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[528.837:629.78]: 528.88:33( 437)
šlMA, J.
Kosmický a letecký prJ1zkum CSSR pro národohospodářské účely
Geodetický
a kartografický
obzor,
28, 1982, Č. 1,
s. 2--6, 1 obr., 2 tab., lit. 2
Vymezení kosmického
a leteckého
dálkového
průzkumu
Země. Jeho technicképrosti'edky
a metody
užívané
v ČSSR a výsiedky
dosažené
ve Středisku
dáikového
průz.kumu
Země resortu
ČÚGK. Rozvojové
zámě!ry na
úseku dalš!ho rozšíření
spektrálního
záběru. Volba nejvhodnějších
spektrálních
pásem a metod sběru a zpracování průzkumových
dat pro hlavní národohospodářské aplikace
dálkového
průzkumu.

[531.715.1 :621.375.8] :528
ABELOVIČ, J. - KLAJBAN, R. - MlTAS, J.
Využitie Iaserinterferometra
na komparáciu meradiel
v geodézii
Geodetický
a kartografický
obzor,
28, 1982, Č. 1,
s. 7-10, 2 obr., 1 tab., lit. 3
Vyu:IJltle vlnových
'etal6nov
n.a velmi presné
mer·anie
dlžok. Otázky využitla laserinterferometr,a
LA 3002 na
komp.aráciu
geodetických
meradiel.
Dllsiedky pre zvýšenie kvality,
rýchlosti
a skrátenie
doby pri priebežnej komparácll.
Výsledky a využitie
pre prax.

528.932:681.3.05
VENCOVSKý', M.
Některé zkušenosti s digitáI.niml modely topografických ploch
Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1982, Č. 1,
s. 10-14, 10 obr., lit. 5
Metody tvorby digUálního
modeiu topografické
piochy
[DTM) a automat'1cké
kresby vrstevnic,
vyvmuté v Ústavu geologie a geotechnllky
ČSAV. Vycházejí
z automatizovaného
grafického
systému
ISO 2, !<:terý byl dále
rozpraCiován do tří dalších modlflkaci
konstrukce
DTM,
a to pomocí váženého
aritmetického
průměru,
polynomu 2. stupně a korelačni
funkce.

528.486.2:625.1
HÁNEK, P. - KULDOVÁ, M.
Metoda dlouhých tětiv
Geodetický
a kartografický
obzor,
28, 1982, Č. 1,
s. 14-19, 5 obr., lit. 8
Teoretlc,ké a empirické
ov.ěření metody dlouhých
tětiv
užívané u železniční
správy DB pro souřadntcQlVé ře>šení rektiflkace
želelzničních
oblouků
a její úpr,ava
pro podmínky sítě ČSD.

528:061.1 [437 + 729.1 J
CHUDOBA, P.
Rozvoj spolupráce geodetických služeb Českosloveuska
a Kuby
Geodetický
a kartografický
obzor,
28, 1982, Č. 1,
s. 19-23, 4 obr.
Průběh
a obsah v·ědeckotechnické
spolupráce
geodetických služeb ČSSR a Kuby, která trvá již 10 let. Koncepce a obsah budování
kubánského
národního
katastru, které je hlavní oblastí této spo~l.1Jpráce. Charakteristika
postupu
přípravy
čs. expertu
pro práce na
Kubě.

[528.837 :629. 78] :528.88:33
lllHMA,

(437)

:A.

KOCMHqeCKOe H B03llymHoe 30HllHpoBBHHe qCCp
~eJIeH HapOllHoro X03J1HCTBa
feoJle3H'IeCKHll H KapTDrpaqmqecKHll 0630P,
No I, CTp. 2-6,
1 pHC., 2 Ta6., JIHT. 2

28,

llJIJI
1982,

OrpaHH'IeHHJI KOCMHqeCKOrOH B03JlymHoro JlHCTaH~HoHHoro 30HJlHpOBaHHJI 3eMJlH. Ero TeXHHqecKHe CpeJlCTBa
H MeTO.l\bIrrpHMeHJIeMMe B qCCp H pe3YJlbTaTbI JlOCTHrHYThle B IJ;eHTPe JlHCTa~HOHHoro 30HJlHpOBaHHJI 3eMJlU
BeJlOMCTBaqYfK. HaMepeHUJI pa3BHTHJI B o6JlacTH JlaJlbHeHmero pacmHpeHHJI crreKTPaJIbHOrO JlUarra30Ha. BM60p
CaMbIX npuro.zun,IX crreKTPaJIbHbIX 30H u MeTOJlOBc60pa
u o6pa6OTKu JlaHHbIX 30H,llUpOBaHUJI JlJlJI OCHOBHbIXHaP0.l\HOX03JIllCTBeHHMX rrpUMeHeHUll
JlUCTaHI~UOHHoro
30HJlUpOBaHHJI.
[531.715.1:621.375.8]
H. -

ABEJIOBHq,

:528
KJIA:ABAH,

P.

-

MHTAlll,

H.

IIpHMeHeHHe Jla3epHOro HHTePcflepoMeTpa lllUl KOMnapa~HH H3MepHTeJIbHLlX HHCTpYMeHTOBB reOJle3HH
feOJle3UqeCKHll 11 KapTorpacflHqecKHll 0630P,
No I, CTp. 7-10,
2 pHC., 1 Ta6., JlUT. 3

28,

1982,

IIpuMeHeHHe BOJlHOBbIX 9TaJlOHOB JlJlJI BMCOKOTOqHbIX
H3MepeHull paCCTOJIHHll. BorrpocbI HCnOJlb30BaHHJI Jla3epHOro HHTépcflepoMeTpa LA 3002 ,lJ;JlJIKOMrrapa~HH reoJle3uqeCKUX H3MepUTeJlbHbIX HHcTPYMeHToB. CJleJlCTBHJI
JlJlJI rrOBMmeHHJIKaqeCTBa, CKOpOCTHH COKpa~eHHJI BpeMeHH rrpH perYJlJIpHOll KOMrrapa~HU. Pe3YJlbTaThI H HX
npHMeHeHue Ha rrpaKTHKe.
528.932:681.3.05
BEHIJ;OBCKH,

M.

,HeKOTopLlH ODLIT C ~HcflpoBMMH MOlleJIJlMH TonorpacflH'IeCKHX nOBepXHOCTeH
feoJle3HqeCKHll 11 KapTDrpacflHqecKHll 0630P,
No I, CTP. 10-14,
10 pHC., JlHT. 5

28,

1982,

MeTO.l\bI C03JlaHHJI ~HcflpoBoll MOJleJlH TorrorpacflHqocKoll
rrOBepXHOCTH(IJ;M) H aBTOMarHqeCKOrO rrpoBe,lJ;eHHJIropU30HTaJlell, pa3BMThle B HHcTuTYTe reoJlOrHH H reoTexHHKH qCAH. MeTO,lJ;bIHCXO,lJ;JIT
H3 aBTOMaTH3HpOBaHHOll rpacflHqocKoll CUCTeMbIISO 2, KOTOpaJI6bIJla ,lJ;aJlbme
pa3pa60raHa
B 3 ,lJ;8JlbHellmHe MOJlHcflHK~UH KOHCTPYK~HH IJ;M, HMeHHO C HcnOJlb30BaHHeM BeCOBoro apUTMeTHqOCKOro CpeJlHerO, rrOJlUHOMa 2-0ll CTerreHH H KoppeJl~UOHHOll cfIYHK~HH.
528.486.2:625:1
XAHEK,

II. -KYJInOBA,

M.

MeToll JlJIHHHLIXXOPll
feOJle3HqecKull H KapTorpaqmqeCKHll
No 1, CTp. 14-19,
5 pHC., JlHT. 8

0630p,

28,

1982,

TeopeTHqOCKaJI u 9MITHpHqeCKaJIrrpOBepKa MeTOJla JlJlUHHMX XOPJl, rrpUMeHJIeMOro 'KeJle3HOJlOpO'KHbIMyrrpaBJleHueM DB ,lJ;JlJIKOOpJlUHaTHoro peIJJeHUJI CrrpaMJleHUJI 'KeJle3HOJlOpo'KHbIXKPUBMXH ero BUJlOH3MeHeHHeJlJlJI YCJloBHll CeTH qeXOCJlOBa~KHX 'KeJle3HOJlOpO'KHMX,lJ;Opor.
528:061.1

(437

XynOBA,

II.

+ 729.1)

Pa3BHTHe COTpYJlHH'IeCTBareOlle3H'IeCKUX CJIY'K6 qexoCJIOBaKHHH Ky6M
feOJle3uqecKull
H KapTorpacfluqecKull
No 1, CTp. 19-23,
4 pUC.

0630p,

28,

1982,

HCTOpHJI H COJlep'KaHUe JleCJITUJleTHero HayqHO-TeXHuqOCKOrO COTpYJlHuqecTBa reOJle3uqeCKHX CJlY'K6 qCCp
H Ky6bL KOH~err~HJI H COJlep'KaHUe C03JlaHHJI Ky6HHCKO1'0 KaJlacTPa, JIBJlJIIO~erOCJI OCHOBHOll06JlacThIO 9Toro
COTpY.l\HHqeCTBa.XapaKTepucTuKa
nOpJIJlKa nOJlrOTOBKU
qeXOCJlOBa~KHXcrr~UaJlUCTOB JlJlJI pa60T Ha Ky6e.

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

[528.837:629.78] :528.88:33 [437 J
ŠÍMA,

J.

Kosmische und Lufterkundung
der CSSR fur voikswirtschaftliche
Zieie
GeodeotiC'ký a kartografio.ký
obzor, 28, 1982, Nr. 1,
Seite 2-6, 1 Abb., 2 Tab., Lit. 2
Deftnition der ,kosmlschen 1IDd LuUfernerkuooung
der
Erde. Ihreo technlsche
Mittel und dle in der ČSSR angeweudeten
Verfahren
\lIIld dle im Zentrum fUr Fernerkundung
des Ressorts
des Tschechischen
Amtes
fUr Geodasle und Kartographle
erzielten
Ergebu'lsse.
Die Entwlck1lungs'vorhaben
·auf dem Gebiet der welte,ren Erwelte1rung der spektralen
Aufnahmen.
Dle
Wahl der zwe1ckmasslgsten
Spektralzonen
und Erfassungs- und
Berarbeitungs'verfahren
der
Fernerkundungsdalen
filr volkswirtschaftllche
AppHkatlonen
der
Fernerkundung.

[531.715.1:621.375.8] :528
ABELOVIČ, J. - KLAJBAN, R. - MITAš, J.
Ausnutzung des Laserinterferometers
bei Komparierung
der Messgeriite in der Geodiisie
Ge1odetic,ký a kartografiGký
obzor, 28, 1982, Nr. 1,
Selte 7-10, 2 Abb., 1 Tab., Lit. 3
Ausnutzung
der Wellenetalone
fUr sehl' genaue Lan.
genmessung.
Dle Frage der Ausnutzung des Laserlnterferometers
LA 3002 bel Komparlerung
der geodlltischen
Messgerllte. Die AusW1irkung der durchlaufenden
Komparlell\llIlg auf Qualitatserhllhung,
Geschwlndlgkelt
und
ZeltkUrzung.
Dle Ergebnlsse
und Ausnutzung
fUr dle
Praxis.

528.932:681.3.05
VENCOVSK1, M.
Einige Erfahrungen
mU digltalen
Modelle der topographlschen
Fliichen
Geodetic,ký a kartografický
obzor, 28, 1982, Nr. 1,
Selte 10-14, 10 Abb., Lit. 5
Verfahren bel der Schaffung des dlgitalen Modells der
topogr1aphi'schen
Flache nnd der automatislerlen
Hllhenschichtlinlenzelchnung,
dle im Instltut fiir Geo1logle und Geotechnik
der Tschechoslowa'klschen
AkademIe der WlssenschaUen
entwlckelt wurden. Dlese Verfahren
gehen aus dem automatislerten
graphlschen
System ISO 2, das ln drei weiteren KonstruktionsmodlfikationenV'on
Model! bearbeltet
wurde und so mlt
Hnfe von gewogenoo
arlthmeťlschen
Mlttel, von Polynom zweltien Grades und von Korrelationsfunktion.

528.486.2:625.1
HANEK, P. - KULDOvA, M.
Verfahren von langen Sehnen
Geodeotický a kartograflokY
oozor, 28, 1982, Nr. 1,
Selte 14-19, 5 Abb., Lit. 8
Teoretlsche und emplrlsche Begl,aubigung bel der Vel'waltung delr DB angewendeten
Verfahren
von lll!ngen
Sehnen fUr dle Rektiflkation
de'r Elsenbahnkurven
nnd
selne Ausstattung
fUr BedlngungeiIl bel dem Netze uer
Tschechoslowaklschen
Staatsbahnen.

528:061.1 [437 + 729.1]
CHUDOBA, P.
Entwicklung
der MU,arbeit der tschechoslowaklschen
und kubanischen
geodiitischen
Dienste
Geodel\lc'ký akartografloký
obzor, 28, 1982, Nr. 1,
Selte 19-23, 4 Abb.
Der Ver'lauf und Inhalt der wissenschaft-technlschen
Zusammenarbelt
der tschelchoslowaklschen
und kubanischen Dlenste, dle schon 10 Jahra dauer't. Das Konzept uud der Inha\t des kubanlschen
Nationalkatasters,
delr das Hauptgeblet
dleser Zusammenarbeh
schafU.
Dle CharaMeristlk
der Vorbereitungsverfahren
tschechoslowaklschen
Spezlalisten
filr dle Tlltigkelt ln Ku-·
ba.

[528.837:629.78] :528.88.33[ 437 J
ŠlMA, J.
Space and Aerial Remote Sensing Df the CzechDslovak
TerritDry for NatiDnal-EconDmicaI
Purposes
Geodetlcký
a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 1,
pp. 2-6, 1 flg., 2 tab., 2 reL
Dellmltatlůn ,of activltles of the space and aerial remote sensing. Hs technlcal
means and methods used in
the ČSSR and results achleved ln the Centre for Re.
mote Senslng of the Ea,rth establlshed
'ln the branch
of ČÚGK. Efforts in further extendlng the spectral resolll'tlon. Cholce of the most sultable
s,pectral bands
and methods of collectlng
and processlng
the remote,
senslng data for maLn appllcations
of remote sensing
ln the national economy.

