání plastické deformace
téměř lineárně. Přechod ze vzestupné do sestupné
lineární změny je plynulý. Tlakové poruchy v téměř
přímých částech smyčky aproximujeme vztahem

(7)

LIg

=

ao

+ a(p -

Koeficient a je charakteristický pro každý gravi
metr a při zvětšování celkového tlakového rozdílu
se nemění. Platí ar = alf. Hodnoty koeficientů a', alf
byly určeny pro jednotlivé přístroje ze stupňovitých
změn tlaku v rozsahu 96 ± 10 kPa a 96 ± 20 kPa.
Část výsledků je uvedena v tab. 1. Pro ilustraci je
uveden i grafický průběh přímek (7) pro gravimetr
Worden č. 978 s velkou hysteresí (obr. 4).

Po).

WORDEN

č.978

6

t.q
~ mS-2)

t.g
(um s-2)

4
t.p(kpa)

-20

1'0

-4

-6
Obr. 3b: Hysteresní

smyčky při

cyklických

změnách

SHARPE

g

tlaku vzduchu v rozsahu 96 ± 10 kPa a 96 ± 20 kPa

č.

280 G

-2

2-L(um S )

-20

-10
-2

Obr. 3c: Hysteresní

smyčky při

-2

cyklických

změnách

tlaku vzduchu v rozsahu 96±10 kPa a 96±20 kPa
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SCINTREX č.374
b.g

2+(um S-2)

2 lig
(um S-z)

-10

~~p(kPa)
I

10

-2

-2
Obr. 31: Hys'eresni

smyčky při

cyklických

změnách

3. Závislost hysterese a barometrického koeficientu na
velikosti tlakového rozdílu
Opravené čtení gravimetru go se zpravidla
podle vzt~thu

počítá

go = g - b(p - Po),

(8)

kde g je čtení gravimetru odpovídající tlaku p, b je
tzv. barometrický koeficient. Druhý člen na pravé
straně rovnice (8) představuje barometrickou opravu.
V některých případech se barometrická oprava za
vádí ve tvaru polynomu 2. nebo 3. stupně [4, 9].
Koeficient b se určuje zpravidla z měření gravi
metrem na dvou tlakových hladinách (v bodech ohratu
hysteresní smyčky), pi"ípadně i na několika mcúleh
lých hladinách, přičemž rozdíly čtení gravimetru na
mezilehlé hladinč pE vzestupné a sestupné fázi změny
tlaku se neoprávněně zahrnují do chodu gravimetru.
Tím se určí "páteř" hystercsní smyčky.
Zaveďme si veličinu H = a~' -a~, která představuje
šíř'ku hysteresní smyčky na hladině Po, tj. uprostřed
hysteresní smyčky. Při postupném zmenšování tlako
vého rozdílu koncových hladin se bude zmenšovat
i velikost hysterese H. Současnč se bude měnit i veli
kost koeficientu b. Obecně je

tlaku

vzduch1~

v rozsahu 96±10 kPa a 96±20 kPa

Veličiny H, b do jisté míry závisí na rychlostí tla
kové změny. Z porovnání v.)'slcdků identických zkou
šek provedených při rychlostech 2 a 4 kP~1,/min vy
chází pro pomalejší změny tlaku poněkud větší hod
noty H i b.
K posouzení závislosti obou parametrů hysteresní
smyčky na teplotě máme k dispozici pouze výsledky
zkoušek gravimetrů Sharpe č. 174G a Worden Č, 961,
provedených s vypnutým a zapnutým termostatem.
Výsledky naznačují, že při nižší teplotě přístroje bude
pravděpoboně hysterese větší. U termostatovaných
gravimetrů se touto otázkou není třeba zabývat.

8 1.10 8
II -2
(um s )
5
WORDEN č.978
4

H = H(Llp),

(9)

(10)

b

=

b(Llp),

b < a.

Závislosti (9) a (10) byly vyšetřovány na výsledcích
stupňovitých zmčn tlaku pro rozsahy Po ± 3 kPa,
Po ± 6 kPa, Po ± 10 kPa a Po ± 20 kPa. Nčkteré
v.)'sledky, typické pro oba typy gravimetrů, jsou uve
deny v tab. 2. Vztahy (9) 11 (10) nejsou lineární. U gra
vimetrll s velkou hysteresÍ odvodíme z různě velkých
tlakových rozdílů podstatně rozdílné hodnoty koefi
cientu b. Např. u gravimetru Worden č. 978 při Llp =
= 6 kPa obdržíme b = 0,157 !hm s-2/kPa, při Llp =
= 40 kPa máme b = 0,294 ~m s-2/kPa, což je téměř
dvojnásobek.
Studentovým testem byla podle l7] posouzena sta
tistická významnost rozdílu středních hodnot čtení
gravimetru na obou větvích hystere"mí smyčky při
Llp =
a na všech mezilehlých hladinách. Bylo zjištč.
no, že hysterese II je statisticky významně ruzná
od nuly s rizikem 5 % u všech testovaných gravi

/-4

I~

I /

PCkPa ) I
20

-4
-6

°

metrů,

10

-8
Obr. 4:

Průběh přimek při

a Pm
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Tab. 1
Rozsah tlakových
Gravimetr
Č.

Worden

I

I

Po

a~

961

± 10 kPa

-0,16
0,44
0,355
0,349

a~1

a'

a"

-

a~

978

-l,M
1,53
0,368
0,384
-1,22
1,24
0,304
0,336

a;{

a'

a"
a~
a~1

a'
a"
Sharpo

Č.

a'o

280G

alf

Č.

a~l

374

a~'

a'
alf

a;; v pm

S-i,

0,06
0,04
0,004
0,002
0,15
0,02 .
0,013
0,002

1980

-1,57
1,62
0,378
0,388

±
±
±
±

0,03
0,12
0,002
0,008

1980



-

1981

1981

±
±
±
±

-

-0,58
0,52
0,068
0,066
-0,55
0,54
0,082
0,083

± 0,12
± 0,08
± 0,009
± 0,006
± 0,09
± 0,02
± 0,008
± 0,002

-

měřeni

±
±
±
±
±
±
±
±

-0,52
0,52
0,115
0,105

-

Rok

-0,16
0,41
0,350
0,346
-0,38
0,40
0,374
0,338

-

-

af{
a'
alf

I

± 20 kPa

0,13
0,09
0,026
0,020

--

a~

a~,

±
±
±
±

-

a"o

a'
Scintrex

0,10
0,03
0,018
0,005

-

a'
a"
Č.

Po

I

-

a~
a~f

Worden

±
±
±
±

změn

0,05
0,001
0,005
0,0001

1981

1980

1981

a', alf v pm s-2/kPa.

Tab. 2
Gravimetr
Č.

Worden

Worden

Sharpe

Č.

Č.

I

961

978

280G

Scintrox 374

I

Ap
kPa

Rychlost
změny

(kPa/min)

±3
±6
±10
±10
±10
±20
±20
±20

4
4
4
4
2
4
2
4

±3
±6
±10
±10
±10
±20
±20

4
4
4
4
2
4
2

±10
±10
±20

4
4
4

±3
±6
±10
±1O
±20
±20
±20

4
4
4
4
4
2
4

I Počet cyklú

I

0,273
0,286
0,317
0,308
0,325
0,336
0,338
0,338

±
±
±
±
±
±
±
±

2
1
2
4
4

0,71
1,29
2,57
1,89
2,48
3,59
3,14

0,157
0,189
0,199
0,235
0,237
0,271
0,316

± 0,048
± 0,001
± 0,014
± 0,0003
± 0,006
± 0,020
± 0,008

1
2
4

0,40
0,04
1,03

0,051
0,030 ± 0,001
0,084 ± 0,005

1
1
2

0,03
0,08
0,07
0,16
1,05
1,07
0,77

0,010
0,029
0,029
0,039
0,056
0,045.
0,043

I

2
1
2
4
4
6
I
I

I

b

(pm s-'/kPa)

0,48
0,78
0,46
0,82
0,80
0,80
0,85
0,85

1

I

.

H

(pm s -')

I Rok měřeni

0,034
0,013
0,005
0,013
0,014
0,018
0,006
0,006

1980
1980
1981
1980
1980
1981
1980
1979
1980
1980
1981
1980
1980
1981
1980

I

1981
1981.
1981

--_._-

I

4
4
6
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±
±
±
±
±
±
±

0,01l
0,001
0,010
0,003
0,000
0,002
0,001

I
,

1980
1980
1981
1980
1981
1980
1979
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Tab. 3

I

Rozsah tlakových

Gravimetr

20 kPa

I
Sharpe č. 173
Sharpe č. 174G
Sharpe č. 280G
Scintrex č. 323
Scintrex č. 374
Wordcn č. 961
Worden č. 978
Worden č. 981

PT

IOYmao:

5,2

-

-

I H/2
-

0,52

0,36

-

2,3

-

1,7
7,7

-

-

0,21

0,15

0,55
1,71

0,35
1,16

-

-

I

změn

40 kPa

PT

I JYmao:l

H/2

15,5
5,8
9,5
3,0
14,8
1,9
8,3
0,5

0.45
0,70
0,79
0,29
0,71
0,65
2,47
0,21

0,36
0,40
0,52
0,18
0,48
0,42
1,68
0,12

--

Tlak PT je uveden v kPa, ogmax a H v /-lm

měření v horském nebo členitém terénu dáme před
nost gravimetrům s malou hysteresí nebo takovým,
u kterých hysterese při malých tlakových rozdílech
VyllŮzí (např. Sharpe č. 280G a Scintrex č. 374, viz
obr. 3). O tom, zda je lépe pro daný gravimetr tlakové
opravy zavádět nebo nezavádět rozhodneme na zá
kladě výsledků zevrubných tlakových ,.;koušek.
Zvláštním případem jsou letecká tíhová měření, ph
kterých se transport přístrojů provádí ve velkých výš
kách nad terénem (2000-3000 ml, a to v letadlech
nebo vrtulnících bez zařízení pro vyrovnávání tlaku.
Barometrická hysterese se v tlakové opravě neuplatní,
neboť se k měřickému bodu na letišti blížíme vždy
po vzestupné části hysteresní smyčky. Pro výpočet

8- 2 •

4. Odhad chyby barometrické opravy způsobené hysteresí

o

I
Tlakové zkoušky prokázaly existenci hysterese u všech
testovaných gravimetrů. Různé případy hysterese
jsou uvedeny na obr. 3, kde jsou znázorněny hysteresní
smyčky pro celkový tlakový rozdíl 20 a 40 kPa. Tvar
hysteresní smyčky je pro každý gravimetr kvantita
tivně jiný a závisí na vzájemném poměru pružné
a plastické složky deformace a na velikosti celkového
tlakového rozdílu. U gravimetrů s velkým vnitřním
třením je hysteresní smyčka více rozevřená ve směru
osy Lip. Větší pružná deformace se projevuje větší
hodnotou koeficientů a, b (u všech testovaných gravi
metrů Worden).
Protože hysteresé a tím i barometrický koeficient
(nebo koeficienty polynomu vyššího stupně) závisí
značně na velikosti tlakového rozdílu bodů obratu,
dopustíme se při aplikaci barometrických oprav na
měření gravimetrem určité chyby bg. Velikost této
chyby si odvodíme pro model kosodélníkové hysterese
(obr. la, model 2), u kterého chyba og dosahuje nej
větší hodnoty pro kritický tlak PT
(ll)
(12)
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=
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Barometrické opravy se zpravidla urcuJI z merení
v tlakových komorách pro příliš velké tlakové rozdíly,
které se běžně při pozemním měření gravimetry ne
vyskytují. Pro správnou aplikaci těchto oprav je tře
ba studovat chování jednotlivých gravimetrů za růz
ných podmínek tlakových změn. Pro přesná tíhová

..-_0 - 

____________ 0 _____________ _

01
10

Závěr

-- -

10

.-

H/a'.

0-

..--

- o ..- -

o

= bPT,

V bodech obratu O, O' je Ofl = O. V případě, že
Pm < PT, zvrhne se hysteresní smyčka v úsečku na ose
P, tj. čtení gravimetru se nemění. Aplikace baro
metrické opravy je v tomto případě chybná.
Ve skutečných případech hysterese bude H/2 <
< oflmax < bpT. Pro ilustraci jsou v tab. 3 sestaveny
hodnoty veličin PT, ogrnax a H/2 pro cyklické změny
tlaku v rozsahu 20 a 40 kPa a pro všechny testované
gravimetry. V řadě případů velikost chyby oflmax něko
likanásobně převyšuje vnitřní měřickou přesnost gra
vimetrů kolem 0,1 {lm S-2 u gravimetrů Sharpe (Scint.
rex) a 0,15 {lm S-2 u gravimetrů Worden.

5.

a

C-í--O-
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Obr. 5: Ohod gravimetru Worden č. 978 při leteckých
měřeních v roce 1979: aj 22. 8. Budapest--Bratislava,
výšlca letu 1500 mJ bJ 21. 8. Budapest-BratislfJva,
1500 m,· cJ 10. 8. Zilina-Bratislava, 1500 m; dJ Ziti
na-Bratislava 11.8.,1500 m; eJ 4.9. Vidin-Michajlov
grad, 2000 m. Hodnotyg jsou uvedeny v p.m s-O
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opravy použijeme koeficientu a, který vyjadiuje sklon
prímé části hysteresrn smyčky. Je však treba mít na
pameti, že první merern na výchozím bode v prípade,
že použijeme pozemního transportu, se muže od ostat
ních merení na témže bode Mit v nepríznivém prí
pade až o hodnotu hysterese H (obr. S). Z téhož du
vodu nebylo do zpracování tlakových zkoušek brán0
první merení na základní hladine Po'
K dosažení žádaného zvýšení presnosti tíhových
merení je treba provést zevrubné tlakové zkoušky
gravimetru v barokomorách. Na základe výsledku
techto zkoušek rozhodneme, jakého barometrického
koeficientu pro daný typ tíhových merení použijeme
a zda je lépe barometrickou opravu zavádet či naopak.
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1. Úvod
V práci [19] autor pekne traktoval zaujímavú a stále
veľmi aktuálnu problematiku niektorých digitálnych
modelov topografických plôch. Dotkol sa v nej pri
márnych a sekundárnych polí a okrem iných výsled
kov ukázal postup na výpočet a kresbu vrstevníc.
Škoda, že cenné výsledky nekonfrontoval s výsledkami
aspoň niektorých doterajších prác u nás, a to priamo
prác [13, 14, 15], v ktorých bola rozpracovaná proble
matika autorom uvádzaného výpočtu aproximáciou
funkcie dvoch premenných, ale i ďalších prác [12, 16,
17, 18]. Bola by ďalej veľmi cenná konfrontácia vý
počtu a kresby vrstevníc s výsledkami práce [ll],
dokumentovanými grafickým výstupom z počítača
v podobe farebIl.ej mapovej prílohy. V predloženom
článku pritom citujeme len niektoré práce u nás.
Úplnejšia citácia 59 domácich i zahraničných prác je
uvedená v [8].
Vzhľadom na teoretickú i aplikačnú aktuálnosť
problému, ako i na jeho mterdisciplinárny dosah, na
črtneme v kontexte S niektorými inými prácami
teoretickú koncepciu komplexného digitálneho modelu
terénu (KDMT). Spoločným východiskovým podkla
dom pre digitálny model terénu (DMI) i KDMT je
primárne diskrétne bodové pole (PDBP) výšok i jeho