[531.715.1:621.375.8] :528
ABELOVIČ, J. - KLAJBAN, R. - MITAš, J.
Use of the Laser lnterfel'ometer
for the Comparison uf
Measuring Appar,atuses in Geodesy
Geodetlcký
a kartograflcl{ý
obzor, 28, 1982, No. 1,
pp. 7-10, 2 flg., 1 tab., 3 raI.
Use of wave standards
for the high precislon measuremen:! of lengths. Problems of uslng the LA 3002 laser
interfe['ometer
for the compa,rlsou of geodetic
measuring apparatuses.
Consequently,
quallty ls rals8ld aod
the Hrne, needed for the current comparison,
ls shortaned. ResuHs an.d the practlcal use.

528.932:681.3.05
VENCOVSK1, M.
Experience with DigitaI ModeIs of Topographic
Surfaces
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 1,
pp. 10-14, 10 flg., 5 ref.
Methods of forming the digital model of a topographical surIace [DTM) and thel automatic drawing contour
Unes, develo,ped ln the Instunte of Geology and Geotectontcs
of the ČSAV. They are based on the use
of the ISO 2 automated graphlc system, that was further
elaboraled
ln three more mo.diflcatfons
of the DTM
constructlon,
using namely the w8llghted arithmetlc
mean, the secon,d degree polynomial,
and the correla tlon functlon.

528.486.2:625.1
HANEK, P. - KULDovA, M.
The Method of Long Chords
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 1,
pp. 14--19. 5 flg., 8 re!.
Theoretlcal
and emplrlcal
veriflca tion of the method
of long chords, used by the I1ailway management
of
DB for the coordlnate sollvlng the rectlflcatlon
of rai!way arcs. Modlflcatlon
of the method ln accordance
with condltlons of the ČSD net.

528:061.1[ 437 + 729.1 J
CHUDOBA, P.
The Development of Cooperation of Czechoslovak
and
Cuban Geodetic services
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1982, No. 1,
pp. 19-23, 4 flg.
Cour·se and contents of the sclentlflc-technlc.al
cooperatlon of Czechoslovak
and Cuban geodetlc
services,
wlllch hRS been lastlng fór 10 years. Conceptlon
and
coutle!nts of formlng the Cuban natlonal c.adaster, that
ls the maln sphere of c01operatlon. Preparlng Czechoslovak experts for work ln Cuba ls characterized.

Geodetickt a kartografickt obzor
ročnik 28/70, čislo 1/1982
1

30 let společenství

GSSS

V letošním roce oslaví společenství geodetických služeb socialistických států (GSSS) 30. výročí svého založení. Toto
společenství vzniklo v roce 1952 z potřeby provádět ve všech socialistických státech jednotně a koordinovaně společné
geodetické práce, zabezpečující výstavbu materiálně technické základny socialismu a obranu zemí socialistického spo.
lečenství. Základem společenství GSSS je dnes vědeckotechnická spolupráce mezi samostatnými resorty nebo složkami
státní správy pro geodézii a kartografli 11 socialistických zemí, a to: Bulharské lidové republiky (BLR), Československé socialistické republiky (ČSSR), Korejské lidově demokratické republiky (KLDR), Kubánské republiky (Kuby),
Maďarské lidové republiky (MLR), Mongolské lidové republiky (MoLR), Německé demokratické republiky (NDR),
Polské lidové republiky (P LR), Rumunské socialistické republiky (RSR), Svazu sovětských socialistických republik
(SSSR) a Vietnamské socialistické republiky (VSR). Společenství GSSS představuje dnes přes 100 tisíc pracovníků,
z nichž asi polovina připadá na geodetickou službu SSSR. Kromě toho se v poslední době hlásí ke společenství GSSS
geodetické služby dalších 6 vesměs rozvojových zemí, a to: Afganistanu, Angoly, Etiopie, Jemenu, Mozambiku a Nicaragui.
Nejvyšším orgánem společenství GSSS jsou konference, které se konají střídavě v jednotlivých zúčastněných zemích
a jejichž časový interval se nyní ustálil na období 4 let. Konference řeší zásadní politickoodborné otázky spolupráce
GSSS, vytyčují společné úkoly a témata mnohostranné spolupráce pro další období, jmenují koordinátory i účastníky
této spolupráce pro jednotlivá témata, schvalují pracovní plány spolupráce pro každé téma a hodnotí výsledky jejich
plnění. Výsledky jednání konferencí jsou vždy dokumentovány formou usnesení, která vstupují v platnost a stávají se
závaznými pro jednotlivé geodetické služby až po schválení vládami jejich zemí.
V období mezi konferencemi zabezpečují spolupráci GSSS mezinárodní pracovní skupiny, vytvářené k řešení jednotlivých témat v souladu se schválenými pracovními plány spolupráce. Jsou složeny ze zástupců geodetických služeb,
zainteresovaných na řešení příslušného tématu, a jejich činnost řídí představitel geodetické služby, pověřené funkcí
koordinátora daného tématu. Pracovní skupiny se scházejí zpravidla jednou do roka na pracovních poradách za
široké účasti všech členských zemí a projednávají stav plnění jednotlivých etap pracovního plánu spolupráce na příslušném tématu. Režim spolupráce GSSS je do větších podrobností upraven dokumentem statutárního významu
s názvem "Základní principy organizace, provádění a dalšího zdokona.lování vědeckotechnické spolupráce GSSS",
který byl jednomyslně přijat všemi členy společenství GSSS v roce 1980.
Od vzniku společenství GSSS až dodnes se konaw celkem 11 konferencí, a to: I. ustavující v roce 1952 v Sofli, II.
v roce 1954 ve Varšavě, III. v roce 1956 v Praze, IV. v roce 1958 v Budapešti, V. v roce 1960 v Drážďanech, VI.
v roce 1962 v Bukurešti, VII. v roce 1965 v Moskvě, VIII. v roce 1968 v Sofli, IX. v roce 1972 ve Varšavě, X.
v roce 1976 v Praze a XI. v roce 1980 v Havaně. První konference GSSS, konané zejména v 50. letech, se výrazně
koncentrovaly na řešení takových úkolů, které umožňovaly vytvoření jednotných a přesných geodetických základů na
území všech socialistických států v zájmu zabezpečení potřeb socialistické výstavby národního hospodářství a obrany
zemí socialistického společenství. Naléhavost těchto úkolů, vyvolaná tehdejší mezinárodně politickou situací, si vynutila dvouletý časový interval mezi konferencemi. Další konference GSSS, konané zejména v 60. letech v třiletém inter.
valu, se zabývaly úkoly spolupráce při zabezpečování území socialistických států jednotnými a přesnými mapovými
podklady. Poslední konference GSSS, konané v 70. letech ve čtyřletém intenalu, a zejména X. a XI. konference, znamenají orientaci další spolupráce na řešení nejzávažnějších otázek vědeckotechnického rozvoje GSSS. Ve vývoji spolupráce GSSS lze tak rozlišit dvě období, jejichž rozhraní leží v polovině 70. let: je to období předintegrační a období
integrační.
Účast GSSS na vědeckotechnické spolupráci je spojena s přínosem pro každou zemi. V prvém období bylo přínosem
vybudování moderních a přesných geodetických základů a státních mapových děl v každém státě, v druhém období jsou
přínosem technické prostředky a technologie, jimiž se ohlašuje nástup vědeckotechnické revoluce v geodézii a kartografli. Pro geodetickou službu ČSSR je bezprostředním přínosem vyřešení problému automatické registrace geodetických
měření v laboratoři i v terénu, technologie vysoce přesné analytické aerotriangulace, technologie tvorby a rozmnožování
ortofotomap, technologie využití mikrofllmové techniky, technologie tvorby diapozitivních a transparentních map, atlas
středních výšek území Evropy, technologie geodetického zabezpečení výstavby mnohopodlažních budova některé postupy
interpretace kosmických informací o území. Úkoly s uvedenou tematikou byly vyřešeny jinými geodetickými službami
a nebyly proto v ČSSR začleněny do plánu technického rozvoje na 6. pětiletku, což přineslo úspory nákladů i kapacit
výzkumných pracovníků.
Na druhé straně je možno konstatovat, že geodetická služba ČSSR sehrává také velmi aktivní úlohu ve vědeckotech.
nické spolupráci GSSS a že svými výsledky přispívá k rozvoji ostatních služeb. Za hlavní přínos ČSSR k této spolupráci je považován vývoj technických prostředků a technologií pro automatizovanou tvorbu map a vyřešení systému
evidence nenovitostí včetně počítačového zpracování jeho dat. Našich zkušeností a poznatků na obou těchto úsecích již
"!J/užívá řada geodetických služeb. To dává předpoklady a vymezuje oblasti efektivního zapojení geodetické služby
(JSSR do procesu mezinárodní socialistické integrace v odvětví geodézie a kartografle.
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Souhrnně řečeno spočívá význam vědeckotechnické spolupráce GSSS v tom, že tato spolupráce byla v každé době
a je i nyní orientována na hlavní úkoly geodetického zabezpečení rozvoje ekonomiky i obrany socialistického společenství. V předintegračním období spolupráce, které trvalo přes 20 let, bylo území všech socialistických států vybaveno
jednotnými geodetickými základy a jednotným mapovým fondem, což umožňuje realizovat mezinárodní technické
projekty v řadě odvětví a zajistit jednotnými geodeticko-kartografickými podklady výstavbu a obranu každé země.
V integračním období, které trvá necelých 10 let, jsou řešeny hlavní úkoly vědeckotechnického rozvoje GSSS a postupně
vytvářeny podmínky pro sjednocení materiálně technické základny tohoto rozvoje. Zatím co prvé období umožnilo
~'ntegrovatjen hlavní produkty geodetických a kartografických prací, druhé období umožní integrovat hlavní nástroje
i postupy jejich tvorby. Tím proces mezinárodní socialistické integrace dostává výraznou gradaci.
Integrace technické i technologické základny vědeckotechnického pokroku je sice proces dlouhodobý a náročný, ale
zároveň nezbytný. Je tomu tak proto, že vývoj a využití technických prostředků pro automatizaci geodetických a kartografických prací a řešení s tím spojených úkolů a problémů přesahuje možnosti jedné země a jen v mezinárodní spolu.
práci je efektivní a reálné. Lze říci, že vědeckotechnická spolupráce GSSS nejen umožnila vyrovnání rozdílů mezi
nimi a zvýšení jejich technické úrovně v minulosti, ale je i nezbytnou podmínkou jejich dalšího rozvoje v současnosti
i budoucnosti. Proto v realizaci procesu mezinárodní socialistické integrace v oblasti geodézie a kartografie je dnes
nezastupitelná úloha a rozhodující význam společenství GSSS.
Ing. Bořivoj Delong, CSC.,
před8eda redakční rady

Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Geodetický ústav, n. p., Praha,
Středisko dálkového průzkumu Země

Kosmický a letecký průzkum ČSSR
pro národohospodářské účely

Kosmickým a leteckým průzkumem se uskutečňují
pozorování, měření a záznam energetických a polarizačních charakteristik odraženého nebo vlastního záření objektů a jevů na zemském povrchu a v blízkých
nadpovrchových i podpovrchových vrstvách. Tyto
údaje se dále zpracovávají speciálními postupy tak,
aby výsledky poskytovaly informace o prostorové
poloze, druzích a stavu sledovaných objektů a jevů
y území. Podle výšky letu a druhu nosiče snímací
aparatury mluvíme o kosmickém či leteckém průzkumu. Důležitým doplňkem obou jsou pozemní podpůrná
měření a šetření. Oba druhy průzkumu jsou vzájemně
téměř nezastupitelné. Průzkumová data z kosmu mají
globální až regionální charakter. Data získaná leteckým průzkumem vynikají volitelnou mírou podrobností a umožňují určovat druhové a stavové charakteristiky i jednotlivých malých objektů. Mezi oběma
kategoriemi obrazových záznamů je zřetelná mezera
způsobená tím, že z technických příčin se mohou
pohybovat kosmické nosiče snímacích aparatur až nad
hranicí 200 km výšky, kdežto speciální letadlové nosi.
če do výšky max. 20 km (častěji jen 10 km) a běžné
pouze do výšky 5-8 km. Kosmické fotografické snímky nebo jiné obrazové záznamy mají pak originální
měřítko 1: 1 mil. a menší, kdežto letecké· snímky
1 : 100 000 (při použití leteckých komor s konstantou
větší než 100 mm jen 1 : 50 000) a větší.

Pro většinu aplikací dálkového průzkumu Země
v národním hospodářství má kromě měřítka a s ním
obvykle souvisejícího rozlišení v území prvořadý
význam volba vhodného spektrálního pásma. Specifické cíle různých úloh vyžadují získávat průzkumová
data nejen v dosud běžné viditelné části 'spektra, ale
i v blízké, střední a vzdálené infračervené části a dokonce i v oblasti milimetrových a centimetrových vln.
V řadě případů je žádoucí maximálně zkrátit dobu
mezi záznamem obrazových dat, jejich účelovým
zpracováním a presentací požadovaných informací,
a to využitím systémů pracujících v reálném či quasi
reálném čase. Realizace těchto složitých činností do
formy technologických procesů, které přímo slouží
potřebám národního hospodářství, je kapacitně, investičně a nákladově velmi náročná.
Rozvoj dálkového průzkumu Země v ČSSR se počítá teprve na roky a proto se největší část aktivit
odvíjí zatím v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Nicméně již v současné době lze zaznamenat
první úspěchy při zajišťování materiálů kosmického
a leteckého průzkumu území ČSSR, které jsou určeny
k řešení konkrétních úloh národního hospodářství.
Podílí se na nich i Středisko dálkového průzkumu
Země, zřízené na základě usnesení vlády ČSSR č.
249/1977 v resortu Českého úřadu geodetického a kartografického v roce 1978, které koordinuje nebo i pHmo zajišťuje činnosti spojené s aplikacemi dálkového
průzkumu Země v civilní sféře.
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METEOROLOGICKÉ
h>

PRO VÝZKUM
ZEMĚ

PILOTOVANÉ
ORBITÁLNí

/

•(\

I

)(
X

h=600-

KOSMICKÉ

LODĚ

A

LABORA,TOŘE

-

barevné syntézy 2-4 dílčích černobílých multispektrálních (zonálních) snímků - pozitivů i negativú - v měřítku 5 X větším než je měřítko
originálního fotografického záznamu,

-

záznam dílčích černobílých snímků v digitální
formě na magnetické pásce s volitelným rozměrem
čtvercového obrazového prvku (od 25 do 400 pm).

h = 5000 - 20 OOOm

\

Materiály kosmického průzkumu již našly a dále
nacházejí nové formy efektivního uplatnění: nejprve
v geologii - při ověřování, upřesňování i objevování
lineárních a kruhových struktur na území ČSSR, dále
ve vodním hospodářství - při aktualizaci a zpřesňování zákresů nově vzniklých vodních nádrží do přehledných vodohospodářských map a též při sledování
životního prostředí (zdroje, intenzita a směry šíření
průmyslových exhalací).
Některé úlohy z oboru geologie, hydrologie a ochrany životního prostředí, které se vyznačují regionálním
až globálním rozsahem, mohou být úspěšně řešeny
s využitím snadno a pravidelně dostupných obrazových dat z meteorologických družic typu Meteor,
Tiros a NOAA.