rozloženie. KDMT má S DMT [13, 14, 15, 16] spoločný
základ, z čoho vyplýva i koncepčná zhoda definícií,
avšak KDMT je oproti DMT koncipovaný teoreticky
širšie tak, aby okrem technickoprojekčného využitia
umožňoval cez
morfometrické parametre reliéfu
(MFPR) i aplikácie v najrôznejších geovedných ako
i iných vedeckotechnických, prírodných a sociálnoeko
nomických disciplínach pracujúcich s priestorovo dife
rencovanými javmi.
V spojitom výškovom poli i v jeho reprezentatívnom
PDBP, ktoré geodet získava priamym meraním, sú
totiž ešte obsiahnuté, zdanlivo už pre neho nezaujíma
vé, mnohé ďalšie cenné informácie v podobeMFPR.
Tieto je pritom možné výpočtom priamo získať z PDBP
výšok. Ide o nasledujúce základné MFPR: LIZ - rela
tívna výška, YN - uhol sklonu reliéfu v smerespádnic,
AN - orientácia (expozícia) reliéfu voči svetovým
stranám, ro ~ normálová krivosť reliéfu, Kr - hori
zontálna krivosť reliéfu, FfFxx, F KX , FKK, F XK ~ for
my reliéfu s členitosťou reliéfu, atď. Pritom sú na
PDBP cez uvedené MFPR ešte matematicky viazané
nmohéďalšie polohové informácie, slúžiace ako vstup
né údaje pri riešení najrôznejších priestorových úloh
S priamym možným výstupom na mapu. Ako príklad
ukážme nasledujúce kartografické vyjadrenie poloho7;
vých informácií viazaných na MFPR: vyjadrenie
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a všetkých mierok pre riadiace, urbanistické, územno
plánovacie, projekčné ale i vedecké a iné potreby, do
ktorej by mohla patriť i edícia morfometrických máp
všetkých mierok plnoautomatizovane spracovaných
z PDBP na základe KDMT. Vysoko aktuálna je preto
z celospoločenského hľadiska realizácia vhodného
integrovaného informačného systému o území, ktorého
súčasťou by mal byť i KDMT umožňujúci z PDBP
popri všetkých inžinierskych výstupoch i priame
a bezprostredné získanie MFPR a na ne funkčne
viazané ďalšie informácie. V súvislosti s tým by bolo
užitočné porovnať dotejrašie výsledky v DMT v ČSSR,
prípadne ich podľa možnosti navzájom programovo

b
Obr. 1

prepojiť.

úplnej časovej a uhlovej dynamiky oslnenia reliéfu,
priestorového a časového rozloženia príkonu slnečnej
energie v jouloch, zatienenia reliéfu pred rádiotelevíz
nym signálom, priestorového rozloženia šírenia hluku
pozdÍž komunikácií, kartografické modelovanie voľby
trás komunikácií na základe zadaných cestných para
metrov v závislosti na MFPR atď. Zároveň sú však na
MFPR viazané ešte mnohé ďalšie priestorovo lokali
zované javy v geoekológii krajiny, ako napr. priestoro
vé rozloženie a vzájomné zastúpenie rôznych druhov
rastlín, ako i ich vzájomná koncentrácia v závislosti
na MFPR, závislosť prírastku biomasy u rastlinných
systémov na MFPR, závislosť intenzity svahovej mo
delácie na MFPR, do ktorej patrí i erózia pôd podmie
nená človekom atď. Tu už väčšinou ide o sprostredko
vané závislosti v geoekológii krajiny cez jej dalšie
zložky, o tzv. viacnásobné závislosti na MFPR.
Uvedené viacnásobné priestorové rozloženie rôz
nych závislostí vzhľadom na MFPR je však iba malou
ukážkou z veľkého množstva priestorových závislostí
v krajine, tvoriacich tzv. štruktúru krajiny, uvažova
nej ako priestorový systém SG [6, 9, lOj. Jeho základné
autonómne subsystémy SAO - socioekonomická sféra
a SPG - fyzicko geografická sféra sú v interakcii
SAG ~ SPG, ktorá vyjadruje vplyv človeka na krajinu
vo forme vnášania porúch do krajiny a vplyv krajiny
na človeka. Z kartografického hľadiska boli SG, SAG,
SPG načrtnuté v prácach [9, 10].
Problém stále väčších porúch v krajinea ich priesto
rového rozloženia spôsobených človekom, vyvoláva
stále naliehavejšie nutnosť citlivého geoekologického
prístupu v operatívnom riadení a rozhodovaní v oblasti
využívania krajiny, a to na všetkých úrovniach riadia
ceho aparátu.
I keď sa tento fakt nemusí zdať pre geodeta z hľa
diska jeho cieľa dôležitým, napriek tomu môže byť
pre neho, ale i pre rezort geodézie a kartografie apli
kačne kartograficky zaujímavým, lebo ukazuje širší
interdisciplinárny dosah jeho práce. Znalosť tohoto
problému umožňuje potom medzi iným i hlbšie pocho
penie spoločenského významu vlastnej práce s prípad
ným dôsledkom na jej koncepciu.
Tak napríklad riadenie a rozhodovanie hospodárskej
činnosti z hľadiska využívania krajiny nieje možné
bez náležitej kartografickej dokumentácie v prísluš
ných mierkach a rozlišovacích úrovniach v závislosti
od hierarchickej úrovne príslušných zložiek riadiaceho
aparátu. Z tohto hľadiska je zaujímavý problém pruž
nej edície a spracovania máp najrôznejšieho obsahu

Šriší význam množiny MFPR v podstate spočíva
v tom, že zemský reliéf je súčasťou systému SG, a to
ako zvláštny subsystém SRF [3, 6, 8, 9, 10], ktorý cez
svoje MFPR vplýva na priestorovú diferenciáciu
geoek6logických procesov v krajine. Možno ho mod~
lovať pomocou KDMT, a to buď s uvažovaným
časovým parametrom v tzv. geologicko-geografickej
časovej škále, kedy uvažujeme aj vplyv SAG, SPG na
SRP a naopak (obr. la), alebo ho je možné modelovať
s vylúčením časového parametra z KDMT v tzv.
inžmierskej časovej škále v intervale LIT o rozsahu 150
až 200 rokov, kedy uvažujeme iba vplyv SRP na S.w,
Spo ale nie opačne (obr. lb). V tejto práci uvedieme
teoretickú koncepciu KDMT bez časového parametra
T, kým problém časového parametra T a jeho vylú
čenia iba stručne' načrtneme s odvolaním sa na prácu
[20]. Zároveň nadviažeme na práce [9, 10], v ktorých
bol vyjadrený problém zobrazenia systému Spo
a usporiadanej množiny polohovo určených stavových
veličín ZPG(ep, A, T) na referenčnej gulovej ploche
(RGP), kde ep - zemepisná šírka, A- zemepisná dlžka,
T - časový parameter. Preto v nadväznosti na práce
[9, 10, 20] teraz iba výsledne uveďme, že priestorové
rozloženie výšok ki. bodov A~[ki" (ep;, Ai)] nad RGP
tvoriacich reliéf, môžeme vzhľadom na usporiadanú
množinu polohovo a časovo určených stavových veli
Mn ZPG(ep, A, T) systému SPG vyjadriť v tvare všeobec
nej funkcie
(l)
k = h[ZPG (ep, A, T)],
v ktorej množina ZPG (ep, A, T) je uvažovaná ako uspo
riadaná množina nezávisle premenných, na ktorých
v každom bode Ai(epi, Ab) i = l, 2, ... , RGP závisí
veľkosť nadmorskej výšky k. Podrobne pozri prácu
[20]. Skalárnou bázou (l) je RGP. Zmena výšky k
podľa času T pre každý uvažovaný bod Ai (ep" Ai)
na RGP bude potom vyjadrená v tvare
akí
aT

aiR [ZPG (ep, A, T)]
aT

(2)

Ak namiesto ak./aT uvažujeme konečne veľkú zmenu
Llk/LlT, kde LIT = 200 rokova pre Llk podľa práce [20}
platí že v priemere Llk < 7 cm, potom pre mapu
mierky l : M, (.ili = 5000) mierková veľkosť LI kM veli
činy !lk bude LlkM < 0,014 mm, v dôsledku čoho pre
všetky mierkové čísla M > 5000 môžeme pre LI T <
< 200 rokov položiť v (2) aki/aT = O.
To znamená, že v rozmezí časového intervalu LI T ~
< 200 rokov je mierková zmena veličiny kM o Llkjlf
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ročník

tak malá, že v mapách mierok l : .111 > 5000 môžeme
časový párameter T vylúčiť a pre výškové pole na
RGP môžeme namiesto funkcie (l) uvažovať funkciu

k

F (rp, A),

=

k

E

(kmin> k rna.,>,

(3)

v ktorej je veličina k uvažovaná už iba ako funkcia

polohy rp, A na RGP. Ak podľa prác [9, lOJ uvažujeme
úplnú operáciu zobrazenia bodového poľa (3) z RGP
do zobrazovacieho priestoru uvažovaného v súradni
covej sústave <O, x, y, z), v ktorej rovina (x, y) tvorí
skalárnu bázu, prIčom výšky k sa bez zmeny zobrazia
do skalárov z(k; :-+ Zi), potom na miesto funkcie (3)
uvažujeme v zobrazovacom priestore funkciu
z = z(x, y),

x

fI(rp, A),

=

y = f2(rp, A).

(4)

Predpokladáme, že v. skalárnej báze (x, y) je dÍžkové
skreslenie veľmi blízke jednej. Podrobné vymedzenie
podmienok pozri v práci [20J.

2.

Stručné vyjadrenie
poľa výšok

Označme

MFPR zo spojitého skalárneho

parciálne derivácie funkcie (4) v tvare
oz

Tx =

oZ

z"'

02Z

'ay

= Zy,

02Z
:l2
vy

OX2

= z"""

02Z

=

~ = ZXU'

Zyy,

(5)

vX. vy

Gradientové pole výšok výškového poľa (4) je potom
podľa prác [l, 3J vyjadrené vzťahom
grad z = zx(x, y)
jeho skalárne pole Igrad

zl

j

+ Zy(x, y)j,

(6)

je vyjadrené vzťahom

Igrad zl = tg YN = V[zx(X, y)J2

+ [Zy(x, y)J2

(7)

a skalárne pole smerov AN gradientov výšok je vy
jadrené vzťahom
tg AN

=

zx(x,y)
(
) ' cos AN =
Zy x,y

-z.,
z; + z;

V- ,

-zv

sin AN

=

Vzi + z~

(8)

Kr

=

+ 2zxuz.,zu + ZVy + z;
(zi + z;) V(l + zi + Z;)3

z",.,z;

-ZxxZy2

.

+ 2zxuZxzjJ -

V( z.,'+ z;;)
2

'I

3

2

Zo:

11

+ Zy
2

2

2

l+zx+zjJ

Ak každému bodu A; (Xi' yi' Zi) priradíme podľa
prác [3, 8J jeho tzv. "fázový priestor" <O, w, Kr> tak,
že počiatok O
A'(xi, Y'i' Zi), potom v každom bode
A; (Xi, Yh Zi) môžeme na základe w, Kr vyjadriť formy
reliéfu F(F""" F kx ' Fkk' FOlk) podľa štyroch kvadrantov
(L, II., III., IV.) fázového priestoru takto:

=

I. Q (w

>

II. Q (w
III. Q (w
IV. Q (w

<
<
>

> O) konvexkonvexné formy F xx'
0, Kr > O)konkávkonvexné formy Fk""
0, Kr < O) konkávkonkávne formy Fkk>
0, Kr < O) konvexkonkávne formy F"'k'
0, Kr

(10)

Fázovým priestorom <O, w, Kr> sú v každom bode
A'(x, y, z) jednoznačne určené aj formy reliéfu s lineár
nymi zložkami w = 0, Kr =
takto:

°

(w > 0, Kr =
(w = 0, KT >
(w < 0, Kr =
(w = 0, Kr <
(w =0, Kr =

O)
O)
O)
O)
O)

konvexlineárne formy FXL,
lineárkonvexné formy F LX ,
konkávlineárne formy FKL'
lineárkonkávne formy FLK'
lineárlineárne formy F LL .

(ll)

Za tvary (ll) môžeme však považovať aj fbrmy podľa
(10) a to tak, že pre hodnoty iwl < IWLI, IKrl <
< I(Kr)LI položíme cv = 0, Kr = 0, kde WL, (KrJL sú
zvolené krajné (limitné) hodnoty v závislosti od zvo
leného cieľa a mierky mapy. Dostávame tak pre spojité
oblasti reliéfu deväť jeho možných foriem. Každému
ľubovoľnému bodu Al/Xi' Yi' Zi) je v jeho fázovom prie
store <O, w, Kr> priradený jeden jeho fázový bod
(Pi)1 [Wi' (Kr)iJ, ktorého poloha v tomto fázovom
priestore kvantitatívne jednoznačne určuje formy relié
fu v bode Ai (Xi' Yi' Zi)'

3. Vybrané ukážky rôznych aplikácií MFPR z hľadiska

KnMT

kde'smerový uhol AN určuje zároveň orientáciu reliéfu
voči svetovým stranám. Veličiny YN, AN sú dôležitý
mi základnými MFPR. Ďalšími veličinami sú podľa
práce [3J normálová krivosť reliéfu w a horizontálna
krivosť reliéfu Kr' tvoriace v skalárnej báze skalárne
polia určené vzťahmi

w=

V

•

srn YN =

,

ZyyZ"2 ,

9)
(

Ukážme najprv význam MFPR pri výpočte a karto
grafickom vyjadrení dynamiky oslnenia reliéfu, ktorá
má už sama o sebe široké interdisciplinárne využitie.
Táto je podľa prác [l, 2J v každom bode Ai (Xi' Yi' Zi)
na reliéfe a pre každý ľubovoľný deň charakterizovaná:
a) časom východu (Tv)J ľubovoľného bodu A; z tieňa
do svetla a časom jeho západu (T.)d zo svetla do tieňa
pre každý deň d = 1,2, ... ,365,
b) dÍžkou oslnenia bodu A; v hodinách (~T)d =
= (T.)d - (Tv)a pre každý jednotlivý deň d = 1,2,
3, ... ,365,
c) časovým rozdelením dÍžky oslnenia ľubovoľného
bodu Al v priebehu každého dňa d, vyjadreným pomo
cou koeficientov qI' q2' kde

qI =

odvodenými v práci [3]. Skalárny w, Kr nadobúdajú
hodnoty w > 0, w = 0, w < O, KT > 0, Kr = 0, Kr <
< O. Reliéf je tak v každom bode A'(x, y, z) charakteri
zovaný MFPR YN' AN, W, Kr' K H·
Poznámka: Z horizontálnej krivosti Kr dostaneme
hlavnú krivosť reliéfu KB = Kr sin YN, kde

q2 =

ql

+

(~TdoP)d
(~T)d

q2 = l, Tp ... ,365,
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Tp (T.)d -

=

(T.)d - Tp
(T.)d- (Tv)ď

(~T odp)d
(~Td)

čas

(T~)d

=

(Tv)d '
(12)

na poludnie v dni d = l, 2,
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d) uhlom dopadu oexp slnečného lúča do bQdu A ~
v časo Ta dnid, kde T E «(Tv)d' (T.)a>, resp. izočiarami
rovnakého uhla dopadu (izalumklínami) oo",p = konšt.
pre zvolené Ta d,
e) extrémnou hodnotou (ooxl')Euhla dopadu slnečného
lúča v ľubovoľnom bode A; na reliéfe pre zvolené
TE «(Tv)d' (T.)a) a d = 1,2, ... ,365, resp. izočiarami
extrémneho uhla dopadu (izalumohrónextrémami) pre
zvolené TE «(Tu)a, (T.)d) a d = l, 2, 3, ... , 365,
f) množstvom (Qcld dopadnutého priameho slnečné
ho žiarenia v jouloch. Výpočet všetkých uvedených
hodnôt i ďalších hodnôt možno podľa prác [l, 2] pre
výškové pole (4) odvodiť zo vzťahu vo vektorovom
tvare
(13)
NL = sin o,,,,p,
kde N(N x ' Ny, N z ) jo vektor normály k topografickej
ploche (4) v bode A~ *(Xi, y;, z;) a L(L"" Ly, L.) je vektor
slnečného lúča určujúci polohu Slnka na oblohe pre
zvolenú deklináciu 019, pričom podľa rl, 2, 3]

~

-Zx(YR

x) -

N" = sinYN cos AN =

Vz; + z; + l

Ny

V~. + + l

=

z",

La:

COS

YN =

+°

S uvedenými ukážkami sa využitie MFPR nevy

4. Modelovanie reliéfu pomocou jeho komplexného
digitálneho modelu
Uvažujme v skalárnej báze (x, y) skúmanú oblasť
s reprezentatívnym PDBPtvoriacmi konečnú a ohra
ničenú množinu bodov

A'

(A~(xr, Y" Zr))~:'l CE

=

=

(13')

kde On, 013' 022' 031' 0 33 sú premenné koeficienty
závislé na ep, 06, T je časový parameter. Rovnica (13)
má vzhľadom na (13') po úprave tvar

II

=

(A~(xu, Yn> Zn)):1'

(17)

r, Zr));:1 C
(A~*(xn, Yn, 7 ))':1

A'* = (A;*(x Y.,

+

-Z",(x, Y) (On cos T

O.

ktorej je na topografickje ploche priradená množina

On cos T
13 , LII =;= -022 sin T ,
Lz = 0 31 cos T
Osa'

=

=

čerpáva.

II

Vz; + z; + l

z(x, y)

\W\ma",.

Z2

l

N. =

teoreticke; ...

Na hodnotách MFPR YN, AN, W, Kr závisí intenzita
svahovej modelácie a hlavne intenzita erózie poľno
hospodárskych pôd. Erózia z hľadiska foriem (10)
dosahuj o maxima v tých častiach Fxx, F XK , v ktorých

-Zy

sin YN sin AN

+ ZR -

y)

ZY(YR -

Náčrt

(16)

=

-z",

=

T.:

Krcho,

2 58

(18)

U

Body PDBP a teda aj body (18) nech sú rozložené
podmienok vyplývajúcich podľa prác [3, 4, 5, 7,
8, ll] z rozdelenia spojitého skalárneho poľa do jed
notlivých singulárnych oblastí Sg; (i = l, 2, .•. , ni),
ktorých centrálnymi bodmi sú lokálne extrémy, tzv.
singulárne izolované body pozitívne skalárneho poľa
(4), na topografickej ploche tzv. vrcholové body,
v ktorých
podľa

+ 013) + Zy022 sin T + 031 cosT -

(13), resp. (13") je súčasne podkladom na vý
celkového množstva Qo slnečného žiarenia na
jednotku plochy na reliéfe, kde

E* =

°

33 , _
-

•

.Il

(13")

sIn u.xP'

Vzťah
počet

(T.}a

(QC)d

=

S In(K cos T - L sin T - Ml dT,
(14)

(Tv}a

Zx(x, y) = O, Zy(x, y)= O,
zxx(x, y) Zyy(x, y) - Z~II(X, y) > O.
Jednotlivé Sg.; sú navzájom od seba oddelené tými orto
gonálnymi trajektóriami vychádzajúcimi zo singulár
nych dvojných bodov poľa, v ktorých

z",(x, y) = O, Zy(x, y) = O,
kde IR - intenzita slnečného žiarenia dopadajúceho na
zx,,,(x, y) Zyy(x, y) - Z;;y(x, y) < O
jednotku vodorovnej plochy na zemskom povrchu,
a ktorým na topografickej ploche odpovedajú údolnice
K = N"pu - NZ0 31 , L = -Ny0 22 , M = N",031
- N z G:l3' Vidíme, že v K, L, M sú obsiahnuté l\H'PR vychádzajúce zo sedlových bodov. Nech sa teda
(13'). Pre potreby telekomunikácie možno vzťah (13) skúmaná oblasť skladá z ni singulárnych oblastí Sgi'
upraviť podľa práce [8] na tvar
Potom každé Sgi môžeme pre každé jedno i = l, 2,
... , ni uvažovať z hľadiska (17) ako množinu bodov
-Z"",,(XR - x)
ZY(YR - y) + ZR - z(x, y)
_
Oi = (A~(xp, YP' zp)
c A' =
V(z~ z~ l) [(XR - X)2 - (YR - y)2 - (ZR - Z)2] 
= (A;(x r, Yr, Zr))~:l'
= sin (oexplR ,
(15)

+

):!1

+ +

v ktorom XR, YR' ZR sú súradnice zdroja rádiového žia
renia, (Oexv)R - uhol dopadu rádiového signálu na reliéf
v bode x, y, z. Na základe (15) možno vypočíťať za
tienené miesta reliéfu pre rádiotelevízny signál. Rovni
ca pre rozhranie ožiarených a zatienených oblastí na
reliéfe v F xx, F XK má tvar
.

pričom

tie body z A', ktoré ležia na údolniciach odde
navzájom od seba jednotlivé Sgi uvažujme ako
množinu
ľujúcich
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D

=

(A~(xu, Yu, zu)
=

(A;(x" Yr,

l:!

1

c

Zr));!l'

A'

=

Krcho,

l.:' Náčrt
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w = O, w = Ew, Kr = O, Kr = EKr'

kde Ew, EKr sú extrémne hodnoty w, Kr vo vzťahoch
(9), pričom Ew ~ O, EKr ~ O. Možný postup ria vý
počet MFPR zo zadaného PDBP (17) v uvažovanej
micrke l : M je pri vylúčení časového parametra T
(JT = 200 rokov) podľa práce [8] v princípe dvojaký:
a) výpočet MFPR postupne na jednotlivých častiach
georeliéfu aproximáciou funkcie (4) polynómom n-tého
stupňa dvoch prcmenných
P(x, y)

Z =

body POBP tvoriace triedy ai množiny A podl'a jednot .
livýrh Sg; (i, 1,2,., ni)
o Tj ťažiská trojuholnikov PTS tvoriace množinu T sklada·
jÚGU sa ztried TI podl'a jednotlivých Sgi (i,j,l, ... ,ni)
@A u body PDBP tvoriace množinu D
/sebody na rozhraničujúcich ramenách trojuholníkov jednotli 
vých Sgi, tvoriace množinu B
• Ár

n n-T
~ ~
r-O 8~0

=

m

'In

y

~ a'iXm-i,

=

resp.

z = ~ ainm-i,

i~O

kde n =

TJ •

Q-

AJ

uholníky svrcholovými bodmi tvorenými
lažiskami TjE. TieT so stredmi Äj é:: ai
podl'a jednotlivých singulárnych oblasti Sgi

i~O

Xi-kV
f l + (i~m aiXm - i )2 dx
Xi

(21)

(pozri [8J), v ktorej sa koeficienty ai vypočítajú zo
sústavy rovníc na základe vypočítaných súradníc x, y
bodov na ramenách PTS, resp. STS (podrobne pozri
práce [2, 7, 8]).
Výpočet MFPR podľa bodu a) na základe (20) sa
realizuje pomocou vzťahov (6) až (9), v ktorých však
na miesto parciálnych derivácií (5) vystupujú parciálne
derivácie funkcie (20)
ôP(x, y)
ô2 P(x, y)
2
ôy
ô2P(x, y)
ô2P(x, y)
Ôy 2
ôxôy

ôP(x, y)

ax

(i=l,2,.",ni)

Obr. 2

(20)

v ktorom sa neznáme hodnoty koeficien,tov ars pre
každú uvažovanú časť vypočítajú na základe sústavy
rovníc zo známych súradníc x, y, z tých bodov
z PDBP, ktoré sa nachádzajú v danej časti, pričom
počet potrebných bodov je závislý od zvoleného stupňa
(20),
b) výpočet MFPR vo vrcholových bodoch sekundár
nej trojuholníkovej siete (STS) na základe PTS vy
tvorenej zo zadaného PDBP s následnou interpoláciou
a výpočtom izočiar, resp. profilov aproximáciou funk
cic jednej premenncj

b)

(J

ar,xrys,

ax

Presnosť výpočtu

(22)
stupňa

MFPR závisí od zadaného

polynómu(19).

DMT na základc funkcic (20) pre n

takže
, ni

A

ni

=.U OiU

D

=

U1 ((A;(x p, YP'

t~l,~

u (A~(xu> Yu> zu) )~!!'1'

z

zp));!l) U
(19)

ni

pričom

n Oi rl D =

)25.

Body Ap z Oi tvoria v každej

i~l

Sgi vrcholové body primárnej trojuholníkovej siete

=

=

2, t. j. pre

+ a xy + ao2y2 +
+ a1jlx + aolY + a oo ,

P(x, y)

=

a 20 x 2

ll

(23)

vypracovali u nás F. Šilar, .J. Šíma, V. Šťastný 113,
14, 15]. Podobný postup uvádza M. Vencovský v [19].
Ka výpočet MFPR v bodoch PDBP na základe (23)
majú parciálne derivácic (22) pre vzťahy (6) až (9)
tvar

(PTS). Spojnice navzájom susediacich bodov z D
tvoria ramená trojuholníkov PTS oddeľujúce navzá
jom od sebe jednotlivé Sgi' Každá Sgi má tak svoj vlast
ný systém trojuholníkov PTS (obr. 2a). Podľa [3],
z matematických vlastností poľa (4), plynie, že úplná
kostra topografickej plochy je tvorená tými bodmi
.PDBP a ich ramenami z PTS, pre ktoré vzhľadom na
(9) platí jedna z rovností
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ôP(x, y) = 2a 20 x
ôx
ôP(x, y)
= a11 x
ôy

+ allY +~O '

+ 2a

ô2P(x, y)
ôx 2

=

2a 20

,

02 Y

+a

ô2P(x, y)
Ôy 2

=

Ol ,

2a02

,
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Krcho,

'(j2P(X, Y)

UX Gy

=

Na výpočet MFPR by však z hľadiska presnosti bol
v (23) vhodnejší stupeň n = 3, čo ukážeme v nasle
dujúcej práci. Súčasne v nej ukážeme, že postupy
podľa bodov a), b) možno i navzájom vhodne kombi
novať. V tejto práci ukážeme teraz koncepciu KDMT
z hľadiska bodu b).
Majme teda reprezentatívne PDBP (17), resp. (19)
a jeho PTS s ťažiskami T(XT, YT, ZT) tvoriacimi množi
nu T =
ktorú možno podľa jednotlivých Sgi
rozložiť na triedy Ti' kde pre každé jedno i = l, 2,
... , n;, Ti = (Ti)~!l' takže

pričom

~x

Dy

Náčrt

0=

teoreticke; ...

Zy(XT, YT),

(26)

Dx, Dy, Dz sú determinanty vektorového

súčinu

kde

all .

T.:

•

= Z.,(XT, YT),

Vij X Vile

z

=

OJ';

+ Dyj + D.k,

(27)

kde Vii' Vile SÚ vektory určené bodmi A{, Aj, A~
PDBP [5, 7, 8]. Potom skalárnemu poľu Igrad zl (7)
a skalárnemu poľu (8) odpovedá v bodoch množiny T
diskrétne skalárne pole tak, že v každom bode Ti ET

(Tv):!!,

T= (T ):!l =
V

(Ti)~~l = ((Ti)~!l)~il'

(24)

Triedy Ti sú teda pre jednotlivé i disjunktnými pod
množinami ťažísk v jednotlivých Sg; (obr. 2a). Na pod
nmožine ramien PTS tvoriach rozhranie medzi Sgi
uvažujme v strede každého i-tého ramena jeden bod
. Bi tak, že tieto body tvoria podmnožinu B = (Be);!l
(obr. 2a, b). Uvažujme z (19) .jednotlivé podmnožiny
Oi v zmenenej funkcii tak, že každý bod A; E Oi
tvorí "stred" q-uholníka STS [5]. Každá Sg; obsahuje
potom podmnožinu q-uholníkov Qi = (Qp);!l' ktorých
obvodové ramená tvoria podľa [5J tzv. prvú osnovu
ramien STS (obr. 2b). zatiaľ čo spojnica vrcholov
každého i-teho q-uholníka s jeho "stredom" A~
tvoria tzv. druhú osnovu STS. Každá Sgi má tak pre
každé jedno i = l, 2, ... ,1],; qnp vnútorných sekundár
nych trojuholníkov (obr. 3a). Uvažujme ďalej z (19)
podmnožinu Dv· zmenenej funkcii tak, že každý bod
A{ E D tvorí ťažisko jedného rozhraničujúceho q-uhol.
níka, pričom dva body Bi, Bi E B na susedných ra
menách so spoločným vrcholom A; patria medzi
vrcholy tohoto q-uholníka (obr. 3b). Spojnice vrcho
lov každého tohoto q-uholníka s jeho "stredom",
tvoria tzv. tretiu osnovu STS. Do nej patria i spojnice
priľahlých okrajových ťažísk Ti, Ti s bodmi Bi' Bj,
t. j. TiB;, TiBj a pôvodné rozhraničujúce ramená PTS
medzi Sgi (obr. 3b). STS sa tak skladá jednak z troj
uholníkov v podmnožine Qi (i = 1,2, ... , ni) a jednak
z podmnožiny tých trojuholníkov v rozhraničujúcich
q-uholníkovch, ktoré patria do tejto Sgi' Celková
skladba STS je na obr. 3c. _
Podľa uvedeného potom sekundárne diskrétne bo
dové pole (SDBP) môžeme charakterizovať ako mno
žinu

c

=

Časti

SIS vo vnútri jednotlivých singu lárnych obla sti

Časti STS na rozhraní jednotlivých singulárnych oblasti

A'U TU B = (A')nr
U (T v)nv
U (B elne
, r 1'=1
v=l
e=l'
(25)

kde ku každému bodu A; E C sú postupne podľa jed
notlivých množín T, A', B priradené jednak MFPR
vypočítané z pôvodného PDBP (17) a jednak ďalšie
sekundárne parametre vypočítané na· základe MFPR
a ďalších vstupných údajov nasledujúco:
Pre všetky Ti ETC C informácie o gradientovom
poli (6) sa získajú výpočtom z PDBP (17) v tvare
diskrétneho gradientového poľa
d
gra z =

Dx •

Sgi

Celková STS s vrcholovými bodmi SO BP

Dy.