\

1\
I

"

černobílé kopie, zvětšeniny- celých formátů nebo
výřezů do měřítka až 1: 200 000 z kOl3mických
snímků pořízených v pásmu 510-600 nm, 600 až
700 nm a 700-840 nm,

LABORATOŘE

-.p;:o

I

-

PŘíRODNíCH
1000 km

\
\

/

I

obdobné fotomapy ČSR, SSR a ČSSR v měřítku
1 : 500000,

\

LETADLOVÉ

~

-

\

/

/

fotomapu ČSSR v měřítku 1 : 1 000 000 z kosmických snímků pořízených v pásmu 700-840 nm
(blízkém infračerveném),

hc 200 - 500 km

~

I

-

1000 km

DRUŽiCE
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DRUŽiCE

.
\
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3. Letecký průzkum území ČSSR
2. Kosmický průzkum území ČSSR
Hlavním zdrojem údajů pro průzkum území ČSSR
z kosmu jsou multispektráhú
fotografické snímky
pořízené ze sovětských automaticky pracujících družic nebo (příležitostně) z pilotovaných kosmických lodí
a orbitáhú laboratoře.
Dodávky jsou zajištěny
Úmluvou o předávání a využívání údajů dálkového
průzkumu Země z kosmu z roku 1978. Uvedené materiály mají zejména tyto příznivé vlastnosti:
-

jde o měřické (fotogrammetrické) snímky se známou vnitřní orientací a minimální distorzí,
jsou pořízeny v účelně vybraných zónách viditelného a blízkého infračerveného spektra,
vynikají vysokým stupněm rozlišení detailů v území (20-40 m),
mají v' poměrech kosmického průzkumu značně
velké měřítko (1 : 1,1-2,5 mil.).

Tyto materiály spravuje Středisko dálkového průzkumu Země a vyhotovuje z nich podle objednávek oprávněných uživatelů různé odvozeniny. Jako příklad je
možno uvést
-

fotomapu ČSSR v měřítku 1 : 1 000 000 z kosmických snímků pořízených v pásmu 600-700 nm
(viditelném),
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Leteckým průzkumem území ČSSR v UZSlmsmyslu
rozumíme pořizování obrazových záznamú vesměs
neměřického charakteru, zpravidla na speciální fihuové
materiály nebo speciálními postupy, a to z letadel,
vrtulníků a letadlových modelů. Z hlediska využití
materiálů leteckého průzkumu lze rozdělit letecké
snímkování na
- víceúčelové: barevné letecké snímkování,
multispektrální (mnohozonáhú) snímkování,
-

jednoúčelové: spektrozonální snímkování,
operativní fotografická dokumentace.

Barevné
letecké snímky se z technických a ekonomických příčin pořizují převážně měřickými komorami MRB 9/23 a 15/23 v měřítkách od 1 : 13 000 do
1 : 20 500 na barevný inverzní film Fomachrom D-20
čs. výroby o šířce 240 mm. K dosažení barevných
odstínů v souladu se skutečností lze volit maximální
výšku letu 2000 m nad územím. Snímky jsou primárně
určeny pro zjišťování změn hranic a užívání půdy při
údržbě map evidence nemovitostí v extravilánu
a k tvorbě lesnických hospodářských map. Sekundárně
mohou být využity k aktualizaci vodohospodářských
map, při projektování hospodářskotechnických úprav
pozemků, meliorací a v územním plánování. Měřický
charakter těchto snímků je výhodný, protože zjištěné
změny mohou být následně. fotogrammetricky vyhodnoceny do příslumých map.

Geodetickt a kartografickt obzor
rol!nik 28/70, l!islo 1/1982

4

4 spektrální pásma vhodná. pro většinu aktuálních
i perspektivních aplikací multispektrální letecké fotografie v OSSR:

Multispektrální
(mnohozonální) letecké snímky
se dosud pořizovaly pomocí systému 6 fotografických
přístrojů AF A-39 M, a to v měřítkách od 1 : 25 000 do
1 : 50000 na černobílý panchromatický a infračervený
film sovětské výroby o šířce 80 mm. Použité úzkopásmové interferenční filtry jsou totožné s filtry multispektrální komory MKF-6 (C. Zeiss, Jena). Dílčí
černobílé zonální snímky jsou používány k vizuální
interpretaci, a to jednotlivě (zejména snímky pořízené
v pásmu 640-680 nm a 790-890 nm), nebo v různých
kombinacích k tvorbě barevných syntéz, na kterých
lze optimálně identifikovat sledované předměty a jevy.
Vzhledem ke značnému úbytku jasu směrem k okrajům snímku (vignetaci objektivu) lze jen obtížně zajistit fotometrickou normalizaci těchto snímků a jejich
počítačovou interpretaci. Přesto sehrály materiály,
pořízené systémem AF A-39 M, význačnou úlohu při
metodickém osvojování aplikací multispektrální fotografie i uspokojování prvních požadavků různých odvětví národního hospodářství na dálkový průzkum
území OSSR.
K zajištění kvalitních a fotometricky normalizovatelných multispektrálních fotografických snímků byl
do
SR dovezen soubor 4 fotografických přístrojů
Hasselblad 500 EL se speciálním příslušenstvím
a adaptován na čtyřpásmovou multispektrální komoru
s řadou automatizovaných činností, kterými se vy.
značují moderní letecké měřické komory. Snímky se
pořizují na panchromatický
a infračervený film
o šířce 70 mm. Po obsáhlé rešerši a analýze zahranič.
ních publikací (shrnutí viz v tabulce 1) byla vybrána

Pásmo

fotografie pro potřeby

I

Obor

Zemědělství

nm
nm
nm
nm

národního hospodářství.

Aplikace DPZ

I

600

700

800

I

I

I

I

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

I

x

X

X

900 nm

X

x

znečištění vody odpady
devastace půdy

Nejvhodnější maxima spektrální
barevných filtrů

zahraničních

500

stáří hornin (v aridních oblastech)
vyvřeliny, sedimenty, zlomy
litosféra

Životní
prostředí

analýzy

I

fytoplankton ve vodě
pobřežní mělčiny do 10 m hloubky
vlastnosti sněhové pokrývky

Geologie

(Výsledky

400

rozlišení: jehličnaté/listnaté
lesy
hustota porostu, louky, vody
poškození lesních porostů

Hydrologie

Kodak Wratten č. 47B
58
29
87

Zbývá se zmínit o další potenciální možnosti získání
velmi kvalitních leteckých multispektrálních snímků,
a to v souvislosti s činností pozvané letadlové laboratoře ze SSSR, vybavené mj. šestipásmovou komorou
MKF-6 M. Dílčí zonální snímky pořízené touto komorou mají při velmi dobrých fotometrických vlastnos.
tech charakter měřických snímků, takže může být
přesně vyhodnocen i jejich geometrický obsah (na
analogových fotogrammetrických přístrojích, diferenciálním překreslením apod.). Speciálním zařízením na

rozlišení zemědělských plodin
využití půdního fondu
využití půdního fondu
využití půdního fondu
rozlišení vegetace v zamokřené půdě
identifikace erozních jevů

Lesnictví

Značka

modrý
zelený
červený
infračervený

Barevné filtry jsou želatinové a vynikají homogenní
transparencí. Multispektrální komora 4 X Hasselblad
500 EL je vybavena objektivy f = 80 mm /2,8 a f =
= 40 mmf 4, které mají minimální vignetaci i distorzi
a svými vlastnostmi se blíží objektiVŮID leteckých
měřických komor. Užitný formát je menší než u dříve
jmenovaných komor (55 X 55 mm) a proto se nasazení
této komory předpokládá především na lokalitách
o menší ploše a všude tam, kde je požadováno následné
analogové či digitální zpracování sledovaných před.
mětů a jevů.

es

Tab. 1: Využití multispektrální
pramenů):

Filtr

380-500
470-620
610-740
740-900

X

X

X

X

propustnosti

440 530

620

700 750

850
nm

Multispektrální fotografické
systémy
~
využitelné v
SR

es

MKF 6

I

I

AFA 39

4 X Hasselblad
500 EL
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multispektrálním projektoru MSP-4 je rovněž usnadněna a zrychlena tvorba barevných syntéz z těchto
snímků o formátu 56 X 81 mm.
Zájem čs. organizací o výsledky leteckého multispektrálního průzkumu je značný a požadavky převyšují současné kapacitní možnosti, které jsou limitovány především:
- disponibilními letadlovými nosiči,
- vhodnými meteorologickými podmínkami ke snímkování,
- množstvím filmů dovážených ze zahraničí.
Spektrozonální
(barevné infračervené) letecké
snímky se pořizují komorou MRB 11,5/18 na negativní
film SN-6 M sovětské výroby o šířce 190 mm nebo
fotografickým přístrojem
Hasselblad 500 EL na
inverzní film Kodak Aerochrome Infrared 2443
o šířce 70 mm. Spektrální citlivost obou materiálů je
zvolena tak, aby výsledný obraz rozlišoval barevně
i malé změny obsahu chlorofylu v rostlinách nebo jeho
celkové množství typické pro určitý druh rostliny.
Spektrozonální snímek je proto zvlášť vhodný pro
rozlišování druhů lesních porostů, zjišťování stupně
jejich poškození prŮlllyslovými imisemi a biologickými
škůdci nebo pro identifikaci napadení zemědělských
kultur nemocemi či škůdci.
Svým charakterem patří mezi jednoúčelové materiály, pořizované nejčastěji v souvislosti s hodnocením
rozsahu a následků přírodních kalamit. Tyto akce
nelze předem dlouhodobě plánovat a proto je snímkování uskutečňováno operativně z vrtulníků v rozsahu
závislém na množství disponibilního materiálu.
Operativní
fotografická
dokumentace
z letadel a vrtulníků zahrnuje ostatní druhy jednoúčelového leteckého průzkumu, který může mít charakter
jednorázové akce nebo pravidelného opakování (monitorování). Letecké snímky se pořizují měřickými
komorami velkého formátu MRB 15/23 apod. nebo
různými fotografickými přístroji na černobílý panchromatický, infračervený, barevný inverzní nebo barevný
infračervený film o šířce 70, 60 i 35 mm. Společným
požadavkem většiny akcí je dostupnost výsledků
leteckého průzkumu v nejkratší možné době, a to i na
úkor fotometrické normalizace a geometrické přesnosti. Jako příklad lze uvést:

-

Jednorázové akce:
dokumentace havárii technických
ropy, plynu, chemických látek),

zařízení (únik

-

dokumentace rozsahu povodní a větrných smrští,

-

předstihový průzkum archeologických nalezišť.
Monitorování:

-

podklady k řízení plošné zemědělské velkovýroby,
dopravní průzkum ve městech,

-

sledování tvorby ledu na splavných řekách.

Na rozdíl od nepříznivé situace v minulých letech
rozšiřuje se v současné době počet organizací schopných a oprávněných provádět operativní fotografickou
dokumentaci z letadel a vrtulníků. Značná část uvedených úloh může být splněna na menších plochách
také snímkováním z dálkově řízených letadlových
modelů (mikroletounů).

4. Směry dalšího rozšíření spektrálního záběru
Tabulka 2 vybraných 'aplikací dálkového průzkumu
v národním hospodářství ČSSR názorně ilustruje potřebu dalšího rozšíření spektrálniho záběru. Ke splnění
některých úloh je totiž třeba registrovat elektromagnetické záření o vlnové délce větší, než k jaké je citlivá
infračervená fotografie (A = 0,9 pm). Analýza zkušeností ze zahraničí ukázala na efektivní využití
mikrovlnného pásma 2-5,6 pm ke snímání teplotního
obrazu povrchu půdy, vegetace a vody (termovize)
a pásma centimetrových vln, vyzařovaných např.
stranovým radarem na palubě letadlové laboratoře
a registrovaných po odrazu od objektů na zemském
povrchu. V obou případech vznikají obrazové záznamy
postupnou expozicí obrazových elementů v řádcích
(tedy v dynamickém režimu) a vyznačují se určitým
radiometrickým i geometrickým zkreslením, které
je třeba v průběhu dalšího zpracování obrazových
dat korigovat. Příslušné snimací systémy zobrazují
v analogové či digitální formě pás území, přičemž
šířka je závislá na výšce letu a zorném úhlu aparatury.
Středisko dálkového průzkumu Země intenzivně
sleduje oba jmenované směry a činí různé kroky k vyzkoušení a zajištění disponibilních snímacích systémů.
V roce 1981 bylo v ČSSR uskutečněno termovizní
snímání 5 zkušebních polygonů systémem AGA
THP-1, a tov pásmu vlnových délek 2-5,6 ftm se
zorným úhlem 80° a rozlišovací schopností až 0,2 oe.
Při výškách letu od 220 do 555 m byly pořízeny
teplotní obrazové záznamy v pásu území o šířce od
400 do 900 m na panchromatický film ORWO NP-55
(kinofilm) v originálním měřítku od 1: 15000 do
1 : 39 000. Snímání se dělo při rychlostech 80-200
km/hod. v různou denní i no čIlí dobu (v 16, 18, 22, 00,
02 hodin). V okamžiku přeletu vrtulníku byly na vybraných pozemních stanovištích měřeny povrchové
teploty půdy a vody, teplota a vlhkost vzduchu. Tyto
údaje umožňují následnou transformaci radiačních
teplot na hodnoty kontaktních teplot povrchu re·
gistrovaných objektů. Kromě plošného teplotního
obrazu byly fotograficky registrovány tepelné příčné
profily, které zpřesňují zejména teplotní diference
sousedních objektů.
Předběžné hodnocení výsledků termovizního experimentu ukázalo, že touto metodou lze získat cenná
průzkumová data, obrazem i kvantitativně ilustrující
tepelné i biologické znečištění vodních toků a nádrží,
jakož i nuance půdní vlhkosti. Jinou nadějnou oblastí
termovizního průzkumu je identifikace míst a příčin
úniku tepelné energie (únik tepla z teplovodů, panelových domů apod.).