15.- 1 + T.J,

Obr. 3
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Sg!
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Obr. 4

tg (YN)T i =

VD2

+ Di

'" D

tg (ANhi =

'/I,

D
Lf,

z

D",(XR -

(28)

'"

x)

+ DY(YR - y) + D.(ZR VD~ + D; + D;
=

výsledná hodnota AN je určená znamienkami
Dx, Dy [5]. Vzťahy pre OJ, Kr V T sú V práciach [5, 8].
Vzťahy (13') majú pre Ti E T tvar

sin(b •.,p)R. Ti'

z)
(31)

pričom

N -

Dx

,,- VD~ + D; + D;
Nz =

N _

,

'/I 

D.
VD~

.

Dy

VD; + D~ + D; ,

+ D; + D;

,

Množstvo Qc dopadajúceho slnečného žiarenia vy
jadrené v jouloch sa pre všetky body Ti E T vypočíta
podľa vzťahu (14), v ktorom však za veličiny N""
Ny, N. v K, L, M dosadíme (29). Pre každé A~ E A' C
CC sa jednotlivé hodnoty YN' AN, (V, Kr' be",p, (be:rp)}I.
Ic, Qc, '" = L postupne vypočítajú z hodnôt Lr =
= (YN)" (AN)" ... každého bodu T, ET podľa vzťahu
q

(29)

~

Li =

takže pre všetky Ti E T rovnica (13") a (15) nadobudne
tvar
D"'(C11 cos T

+ C13) -,--,=~=~===o,--~---"-'-----='-+ D C22 sin T + D.(C31 cos rr + CS3 )
VD; + D; + D;
y

1983/261

1

[L,P, see (YN),]q

q

~

[P, see (YN)r]q

1

.

= SIn

(S
U.xP

)

T.,

•

(30)

Krcho,
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T.:

Náčrt

teoreticke; ..

. !?
I /

~"
·...;./'0\/
,-'/ '
.0'

/0

~f
~~. ·~(/r··", .

-9'-izoklíny-izočiary

rovnakého
sklonu 1N vsmere spád. kriviek

.... ·285· ....

vrstevnice

--izočiary

nulovej kri·
vosti reliéfu v.J=O

Obr. 5

kdePr=

~'IVii

x Vu., i =

.~ VD;; + D~+ Di·
(32)

Veličina Pr sec (YN)r V (32), udávajúca plochu r-tého
trojuholníka TPS v priestore vzhľadom k jeho ploche
Pr jeho priemetu do skalárnej bázy (:r, y) má význam
váhy. Pri spôsobe výpočtu jednotlivých hodnôt z L
v bodoch Bi E B sa vychádza z vlastností jednotlivých
sekundárnych polí L [4, 5, 8]. Tým sú určené všetky
prvky z L pre celé SDBP (25).
Niektoré možné aplikačné výstupy z KDMT sú uve
dené na vývojovom diagn\'me v práci [8], obr. 12.

5. ncfinicia KDMT
KDM'ľ je jednak v pamäti počítača uchovaná koneč.
ná množina bodov C = {A', T, B} skladajúca sa z tried
A', T, B, y ktorej je ku každému bodu A;(xi' Yi>Zj) EC
priradená množina M.B'PR, a jednak súbor pravidiel
na výpočet PTS, STS, tried T, B zo zadanej vstupnej
triedy A', súbor pravidiel na výpočet MFPR, ako
i súbor pravidiel na aproximáciu topografickej plochy
výškového poľa a na aproximáciu jednotlivých polí
MFPR podľa zadaného cieľa, pričom tieto pravidlá
a ich vzájomné prepojenie tvoria štruktúru KDMT.
Ku každému bodu Ai E C je podľa prác [9, lOJ pri.
radená usporiadaná množina ďalších informácií o jed·
notlivých prvkoch z množín GAG G FG tak, že dostá·
varne bázu polohovo lokalizovaných informácií o prv
koch krajiny ako systému SG a o ich stavoch, čo na

základe štruktúry RAG , R/i'G a štruktúry KDMT
umoznuJe jeho ďalšie interdisciplinárne aplikácie so
súčasným výstupom na mapu s príslušným rôznym
obsahom.
Definícia KDMT je v princípe zhodná s definíciou
DMT [13, 14, 15], rozdiclnosť je v šírke cieľa vyplý.
vajúceho z funkčného pochopenia georeliéfu v krajine
a jeho vplyvu na procesy v krajine.

6. Vybrané ukážky
zKDMT

aplikačných

grafických výstupov

Na grafickú ilu"tráciu výstupov z KDMT je použité
testovacie PDBP výšok práce l7J. Časť PTS i STS
tohto PDBP bola ukázaná v práci 151, ako i grafický
výstup počítačom nevyrovnaných izoklín a izoČÍar
rovnakej orientácie (expozície) reliéfu voči svetovým
stranám tak, aby vynikol ich vzťah k PTS a S1'S.
Teraz v nadväznosti na ne pre porovnanie ukážeme
jednak počítačom vyrovnaný (vyhladený) priebeh
tých istých izočiar a jednak ďalšie aplikačné' ukážky
takto.
Na obr. 4 je ukázaný grafický výstup vrstevnicové·
ho poľa z testovacieho PDBP v prepojení ODRA
1305 - KINGMATIC s výškovým intervalom ilz =
= l m.
Na obr. 5 sú z uvedeného PDBP graficky vyjadrené
počítačom vyrovnané izočiary vypočítaných sklonov
reliéfu v smere spádnic (izoklíny) a zároveň izočiary
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nulovej normálovej krivosti reliéfu (cv = O), oddeľujúce
konvexné normálové formy reliéfu v smere spádnic
(Ul> O) od konkávnych normálových foriem (O) < O).
Ka obr. 6 sú vyjadrené vypočítané vyrovnané (vyhla
dené) izočiary rovnakej orientácie (expozície) reliéfu
voói svetovým stranám a zároveň izočiary nulovej
horizontálnej krivosti reliéfu (Kr = O) oddeľujúce
navzájom od seba konvexné horizontálne formy
(Kr> O) od konkávnych (Kr < O). Na obr. 7 je na zá
klade vzťahov (9), (10), (ll) pre normálovú krivosť cv
a horizontálnu krivosť Kr vyjadrcné priestorové roz
loženie foriem reliéfu.
Na obr. 8 je vyjadrený príkon slnečncj energie na
reliéfe v jouloch pre Oe = 0°00', t. j. pre dvojicu dní
21. ITr. a 23. IX. ::\'[ožno ho však vyjadriť pre ľubo
voľný deň, resp. pre ľubovoľne dlhé obdobie (letn)'
polrok, zimný polrok, pre jednotlivé vegetačné štádia
a pod.).
Na obr. 9 je vyjadrené perspektívne zobrazenie re
liéfu testovacej oblasti zo zadaného stanoviskového
bodu, pričom na obr. Da je zobrazený reliéf v tvare
trojuholníkovej siete a na obr. 9b je zobrazený v tvare
štvorcovej siete, ktorej strany tvoria x-ové a y-ové
rezy k pôvodnému PDBP výšok. Uvedené ukážky
na obr. 4 až 9 sú iba ilustráciou možných aplikácií.
Preto sa nimi interdisciplinárne využitie KDMT

ORIENTÁCIA IEXpozíCIAI REliÉFU VOCI SVmVYM sTmAM
o.,
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Obr. 6

PRIESTOROVÉ ROllOHNIE FORIEM REliÉFU

nevyčerpáva.

Tak napr. v pracI [20] :ie uvedená ukázka
aplikácie KDMT na automatizé:JVaný výpočet a zos
trojenie PTS z nameraného geodetického PDBP
yt'C:entných pohybov zemskej kôry z oblasti Západ
ných Karpát a jeho iZCJčiarového poľa. Izočiary re
centných pohybov sú plnočlutomatizozane vypočítané
v intervale 6z == 0,5 mm.
7. Záver

Teoretická koncepcia a cie]' KDMT vyplýva z teore
tickej koncepcie georeliéfu. Z nej potom vyplýva teo
retický i praktický interdiscipilnárny dosah KDMT.
Tento bude postupne vzrastať v súvislosti so vzrasta
júcou nutnosťou exaktného modelovania procesov
v krajine, ako i operatívneho spracovávania prognóz jej
vývoja z hľadiska exploatácie krajiny človekom a s tým
súvisiaceho plánovania, rozhodovania a projektovania.
V súčasnosti sa KDMT postupne v plnej šírke realizuje
v rámci hydrometeorologickej banky údajov na slo
vem:kom hydrometeorologickom ústave, pobočka Malý
Javorník a na UHBIOKE Bratislava [21]. Zo značnej
časti je taktiež realizovaný na DOPRAVOPRO,JEKTE
Bratislava [7J, kde by mohol s DMT [13, 14, Hí]
tvoriť jeden širi'<í sy"tém. Veľmi dobre by sa taktiež
dal KH}IT prepojiť so systémom budovaným na
PÚDlS Praha, teoreticky založenom na pravidelných
a nepravidelných PTS vytvorených zo zadaného PDBP
Po doplnení o programové vybavenie STS a výpočtu
MFPR by bol prakticky zhodný s KDMT. Korektná
teoretická prepracovanosť bázy údajov eelého budo
vaného lokalizačného informačného systému na pro
jektové účely (LIPSÚ) na PÚDIS Praha však umož
ňuje úplné prepojenie s KDMT. Pretože je reliéf cez
svoje }IFPR jedným zo základných diferenciaóných
faktorov v krajine, nemožno bez jeho KDMT uvažo
vať žiaden širšie koncipovaný geoinformačný systém.
Bolo by preto potrehné zjednotiť doteraz vypracované
postupy z tejto oblasti u nás.
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KARTOGRAFICKÉ PRAXE

První tituly nových mapových edic
Automapa ČSSR 1 : 200 000
a Poznáváme Československo 1 : 200000
pred vydáním

Ing. Zdenka Roulová,
Geodetický a kartografický podnik
v Praze, n. p.

912.43: [656.1 +908] (437)

Vletošním rocc zahajuje Geodetický a kartografický
podnik v Praze, n. p. (GKP) vydávání dvou nových
mapových edic z území ČSSR v merítku l : 200 000 
edice autornap a edice vlastivedných map (soubor
Poznáváme Československo). Po dokončení budou mít
Dba soubory celkern 17 titulu - II z území ČSR,
které vydává GKP Praha a 6 z území Slovenska,
jejichž vydavatelem bude Slovenská kartografia, n.p.,
Bratislava.
Oba soubory mají jednotný klad listu a odborný
.obsah je zpracován na jednotném topografickém pod
kladu, který obsahuje podrobnou vodní síť, lesy, kom
pletní síť komunikací a sídel a okresní a krajské hra
nice.
Vlastní publikaci tvorí vždy hlavní mapový list
jednotného formátu 48 X 66 cm složený na 24 X
X II cm, doplnený textovou brožurou, obojí je vlepe-

no do kartonové obálky. Vysvetlivky a texty k mapám
jsou uvedeny petijazyčne - česky, rusky, anglicky,
francouzsky a nemecky. Na pfední strane hlavní mapy
je použito 6, na zadní strane 4 tiskové barvy. Rozsah
úzcmÍ zobrazeného na jednotlivých mapových listech
je patrný z pripojeného kladu listu. V roce 1983 budou
jako první tituly z obou mapových souboru vydány
listy č. 10 - Českomoravská vrchovina a listy č. l Severní Čechy (obr. l).
Obe edi ce se od sebe liší tematickým odborným
obsahern:

Ediec Automap 1 : 200 000 je už podle názvu určena
pro motoristy. Vlastní odborný mototuristický obsah
tvoH barevné výplne jednotlivých kategorií silniční
sÍte: zelenou barvou jsou značeny dálnice, silnice
dálničního typu a hlavní dálkovó silnice, červenou
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Obr. 1: Klad listů edic Automapa ČSSR 1 : 200000
a Poznáváme Československo 1 : 200 000
Seznam listů:
1. Severní Čechy*)
. 2. Krkonoše
3. Západočeské lázně
4. Střední Čechy
5. Východní Čechy
6. Jeseníky**)
7. Beskydy
8. Jihozápadní
Čechy**)

9. Jižní Čechy
10. Českomoravská
vrchovina*)
11. Jižní Morava**)
12. Považie
13. Tatry
14. Východné Slovensko**)
15. Juhozápadné Slovensko
16. Južné Slovensko
17. Slovenský Kras

výplň mají hlavní, žlutou vedlejší silnice, ostatní
komunikace zůstávají bez výplně. Na všech komuni
kacích s barevnou výplní je uvedeno číslo silnice.
Z dalšího obsahu je uvedena dílčí a dálková kilometráž,
místa prudkého stoupání a klesání, nízké podjezdy,
kompletní síť benzinových čerpadel odlišených podle
prodejní doby, autoopravny, prodejny Mototechny,
lékařská služba a nehodové oddíly VB, koupaliště,
restaurace a občerstvení, informační kanceláře, hotely
a jiná ubytovací zařízení, kempinky, veřejná tábo
řiště a hraniční přechody.
Na zadní straně všech automap bude umístěna jed
notná přehledná mapa ČSSR s kladem listů obou
edic, tabulka vzdáleností mezi vybranými sídly
v ČSSR a průjezdní plánky větších měst zobrazených
na listu (např. na mapě Českomoravská vrchovina
plánky Pelhřimova, Žďáru n. S., Tábora, Havlíčkova
Brodu, .Jindřichova Hradce, Třeboně, Jihlavy, Třebíče
a Znojma).
V textové brožuře jsou uvedeny další podrobné
informace: seznam čerpadel pohonných hmot s uve
dením provozní doby, seznamy prodejen Mototeehny
a autoopraven s adresami, telefonními čísly a uvede
ním značek vozů pro něž jsou určeny, dále stanice
nepřetržité lékařské služby, odtahové služby, seznam
ubytovacích zařízení, kempinků a tábořišť s uvedením
kategorie a vybavení včetně adres a telefonních čísel
a konečně schematické plánky př'íjezdu k vybraným
kempinkům.