5. Závěr
Kosmický a letecký průzkum území ČSSR je systematicky rozvíjen teprve několik let a většina poten.
ciálních uživatelů jeho výsledků se zatím seznamuje
s vlastnostmi průzkumových materiálů a se způsoby
jejich využití pro národohospodářské účely. Menší
objem aplikací kosmického průzkumu území ČSSR
nelze vysvětlovat jen dosavadními malými zkušenostmi, omezeným počtem a sortimentem kosmických
snímků, ale i vysokým stupněm prozkoumanosti územní reality a přírodních zdrojů. Větší část žádaných
aplikací dálkového průzkumu vyžaduje značnou
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Využitie laserinterferometra
na komparáciu meradiel v geodézii

1. Úvod
Geodézia je nerozlučne spojená s metrológiou a velkou
mierou prispela k zjednoteniu dižkových mier ako aj
k zavedeniu dekadického systému. Základnou úlohou
geodézie je získavať objektívne informácie o predmetoch merania, a to určovaním veličín v absolútnych
jednotkách jednotného globálneho systému pre daný
účel s najvyššou možnou presnosťou. Kým v iných
odboroch (napr. v jemnej mechanike, strojárstve, a i.)
možno na vytvorenie kvalitného celku využívať aj
relatívne dimenzie, ako meranie súčiastok a protisú.
čiastok tým istým m( radlom za rovnakých podmienok,
geodézia takéto možnosti nemá.
Medzi teoretickou stupnicou, matematicky definovanou, a skutočnou stupnicou, realizovanou na kon.
krétnom meradle, je podstatný rozdiel. Medzi nimi
prakticky neexistuje identita práve tak, ako .neexistuje absolútna totožnosť rozmerov dvoch, hOClrovnako
realizovaných
stupníc. Zabezpečenie jednotnosti,
správnosti a reprodukovateTnosti mier v meračskom
procese naráža na množstvo technických problémov.
Pri geodetických meraniach je táto problematika
o to zložitejšia, že sa vykonáva pri vonkajších, nami
neovplYVllitelných a stále sa meniacich podmienkach.
Preto je vítaný každý pokrQk, ktorý prispieva k ďalšiemu skvalitneniu našich meraní. Tak aj rýchly
rozvoj laserov umožnil využiť ich špeciálne vlastnosti
na zdokonalenie dÍžkových meraní. Jednou z aplikácH
laseru v tejto oblasti je jeho využitie ako zdroj a prísne
monochromatického žiarenia pre interferenčný dižkomer. O toto sa pokúša aj Katedra geodetických zákla.
dov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT), keď chce využiť laserinter.
ferometer LA 3002 n. p. Metra Blansko ako dižkový
etalón na komparáciu dÍžkových stupníc.
V tomto príspevku chceme v súvislosti s problema.
tikou metrológie dižok v geodézi informovať o problé.
moch a doterajších výsledkoch využitia tohto zaria.
denia na komparáciu invarových nivelačných lát
i v porovnaní s niektorými inými komparačnými sposobmi.

2. K matematickej definfcii a zobrazeniu dfžkových
stupníc
Matematickým základom dÍžkových stupníc je lineár.
na funkcia
Vlastná stupnic a je zobrazením tejto funkcie a jej
rovnicu možeme napísať v tvare

Symbol x v roVlllCl (1) má význam reálného čísla,
ktorému na číselnej osi odpovedá jediný bod o súrad.

nici $, vypočítaný zo vzťahu (2). Číselná hodnota
takto zobrazeného bodu predstavuje kótu, pričom na
stupnici sú kótované len vhodne volené hodnoty x.
Symbol (t je zvolená mierka zobrazenia.
Stupnica, zobrazená podla (2), je rovnomerná (ekvi.
dištančná). :CubovoTnémukonštanténmu intervalu na
číselnej osi h = (Xi + h) - Xi' bude na stupnici odpovedať rozdiel

ktorý je tiež konštantný. Podla rovnice (1) mOžeme
tak teoreticky vytvoriť lubovoTnú ekvidištančnú
stupnicu, ak v zobrazovacej rovnici (2) volíme {lrime.
ranú mierku zobrazenia (t.

3. K realizácii dÍžkových stupníc
Na praktické použitie je nevyhnutné preniesť exaktne
definovanú dižkovú jednotku na tuhé hmotné telesá presné etalóny. Kým matematicky mOžeme presnosť
stupnice lubovoTne zvyšovať, pri stupnici realizovanej
na hmotnom podklade je presnosť závislá od presnosti
realizačného zariadenia, materiálu, technológie, fyzi.
kálnych činitelov prostredia a i. V dosledku toho sú
polohy čiarok stupnice etalónu zaťažené systematickými a náhodnými chybami a ich poloha nezodpovedá
nominálnym hodnotám. Preto musíme stupnice komparovať a určovať opravy k nominálnym hodnotám.
Na presné určenie dlžky meradla je potrebné poznať
skutočnú dižkovú hodnotu etalónu vo chvíli kompará.
cie. Tu narážame na najvačší problém komparácie,
problém reprodukovateTnosti rozmeru kedykolvek
a kdekolvek. Ak pre zjednodušenie považujeme porov·
návací proces za dokonalý, platia získané hodnoty
rozmeru etalónu len za presne rovnakých podmienok,
za akých boli určené. Všeobecne budú tieto rozmery
každú chvíľu iné, budú sa meniť v závislosti od fyzického stavu telesa meradla etalónu a prostredia. Preto
sa pri komparácii snažíme zachytiť aj tieto zmeny
a určiť ich vzájomné závislosti. Najčastejšie ide o za·
chytenie variácH teploty telesa meradla, ktoré naj.
výraznejšie ovplyvňujú výsledky komparácie. Preto
čím kratší je porovnávací proces, tým vieryhodnejšie .
sú namerané hodnoty pre určitý stav skúšaného me·
radIa [1J.
V laboratórnych podmienkach do určitej miery
mOžeme pri komparácii zohladniť tieto vplyvy. Kvalitatívne iná situácia nastáva pri meraní v teréne, kde
meniace sa fyzikálne podmienky nemožeme ovplYVlliť
a často ani spolahlivo registrovať ich variácie s časom
a miestom. Napr. zabezpečiť relatívnu presnosť
1.10-6 i v laboratórnych podmienkach hoci len na
dÍžku 1 m (1 /lm) nie je lahké. Ovela zložitejšie je
zabezpečiť túto presnosť v teréne a na vačšie dÍžky
(napr. dižke 1 km by zodpovedala hodnota 1 mm).
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Pritom takéto požiadavky na geodetické práce nie sú
už dnes výnimkou. Je preto pochopiterné, že vermi
presné určenie dížky (napr. základnice) patrí medzi
najnáročnejšie práce v geodézii vobec.

Problémy s definíeiou, ale najma s realizáciou metra
ako čiarkového alebo koncového etalónu viedli k definícii dížkovej jednotky pomocou vlnovej dížky
svetla. Za primárny etalón dížky bola prijatá červená
čiara kadmia. Nakorko ani táto nespíňala podmienky
dobrého etalónu, od r. 1960 sa ujal návrh Engelharda
realizovať jednotku žiarením izotopu kryptónu (Kr) za
definovaných podmienok [2]. Prednosťou tohto "vlno.
vého etalónu" je prírodou dané vermi jemné a presné
delenie, ktoré umožňuje vytvárať jednoduchým sposobom rubovorné presné dížkové intervaly. Ďalšou
výhodou je, že primárny etalón si móže realizovať každá krajina sama, pokiar dodrží definičné podmienky.
V praxi je však nutné vlnový dížkový etalón porovnať
s kovovými, sklenenými alebo inými hmotnými eta.
lónmi. Na meranie etalónov (komparáciu) sa používali
rozne typy interferometrov, pre čiarkové etalóny naj.
častejšie založené na Michelsonovom princípe, doplnené fotoelektrickým mikroskopom, ktorý umožňuje
objektívne zachytenie polohy čiarky.
Iný sposob merania dížky je založený na princípe
sčítavania interferenčných prúžkov na meranom
úseku. Po meranom úseku treba plynule posúvať spatný odrážač, pričom elektronický čítač spočítava jednotlivé interferenčné prúžky automaticky vermi rýchlo
v okamihu indikácie. Napr. pri dížke 1 m v oranžovej
spektrálnej čiare Kr 86 je ich počet 1 650763,73 X 2.
Klasické monochromatické zdroje svetla majú pomel'.
ne malú intenzitu a koherenciu. Podstatne výhodnej.
šie sú laserové zdroje, ktorých koherencia dosahuje až
stovky metro v s verkou stabilitou žiarenia. Napr.
hélium - neónovy (Re-Ne) laser, stabilizovaný na
stred výkonovej dopplerovskej krivky (lamb - dip),
vykazuje vysokú stabilitu, 2.10-9 za 8 hodín, pričom
Kr 86 len 4 .1O-í [2, 3].
Rozvoj laserov umožnil ich aplikáciu pre dÍžkomery,
ktoré pre dížkový etalón priamo využívajú dížku
svetelnej vlny ako elementárnej jednotky na priame
meranie dížky. Definícia metra pri laseroch je realizovaná násobkom vlnovej dížky žiarenia vo vákuu.
Svojou vysokou intenzitou a koherenciou žiarenia
laser umožňuje priame intereferenčné meranie vzdialeností až na niekol'ko desiatok metrov.
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Jeho podstatu tvorí laserová súprava LA 3002, ktorá
je vlastne univerzálny dížkomer s oddeleným inter.
ferometrom, umožňujúcim merať prakticky od O do
30 m. Laserová súprava LA 3002 je umiestnená (zabudovaná) v laboratóriu KGZ tak, aby umožňovala vy.
konávať komparácie geodetických dížkových mAradiel.
Schéma celého zariadenia je na obr. 1. Zariadenie
stručne popíšeme.
Na nosníkoch je uložená 4 m dlhá liatinová dráha,
urovnaná do vodorovnej polohy. Na jej konci je hlavica laseru uložená tak, aby urovnávacími skrutkami
sa dala dosiahnuť rovnobežnosť lúča s dráhou, resp.
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s komparovaným meradlom. Deliaca jednotka sa
upevní cca 0,5 m pred hlavicu. Posuvné zariadenie
umožňuje nastavovať spatný kútový odrážač podIa
potreby. Pre poinMciu na čiarku slúži mikroskop,
uložený na meracom etalóne vedIa odráž[ ča, ktorý sa
pos~va ~i~romet.rickou skrutkou. Vel'kou výhodou
zanadema Je kontmuálne čítanio hodnot pro lubovolné
miesto meradla digitálne na vyhodnoeovacej jednotke
s rozlíšením Aj8 [3]. Tým aj získavame opravv pre jeho
lubovolnú čiarku. Vlnová dížka lasera 0,632 991 41 !lm
platí pre vákuum, a preto treba zaviesť opravy na
parametre okolia, ktoré sa prejavujú ako zmena
indexu lomu. Korekciu vykonáva zariadenie po nastavení údaj ov automaticky a merané hodnoty na displeji
sú výsledné.
V ďalšom uvedieme výsledky z komparácie stupníc
invarových nivelačných lát, vykonanej na tomto
zariadení. vývoj zariadenia nie je cšte skončený,
pretože využitie všetkých jeho možností je technicky
mimoriadne náročné.

6. Porovnanie výsledkov komparácie invarových nivelačných lát stacionárnymi ctalónmi a laserinterferometrickým komparátorom
Dížkový interval latovej stupnice je definovaný osami
čiarok, ktoré sú na nivelačných latách široké až 1,6
mm. Pri komparácii nivelač'ných lát sa os čiarky odvodí pomocou oboch jej okraj ov . Na presné porovnávanie sa vyžaduje vysoká rozlišovacia schopnosť
komparačného prístroja. Naopak zasa, pri niekolkonásobnom zvačšení mikroskopu sú okraje čiarok neostré ("strapaté"), čo veImi sťažuje zacielenie mikroskopu. V tabulke 1 sú zostavené výsledky z komparácie nivelačných lát firmy Zeiss týmito sposobmi:
I. komparácia jednej (základnej) stupnice pracovným etalónom firmy R. A. Rost,
II. komparáia oboch stupníc pracovným etalónom
firmy Rost,
III. komparácia KZL 2000 (komparátor vyvinutý
a umiestnený na KGZ na komparáciu základnicových lát -KZL- s možnosťou využitia pre invarové nivelač·né laty s intervalom 1 ml,
IV. komparácia na 3 m komparátore. Universal-Langenmessmeschine (ULM) C. Zeiss Jena v n. p.
Bratislavské automobilové závody Bratislava,
V. komparácia laserinterferometrickým komparátorom LA 3002.
Z tabulky vidíme, že aj keď presnosť komparácie
pracovnými etalónmi R. A. Rost sposobmi I. a II.
je prakticky rovnaká, priemerné hodnoty latových

Kiv. lata

Spi\sob komparácie
Priem.

I.
I.
II.
II.
III.
IV.
V.

meter

~
+10

PRIEMERNÁ HODNOTA
LATOVÉHO METRA

-20

KOMPAROVANÉ

-----

sJPRNOU LA 3002
SÚPRAVOJ ULM

metrov vykazujú rozdiely v určení dížky. Výsledky
komparácie sposobmi III., IV. a V. sú prakticky rádove presnejšie, vykazujú súhlasné výsledné hodnoty,
a to aj napriek tomu, že každý z týchto sposobov bol
vykonaný na inom zariadení a na inom mieste. Porovnanie je vykonané pre priemerné hodnoty dížky latového metra. Stredné chyby v tabulke 1 charakterizujú
presnosť čítania pri komparáeii. Prednosťou sposobu
komparácie IV. a V. je určenie opravy priebežne
k Iubovolnej čiarke delenia laty. Výhodnosť prípadu
V. (využitie súpravy LA 3002) je predovšetkým v rýchl~sti a v okamžitom digitálnom výstupe aj pre vačšie
dlžkya presnosti.
Priebeh chýb delenia laty, znázornený na obr. 2,
ukazuje (graf vyjadruje priebeh chýb delenia invarového pásu nivelačnej laty firmy Carl Zeiss Jena č.
32782), že priemerná hodnota latového metra nevystihuje skutočné chyby v delení stupnice laty. Zavádzanie opráv z priemernej hodnoty latového metra
k nivclovanému prevýšcniu nemusí preto prinášať
zlepšenie výsledkov, čo platí najma pre kopcovitý te·
rén. Podstatnú príčinu zvýšenia presnosti nivelácie
v súčasnosti treba vidieť v zavádzaní skutočných
opráv z priebežnej komparácie priamo pri meraní
k jednotlivým čítaným dielikom stupnice laty. Preto
v budúcnosti treba využívať najma komparátory,
ktoré umožňujú priebežnú, rýchlu a dostatočne spoIahlivú komparáciu. V tomto zmysle vidíme aj jednu
z možností uplatncnia vlnových etalónov v geodézii,
a to spolu a v nadviiznosti na ostatné etalóny.

I

32 7Sl

v mm

I

str.

chyba

v ,um

Xiv. lata 32 7S2
Priem.

111cter v mm

I

Str. chyba

,

Rost 14801
Rost 14802
Rost 14801
Rost 14802
KZL 2000
ULM
LA 3002

I 000,031;
I 000,040
I 000,0] O
1000,008
999,981
999,983
999,987

1982/9

14,2
16,3
13,9
15,1
5,2
7,6
4,4

I 000,043
1000,042
I 000,012
1000,000
999,972
999,977
999,981

15,3
14,9
16, I
14,8
4,5
4,8
3,3

v 1,m
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Využitie vlnových etalónov v geodézii má pre svoju
rýchlosť, reprodukovaternosť a vačší dosah nesporné
výhody a budúcnosť. Aj keď plné využitie napr. súpravy laserinterferometra LA 3002 kladie vysoké nároky na technické zabezpečenie, jeho ďalšie možnosti
v geodézii vidíme v komparácii aj dlhších meradiel
(do 30 m) a v komparácii vo zvislej polohe (nivelačné
laty). Už dnes však laserinterferometrický komparátor KGZ dáva priebežné hodnoty na úrovni najpres.
nejších v geodézii používaných komparátorov, i keď
niektoré otázky najma technického charakteru treba
aj ďalej sledovať.
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Některé zkušenosti s digitálními
modely topografických ploch

V laboratoři fyzikálních modelů Ústavu geologie
a geotechniky OSAV řeší se problémy stability důlních
děl a jejich nadložních hornin pomocí rovinných nebo
prostorových fyzikálních horninových modelů. výslednou informací tohoto modelového výzkumu jsou
údaje o geometrickém přetvoření povrchu modelů
a to ve formě třírozměrných bodových polí, ve kterých z - souřadnici každého bodu pole je přiřazena
některá z jeho pohybových souřadnicových složek.
Tato bodová pole jsou získávána použitím speciálních
fotogrammetrických metod, které byly autorem vy.
pracovány a zcela automatizovány
po výpočetní
stránce již v minulosti [1], [2]. Kvalitativní i kvantitativní analýza přetvárného děje modelů, bezprostředně
sloužící k řešení shora uvedené problematiky, je prováděna z plánů vektorových pohybových polí nebo
z plánů isolinií jednotlivých souřadnicových pohybových složek.
V posledních letech vzhledem k neustále vzrůstajícímu počtu modelových pokusů a vzrůstajícímu počtu
bodů v polích, bylo nutno veškeré kartografické práce
automatizovat. V případě plánů isolinií znamenalo to
provést počítačové řešení ještě dosud velmi aktuální
problematiky - konstrukce digitálního modelu topografické plochy (DTM), vrstevnicového popisu vzniklého modelu, jakož provedení automatizované kresby
vrstevnic.
Prvým výsledkem práce v tomto směru bylo sestavení automatizovaného grafického systému ISO 2 [3].
Tento systém umožňuje z daného primárního pole
výškových bodů vytvořit DTM ve tvaru sekundárního
pole kótovaných uzlových bodů čtvercového rastru
volitelné hustoty, vyřešit na tomto modelu v zadaném
kroku všechny existující vrstevnice a provést jejich
"off line" kresbu na automatickém koordinátografu
typu CORAGRAPH. Rutinní užití systému ilustruje

obrázek 1, na kterém je vrstevnicemi znázorněna
svislá deformace odkrytého dna modelu povrchového
dolu, zatíženého tlakem spodní vody.
Záhy po vzniku tohoto systému, tedy asi od roku
1978, začalo se uvažovat o jeho použitelnosti v jiných
oborech, zejména topografii a geologii. V této souvislosti je nutno dodat, že úspěšná obecnější aplikace
systému ISO 2 je podmíněna užitou konstrukcí DTM,
která vychází z charakteru původně zpracovávaných
bodových polí a opírá se o následující jednoduchou
deskriptivní úvahu. Na topografické ploše se zvolí síť
přibližně stejnosměrných profilových linií, které procházejí body primárního pole a dobře vystihují mor-

I

I
I

L._._
Obr. 1. Isolinie svislé pohybové složky bodů na povrchu
modelu dna hnědouhelného lomu, zatíženého tlakem spodní vody
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fologie aproximované topografické plochy a profilovou
strukturou výškového bodového pole, která t musí
morfologii topografické plochy odpovídat. Jsou-li
tyto požadavky splněny, může poskytnout systém
ISO 2 vehni dobré výsledky i v topografických:aplikacích, jak je patrno z obrázku 5, na kterém je uvedeno
řešení výškopisného testu z obr. 2 systémem ISO 2
a z obr. 6, který představuje grafickou konfrontaci
počítačového a manuálního řešení. Nelze.li zmíněné
požadavky splnit, stává se použitelnost systému problematická. Tak tomu je právě v případě bodových
polí určujících útvary geologické.

fologii této plochy. Tyto profily se případně doplní
profily křižujícími. Body každého profilu se proloží
hladká křivka, ovšem jen v oblasti hladké a spojité
topografické plochy. V oblastech zlomů nebo terénních
stupňů spojí se body profilu přímkami. Takto vzniklá
síť přetvořených profilů se pak řeže svislými vzájemně
rovnoběžnými a velmi blízkými rovinami, kolmými na
převládající směr profilů. V každé rovině řezu se prů.
sečíky této roviny s přetvořenými profily proloží opět
hladká křivka v oblastech spojité a hladké topografické plochy nebo se tyto průsečíky spojí přímkami
v oblastech zlomů a stupňů. Digitální model takto
aproximované topografické plochy se sestrojí tak, že se
při vhodné hustotě řezů určí na obrysu každého řezu
body v kroku rovném intervalu řezů, čímž vznikne
kotované pole uzlových bodů čtvercového rastru.
Následující obrázky názorně ilustrují vytvoření uvedeného DTM. Obrázek 2 představuje jeden ze známých
výškopisných testů pro výškově středně členité území.
V orámované části vpravo dole je vyznačena situace
profilových linií, které se shodují s morfologickými
údaji topografa.

Obr. 3. Pmložení hladkých křivek profilovými
liniemi

Obrázek 3 prostorově znázorňuje průběh těchto linií
po vyhlazení. Obrázek 4 pak vysvětluje zavedení sítě
svislých řezů a konstrukci bodů v rovinách řezů.
Z uvedeného popisu konstrukce DTM systému ISO 2
je zřejmé, že jeho aplikace je podmíněna znalostí mor-

Obr. 6. Grafická konfrontace manuálního
řešení
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Jestliže bylo žádoucí, aby systém ISO 2 byl použitelný pro modelování ploch geologických, bylo nutno
DTM konstruovat na jiných základech.
Začátkem roku 1979 byly vytvořeny tři modifikace
systému ISO 2, které se od původní verse lišily v konstrukci DTM, ovšem při zachování principu přetvoření
primárního výškového 'pole do sekundárního kotovaného pole uzlových bodů čtvercového rastru. Ve všech
těchto modifikacích se výška v jistém uzlovém bodě
rastru určuje - interpoluje z těch výšek bodů primárního pole, které padnou do vhodně dimenzovaného
kruhového okolí tohoto bodu rastru. Jednotlivé modi.
fikace systému se tedy lišily jen způsobem zmíněné
interpolace. Dále uvedené a v modifikacích použité tři
způsoby jsou dostatečně známé z odborné literatury
41, takže budou popsány jen velmi krátce.
V první modifikaci se výška h v jistém uzlovém bodě
odvodí jako zvážený aritmetický průměr výšek n bodů
ve shora zmíněném okolí. Váha výšky hi jistého bodu
jt' nepřímo úměrná kvadrátu jeho vzdálenosti Si od
bodu uzlového. Tedy

r

~~
h=

~f

funkci se obvykle volí prImo vzdálenost. Pak se
obvykle mluví o tzv. metodě multikvadrikové. Zbývá
dodat, že způsob interpolace přijatý pro třetí modifi.
kaci systému ISO 2 lze označit jako multikvadrikový
s pohyblivou vyrovnávací rovinou.
Ze zkoušek těchto tří modifikací byly získány násle.
dující zkušenosti.
Všechny tři způsoby vyžadují, aby primární bodové
pole bylo hustotně homogenní a reprezentovalo spojitou topografickou plochu. V opačném případě je v místech nízké hustoty pole digitální model značně roz·
vIněn, zvláště jsou-li užity prvé dva způsoby.
První způsob poskytuje nejméně použitelné výsledky. DTM sice prochází všemi body primárního pole,
odchyluje se však již v malých vzdálenostech od těchto
bodů od pravděpodobného průběhu skutečné topografické plochy, zvláště v místech vrcholů, sedel,
údolnic či hř·betnic. Tato skutečnost vyplývá z teoretického základu tohoto zpúsobu a má za následek
značně nevěrohodnou aproximaci vlastní topografické plochy, jak to konečně vyplývá i z obrázku 7,
který představuje zpracování výškopisného testu
z obr. 2 tímto způsobem.

i~l
n
1
~---q
i=l si

Ve druhé modifikaci je výška h v jistém uzlovém
bodě rastru o souřadnicích x, y určena z-souřadnicí
plochy, definované úplným prostorovým polynomem
2. stupně

který byl proložen n primárními body pole, nacházejících se v kruhovém okolí uzlového bodu, podle metody nejmenších čtverců (n > 6) při vhodně zvolených
vahách, respektujících vzdálenosti vybraných bodů
od bodu interpolovaného. Je zřejmo, že teoreticky
každému bodu rastru může příslušet jiná plocha podle
Horce (2), i když jen velmi málo odlišná od ploch,
příslušných uzlovým bodům sousedním. V literatuře
b)'·vá proto tento zpúsob označován jako zpúsob
"pohyblivé plochy".
Zpúsob interpolace přijatý pro Uetí modifikaci
systému je založen na základě korelační teorie stacio.
nárně náhodn)"ch funkcí. Výška h se vypočte z výrazu

kterém B je symrtrická autokorelační matice vzdált'nostních funkcí mezi všemi body, které se interpolace
v okolí zúčastňují, bT transponovaný wktor, jehož
elementy jsou vzdálcnostní funkce mezi uzlovým boo
dem a body v jeho okolí, ho výška trendové plochy
v uzlovém bodě, která bylt proložena body v okolí,
a z vektor, jehož prvky jsou odchylky výšek bodú
..•.okolí od za..•.
edené trendové plochy. Za trendovou
plochu se obvykle volí buď lúzkostupňový prostorový
polynom nebo v nejjednoduším případě buď vyrovná.
vací rovina nebo prúměrná vodorovná rovina. Je-li
aproximovaná topoplocha výškově málo členitá a malého rozsahu, zavádí se jen jediná trendová plocha.
Y opačném případě zavádí se trendová plocha ke
každému uzlovému bodu zvláště, podobně jako v pří.
padě již zmíněné "pohyblivé plochy". Za vzdálenostní
Yl'

Obr. 7. Zpracování

zkušebního testu metodou aritmetických průměrů

Druhým způsobem je konstruován DTM tak, že
tento teoreticky neprochází body primárního pole.
Nicméně je tento model dosti dobrou aproximací
vlastní topografické plochy ovšem jen v místech dosta.
tečné hustoty a hustotní homogenity primárního
bodového pole. V místech, kde tomu tak není, je tvar
modelu v dúsledku značné ohebnosti polynomů značně
nevěrohodný a někdy zcela zkreslený. Tato skutečnost
býTá umocněna přijatým systémem vah, takže je
nutno, ve snaze získat přijatelný výsledek, tento
systém revidovat, případně s ním experimentovat.
Phjatelný výsledek řešení výškopisného testu z obrázku 2 tímto druhým způsobem je uveden na obrázku S.
Tí'etí zpúsob - multikvadrikový vytvoř'í DTM,
který prochází všemi body primárního pole a je velmi
dobrou aproximací skutečné topografické plochy. Je to
ZÍ'ejmé i z obrázku 9. Výsledný vrstevnicový popis
modelu zkušebního testu se velmi dobře přimyká ori.
ginálnímu, aniž by při konstrukci digitálního modelu
byly uvažovány morfologické údaje o aproximované
topografické ploše. Tato skutečnost spolu s některými
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DTM, je v systému. ITS konstruován následujícím
způsobem. V bodovém poli horizontálních průměrú
výškových bodů je generována trojúhehúková síť
těchto vlastností:
- žádná strana sítě se neprotíná s druhou
- síť může obsahovat libovolný počet tzv. předurčených stran (směry interpolace, hřbetnice, údolnice,
hrany, zlomy)
- trojúhelníky, neobsahující před určené strany mají
minimální obvod.