Poznáváme Československo poskytuje,
o zobrazovaném území množství informací kulturně
poznávacího charakteru. Turisticky nejpozoruhodnější
a turisticky zajímavá místa jsou bm'evně zvýrazněna.
Ze stavebních památek jsou značkami znázorněny
národní kulturní památky, městské památkové rezer
vaee, hrady, zámky, kláštery s barevným odlišením
objektů nepřístupných veřejnosti, zříceniny, jiné
historické stavby, kostely, kaple, místa lidové archi
tektury, archeologická naleziště, významné stavby
moderní architektury. Z dalších zajímavostí jsou
uvedena muzea, technické památky, pomníky, místa
historicky významných bitev, dělnických povstání
a selských bouří, přírodní zajímavosti včetně hranic
národních parků a chráněných krajinných oblasti.
arboreta, zoologické zahrady, lázně, zřídla, letní
a zimní rekreační střediska, hvězdárny, jeskyně, tele
vizní vysílače, rozhledny, místa dalekého rozhledu
a informační kanceláře. Plánky mčstských pamíUko
vých rezervací, které se vyskytují W1 mapovém listu,
jsou uvedeny na zadní stranč. Na pláncích jsou ba
revnč zvýrazněny a popsány nejvýznamnější památ
kové objekty, hradby, podloubí apod. (např. na mapě
Českomoravská vrchovina jsou plánky MPR Tábor,
Jindřichův Hradec, Třeboň, Pelhřimov, Slavonice,
Jihlava, Telč a Znojmo).
V rozsáhlé textové brožuře je uvedena podrobnčjší
charakteristika objektů v abecedním pořadí, s indexy
polí orientační sítě hlavní mapy.
Příprava k vydání a celkové zpracování prvních·
titulů si vyžádalo skoro tři roky. Vzhledem k množství
a rozsahu poskytovaných informací byla nutná spolu
práce s mnoha externími autory a institucemi, V dal
ších letech se plánuje vydání vždy 2-3 titulů ročně.
Kartografická díla s tak podrobně zpracovaným
mototuristickým, resp. vlastivčdným obsahem se
u nás objeví na knižním trhu poprvé. Geodetický
a kartografický podnik tak rozšiřuje svou nabídku
kartografických děl pro veřejnost a lze předpokládat,
že obě nové rozsáhlé edice se v budoucnu stanou
užitečným zdrojem informací pro všechny zájemce.
Do redakce došlo: 24. 8. 1983

Pro

příští

GaKO

připravu:jeme:

BREVNOV, V. A. - NEJMAN, B. N.: Otázky auto
matizace topograficko-geodetických a kartogra
fických prací
KABELÁČ,

kace k

J. - KUBRICHT, J.: Použití metody kolo
určení

zkreslení objektivu

MICHALČÁK,

*) vyjde v roce 1983
**) zařazeno do edičního plánu na rok 1984

S.: vývojové trendy elektronických
diarkomerov a tachymetrov

MITÁŠOVÁ, 1.: Príprava geodetov na využívanie vý
mapy 1-11 zpracovává Geodetický a kartografický pod
počtovejtechniky, kybernetiky a teorie systémov
nik v Praze, n, p" mapy 12-17 Slovenská kartogmfia,
KLAUDA, J.: Nov.émapy pro návštěvníky Krkonoš
n. p" BratislaVa
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VYNÁLEZCOVSKÉ A ZLEPŠOVATEĽ
SKÉ HNUTIE
Celoslovenský aktív zlepšovatel'ov,
vynálezcov a vedúcich komplexných
racionalizačných brigád v rezorte SÚGK
331.147.2: [528:061.14( 437.6) l

V Bratislave sa uskutočnil dňa 24. 5. 1983 Celoslovenský
aktív zlepšovateľov, vynálezcov a vedúcich komplex
ných racionalizačných brigád (KRB) v rezorte Sloven
ského úradu geodézie a kartografie, (SÚGK). Aktív
• tohoto druhu sa uskutočnil v rezorte SUGK po prvý raz.
Jeho usporiadateľom bol SÚGK spolu so Slovenským
výborom odborového zväzu (SVOZ) pracovníkov štát
nych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu.
Cieľom aktívu bolo: popularizovanie dosiahnutých vý
sledkov v rezorte v oblasti zlepšovateľstva, osvojenie si
praktických skúseností z uplatňovania právnych noriem
v zlepšovateľstve, vyzdvihnutie úlohy revolučného
odborového hnutia (ROH) v zlepšovateľstve, výmena
skúseností medzi jednotlivými organizáciami a vytý
čenie úloh v tejto oblasti na ďalšie obdobie. Súčasťou
aktívu bolo aj vyhodnotenie troch najlepších zlepšova
teľov rezortu SÚGK za rok 1982. Aktív otvoril a viedol
Ing. Daniel Lenko, námestník predsedu SÚGK, ktorý
v úvodnom vystúpení informoval prítomných o vývoji
zlepšovateľstva a jeho spoločenskom prínose v SSR.
Aktívu sa zúčastnilo 95 pracovníkov rezortu a 3 hostia.
Y hlavnom referáte Ing. Ondrej Michalko, predseda
SUGK oboznámil účastníkov so stavom vynálezcovstva
a zlepšovateľstva v rezorte od roku 1969. Značný
vplyv na rozvoj vynálezcovstva a zlepšovateľstva malo
rozpracovanie uznesenia vlády SSR č. 367/1975 a uzne
senia vlády SSR č. 234/1978. Na základe týchto uznesení
sa vypracoval "Program.rozvoja vynálezcovstva a zlep
šovateľstva v rezorte SUGK na 6. päťročnicu" a "Pro
gram rO,zvoja vynálezcovstva a zlepšovateľstva v re
zorte SUGK na 7. päťročnicu". V období 6. päťročnice
sa mala dosiahnúť zvýšená tvorba zlepšovacích návrhov
(ZN) o 6 % ročne a celkový spoločenský prospech
o 7 % ročne oproti roku 1975. V 7. päťročnici plánuje
SUGK zvýšenie tvorby ZN o 3 % ročne a zvýšenie
celkového spoločenského prospechu o 5 % ročne. V sú
lade s potrebami,a stavom tvorivej aktivity zlepšova
teľov stanovil SUGK pre 7. päťročnicu vyhlásiť jednu
podnikovú tematickú úlohu ročne na 200 technickohos
podárskych pracovníkov na riešenie najnaliehavejších
technických a organizačných otázok v jednotlivých
organizáciách rezortu. Spomenutými dokumentami sa
zabezpečil v rezorte sústavný dynamický rast zlepšo
vateľstva a zintenzívnilo sa temí)-tické plánovanie.
Konkrétnymi číslami predseda SUGK Ing. Ondrej
Michalko dokumentoval celkový vývoj zlepšovateľstva
v rezorte od jeho vzniku, t. j. od roku 1969, cez piatu,
šiestu a prvé roky siedmej päťročnice.
V rokoch 1969-1970 podali zlepšovatelia rezortu
48 ZN, realizovalo sa 25 a celkový spoločenský prospech
sa dosiahol vo výške 96 tis. Kčs.
V rokoch 1971-1975 bolo podaných 289 ZN, začalo
sa realizovať 166 a celkový spoločenský prospech z reali
zácie ZN predstavoval l 529 tis. Kčs.
V rokoch 1976-1980 podali zlepšovatelia 670 ZN,
realizovalo sa 369 ZN a celkový spoločenský prospech
sa dosiahol vo výške 4 629 tis. Kčs.
V rokoch 1981 a 1982 bolo v organizáciách rezortu
podaných 312 ZN, realizovalo sa 168 a celkový spolo
čenský prospech predstavoval 3 ll8 tis. Kčs.
Za celé obdobie od roku 1969 do roku 1982 bolo po
daných 1319 prihlášok ZN, z čoho sa realizovalo 728 ZN.
Celkový spoločenský prospech z realizácie predstavuje
9 372 tis. Kčs.
Úmerne rastu tvorby ZN vzrastali aj odmeny zlep
šovateľom. Kým v rokoch 1969-1970 sa vyplatilo
zlepšovateľom 21 tis. Kčs, v rokoch 5. päťročnice odme
ny predstavovali 140 tis. Kčs a za 6. päťročnicu robili

odmeny 310 tis. Kčs. V prvých rokoch 7. päťročnice sa
vyplatilo zlepšovateľom 150 tis. Kčs. Celkove od roku
1969 sa vyplatilo zlepšovateľom 621 tis. Kčs.
ZN boli v rezorte tematicky orientované na hľadanie
nových racionálnejších technologických postupov, na
zdokonaľovanie strojových zariadení a rôznych pomô
cok, na hľadanie riešení umožňujúcich nahradenie
zahraničných prístrojov, súčiastok a materiálov tu
zemskými, na využitie odpadového materiálu, na širšie
využitie automatizačných zariadení a malej výpočto
vej techniky, na zvyšovanie kvality výrobkov, na úspo
ru palív, energie a devízových prostriedkov, na zlepše
nie pracovných podmienok a pod.
K dobrým výsledkom v oblasti zlepšovateľstva pri
spelo viac faktorov. Plánovitý rozvoj sa zabezpečoval
v rezorte predovšetkým zainteresovanosťou všetkých
organizácií, pravidelnou a dôslednou kontrolou plnenia
programov pa všetkých stupňoch riadenia. Tiež opa
treniami SUGK, ktoré vyplývali z verejných kontrol.
K zvýšeniu aktivity podnecovali zlepšovateľov aj re
zortné a podnikové súťaže ako: súťaž o troch najlepších
zlepšovateľov rezortu v roku, súťaž o najlepšieho zlep
šovateľa v organizáciách, súťaž o najlepší oddiel v roz
voji vedy a techniky, rezortná a podnikové tematické
súťaže, súťaž o najlepšiu brigádu socialistickej práce,
organizovanie mesiaca vynálezcov a zlepšovateľov re
zortu ako aj propagácia zlepšovateľstva v Bulletine
Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave
a v podnikových Spravodajcoch.
Významnou formou zamerania technickej tvorivej
práce a jej organizácie je tematické plánovanie na
rô~nych stupňoch riadenia. Táto skutočnosť vedie aj
SUGK k tomu, že každoročne pripravuje a vyhlasuje
rezortnú tematickú súťaž. Celkom vyhlásil od roku 1969
spolu 31 tematických úloh, na ktoré zl~pšovatelia za
slali 18 riešení. 15 riešení vyhodnotil SUGK ako kom
plexné, prípadne čiastkové riešenia a vyplatil riešiteľom
odmeny vo výške 36 tis. Kčs.
Veľkú popularitu si získal medZi zlepšovateľmi každo
ročne od roku 1976 vyhla~ovaný mesiac vynálezcov
a zlepšovateľov v rezorte SUGK a v rámci tohoto me
siaca vyhodnotenie troch najlepších zlepšovateľov re
zortu. Medzi vyhodn9tenými sú najúspešnejší zlepšova
telia: Ing. Ladislav Cerveň, Jii'í Furmanczuk, Ing. Ľu
bomír Guláš, Ing. Juliana Laudová, Ing. Ivan Janiš,
Ing. Juraj Vališ, CSc., Ing. Ľubomír Michalík, Ondrej
~ačík, Ing. Rudolf Tallo, Ing. Ján Hardoš, Ľudmila
Canigová, Bernard Margolien, Antonín Kampas, Ing.
Jozef Tulach, František Pákozdy, Klaus Gärtner a Ing.
LB;dislav Kelíšek. V priebehu aktívu odovzdal predseda
SUGK diplomy najlepšieho zlepšovateľa za.rok 1982
Ing. Ľubomírovi Gulášovi, Ing. Drahomírovi Stecherovi
a Františkovi Pákozdymu.
O aktuálnych otázkach pri uplatňovaní právnych
noriem vo vynálezcovst~e a zlepšovateľstve hovoril
JUDr. Andrej Henkel z CSVTS. Vo svojom príspevku
sa zaoberal vznikom zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch,
vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných
vzoroch, ktorým sa zaviedla aj ochrana autorstva
zlepšovacích návrhov, vytvoril sa systém správy ná
rodného majetku, zlepšili sa hmotné podmienky zainte
resovanosti a morálneho a politického ocenenia auto
rov. Zdôraznil najmä dodržiavanie postupu a termínov
od podania prihlášky ZN, cez jej prerokovanie, vyčísle
nie spoločenského prospechu, rozhodnutie, určenie
výšky odmeny, účasť autorov pri rozpracovaní a reali
zácii ZN, až po rozširovanie osvedčených ZN. Súčasne
odpovedal na dotazy zúčastnených.
RSDr. Štefan Bartl, tajomník SVOZ pracovníkov
štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu
zdôraznil vo svojom referáte dôležitosť súčinnosti orga
nizácií s ROH pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona
č. 84/1972 Zb. Pripomenul aj úlohy ROH vyplývajúce
z uznesenia X. všeodborového zjazdu, ktoré majú pri
spieť k účinnejšiemu rozvíjaniu a využívaniu vynález
covstva a zlepšovateľstva pri zabezpečovaní úloh v ram
ci 7. päťročnice, Sú to najmä: starostlivosť o skvalitne
nie všestrannej materiálno-technickej a poradenskej
pomoci autorom a re_alizátorom tvorivých riešení a roz
víjanie súčinnosti s CSVTS a SZM.
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V diskussii vystúpilo 17 účastníkov aktívu, ktorí sa
vo svojich príspevkoch zaoberali aktuálnymi otázkami
vynálezcovstva a zlepšovatefstva·a KRB. Medzi disku
tované otázky patrili najmä: kladné hodnotenie spolu
práce medzi podnikom a pobočkou ČSVTS, rozšírenie
účasti žien v zlepšovateľskom hnutí, prínos realizácie
ZN v rámci komplexnej socialistickej racionalizácie,
prínosy ZN pri využívaní novej výpočtovej techniky,
KRB ako progresívna forma prístupu k rozvoju ini
ciatívy pracujúcich, tematické súťaženie ako forma tvo
rivej iniciatívy pracujúcich, ktorá vedie ku konkrétnym
cieľom.

Pri~beh aktívu na záver zhodnotil námestník predse
du SUGK Ing. Daniel Lenko. Poukázal najmä na tie
časti referátov a diskusných príspevkov, ktoré by si za
slúžili realizáciu v našich organizáciách a ktoré by pred
stavovali dynamickojší rozvoj zlepšovateľstva na žiadú
cej kvalitatívnej úrovni.
Ing. Helena Žaar,ová,
SUGK

Z Čl N NOSTI ČSVTS
IV. konference odpovedných geodetu 1983
Brne

V

[528.4-057.4:159.947.23] :061.3 ,,1983"

Mezi významné oblasti činnosti české a slovenské odbor
né skupiny 1701-Inženýrská geodézie patrí soustavná
péče o všestranný rozvoj instituce odpovedného geode
ta, aby pri využívání nejmodernčjší techniky tvurčím
zpusobem zabezpečoval úkoly ph stoupajících nárocích
na kvalitu geodetických prací ph výstavbe. V duchu
této myšlenky uskutečnily obe odborné skupiny 1701
ve dnech 7. a 8. dubna 1983 v Brne celostátní IV. kon
ferenci odpovedných g§odetu. Její organizační stránku
zajistil Dum techniky CSVTf) v Brne a KV ČSVTS-geo
dézie a kartografie v Brne. Učastníkum byl ph prezenci
predán sborník referátu (A5, 189 stran).
Ve zcela zaplnené kongresové hale hotelu Voronež
zahájil jednání doc. ing. dr. Josef Zeman, CSc., odbor
ný garant,který pr~vítal 385 účastníku ze všech kraju
státu, prodekany CVUT Praha, VUT Brno, SVŠT
Bratislava a predstavitele resortu geodézie a karto
grafie v Jihomoravském kraji.
Po zahájení pozdravil shromáždení ing. Jaroslav
Ondrlišek, reditel KGKS v Brne a jménem zástupcu
vysokých škol prof.ing. Zbynek Maršík, DrSc., prodekan
fakulty stavební VUT v Brne.
Úvodem pracovního jednání prednesl doc. Zeman
zprávn "Plnení usnesení III. konference odpovedných
geodetu 1978 v Brne", ve které ukázal na celé rade
usporádaných politicko-odborných akcí, podnícených
práve zmínenou konferencí, vysokou aktivitu orgánu
ČSVTS-GK v krajích.
Jednání konference, rozdelené do čtyr tematických
okruhu, pak pokračovalo prednáškami okruhu prv
[lÍho, nazvaného "Informace o predpisech, o tech
nických normách a o zkušenostech s nimi' "
a to:
ing. Josef Žampach: "Standardizace v oboru geodézie
a kartografie", ing. Jaromír Karnold: "Využívání vý
sledku činnosti geodetu v investiční výstavbé pro evidenci
nemovitostí v hl. m. Praze" , ing. Jaroslav Hlubuček:
"Metodický postup jako nadstavba vyhlášky č. 10;1974
Sb.", ing. Slavoj Kádner, CSc.: "Geodetické a související
pŕ-edpisy v resortu federál'l}ího ministerstva dopravy",
Ing. Augustín Hornák: "Ulohy vyplývajúce z vyhlášky
č. 11/1974 Zb., o geodetických prácach vo výstavbe 
hodnotenie súčasného stavu v Zsl. kraji a hl. meste SSR