Obr. 8. Zpracování

zkušebního testu metodou pohyblivých polynomtt

dalšími přednostmi jako např. malá tvarová závislost
modelu na hustotě rastru, na počtech bodů v okolích
jednotlivých uzlových bodů a pod., vedly v roce 1981
k provoznímu nasazení třetí modifikace systému
ISO 2 na pracovištích Uranových dolů a Geofondu.
Dosavadní zkušenosti z tohoto provozu jsou dobré,
ovšcm jen za shora již zmíněných podmínek. Tedy při
hustotní homogenitě primárního bodového pole a za
předpokladu spojitosti aproximované topografické
plochy. V případě, že tyto podmínky nejsou splněny,
může užití systému vést k problematickým výsledkúm.
V důsledku této skutečnosti pokračovalo řešení
v úvodu vytčené problematiky dále. V roce 1981 byl
sestaven a programátorsky zpracován algoritmus,
umožňující spolehlivý vrstevnicovy- popis i nespojité
topografické plochy při zcela obecném rozptylu bodú
primárního pole. Vznikl tak nový grafický systém nazvaný ITS. Tento se liší od systému ISO 2 v zásadě
tím, že příslušný DTM není ye tvaru jakéhokoliv
sekundárního bodového pole, ný-brž vznikne jako
systém k sobě přilehlých trojúhehúků, jejichž vrcholy
leží v bodech vlastního výškového pole. Topografická
plocha je tak apoximována povrchem obecného
mnohostěnu. Tento z literatury [51 zcela známý

Obr. 9. Zpracol'ání

zkušebního testu metodou multikvadrikovou

Tato síť definuje tvar zmíněného mnohostěnu a slouží
k nalezení sekvence bodů, určujících jistou vrstevnici
ve tvaru obecného polygonu. Body této sekvence jsou
získány lineární interpolací na hranách mnohostěnu.
Jimi se proloží rovinná "spline" křivka s vhodným
napětím a s vhodně zvoleným krokem v délce a to jen
v oblastech hladké spojitosti topografické plochy.
V bodě, který leží na hraně či zlomu, se prokládání
splinů zastaví. Leží-li další bod sekvence opět na hraně
či zlomu, je průběh vrstevnice v tomto úseku přímý.
Není·li tomu tak, prokládání splinů odtud pokračuje.
Z uvedeného je zřejmé, že tento automatizovaný
způsob řešení vrstevnicového popisu topografické
plochy je zcela věrným napodobením manuální práce
topografa, a že tudíž i výsledky obou těchto způsobů
budou velmi blízké. Potvrzuje to i obrázek 10, na

kterém je zpracován zkušební test z obrázku 2 systémem IT8. Výraznější odlišnosti v průběhu vrstevnic
lze nalézt jen v místech, kde topograf neinterpoloval
lineárně, nýbrž provedl interpolaci citem s ohledem na
lokální morfologii topografické plochy.
Závěrem je nutno poznamenat, že problematika
digitálních modelů topografických ploch a jejich automatizovaného vrstevnicového popisu je značně široká
vzhledem k rúznorodému charakteru těchto ploch,
jakož i vzhledem k rozmanitosti použití výpočetních
i kartografických automatů, a že dnes snad ještě nenalezneme univerzální domácí řešení. V tomto směru
je tedy nutno hodnotit shora uvedené výsledky a zkušenosti, tedy jen jako přísptlVek k celkovému řešení
této problematiky, která se stává v posledních letech
i u nás velmi aktuální.
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Uvedené téma je v současné době aktuální vedle uvedených aplikací též v dalších oblastech, především pak
při automatizaci
geodetických a projekčních prací.
Přestože první digitální model terénu (DTM) byl v ČSSR
vyvinut v souladu se světovým trendem již počátkem
70. let (VÚGTK) a realizován při projektování silnic
a dálnic (Dopravoprojekt Bratislava). nepodařilo se
dosud tuto progresivní metodu a ani metodu automatické kresby vrstevnic zavést do praxe v širšim měřítku.
Vedle Ústavu geologie a geotechniky ČSAV se touto
problematikou zabývá též VÚGTK, PÚDIS Praha,
SHD, Přírodovědecká fakulta v Bratislavě a další instituce. Uvedený článek by měl být impulsem jednotlivým
řešitelským pracovištím ke sjednocení výzkumných
prací a příslušným ústředním úřadům k vyvinutí úsilí
o brzké zavedení těchto progresivních metod do široké
praxe.

Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Ing. Marie Kuldová, CSc.,
katedra speciální geodézie
FSv ČVUT v Praze

Metoda dlouhých tětiv je geodetickým základem tzv.
zajišťovacích plánů, které se od r. 1971 používají
v železniční síti NSR pro generální dokumentaci želez.
ničních tratí. Její modifikace pro potřeby ČSD v sou·
časné době je vyvíjena a hodnocena na katedře
speciální geodézie a navazuje tak na celou řadu obdob.
ných prací v minulosti.

Popis metody zajišťovacích plánů, včetně metody
dlouhých tětiv je podán např. v [1]. Je proto možné se
zde omezit jen na základní údaje.
Podkladem celého postupu jsou dvě větve volných,
jednostranně připojených a orientovaných polygono.
vých pořadů, měřených s co největší pečlivostí (úhly
v 1 skupině teodolitem II. třídy přesnosti, délky dálko.
měrem o m. = 5 mm, resp. některým s přesností od.
povídajících elektronických tachymetrů). Polygonové
body, stabilizované běžným způsobem, jsou volepy
přímo na tělese s délkou stran zhruba 150 m. Většinou
se používají body dřívější polygonizace. Pro bod při.
bližně uprostřed upravovaného úseku (tj. oblouku
s přilehlými asi 50ti metrovými částmi přímé trati) se
převezmou původni, ve státní síti vyrovnané souřad.
nice a orientace (směrník) na některý viditelný sou·
sední bod. Tento bod je společným počátkem obou
větví nových volných pořadů. Kontrolou výpočtu

nových souřadnic, při kterém nedochází k případné
deformaci přesně měřených prvků vyrovnáním, je
přibližný souhlas nových (nevyrovnaných) a starých
(vyrovnaných) souřadnic totožných vrcholů.
Přímé úseky se vkládají mezi koncové body oblouků.
Současně s polygonovým pořadem se zaměřují páry
protilehlých zaišťovacích značek. Zajišťovací značky
leží mimo průjezdný profil zhruba na normále po
obou stranách tratě tak, že jejich spojnice prochází
několik centimetrů nad temenem nejvyšší kolejnice.
Jejich stabilizace je většinou provedena jednoduchým
znakem (30 X 60 X 5 mm) z nerezavějícího kovu,
upevněným na stožáru trakčního vedení, nebo tyčo.
vou hloubkovou stabilizací, zejména ve stanicích,
tratích neelektritikovaných, tratích se sloupy po jedné
straně nebo při zhuštění rozestupu značek.
Sloupy trakčního vedení mají rozestup podle poloměru 40 až 80 m; na poloměrech r < 400 m se volí
podélná vzdálenost zajišťovacích značek 20 m. Přitom
spojnice dále popsaných konců dlouhých tětiv nesmí
přecházet vnitřní kolejnici ani se dotýkat jejích přídržných zařízení. Krajní dva páry zajišťovacích zna·
ček musí ležet v přímé; tím je zachována poloha tečen.
Značky se zaměřují polárně vždy ze dvou sousedních
polygonových bodů, mezi nimiž pár značek leží.
Z jednoho stanoviska se zaměřují též některé speciálně
trvale značené body oblouku (ZP, KP, M).
V průsečíku spojnice protilehlých zajišťovacích zna·
ček a stávající osy koleje leží konec dlouhé tětivy.
Ten se dočasně vyznačí speciální přenosnou pomůckou
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(rozchodkou) a zaměří se pásmem jako bod na přímce
vzhledem k zajišťovacím značkám.
Souřadnice všech těchto bodů včetně stávajících
kontrol se řeší centrálně počítačem, který provádí
i tzv. optimalizace trasy (konce dlouhých tětiv jsou
body deformované křivky, která je matematicky přes.
ně definována) při zachování příslušných provozních
podmínek. Po vyb~ání nejvhodnější vari~n~:r Jsou
vypočteny podrobne body v kroku 5 m prubezne od
počátku úpravy. Pravoúhlé souřadnice těchto bodů
jsou vztaženy místně k dlouhé tětivě, od níž jsou vy.
tyčovány. Tětiva se realizuje buď drátem, nebo paprskem laseru, opět s využitím přenosných přípravků.
Výšky zajišťovacích značek se určují přesnou nivelací,
výšky ostatních bodů se odvozují technickou nivelací
s využitím speciálních pomůcek.
.
Metoda dlouhých tětiv byla ověřována po několIk
let na dvou obloucích o poloměrech 490 m a 600 m,
délky zhruba 260 m, na trati Hanušovice-Staré
Město p. Sn. v rámci výuky inženýrské geodézie.
Oproti původní výše popsané metodě byl volen především jiný způsob stabilizace zajišťovacích značek
(kůly se svisle osazeným závitem Zeiss), přístrojové
vybavení (Zeiss Theo 01OA, Zeiss EOK 2000) a zejména
zpracování podrobných bodů. Podrobné body ve
vzdálenosti 10 m po oblouku nebyly vytyčovány, ale
zaměřovány. Konce dlouhých tětiv byly stabilizovány
trvale.
Teoretické a empirické zpracování bylo publikováno
v diplomových praclch, jejichž určitým závěrem byly
ve školním roce 1980/81 diplomové práce [3], [4]
(vedoucí P. Hánek). Z obsáhlého materiálu jsou v tom·
to článku uváděny jen nejdůležitější údaje.
Teoretická pasáž, týkající se vlivu volby polohy
zajišťovacích značek, je uvedena v disertační práci [2].
Z dosavadního textu je patrné, že se postup prací
rozpadá do čtyř etap, kterým budou věnovány následující odstavce, uvádějící i další případné odlišnosti.
3. Polygonové pořady
Polygonové pořady metody dlouhých tětiv jsou
běžnou záležitostí, proto je možné uvést jen základní
údaje. V empirických ověřeních byly voleny pořady
pouze o pěti vrcholech a nebyly proto pro výpočet
děleny na dvě větve. Vrcholové úhly OJ byly měřeny
ve dvou skupinách. Průměrná délka strany 8 je 97 m,
průměrný poměr stran I : 2,1; nejnepříznivější I : 2,7.
Pro možnost měřické kontroly byl pořad úhlově uzavřen přes pomocný bod, ale nebyl při výpočtu vyrovnáván. Délky byly měřeny elektronicky jednostranně
ve 4 sériích. Z disperze všech nezávisle provedených
měření byly odvozeny následující charakteristiky přesnosti, dané jednotkovými středními chybami:

= 25,8ee
mg = 8,6 mm
Imu = 66,7ee
mw

= 82),
(n = 124),
(m = 16).

Přesnost souřadnic bodů odpovídá vzorcům a závěrům [6]; mezi empirickými (index e) a teoretickými
(index t) hodnotami středních chyb je dobrý soulad.
Pro koncový bod platí (při n = 28):
em",

=

17,1 mm

emy

= 12,2

= 21,2 mm,

tmy

= 13,6 mm,

přičemž osa +x byla vložena do první polygonové
strany.
Střední chyby souřadnicových rozdílů je možné
uvádět průměrnými hodnotami:
emLlx

=

7,4 mm

tmLlx

=

emLly

= 5,6 mm

tmLly

= 5,1 mm.

10,6 mm,

Překročení teoretické hodnoty pro případ mLly je způsobeno větším rozptylem hodnot úhlového měření OJ.
Pro konkrétní případy ČSD, kde nová koncepce
předpokládá budování hlavních železničních pořadů
o délce stran 150-500 m (s maximálním počtem stran
10) ve vzdálenosti až 300 m od tratě, je možné k vybudování potřebných polygonových pořadů přímo na
železničním tělese použít některého ze způsobů uvede.
ných v [5]. U oboustranně připojených vložených po·
řadů by bylo možno pro zachování vysoké přesnosti
měření, za předpokladu využití počítače, použít vyrovnání podobnostní transformací. Požadovaná přesnost však nepřipouští změnu přístrojového vybavení.
4. Hodnocení zajišťovacích značek
Souřadnice každé ze zajišťovacích značek byly vy.
počteny dvakrát ze dvou sousedních polygonových
bodů. Tomu předcházelo hodnocení měřených veličin
určených polárně. Střední chyba délék měřených dálkoměrem Zeiss EOK 2000 činila pro tyto případy
8,1 mm, střední chyba směru em" zaměřeného v I skupině se pohybovala v rozmezí 220ec (pro kategorii délek záměr 2-5 m) až 16cc (pro záměry 100-150 m).
Tyto hodnoty opět vehni dobře souhlasí s údaji [5]
a opět jsou vyšší (ze stejných důvodů jako při měření
polygonu) než teoretické hodnoty podle [6]. Pro dvě
uvedené krajní kategorie délek činí trn" 142cc, resp. 8ec.
Rovněž v případě zajišťovacích bodů byl dobrý
soulad mezi středními chybami v souřadnicích x a y
empirickými a teoretickými. Přitom teoretické střední
chyby bylo nutné odvodit. Zajišťovací body se určují
rajónem z bodu volného polygonového pořadu (obr. I).
Pro bod určený polárně platí:
x~ =
x~'

(n

Velikost empirické střední chyby úhlového měření
centrací a též
nepříznivých podmínek měření na trati (záměry nízko
nad terénem, silné vibrace atd.), ale dobře odpovídá
střední chybě uzávěru Imu (jeho očekávaná hodnota
je llmu = 63,2ee). Současně plně odpovídá dřívějším
obsáhlým pracím [5].

mm

tm",

=

+
+

Xi

cos

8i,I'

Xi+l

(O'U+l

8i+l,1'COS

+

(Xl)'

(I)

(O'i+U-/3l)'

Obdobně lze psát rovnice pro y-souřadnici. Podle zásad vyrovnávacího počtu se nejdřív určí skutečné
chyby

mw odráží vliv zejména opakovaných
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Sxí =
cxí'
-

8i,1'

sXi

sin

+ cos
(O'U+l

= sXi+l
8i+101'

sin

(O'i.i+l

+

+ cos

(Xl) Cgi,l -

(Xl) (C"i.i+l

(O'i+l.i-

(O'i+l.i -

+

+ S,'1)'

/31) cSi+l,l -

/31) (S"i+U

-

SilI),

(2)
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Ze souřadnic páru protilehlých zajišťovacích značek je možné vypočítat jejich vzdálenost, tzv. délku
profilu p. Pro každý ze dvou možných výpočtů užitím
[6] platí (obr. 2)

.•.•••II+x

j+l

"_0_0 __ ._.-

p2

= SJ.I

+ 81.2 -

2 ,si.1.8j.2' cos ((X2- (Xl)'

(5)

Aplikací zákona hromadění středních chyb a za předpokladu ms..).1 = ms. 1.2 = ms, ma1 = ma2 = ma dostaneme
2_

mp

Úhly

Pro body podkladu určené závisle (t. j. polygonovým
pořadem) se musí dále odvodit hodnoty skutečných
chyb CL/y. . a CL/x..
, aby byly závislé pouze na měře1.1+1
1.1+1
ných veličinách. Celé odvození je v [2], a proto jsou dále
uvedeny již výsledné vzorce po přechodu na střední
chyby
m;í
,

T

=
'

m;j
2

J!lj.l'

,'2

2

m~

-2-

m~,1)= m~
,

+ cos

,J·:rí.l·~2

e

2'

2

e

+ /Xl)

m~i.1

+ JI/U' (J -

+ sin
m~

(aj.i+1

(aii+1
.

+ JXi.I.(J
2'

+

m~

1). -2-'

e

+ /Xl)m~,1.1+
-1)'-2

m~

e

'

(4)

kde mx.,1 my.) je střední chyba v souřadnicích výchozího
bodu,
ms.).1, ms.1+1.1je střední chyba v délce rajónu,
mw je střední chyba vrcholového úhlu polygonového pořadu,
ma je střední chyba měřeného úhlu rajónu,
j
je počet vrcholů polygonového pořadu.

-

(cos

({JI

a

2

({J2

({JI

+ cos 2

({J2)·ms

+

2.

>~

•

2.<'ii.l.sm

2

m~

({Jl'-2-'

e

se určují graficky.

Okamžitě je možné provést porovnání empirické
střední chyby emp, získané z výpočtů dvojic nezávislých měření, s hodnotou teoretickou 'mp, vypočtenou
z rovnice (6). Ze 154 sledovaných případů byla nalezena dobrá shoda obou hodnot u 148, u zbývajících 8
byla emp větší asi o 34 % než 'mp, protože daný profil
byl příliš blízko (cca 3 m) stanovisku, takže úhlové
měření bylo ovlivněno nejistotou v cílení. Prúměrná
hodnota emp činí 3,4 mm, tmp = 3,5 mm, tedy emp ~
~
tmp = mp.
Potom lze stanovit mezní rozdíl obou
výpočtů
1Jp

=

mp'

V2.t ~

při součiniteli konfidence t

10 mm,

(7)

= 2.

Délka profilu p je však určena též přímým měřením
pásmem. Měří se šikmá délka 4-6 X s odečítá1úm milimetrů a odhadem na 0,2 mm; na vodorovnou se délka
redukuje pomocí převýšení získaného nivelací. Pásmo
se napíná siloměrem silou 100 N. Střední chyba tohoto
měření je podle [3] Impp = 1,1 mm pro vnitř'ní přesnost
(pouze z opakovaných pozorování v rámci jednoho
měření délky) a IImpp = 2,3 mm pro vnější přesnost
z nezávislých měření různých pracovních čet, tj. se
zachycením vlivu střídání pásem, měřičů a časových
změn polohy koncových bodů (zajišťovacích značek).
Původní předpis, citovaný v [1], považuje za správné souřadnice zajišťovacích bodů ty, z nichž vypočtená
délka p se méně liší od délky pÍ'Ímo měř'ené. I pro

Výsledné souřadnice zajišťovacích značek jsou charakterizovány
následujícími empirickými středními
chybami, stanovenými z opakovaných nezávislých
měření:

Vzhledem k poměrně velkému souboru pozorování za
několik let (n = 322) je možné považovat tyto hodnoty za objektivní odhad vnější přesnosti, zahrnující
i vliv chyb podkladu a případných změn polohy značek
za delší časové období.
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tento rozdíl platí mezní hodnota 10 mm (2Llp = t.
2
2 v nasem
v
v<
d e 2LJp
A
• ' ilImpp
mp,
pnpa
= 84, mm.)
Při detailním vyhodnocení lLlp bylo zjištěno, že
74 % rozdílů dvou nezávislých výpočtů délky profilu
je do 3 mm, celkem 92 % do 6mm a 97 % do 9mm.
Jeden profil vykazoval částečnou nestabilitu jedné ze
značek a potom o 1 mm překračoval kritérium. Systematické vlivy nebyly zjištěny.

l

+

V
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Při hodnocení druhým kritériem 2Llp je 89 % rozdílú
měřené a příznivější vypočtené délky do 3 mm, 97 %
do 6 mm, 99 % do 9 mm a všechny do hranice kritéria,
tj. do 10 mm.

Pro teoretické úvahy byla zvolena polygonová strana o délce 100 m a kolmo k ní po 5 m profily a byl
zjišťován vliv na přesnost určení jejich délek, kdy byla
zvětšována vzdálenost polygonové strany od zajišťovacích bodů (obr. 3). Výsledkem výpočtů je gra
(obr. 4), v němž na jednu osu byla vynášena vzdálenost
zajišťovacích bodů od polygonového bodu po 5 m
a na druhou osu střední chyba délky profilu vypočtená
podle vzorce (6). Střední chyby měi'ených úhlů a délek
byly uvedeny v předchozí kapitole. U kratších délek
(do kladu pásma) bylo třeba odvodit střední chybu
ms s ohledem na nahodilé a systematické chyhy, které
přichází v úvahu, viz [2].
Závěr tohoto rozboru vyplývá z grafu (obr. 4). Čím
blíž je polygonová strana k dlouhé tětivě, tím přesněji
se určí délka profilu. Nejpřesněji tedy V případě a) .
Maximum ki'ivek, které je ve vzdálenosti 20 m od
stanoviska, je způsobeno tím, že byla tato délka rajónu měřena již dálkoměrem a kde je dosazovaná střední
chyba ms větší, než pro délku měřenou pásmem.
Dále byla zkoumána situace, kdy spojnice zajišťovacích značek není kolmá na polygonovou stranu, ale je
stočena o lOg a 25g pro případ a), viz obr. 3. Z grafu
(obr. 5) vyplývá, že se vzrůstajícím sklonem spojnice
d vou zajišťovacích bodů roste střední chyba v délce
profilu; přitom se ve výpočtu střední chyby uplatňuje především vliv délkového měření. Současně
z obou grafů vyplývá, že by zajišťovací bod neměl
ležet blíž než 25 m od polygonového bodu, pokud je to
ovšem možné.
'Empirické ověření těchto teoretických rozborů nebylo v úplnosti možné, protože konfigurace terénu odpovídala jen dvěma příznivějším případům, kde závěry
rozboru byly potvrzeny.
Obecně je možno říci, že při dodržení pra'videlných
pHčných odstupů polygonových bodů a zajišťovacích
značek od koleje, což je předznamenáno průjezdným
profilem a umístěním sloupů trakčního vedení, a za
podmínky, že délka polygonové strany je rovna
dvoj-, výjimečně trojnásobku podélné vzdálenosti
zajišťovacích značek, budou polygonová strana a dlouhá tětiva zhruba rovnoběžné a nedojde k většímu
stočení ani k jednostrannému vybočení profilu. V dÍlsledku toho se potom bude v praxi jednat vždy jen
o příznivější případy uvedené v teoretickém rozboru
této kapitoly, kde vliv volby umístění zajišťovacích
značek na výslednou přesnost není patrný neho je
nevýrazný.

Z předchozí kapitoly je zřejmé, že jisté obtíže vznikají
tehdy, je-li profil příliš blízko polygonového bodu.
Př'estože i zde jsou výsledky postačující, je vhodné
dodržet zásadu, aby polygonový bod byl od nejbližší
zajišťovací značky vzdálen asi o 1/3 minimální podélné
yzdálenosti značek, tj. zhruba 7 m, kdy již dosáhneme
uspokojivé přesnosti úhlového měření s ohledem na
používanou signalizaci cíle.
Pro posouzení volby zajišťovacích hodú je rozhodující její vliv na přesnost určení délky profilu mezi
dvojicí zajišťovacích bodů. Vliv geodetického podkladu
na délku profilu se neuplatní. Záleží tedy jen na vzdálenosti a natočení k polygonové straně.
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Znak konce dlouhých tětiv se zastaničí na profil současně s měřením jeho délky. V tomto případě je přesnost měření I1ižší, protože se odhadují celé milimetry.
Vnitřní přesnost (n = 96) je určena střední chybou

vnější přesnost je prakticky shodná s hodnocením
měření profilů. Střední chyby souřadnic těchto bodů
uvádí [3]

my = 4,2 mm

novenému meznímu rozdílu 1,2 mm. Při překročen se
přidávala další 2 odečtení a prováděl se McKay-Nairův
test odlehlých pozorování pro n = 4, (X = 5 %, mo =
= 0,4 mm.
Ze souboru 742 pozorování byla vypočtena z rozdílů
časově bezprostředně
navazujících odečtení tam
a zpět, prováděných jedním měřičem podle výše uvedených zásad, střední chyba jednoho odečtení

Každá z 53 kolmic byla určena za delší časové období
celkem 7 X, vždy za jiných vnějších podmínek. výsledná střední chyba jednoho čtení

pron=24.

mé= 1,0 mm

Dodatečně byly z menšího souboru (n = 12) určeny
střední chyby souřadnicových/rozdílů

mLly = 3,8mm.

Chyba v délce dlouhé tětivy, způsobená body jejích
konců, tedy činí asi 13 mm, příčné vybočení asi 6 mm.
Kapitola 7 potvrzuje, že se jedná o hodnoty velmi
příznivé, bez ohledu na to, že se zkracující se délkou
tětivy vzrůstá vliv nepřesnosti koncových bodů.
Délka tětiv se v našem případě pohybovala mezi 49 až
79 m, s průměrnou hodnotou 56 m.

Na rozdíl od původního postupu, v němž se podrobné
body po úplném zpracováni počítačem vytyčují ortogonálně od tětivy jako nový stav, byl pro měření ve
Starém Městě pod Sněžníkem volen jiný postup.
Podrobné body byly na stávající vnější kolejnici trvale
vyznačeny průběžně ve vzdálenostech 10 m po křivce.
Tyto body pak byly k dlouhé tětivě ortogonálně zaměřeny. Pro hodnocení přesnosti metodiky a přístrojů
však tato změna není podstatná.
Tětiva je realizována bud' ocelovým drátem průměru
0,3 až 0,6 mm, vypjatým přes znaky konců dlouhých
tětiv (tvořených v podstatě úhelníčky s V-zářezem),
nebo paprskem laseru Tesla VUVET TKG 205 s pevně
zaostřenou optikou (d
30 ml. Postup měření je
obdobný pro oba případy; v dalším textu jsou však
uvedena pouze definitivní hodnocení pro hmotnou
realizaci tětivy. Laserová souprava je v současnosti
intenzivně vyvíjena. Ve [4] uváděná dosažená přesnost je srovnatelná s měřením dráty, ale zatím za cenu
podstatně vyšší pracnosti.
Hodnoty staničení ortogonálního zaměření podrobných bodů se snadno získají transformací úseků na
oblouku (tj. tětiv 10 m mezi body a obecných doměrků
mezi kolmicí, vztyčenou v koncovém bodě dlouhé
tětivy a sousedním vnitřním podrobným bodem) na
délku dlouhé tětivy, vypočtené ze souřadnic.
Velikost kolmice se čte na speciální lati délky 1,5 m
s přesnou milimetrovou stupnicí podle indexu na posuvném břitu, který se nastavuje na kontakt s drátem.
Lať se k určovanému bodu volně přikládá a urovnává
podle hrubé trubicové libely. Kolmost latě k drátu
nastavuje měřič zkusmo od oka. Čtení kolmice je průměrem dvou ne'lávislých odečtení (z měření tam
a zpět s přeložením drátu), vyhovujících apriorně sta-

=

zachycuje i možné změny polohy a systematické chyby
jednotlivých měření. Z rozboru plyne, že nejvýraznějším zdrojem chyb je drát, který se nedá dostatečně
vypnout, takže dochází ke změnám jeho průběhu
působením větru nebo při přisunutí břitu latě (prohnutí). Důsledkem je požadavek omezení délky tětivy,
realizované ocelovým drátem, na 40-50 m.
Doba odečtení (včetně položení drátu a přecházení)
činí v průměru pro bod asi 45 sekund. Počet hrubých
chyb (nutných případů přiměřování) byl menší než
2 %' Též tyto ekonomické údaje je možné považovat
za velmi příznivé.
Souřadnice podrobných bodů (včetně vyrovnání)
byly počítány podle jednoduchého programu na kalkulátoru TI-57 podle známých vzorců. Souřadnice
byly počítány jednak s vlivem a jednak bez vlivu
podkladu. Úplné střední chyby souřadnic podrobných
bodů dosahují hodnot:
s uvážením podklad-b.:
m", = 7,4 mm

my = 4,5mm,

s vyloučením podkladu:
m", = 0,2 mm

my = 1,1 mm.

Rozdíly souřadnic za sebou jdoucích bodů, rozhodující
pro posouzení plynulosti křivky koleje, však nejsou
vlivem podkladu dotčeny, což je patrné z následujícího
výpočtu.
Ze souřadnic byla opět programem na TI-57 určena.
vzepětí h a jejich sousední rozdíly Llh
hi

=

V( Xi-l ~

Xi+!