Bratislave", ing. Vladislav Janeček: "Koordinace čin
nosti odpovédných geodetu v Severočeském kraji", ing. Mi
loš Gotthart : "Zaméfení a dokumentace skutečného
provedení staveb na sídlištích v Západočeském kraji
podle vyhlášky č. 10/1974 Sb.".
V prestávce otevrel Ing. Martin Jštvánek výstavu
geodetických prací, která se pak po celou dobu konfe
rence tešila živému zájmu účastníku.
Do odpolední části konference byla zarazena první po
lovina tematického okruhu souboru prednášek "Infor
mace o nových metodách a pfístrojích v geo
d é z i i ", v níž odeznely následuj ící prednášky:
ing. Miroslav Herda, CSc.: "Výzkumná činnost
V ýzkumného ústavu geodetického, topografického a karto
grafického v inženýrské geodézii", doc. ing. Miloslav
Veselý, CSc.: "Nivelace v podmínkách chvéní" , ing.
František Soukup, ing. Josef Weigel, CSc.: "Zjišténí
deformací betonového základu strojírenského zaŕízení mi
kronivelací", ing. V áclav L uňáček: "Problematika geo
detických prací spojená s projekcí a montáží obvodových
plášťu pozemních budov", ing. Jifí Pažourek, CSc.:
"Pŕíspévek k metodice a k interpretaci výsledku méŕení
sedání a naklonéní výškových staveb".
Tretí tematický okruh, "Výmena zkušeností z ob
lasti vytY'čovacích a kóntrolních prací a merení
P?vsunu a pretvorení" obsahoval první část pred
nasek:
prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.; Ing. Štefan Lukáč:
"Meranie a vyhodnocovanie deformácií hlavných výrob
ných blokov jadrovej elektrárne", doc. Ing. Peter l\1arčák,
CSc.: "Sledovanie recentných tektonických pohybov zem
ského povrch1l z aspektu potrieb jadrovej energetiky",
ing. Jaroslav Kolman: "Komplexní pojetí geodetických
prací pro zajišténí stavby jader'ľ!:é elektrárny Dukovany",
ing. Ludmila Mat8jíčková: "Cinnost odpovédných geo
detu pro základní vytyčovací siť ve specifických podmín
kách metra", Ing. Milan Paulík: "Skúsenosti z činnosti
zodpovedného geodeta investora na sídliskách v Koši
ciach".
Dne 8. dubna 1983 byla konference zahájen!1 druhou
Mstí tretího prednáškového bloku s referáty:
ing. Miloslav Valášek: "Práce odpovédného geodeta pŕ-i
výstavbé závodu pro výrobu kyseliny akrylové v Sokolove",
ing. Jifí Smeták: "Zkušenosti z výkonu funkce odpoved
ného geodeta na stavbách v Jihomoravském kraji", ing.
Jan Hlisník, ing. Jan Wällersdorfer: "Spolupráce geo
detu pfi výstavbé nového závodu celulózky v Paskové",
ing. Pavel Blecha: "Geodetické podklady pro modernizaci
bytového fondu" a ing. František Borák: "Geodetické
práce pŕivýstavbé televizních vysilačU".
Ve čtvrtém okruhu projednávaných otázek, nazva
ném "Dokumentace dokončené výstavby" vy
stoupili s referáty:
ing. Zdenek Havel: "K zpracování geodetické části do
kumentace skutečného provedení občanských, bytových,
zemédélských a prumyslových staveb", )ng. Jindhch Lu
pač, ing. Ladislav Skládal CSc.: "Učast odpovédných
geodetU na údrzôé datové. báze informačního systému
o území", ing. Josef Skalický: "Mapová dokumentace
podzemních vedení a zaŕ-ízení u dráh", ing. Jaroslav
Zvefina, ing. Vratislav Vlach, ing. Jaroslav Sekený:
"Technická mapa mesta Brna a využití dokumentace
skutečného provedení staveb pro její tvorbu a údrzôu".
V diskusi, která následovala po každém tematickém
bloku, vystoupilo devet účastníku konference, kterí
buď reagovali a doplňovali prednesené referáty, nebo
sdelovali vlastní poznatky z činnosti v oboru inženýrské
geodézie.
Pred záverem konference prednesl ing. Jan Zámečník
návrh záveru IV. konference, v nichž účastníci doporu
iíují zamefit pozornost
- na nové aplikace inženýrské geodézie napr. pfi vý
stavbe jaderných elektráren, na modernizaci byto
vého fondu, na promerování velkých mechanismu
v doprave a v prumyslu,
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-

na ochranu životního prostredí,
na ochranu zemi'ídi'ílského a lesního pudního fondu,
na účast odpovedného geodeta pfi údržbe informač
ních systému.

Účastníci rovn8ž doporučili usporádat další konfe
renci odpo vedných geodetú v roce 1988.
Potom vysto!:p'il d,.<Jc. ing. Zdenek Novák, CSc.,
míst()preds~d!L GQ.V CSVTS-GK, který v zastoupení
pí'edsedy CUV CSVTS-GK ing. Jaroslava Kouby
zhodnotil prúbeh jodnání konferenoe. UvedI m. j., že
konference, která byla nejduležitejší politicko-odbornou
akcí v rámci CSVTS-GK v roce 1983, mčla správne
volenou tematiku, neboť roste počet technologicky ná
ročných staveb a odpovedný geodet je staven stále
časteji pred dosud nerešené úkoly. Ocenil velk,}' prínos
prednesených referátu pro další rozvoj racionalizace
geodetických prací, což pfináší vysok,}- efekt pro národní
hospodáfství. Záverem podekoval všem, kterí se podíleli
na príprave a prubehu konference.
IV. konferenci odpovedn.\·ch geodetu 1983 pak záve
rečným slovem ukončil doc. dr. Zeman.
Lze konstatovat, že IV. konference, které se účastnil
neočekávane vysoký počet geodetu, splnila v celém
rozsahu svuj úkol. Je rovnež potešitolné, že jejímu
konání venoval pozornost ve dvou relacích čs. rozhlas
a brnenský denní tisk.

Doc. ing. dr. J08ef Zeman, CSc.,
odborný garant IV. konjerenee OG,
FAST VU]' v Brné

a iné geodetické pomôcky. Ďalej sa uvádza časové vy
medzenie zbiel'ky, špeciálne zberateľské aspekty zbierky,
unikátne exempláre, súvisiace katalógy a literatúra
k danej zbierke, ako aj údaje o yyužiteľnosti (napr.
návštevné hodiny v múzeách a pod.) a doplúujúce
poznámky. Podrobnosť uvedených údajov z rôznych
miest je však značne nevyvážená, čo je zrejme dané
kvalitou odpovedí jednotlivých respondentov.
Potešiteľné je, že v katalógu sú pomeI')l.e dobre za
stúpené aj čs. zbierky historickS'ch geodetických prí
strojov (y ľllestách: Antol, Bratislava, Brno, Hluboká
nad Vlt~1You, Košiee, Liberec, Praha a Zvolen). Po
drobné údaje sú uvedené aj z múzeí a yysokých škôl
y MĽR, NDR a ZSSR. Zoznam všetk}'ch miest podľa
štátov uzaviera túto časť knihy.
Záverečná časť obsahuje trojjazyčný slovník názvov
jednotlivých prístrojov a pomôcok, ako aj index všet
kých spomenutých konštruktérov a v)Tobcov prístro
jov. Veľmi hodriotnú informáciu predstayujú chronolo
gické tabuľky (zostavil H. Kapelle) vývoja geodetickS'ch
prístrojov, zahrnujúco obdobie od roku 1300 do roku
190r;. Zoznam použitých prameňov obsahuje 47 polo
žiek. Tieto môžu byť vhodnou pomôckou na hlbšie
štúdium problematiky historických geodetických prí
strojov.
Dielo je svojím zameraním, obsahom i formou veľmi
cennou pomôckou pri štúdiu histórie geodézie a poteší
aj všetkých milovníkoy starých geodetických prístro
jov.
~
Ing. Igor Brezina,
Ce8ko81oven8ký metrologický ústav,
Brati8lava
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História geodézie je nerozlučne spätá s vývojom prí
strojov a pOľuôcok, ktoré svojou technickou úrovňou
stimuloyuli technický a sociálny pokrok ľudskej spoloč
nosti. Mnohé z týchto prístrojov prodstavovali v minu
losti vrcholné diela jemnej mechaniky a optiky, slúžiace
na hlbšie poznanio prírodných zákonitostí. Je preto
pochopiteľné, že v posledných rokoch '"Lačne v?'rástol
záujem o štúdium historických geodetických prístrojov
a pomôcok.
Práca H. Minewa predstavuje ojedinelé dielo v tejto
oblasti, pretože zahrňuje v katalógovej forme údaje
o temer 400 zbierkach starých geodetických prístrojoy
z celej Európy. Zoznam bol zostavený na základe rozo
slan}'ch dotazníkoy múzeám a ir~štitúciám, v spolupráci
pracovnej skupiny "História geodézie" nemeckého
z"ä?'u zememeračsk)'ch ipžinierov, Maďarskej geodetic
kej a kartografickej spoločnosti n historickej komisie
Belgickej geodetickej únie.
Po úye'd!'ých slovách zástupcov všetkých troch zú
častnen,}'ch organizácií je uvedený trojjazyčný (aĽglicky,
r~emecky a francúzsky) návod na používanie katalógu.
Dalej nasleduje bibliografia (14 prameilO\) histcrických
prác a katalógov z danej oblasti, ako aj zoznam ilustrácií
(v prevážnej miere sú to kópie starýeh rytín).
Jadro knihy tvoria zoznamy zbierok, usporiadané
abocedne podľa jednotlivých miest, pri90m každému
mestu je spravidla vyhradená l strana. Udaje o každej
zbierke sú rozčlenené tak, že po úplnom názve a adt'o,'e
inštitúcie nasleďujú infonnáeie o založení zbierky a o jej
ro,"~ahu. Pritom sa pcdrobne rczlišujú príEtroje ra me
ranie držok, výšok, uhlov, počítacie stroje, vynášacie
a kartírovacie prístroje, fotegrametrické prístroje

V r. 1982 yychází v cdici ČVUT skriptum Geofyzik
- I. cHL Látka je rozdelcna do dvou kapitoL
V kap. 1 (72 Htr.) jsou uVfdeny dílčí obory teoretické
geofyziky gnlvlmctrie, geomagmtismus, geocle.ktrina,
seismika, gcoradioaktiyita, geotermika a adckvátní
metody UŽIté geofyziky včetne karotáže. Pí\hlt dne se
uvádí ncjv:<'znamnejší úkoly geodetické gravimetrie 
určení zploštení Zeme, tvaru geoidu, tížnicových od
chylek, tíhových výškov:<'ch oprav, prevodních oprav
mere.ných Vf Ečin na výpočetní plochu, variací zemské
rotace, pohybu zemských pólú a recentních pohybu
zemské kúry. Dále jsou uvedeny poznatky nutné k ob
jasnení vztahu Zeme k Vesmíru, je popsán vznik a vý
voj Zeme a její nejduležitejší fyzikální vlastnosti z hle
diska gravimetrie (stavba a složení Zeme, izostáze
a sÍfwba zemské kúry, pružnost Zeme). V záveru 1.
kapitoly jsou stručne popsány mctody určení prúbéhu
hustoty a tíhového zrychlení uvnitr Zpme, určení gra
vitační konstanty, hmotnosti a stredrií hustoty Zeme.
Kap. 2 (173 sh'.) poj€ d nává podrobne o charakte
ristikách gI'(1\'ltačního a tíhového pole Zeme, o<cjména
o potenciálu a jeho vlastnostech. Vzhledem k yý:r,nam
nosti potenciálu pro rešení hlavních úloh geodetické
gravimetrie se autor obšírne venuje jeho t"orii a mate
matickému vyjádrení. Odvození vzorcú vychází z La
placeovy respektive Poissonovy rovnicE', Gaussova a
Greenových teorému. Podává se princip il tfi základní
typy okrajoyýeh úloh tcorie potcnciálu (Dirichletova,
Neumannova a StokEsova), z nichž pro geodety je nej
dúh ž:tejší úloha Stokesova. Dále se uvádí vyjádi-cní
potenciálu obecných teles rozvojem v radu pomocí
sfériekých funkcí, zvlášte nezbytné pro kosmickou
geodézii. V záveru 2. kapitoly je venována značná
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pozornost problematice normálniho tihového pole
a hladinových ploch a osvetluji se pojmy geoid a kvazi
geoid.
Skriptum je psáno velmi srozumitelne a s prehledem.
Autorovým zámerem bylo nejen predložit určité množ
ství základnich iniormaci, ale uspofádat je ipodle vzá
jemné návaznosti a látku zpracovat tak, aby vždy po
stručném shrnutí následoval podrobnejší výklad_ V tom
to ohledu lze dát autorovi plné absolutorium_ Probíraná
problematika je vždy tam, kde je toho treba, dukladne
osvetlena na jednoduchých modelech. Podle potreby
se čtenári prezentuje i doplňujicí teoretický základ,
takže pro pochopení látky ncní nutné se v zásade
-obracet k jiným literárnim pramenum. Výklad je vhod
ne ilustrován názornými obrázky. Velmi instruktivní
jsou prehledne sestavené parametry zemského elipsoidu
a konstanty vzorcu pro tihový potenciál a pro normálni
tihové zrychleni, z nichž nejnovejši byly odvozeny na zá
klade kombinovaných tihových, družicových a geode
tických merení.
Ve skriptu se lze dopátrat drobných nedopatrcní
(označení veličin v obrázcích neodpovidá vždy textu,
drobné chybičky ve vzorcÍch, vzniklé pravdepodobne
po odevzdáni rukopisu do tisku). Vhodnejší je s ohledem
na terminologii SI místo "síla zemské tihy" uŽÍvat
"zemská tíha" a výrazu "zemská tiže" užívat pokud
se jedná o zrychlení. }/Iísto výrazu "diferenciace" je
lépe užívat "diferencování". To však v žádném pH
pade nesnižuje úroveň skripta.
Skriptum je určeno predevším posluchačUm §tudia
-oboru geodézie a kartografie na fakulte stavební CVUT
v Praze. Je prvním svého druhu v českém jazyce a svým
obsahem a úrovni presahuje pouhou učebni pomucku.
Proto bude sloužit také všem praktikum, kteH se zabý
vaji presným tihovým, polohovým a výškovým mere
nim, jeho zpracovánim a interpretací. Doporučuji proto
čs. geodetické verejnosti skriptum k pečlivému pro
studování.
Záverem si lze prát, aby prlikopnický čin autoruv,
predstavujíci vydáni I. dílu skripta byl v brzké dobe
dovršen vydánim II. dilu.
Ing. Stanislav Olejník,
Geodetický a kartografický podnik
v Praze, n.p,

:BREZINA, I.: Základy metrológie uhlov. Bratislava,
ALFA a Praha SNTL, 1982. 215 S., 93 obr., 22 tab.,
cena 16,- Kčs. (Máklad 2000 výtlačkov.)
(048)531.7 4

Meranie je jeden zo základných pilierov modernej
vedy a techniky a ako praktická činnosť sa vyskytuje
-od začiatku kultúrnych dejín ľudstva. Vedeckotechnický
rozvoj kladie stále vyššie nároky aj na meranie, ktoré
sa stáva súčasťou výrobných procesov. Významnou
úlohou metrológie je komplexné zabezpečenie jednot
nosti a presnosti meradiel a celého merania. Pojem jed
notnosti treba chápať v spojení s jednotkami a etalónmi,
vo vyhotovení reprodukcie schopného meradla, spôsobu
jeho použitia a jednotnosti postupu merania.
V našej odbornej literatúre sa knižné vydania S me
trologickou tematikou vyskytujú len veľmi zriedka.
O čiastočné vyplnenie tejto medzery usiluje {ng. Igor
Brezina, pôvodne geodet, teraz pracovník Ceskoslo
venského metrologického ústavu v Bratislave, knihou
Základy metrológie uhlov.
Metodicky je kniha rozdelená do siedmych kapitol:
1. Úvod (10 s.)

Metódy merania uhlov (10 s.)
Uhlové meradlá (86 s.)
Meranie uhlov v praxi (36 s.)
Etalóny rovinného uhla (ll s.)
Metódy a zariadenia na skúšanie uhlových meradiel
(36 s.)
7. Záver (2 s.)

2.
3.
4.
5.
6.

V prvých dvoch kapitolách autor uvádza definíciu
rovinného uhla, prehľad jednotiek, základné pojmy
a vzťahy, klasifikáciu metód merania uhlov a základné
znalosti o chybách a presnosti merania uhlov ako vstup
k lepšiemu pochopeniu ďalších kapitol.
Tretia kapitola patrí k najrozsiahlejším (delí sa na 24
a podáva prehľad rôznych druhov uhlových me
radiel, ioh klasifikáciu a podrobný opis. Text je bohato
ilustrovaný novšími typmi uhlových meradiel a tabe
lárnymi prehľadmi s ich charakteristikami a údajmi o vý
robcoch.
Z tejto kapitoly geodeta iste zaujmú časti
o uhlových mierach čiarkového typu, prístroje
na meranie malých uhlov (skúšače libiel, klinové
kalibrátory), libely, kruhové deliace prístroje
(radiálne deličky, deliace hlavy a stoly), goniometre
a teodolity, polárne koordinátografy a iné
uhlomerné prístroj e (prístroje na skúšanie uholní
kovalimbusov teodeolitov, uhlomerné interferometre
a zariadenia na dynamické meranie).
častí)

V štvrtej kapitole sú podané aplikácie najdôležitejších
meradiel v rôznych technických oblastiach, pričom je
kladený dôraz na dodržanie správnych zásad justáže
a merania, aby výsledky boli čo najmenej znehodnotené
vplyvom systematických chýb.
Geodetovi je veľmi blízka časť o meraní teodo
litom.
Piata kapitola je venovaná otázkam primárnej
a sekundárnej etalonáže rovinného uhla.
Prínos tejto kapitoly pre geodeta možno vidicť
predovšetkým v niektorých definíciách a v ich jasnom
vysvetlení (overenie, overovací list, atestácia, atestačný
list).
Ťažiskom knihy je šiesta kapitola, ktorá podáva
obšírny prehľad metód a zariadení na skúšanie uhlových
meradiel a podrobné postupy pre najdôležitejšie meradlá
doplnené praktickými príkladmi. Pri výbere skúšob
ných úkonov sa prihliada na tie, ktoré dávajú spoľahlivý
obraz o kvalite meradla. Metodické postupy na skúšanie
uhlových meradiel sú podané tak, aby sa dali aplikovať
v praxi.
Geodetovi možno odporúčať časti o skúšaní
libiel, goniometrov a teodolitov.

V siedmej - záverečnej kapitole sú naznačené niekto
ré smery zdokonaľovania etalónov rovinného uhla a per
spektívy rozvoja uhlomerných metód.
Knihu uzatvára rozsiahly zoznam literatúry (190 ci
tácií), ktorý umožňuje vybrať si na prehlbenie štúdia
tejto problematiky práce našich ale najmä zahraničných
autorov.
Škoda, že prázdne strany (7) vymedzené na poznámky
neboli využité na zostavenie menného a vecného re
gistra alebo ďalšej odporúčanej literatúry.
Obálka knihy dobre vystihuje jadro opisovanej
problematiky.
_ V knihe sa často spomínajú viaceré čs. štátne normy
(CSN) označené len číslom. Domnievam sa, že doplne
ním názvov by sa ČSN stali pre čitateľa prehľadnejšie
a užitočnejšie.
Niektoré terminologické nepresnosti, napr. odčíta
nie - správne čítanie; prípustné (dovolené) odchýlky
správne krajné odchýlky; odčítacie zariadenia - správ
ne čítacie zariadenia, si čitateľ ľahko opraví. Tiež zna
mienka ± pri stredných chybách nie sú vždy potrebné.
Uvedené formálne pripomienky neznižujú celkovú
a význam recenzovanej knihy.
Kniha je určená pracovníkom štátnej, rezortnej a pod
nikovej metrológie, ale aj konštruktérom a nákupcom
meracej techniky. Pretože geodézia je nerozlučne spo
jená s metrológiou aj geodeti ktorí sa zaujímajú o pro
blémy metrológie nájdu v nej cenné a užitočné podnety.
úroveň
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Ing. Ján Vanko,
Výskumný ústav geodézie a kartografie,
Bratislava
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ZO ZIVOTA ORGÁNOV A ORGANIZÁCií REZORTU ČÚGK A SÚGK
IV. zimné branné preteky v lyžovaní pracovníkov rezortu SÚGK
796.8/.9:528-05[ 437.6J

Obr. l: Nástup pretekárov na IV. ZBP
V di'lOch 28. a 29. j.,!tnuára 1983 usporiadal národný
podnik Geodézia Zilina, pod záštitou pred~edu
Slovenského úradu geodézie a kartografie (SUGK)
Ing. Ondreja Michalku, IV. zimné branné p.rete·
ky (ZBP) v lyžovaní pracovníkov rezortu SUGK.
Po dôkladnom výbere, so zvážením všetkých mož
ností a potrebných p_odmienok, sa miestom konania
stal športový areál Sachtičky pri Banskej Bystrici,
v masíve Nízkych Tatier, blízko pamätných miest
Slovenského národného povstania.
Na IV. ZBP sa zúčastnilo 120 pretekárov, z ~oho
64 mužova 56 žien, z 10 organizácií rezortu SUGK
(obr. l). Počet aktívnych pretekárov vzhľadom k účasti
na III. ZBP vzrástol a táto skutočnosť svedčí o narasta
júcom záujme pracovníkov rezortu SÚGK o brannú
výchovu a športovanie.
Po qtváracom príhovore riaditeľa pretekov Ing. Ru
dolfa Sandrika, riaditeľa usporiadateJskej organizácie,
zložil Pavol Bielik, z Geodézie, n. p., Zilina, slávnostný
sľub pretekárov.
Do programu IV. ZBP boli ako športové disciplíny
zaradené: branný pretek trojčlenných hliadok mužov
a žien a obrovský slalom mužova žien.
Športové súťaženie začalo branným pretekom žien
(obr. 2) a pokračovalo v ten istý deň branným pretekom
mužov (obr. 3). V obrovskom slalome súťažili muži
i ženy na druhý den.
Na plynulý priebeh pretekov pozitívne vplývala_anga
žovaná účasť funcionárov 'l'elovýchovnej jednoty Cet've
ná hviezda Banská Bystrica, ktorí pri organizovaní
a samotnom priebehu ZBP poskytli usporiadateľom
kvalifikovanú a výdatnú pomoc.

Výsledky jednotlivých

súťažných

disciplín: .

l. V brannom preteku žien súťažilo 17 troj člen
l}ých hliadok. Víťazom sa stala Geodézia, n. p.,
Zilina.
2. V brannom preteku mužov súťažilo l) troj
členných hliadok. Zvíťazila Geodézia, n. p., Zilina.
3. V obrovskom slalome žien štartovalo 22 pre
tekárok, zvíťazila Ing. Iva Malá z Geodézie, n. p.,
Žilina.
4. V obrovskom slalome mužov štartovalo 36
pretekárov, víťazom sa stal Ing. Juraj Škoda z Geo
dézie, n. p., Bratislava_

Celkové vyhodnotenie súťaže o najlepšiu organizáciu
153 bodov
l. Geodézia, n. p., Žilina
92 bodov
2. Geodézia, n. p., Prešov
3. Geodézia, n. p., Bratislava
62 bodov
4. Geodetický ústav, n. p_, Bratislava
59 bodov
5. Krajská správa geodézie a kartografie,
28 bodov
Banská Bvstrica
22 bodov
6. Slovenská-kartografia, n. p., Bratislava
7. Krajská správa geodézie a kartografie,
16 bodov
Košice
8. Výskumný ústav geodézie a kartografie,
4 body
Bratislava
2 body
9. SÚGK
Pre neúplnosť hliadok v oboch kategóriách branného
preteku nebola Správa geodézie a kartografie, Bratislava
v súťaži organizácií hodnotená.
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Obr. 2: Posledné metre do

cieľa

Obr. 4:

Obr. 3: Hliadka mužov pri plnení branných
di8ci'plín

J;

odov;;dávania cien 1 í(,aon;

Víť,azom sa stala Geodézia, ll. p.,Žilina a ",íska
la puhn-ný pohár predsodu SÚGK.

IV. ZBP mali hodnotnú športovú, politickú a spolo
a holi obrazonl-yywkej brannej zdatnosti.
Yšetci pretekári jlrejayili y iiportoyých zápoleniach
veľkú húžovuatusť, odhodlanie bojovať zo všetkých "íl
a čo najlopšio reprezentcva.ť svoju organizáciu. Spon
tánno nadšenie a vôľa zvíťaziť plne kOl'flšpondoyali s do
brými hospodárskymi vý3lodkami v preďchád,mjúcoffi
roku.
čenskú úroveľl

Na závor lY. ZBP víťazpé družstvá a jednotlivci
prevzali z rúk prodsedu SUGK a riaditeľa pretekov
putovný poh,ir, diplomy a yecné ceny (obr. 4). V záve
rečnom prejave prodfeda SUGK Ing. Ondrej Michalko
poďakoval účastrdkom za obAtanlsť a veľké športové
zápolenie, potvrdzuj úce zdatnosť a vysoké morálno-po
litické a "óľové vlastnesti nielen pri plnení branno-špor
toyých úloh, ale aj pri plneI~J úloh, ktoró pre rezort
SUGK vy'týčil XVI. sja~d KSC.
ing. Mária Brod/lanová,
Geodézia, n. ]J., Žilina.
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Branná

orientační

geodetů

1983

automobilová

soutěž

Soutěž

technicky nÉUročná i když
žádnou speciální úpravu vozIdel
pouze s tužlklOu a základní znalo,stí orient.ace

byla vys.oce

branně

soutěžícínepotřelbovali

a
v

vyst.ačili
mapě.

Přes

796.7/.8,,1983": 528-05

velmi dobré o'rganiz.ační z'ajištění celé soutěže
nedOistatkembyla skutečnost, že z přihláš,cných
22 posád,e1k odstartO'lnal.o pouze 14. Nízký p.oče;t startu
jících byl ovlivněn tím, že n. p. Geodézie Opava pořádal
tuto soutěž poprvé, ,a Ž'8 místo konání soultěž-e bylo znač
ně vzdálené, a prolto náročné na finanční z,a,bezpeč811Í
z vLastních prostředků účastníků.
určitým

Z pověření předsedy Č,eského úřadu geodetického a kar
togr.afického s. Ing. Františika Koubk'a, usp:ořád.al '1. p.
Geodézie Opava XvII!. ročník Geodézie r.allye ČSR 19i1:J.
Soutěž zahájil krátkým proj,evem řl8ditel n. p. Geodezie
Op.av,a s. Ing. Milouš KUKENĚ ,a zástupce KV odborového
sv,azu s. Ing. Alnis Smolka. Z.ahájl8'llí se ro,vněž zúčastnili
zástupci územních orgánů SvaZlarmu včetně hl.avníh.o ro./:·
hodčího s. Břetislava Ševčíka d,elegov,aného kr.ajsko-1
Iwmisí BOAS v Ostravě.

Sl,avnostní vyhlášení výsledků zahájil ředitel XGKS
s. Ing. Zde,něk Haša spolu s předsedou ZO Sv.az;armu
s. Ing. MiTlOsI'avem Poučem.

V soul,adu s celostátně platnými řády branných oneu
aut.omobil.ových soutěží byla určena trať v (,181
kové délce 80 km a rozděl8ln.a do tří etap s 30 k.ontrc
lamL Vytýč,ení trati pr.ovedl .a rozpr.avu s účastníky sou
těže řídil vedoucí trla;tě s. Ing. BOj-a'1 Klimeš.

t.ačních

Nedílnou součástí soutěže byly testy z pravid-el silnič
ního Iprovozu, jízda zručnosti, střelba zle vzduchovky,
.odhady vz,dálenosti, hod granátem, měřl8ní azimutu a
pěší o'r,ielntační závod v délce 3 km se š-esti kontrolami.

Obr. 3:

Vítězná

posádka Ing. Nešuta-MUDr. Vašík na
startu denní etapy

V k a t 18 g o r i i jed n ,o tli v c ů z,ískal.a ab.soluňllí
posádk:a Ing. Nešuta - MUDr. V,ašík ze ZO Sva
za'rmu Geodézie Opav,a.
vítězství

Na druhém místě se umístil.a posád@a Mrázek - Ing.
Hl.adíik z Geodetíického ,a kartogr,aftclkého podniku Praha.
Třetí místo p,altřilo posádoe Ing. Maxa - Ing. Šl8da ze
ZO Svazarmu Geodézie, n. p., Op,ava.

Obr. 1: Ženská posádka Geodézie, n. p., Opava horská-Janovská při jízdě zručnosti

Cerno

V k a t ego r i i d r u ž s t e v zvítězil Geode1ický .a
kartografický IP,odnilk Pmha ve slo,žení Mrázeik - Ing.
Hl,adík, B,oSlsanyi - Vorlíček a Hamplová - S,abická,
před La II. druž'Sltvem Op,avy.

V jed not I i v Ý c h p rve í c h s o u

těž

e byly nej·

úspěšnější:

ab,lO'lutní vítěz
nejli8pší střelba
nejlepší jízd1a zručnosti
nejlepší orieint,ační běh
ne jlepší ž-eilliská posádka

Ing. Nešuta-MUDr. Vašík
Ing. Šimák-Ing. Šimáková
Ing. Fuxová-Fuxa
Ing. Trojk,a-Ing. Javorsky
Hamplo'vá-B.abická

Po vyhláš'ení výsledků soutěže obdrž1el absolutní vítéz
putovní p.ohár předsedy ČÚGK ,a věcnou .odměnu. Dále
byly p,ředány odmě'ny nejlepšímu d,ružstvu a jednotliv
cům. Všichni účas.tníc'i 'obdrželi účastniclké dipl.omy.
Závěrem
kteří

vy,slo'vujeme poděkování všem organ.izátoi'um,
se podíl-eli na uspořádání této branné soutěž'e.

Obr. 2: Clenové čestného předsednictv.alng. Haša a Ing.
Oddělení obrany ČÚGK

Smolka
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Nim T á č e k V1adislla:v
Studium klimatických podmí,nek ,v důlnímpros'Íředí.
Noga Jan
Základní map,a průmyslového závlOdu n. p. relezáI1ny

DI PLOM OVÉ PRÁCE

Seznam diplomových prací obhájených
absolventy studia oboru geodézie
a kartografie na stavební fakultě VUT
v Brně v roce 1982 na katedře geodézie
016:378.2(043.3 ),.1982" :528

Ba rtu š k o'v á J.an.a

Ni:vellační mikrosítě měřené geode'tickými a f}"zikálními
metodami.
B o u š k la K'arel
Posouzení stability sHě pevných bodů na vodmích
dílech.
Cer h a Ivo
Stavebně geologický průzkum území a projekt polní
cesty Archlebov-Žarošice.
Ča p ek ]indřtch
Analytioké určelní 'prvků vni'tl\nía vnější orientace pro
řešení obecn"0ch iPlřipladů blízké fotogrammetrie.
D ,a n i šO 'v á Helena
Po.rovmání konstrukce vrstelvnic interpolací 'a přímým
vytylčením 'v tlerénu z hlediska přesnosti a hospodárnosti
práce,
D y in ,k o v á Marta
vývoj délkuvého měření a kritérila přeSlnosti déllkového
mě'ření 'z histlOriokého pohledu.
E1. chl e T Jaroslav
Rekonstrukoe koleje v rámci ,komplexních rekonstruk
cí železni'čního svršku.
E r ba n Cestmír
Vliv p,rostředí ,na měření eloektrolnickými dál'klOměry.
G 10 I dma n ov á Milosloava
Vyrovnání IOlkální cítě VS Liblice.
Han ák Fra.ntišek
Studium vlivu sloune,čního 'záření na deformf!Jce konstruk
ce TV Buková hor,a.
H 'a v I í k Vladimír
GelOdetické merení defDTmací stavebního objektu.
H o f í rek VJ,aS1timi!
RajonÍlzace a 'kategorizace území OKR 'z hledi,ska vltvu
důlní činnos'ti na výškLlvá měření.
Hor á k Miroslav
Zrychlení mapování polohopisu 'v místní tIr,ati omezením

Třinec.

N o v o t n Ý larlOslav
Proje,k,t měření svislých posuntl. 'základtl. TV BukD'vá hora
a zpracování výsledků měření.
Pel a n t MillOŠ
Vyrovnání lokální Isítě TV Buková hora.
P 1 s k lO V á Jaroslav,a
Vyhodnocení tvarovýoh změn z,atěžOivaných nosníků po
mocí blízké flOtogrammetrie.
Putna],an
Odvodnění 'v pozemkových úpravách a proje~t polní
cesty Archlebov-Žarošice.
Ryb á ř Vladimír
PlOdrobná pollOhc'vá blOdová pole p,ři tVO'Tbě la údržbě
velkoměřítkových map 'v podmínkách poddolov,aného
území.
Ř.e h o lov á Kateřina
Tvar,o~évyhodnocení členitých objekttl. metodou velmi
blízké fotogr,a:mmeotrie.
S 'v o b lO da Vladimír
Problematika polní'Ch cest a iprojekt polní cesty Archle
bov-Žarošice.
Ta clo 'v á Pa'v'la
Ur,čení normálních ,korekcí v nivel,ačních ,pořadech v ob
lasiti jiho,východně od Brna.
To mk o v á Jitka
Porovnání přesnosti metody fotogr,a'illme'tlTické ,a geode
tické prlO účelové mapování.
T ,r u m m Otakar
ZáVislostpřelsnosti ni'velačníoh výsledků na déllce záměr.
Vod e ;h n a I I,vo
Zjišťování erozní'Ch je'vů na uhelných haldách v osla
v,anském revíru.
Zemá,ne'k lan
Ses'oo,vení výpo'četního 'postupu aerotr~angu].ace Iél napro
gramování pro f,akuHní ,PlOčítač ADT.
Žilka Zdeněk
Geofy:zilkální 'P,růzk'um hradu Saovinec - vztah maglnetic
kýlcha gra'vimetrických !anomálií k přtpo,vrchorvým ne
homogeniItám (narušení skalního podkladu la předlpoklá
dané podzemní dutiny).
Ing. Pavel Kasta,
F AST VUT v Brně

POlčtu měřenýoh oměrných měr.

C h vát a I Zdeněk
Vytyčení sta'vebního míst.a polární metodou.
Klusáčko'vá E'v,a
Velmi dé,tailní gl'avÍlmetrický ,průzkum 'proje,ktového sÍla
veniště jaderné elektrá'rny u Nechanic.
K n o IP 'P Lubcmír
Revize výšek ni'velačníoh bodú v lOkolí budovy stave'bní
fakuJ.ty.
K u b í n Ladisla'v
ModeI'ní vyty,čov,ací metody při Ivýs,tavbě.
K ut á I e k St.anislav
Vytyčovánísv,ahů sypanýoh přehrad teodolitem.
L a k o s i lov á Alena
Spoleočné určení souřadnic tří bodtl. IvsoUlstalvě Místní
sítě Brno.
M ach á I k 10 V á Dana
Projekt zhuštění trigonlOmetrické sítě a 'vytyčení osy
komuniklace (tunelu).
Ma g á ,t Dušan
Sledování prostorových změn sloavebníhlO .objektu.
M i ,t r e n g ,a VI,adimír
Komparace opNckých dál'koměrů Zeiss BRT 06 ,a Redta
002.
M u :s i á I e k MirlOslav
Vli'v dUlníhlO lprostředí na dráhu záměrného paprsku.
M u s i I Jiří
Určení svislý,ch IP.oSUVtl. ,st,avebních IObje,klů.
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Určení nO'rmální gravitace v geodetickém
referenčním systému 1980, s. 3-7.
Dimitrov, D. A,: Určení pO'sunu bO'dů od vytýčenéhO'
směru pO'mocí jednO'duchého nebO' dvojitéhO' bi
pO'lárního prO'tínání zpět, s. 7-10.
Vr'llčinov, V,,, O nepřípustné návaznO'sti při trigO'no
metrické nivelaci bodů trigonometrických sítí V.,

Stojnov, V.:

VI. a VII. řádu, s. 11-12.
Ivanov, I. 1.: Nová koncepce pro rozvO'j radiových
dálkO'měrů, R. 13-15.
Koceva, V.: MO'žnosti zkoumání globálních geO'dyna
mických jevů prostřednictvím metO'd kO'smické geo
~ dézie, s. 16-19.
Cešankov, L.: PrO'blémy se z{lsobou energie pro laserO'vé
vytyčO'vací systémy, s. 20-22.
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Krastev, I.: Způsob určení stupně stárnutí obsahu
topografické mapy, s. 23-26.
Slavejkov, S. - Andonov, G.: Problémy s technicko
hospodářskými úpravami pozemků zemědělských
a průmyslových komplexů v sofijském okresu,
s. 26-3l.
Ovetkov, I.: Rekultivace půdy zničené stavebnictvím
a důlním průmyslem v NDR, s. 32-33.

Příprava mladých specialistů
počítačové techniky, s. 35-37.
Dimitrov, R.: Potřeby geodetické praxe
geodetických kádrů podle závěrů XII.

Ovetkov, G.:

k přípravě"
sjezdu Ko
munistické strany Bulharska, s. 38-39.
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S vysokou občanskou odpovědností 7. kongres vě
decko-technických svazů, s. 3-,-6.
Djankov, Iv.: Určení boční refrakce při vysoce přesných
úhlových měřeních, s. 7-10.
Dimitrov, A.: Vliv počtu a rozložení daných bodů na
přesnost malých triangulačních sítí, s. 11-14.
Todorov, L. - Bakalov, P.: Určení dopustné hodnoty
př'íčné odchylky při projektování vodohospodářských
tunelů, s. 14-16.
Zafirov, P.: Automatizace inženýrských prací cestou za
vedení číselné (digitální) formy výstupu. s. 17-20.
Sokerov, L.: Městské systémy jako základ a základní
článek informačního systému o území, s. 20-22.
Beljaliki, T.: O zpracování mareografických měření,
s.23-25.
Michajlov, E.: Změny magnetické deklinace s časem,
s.26-27.
Minčev, M.: Orientace magnetických měření pomocí
gyroteodolitu, s. 28-30.
Nikolov, B.: Sledování stálosti hodnoty dělení gravi
metru GAK s časem, s. 30-33.
Minčev, M.: 75 let prog. ing. Vladimíra Vasileva Janče
va, s. 34-35.
Milev, G.: lnženýrsko .geodetické problémy v průmys
lovém projektování, s. 35-36.

Geodezia, kartografia i zemeustrojstvo,
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4/82

Peevski, V.: 40 let vysokoškolské technické výuky
v Bulharsku, s. 3-4.
Stanev, I.: 40 let vysokoškolské výuky v oboru geo
dézie a pozemkových úprav v Bulharsku, s. 5-9.
Atanasov, S.: Rozvoj katedry geodézie na Vysoké
škole architektury a stavebnictví a výuka před
mětů "Geodéz:e" a "Teorie matematického zpraco
vání geodetiekých měření", s. 9-12.
Rusev, B. - Daskalova. M,: Vyšší geodézie a geode
tická výuka v Bulharsku, s. 13-16.
Jončev, V. Dimitrov, D. A. - Netov, N.: Užitá geo
dézie na Vysoké škole architektury a stavebnictví,
s. 16-18.
Tomova, P. - Lazarov, G.: Výuka geodézie pro stu
denty s jiným zaměřením, s. 18-20.
Gajtandžiev, S.: Fotogrammetrická výuka na Vysoké
škole architektury a stavebnictví - Sofie, s. 20-24.
Koen, B. - Talieva, L. - Katranuškova, Oh.: Před
nášení kartografie na Vysoké škole architektury
a stavebnictví, s. 25-27.
Vučkov, P. Mičev, M.: Rozvoj a úspěchy katedry
pozemkových úprav na Vysoké škole architektury
a stavebnictví, s. 28-31.
Stanev, I.: Příprava inženýrů v oboru HTÚP 
specializace "půdní eroze" a "boj proti erozi",
s. 32-33.

k používání"

č.
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Zurawski, Z.: Hlavní tendence hospodaření s půdou
v Polsku v letech 1971-1980, s. 41-43.
Piechucha, M.: Pozemkový katastr informační
systém, s. 43-45.
Battke, Z.: Projektování fotogrammetrických náletů>
s použitím dvou fotogrammetrických kamer, s. 4&
až 48.
Bujakiewicz, A. - Kurczyňski, Z. - Legun, B. Wolniewicz, W.: Výzkum prostorového rozložení
prášku při hašení práškov)'m hasicím přístrojem na.
základě analýzy fotografického zobrazení, s. 48-51.
Szymoiíski, J.: Nová klasifikace geodetických přístrojů>
a co dále?, s. 51-55.
Milbert, S. - Brys, H.: Metoda rozpracování projektu
rektifikace jeřábových drah ve vodorovné rovině,
s. 59-61.
Wójcik, M.: Využití měření deformací základů staveb
pro posouzení stlačitelnosti podloží, s. 64-66.
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N ey, B.: XI. mezinárodní kartografická konference"

Mezinárodní kartografické asociace, Varšava 29.
září 4. října 1982, s. 71-72.
Barto8zew8ki, Z.: Polské zemědělské mapy, s. 72-74.
Batz, E. Hopfer, A.: Technické problémy při
scelování pozemků, s. 74-76.
Piotrowski, J. - Stepeczyn8ki, J.: Využití leteckých
snímků pro posouzení dopravního ruchu ve městě,
s. 79-81.
Glowacki, W. - Marciniak, J.: Metody určení veli
kosti geometrických odchylek kruhových konstrukcí
s. 81-83.
Sobol, M.: Historická stránka geodetických služeb
v Tarnovském vojvodství, s. 84-85.
Janusz, W.: Určení deformací ocelových nosných
konstrukcí hal, s. 89-99.
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Lipert, O.: Sledování dynamiky ledovců Peneka.
a Hansa, s. 101-111.
Gaertig, T.: Geodetické přístroje používané při foto
grammetrickém mapování Spieberg v roce 1958,
s. 112.
Oymerman, R. - Oymerman, W.: Výškové projekto
vání při rekultivačních pracích, s. 113-116.
Szymoczyk, M.: Zásady využití elektronické libely
Talivel, s. 116-119.
Dqbrow8ki, W. - Wanic, A.: Možnosti zabezpečení
trvalosti směru nástěnnými geodetickými znaky
nového typu, s. 119-121.
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Serajin, B.: Zkoumání přesnosti mapovanl pomocí
polárního vynašeče NB I výroby PZO, s. 121-123.
H opfer, A.: Aktuální směry a metody prací provádě
n}'ch v Hessensku (NSR) pro potřeby zemědělství,
s. 123-124.
Jankowski, R.: Systém .YIERA 9150 a možnost jeho
vyu:i;ití pro potřeby evidence nemovitostí, s. 129
až 130.

Przegll!d geodezyjny,
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V. B. - Malachov, R. lvI. - Te1'echov, V. P.:
Polní dešifrování hydrolokačních záznamú, s. 46
až 52.
Grušetskij, V. 1. - Perekrestov, N. N.: Zkušenosti
z vytvoření polygonu vedeného na dně vodního.
toku, s. 52-55.
Bednjagin, A. A. a kolektiv: Světelný dálkoměr
ZSM 2, s. 56-57.
Kusov, V. S.: Ruská geografická kresba (projekt sou
hrnného katalogu), s. 58-61.
Abdel'maksud, 1. M.: O historii prvních stupňových
měření, s. 61-62.
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Kryňski, S.: Prof. Julian Radecki, s. 131-133.
RóZanka, S. - Czarnecki, S.: Současný stav fotogram
metrie v Polsku, s. 133-135.
TVilko1.1'ski, TV.: Smčry rnodifikace tematických map
stř-cdních měřítek pro potřeby lesnictví, s. 136 až
139.
Firliciríski, TV.: Komplexní zařízení velkých ploch,
s. 140--142.
Zurowski, A.: Gcodetické problémy při budovlÍní
podvodních tunclú z prefabrikovaných částí, s. 143
až 145.
Laska, TV.: Stanovení středních chyb délky a směru
úsečky metodou přímého protínání, s. 146-147.
Margaríski, S.: Laboratorní zkoumání přesného nive
lačního automatického přístroje WILD N3, s. 148
až 151.
Kowalski, Z.: Komplexní systém získávání, přetváření
a zobrazování kartografických informací, s. 156
až 157.
Janu8z, J.: Koncepce komplexního systému při úpravě
kolejí v tunelu, s. 158-159.
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Strauss, M.: 30 let Ústředního speciálního vzdělávání ve

státním sektoru geodézie a kartografie, s. 289-292.
J.: K otázce kvality geodetických a kartografie,
kých prací a výsledků, s. 292-294.
Stemmler, H.: 10 let katastru komunikací Lipska, s. 294
až 296.
Sommer, M.: Indexování a kódování topografických ob
jektů a objektů evidence nemovitostí na mapách v mě
řítkách 1:500 1:200000, s. 296-299.
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