-

'l:J+

l

YH ;

Yi+!

-

yJ '
(8)
(9)

Opět z opakovaných nezávislých výpočtů byla stanovena vnitřní přesnost, ve které jsou zahrnuty i osobní
chyby střídajících se měřičů a případné časové změny
polohy konců tětiv i koleje. Charakteristické střední
empirické chyby

lmLlh

byly vypočteny
se neuplatnil.
středních chyb
i když u konců
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= 2,0 mm,

ze souboru 264 bodů. Vliv
Není prokázána závislost
na umístění bodu vzhledem
tětiv v některých případech

podkladu
velikosti
k tětivě,
vzrůstají.
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Vnější přesnost byla zjištěna vztažením k výsledkům
přímého mechanického měření vzepětí (např. [8]),
s přesností mh -..:..0,3 mm. V tomto případě bylo dosaženo ve stejně velkém souboru následujících středních
chyb
2mh = 1,5mm
(max. 3,1),
2mAh

= 2,3

mm

(max.4,2).

V těchto hodnotách je však obsažen i vliv neidentických míst odečítání obou metod na jednotlivých boo
dech. Lať pro metodu dlouhých tětiv se dotýká svislé
vnitřní plochy kolejnice 14 mm pod temenem, pravítko pro přímé měření vzepětí se dotýká v bodě nejbliž.
ším k ose koleje. Z tohoto důvodu jsou v závorkách
uvedeny maximální, ojedinělé hodnoty středních
chyb. Po vyloučení těchto sporných bodů se hodnoty
středních chyb vnější a vnitřní přesnosti prakticky
rovnají. Detailní rozbory znovu potvrdily, že tětiva
realizovaná drátem nemá být delší než 40-50 m, což
odpovídá informacím [1].

Dosažené hodnoty empirických středních chyb mh,
(při odhlédnutí od konkrétních poloměrů) vyhovují traťové rychlosti až 160 km/ho Po dokončení vývoje laserové soupravy je možné očekávat další zvýšení přesnosti (tětivy by pak mohly být delší). Přitom
bezpečnost, kulturnost a rychlost prací v terénu je
vysoká a ani na přístrojové vybavení nejE.ouv popsané
úpravě kladeny mimořádné nároky (výhodné by bylo
např. použití v praxi snadno dosažitelného dálkoměru
Zeiss EOT 2000). Z výpočetní techniky stačí libovolný
programovatelný kalkulátor s alespoň 50 kroky, např.
mAh

typu TI-57, pro použitelnou optimalizaci trasy dané
podrobnými body podle doc. Ing. Z. Nováka, CSc. [7]
kalkulátor s paměťovými štítky, např. HP-67.
Vzájemné porovnání přesnosti metody dlouhých tě.
tiv s jinými používanými nebo vyvíjenými geodetickými metodami pro rektifikaci železničních oblouků
uvádí [8], kde jsou diskutována i další ekonomická
a pracovní hlediska.

[I] HÁNEK, P.: Metoda zajišťovacích plánů. Železniční technika, 10, 1980, č. 3, S. 154.
[2] KULDOVÁ, M.: Nové metody při pokl~dce kolejí.
[Kandidátská disertace.] Praha 1981. CVUT. Fa·
kulta stave bní.
[3] DUBSKÝ, L.: Hodnocení geodetického pog.kladu
MDT. [Diplomová práce.] Praha 1981. CVUT.
Fakulta stavební.
[4] POHANKOVÁ, E.: Hodnocení přesnosti podrob.
:gých bodů MDT. [Diplomová práce.] Praha 1981.
CVUT. Fakulta stavební.
[5] HÁNEK, P.: Metoda tětiva paprsků pro rektifikace
železničních oblouků. Geodetický a kartografický
obzor, 26 (68), 198Q, č. 7, s. 163.
[6] VOSIKA, O. - NOVAK, Z.: Inženýrská geodézie Ia.
dotisk. 1. vyd. Praha 1979.
[7] NOVAK, Z.: Technologický postup pro metodu
příčných posunů. Praha, ČVUT 1979.
[8] HÁNEK, _P.: Geodetické metody pro rektifikace
oblouků. Zelezniční technika, 11, 1981, č. 3, s. 171
až 173.

Lektoroval:
Ing. Miloslav Ingeduld, CSc.,
kated.ra geodézie a pozemkových úprav
FSv ČVUT v Praze

Rozvoj spolupráce geodetických
služeb Československa a Kuby

Ing. Petr Chudoba,
Havana, Kuba

Počátky československo-kubánské spolupráce na úseku
geodézie a kartografie bychom nalezli již na začátku
sedmdesátých let, kdy několik československých geodetů uplatnilo svoji profesi v různých odvětvích kubánského národního hospodářství. Po vítězství kubánské revoluce v roce 1959, kdy z Kuby odešla řada spe·
cialistů, bylo nutno mladé Kubánské republice
poskytnout technickou pomoc a československá geodetická služba v tomto období svoji internacionální
úlohu splnila. Jednalo se však spíše o jednorázovou
poradenskou činnost československých geodetů na
Kubě a o poskytnutí krátkodobých stáží kubánským
specialistům, hlavně kartografům a fotogrammetrům,
v podnicích resortu geodézie a kartografie v ČSSR.

Mezníkem ve vývoji československo-kubánské spolupráce byla návštěva vedoucích představitelů Kubánského institutu geodézie a kartografie (Instituto
Cubano de Geodesia y Cartografía, dále ICGC) v listopadu r. 1972 v Praze, a hlavně návštěva delegace vedoucích představitelů Českého úřadu geodetického
a kartografického (dále ČÚGK) v říjnu r. 1973 v Havaně. Cílem této návštěvy bylo projednat s vedením
geodetické služby Kuby zásady dlouhodobé vědeckotechnické spolupráce mezi oběma zeměmi na úseku
geodézie a kartografie. Mimo hlavní jednání s vedením
ICGC uskutečnila československá delegace řadu dalších
jednání s představiteli kubánské státní plánovací komise, s vedoucími pracovníky zemědělského plánu
a s představiteli dalších institucí. Rozhovory, během
nichž kubánští soudruzi specifikovali hlavní potřeby
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kubánského národního hospodářství na úseku geodézie a kartografip, vyústily v požadavek, aby československá strana prostudovala možnost zpracování registru půdy (dák katastru) na Kubě. Oficiální žádost
o zpracO\-ání stud jc' tvorby kubánského národního
katastru pi\,dložil místopřcdseda vlády Republiky
Kullya pi"edsec1akubánské části mezivádní komise pro
hospodáJ'sk,u a vědeckotpchnickou spolupráci s Českoslovenbkun Yud Dumpncch Bcnitcz místopředsedovi
vlády ČSEn~Ing. Jindhchu Zahradníkovi. K získání
nezbytných podldadú a informací pro pHpravu studic
],yla v záH 1'. 1974 vyslána na Kubu delegace československé' geodetické služby. Na základě získaných
poznatkú o soui"asném stavu a perspektivách ICGC
a o hlavních požadavcích budoucích uživatelů katastru
1 'yla zpracována požadovaná studie, která specifikuje
koncepci tVOl'lJykatastru na Kubě, analyzuje současný
stav geodetické služby Kuby z hlediska zajištění
plnhlÍ úkolů pro národní hospodářství a rozboruje
s(>ui'~asnoukádrovou situaci s uvedením perspektiv
pro další období. Dále specifikuje obsah katastru
a uvádí hlavní zásady technického řešení jeho tvorhy
a aktualizace. Závěrem studie stanoví návrh opatření
na kádrovhn úseku, na úseku Uzení a organizace prací
ICGC a vymezuje dm·í úkoly vzájpmné spolupráce na
tvorhč katastru pro lwjbližší ohdobí.
)Ja v~'světknou ni"kolik slov o struktuř'e ICGC.
ICGC je názcv kuhánského rpsortu geodézie a ka1'tog:rafie. Celý resortjo Hzen generálním ředitelstvím se
sídlem ,- Havaně. Jeho orgallizat'ní schema, které však
v sou('asné době jPště není dohudováno, je pÍ'Ízpůsoheno novému politieko-administrativnímu
dčlení země
tak, že je spojeno vždy několik provincií dohromady
a veškeré geodetické práce v tomto provinčním seskuppní jsou Í'Ízen;vjpdním řídícím podnikem. Samostatně
půsohí v rámci lCGC podnik Města Havany, zajišťující veškeré kartografické práce až po tisk map.
Byl připraven a s píwlstaviteli geodetickýeh služeb
obou zemí podepsán první protokol o spolupráci na
léta 1974-75. ?\a základě tohoto dokumentu začali
v 1'. 1974 v rámei TCGC systematicky působit první
l-tyh čpskoslovenští poradci. Pracovali na úseku Hzení
a organizace praeí, plánování, mapování, kartografie
a školství s tím, že základní myšlenkou jejich působení
je vytvoř'ení podmínek pro budování kubánského
národního katastru.
Byl zpracován pětiletý plán rozvoje ICGC pro
ohdobí lPt Hl7G-80, který analyzoval situaci na úsecích organizacf' a ř'ízení prací, kádrové politiky, výrobní sféry, vědeckotechnického vývojc a výzkumu,
inVC'stica finani'-ní politiky. Byla vyhotovena metodo!ogip plánování geodetických a kartografických praeí,
h;vl zpracován kartografický edit'ní plán TCGCna pětilttku I 97fi-SO, Na úseku školství sc zapot'alo s pHpravou studijních programů, urč,enýeh pro zahájení
výuky v hudoucí zembnMické prúmyslové škole.
Na úseku mapování byly rozpracovány technické
paramptry, uvcdené ve studii tvorby kubánského národního katastru. K ověÍ'ení jejich funkee byly vybrány dvě zkušební lokality, Vallo de Picadura a Artpmisa,
každá o ploše zhruha 150 km2• Lokalita Valle de Pieadura je zvlněná krajina, ležící a'Si70 km na východ od
Havany, zahrnující největší dohytkářskou farmu na
Kuhě. l{editelem farmy je bratr :Fidela Castra, Ramon
Castro, který se od samého začátku o průhěh prací

velmi živě zajímal. Farma se rozkládá na wlké pl()~e
a je prakticky ve fá:ú výstavhy, což znamená z hlediska vedení katastru znač'né množství změn. To Lvlo
důvodem, že Valle de Picadura sloužila pozdóji t;tk(
jako zkušehní lokalita pro aktualizaci katastru. DalM
zkušební lokalitou hyla rovinatá Artemisa. ArÍ(-misa
je zemědělský kraj, oplývající banány a cukrovou
Utinou (celá Kuha oplývá banány a cukrovou tHinou),
ležící asi 70 km západně od Havany, na úpatí V,hoÍ'Í
Sierra del Rosario.
Záměrnó byly vyhrány lokality s odlišný-mi ch:n''lkteristikami terénu, aLy mohla být koncepce tV'Jr!,y
katastru ověhma v různS-ch podmínkách.
Po dohodě mezi Č-nGK a ICGC byla první zku~ro\ní
lok~lita, Valle de Picadura, kancelářsky zpracov,ína
v Ceskoslovensku s tím, že se zpracování zúč:astní
formou stáže skupina kubánskýeh technikú. V ČSSR
byly spočítány výmčry parcel a vyhotovena písemná
a mapová dokumentace. Šestiměsíční stáž, během níž
byly provedeny kanceIMské práce, byla úsp(:~ná.
Kubánci se seznámili s procesem kancelMského zpracování katastru, vedoucí skupiny stážistú Ing. Rol>!,rtl)
Abelenda pracuje dnes jako vedoucí katastrálního oddělení gcnerálního í'editdství TCGC.Poznatky, zi"kané
v Československu, Kubánci plně využili ph zpracování
lokality Artemisa, která byla kompletně dokon('ena na
Kubó.
Tím skončily práce na zkušebních lokalitách. které
sloužily hlavně k ověř'ení správnosti ěeskoslovenské
koncepce tvorhy kubánského národního kat astru.
'Navržená koncepce se projevila jako správná a mohla
být tedy uvedena do praxe.
Skupina československých porad Cli. pracujících
v ICGC od r. 1974, byla v r. 1975 a 197Gposílena dalšími pracovníky. Na Kubě zústala pomórně silná skupina 8 specialistů, pokrývajících poradenskou (-inností
úseky plánování, kartografie, katastrálního mapování,
inženýrské geodézie a školství.

Písemná a mapová dokumentace lokality Valle <!to
Pieadura byla dokoněena v prvním pololetí r. 197(j
a celý elahorát· byl phpraven k odevzdání. V říjnu
r. 1976 navštívil Kubu předseda Č-nGK Ing. Franti~ek
Koubek, aby projednal s vedením ICGC návrh protokolu o vědeckotechnické spolupráci na obdobi let
1976-80 a aby oba představitelé geodetických služel,
protokol podepsali. Podpis protokolu byl spojen s histo-

1982/20

Geodetický a kartografický obzor
ročník 28/70, čÍslo 1/1982
21

rickou chvílí pro ICGC, kdy předseda ČÚGK Ing. Kouhek pl'edal do rukou soudruha Ramona Castra první
katastrální operát, vyhotovený v československo-kul·ánské spolupráci. Slavnostní chvíli byli přítomni zástupci tisku, rozhlasu a televize, spolupráci obou zemí
na úseku geodézie a kartografie věnovaly místní sdělovací prosU'edky značnou pozornost.

ský tisk a rozhlas, zpravodajství ze zahájení výstavy
bylo zařazeno do televizního zpravodajství.
V průběhu období 1976-80 se rozběhly katastrální
práce v dalších lokalitách. V souvislosti s tím se projevila poUeba přítomnosti československých poradcú
na úseku tvorby katastru i v provinciích. Život v provincii je do jisté míry tvrdší než v Havaně, phnáší nejrůznější obtíže, ale přínos působení našich t'xpert II
přímo pro řízení výroby je nesporný.
V ř'íjnu r. 1980 byla v Havaně zahájena XI. Konference geodetických služeb socialistických zemí. V pl'Úbčhu konference projednali a zhodnotili zástupci geodetických služeb obou zemí dosavadní průběh spolupl'áct'
a upř'esnili některé její aspekty na další pětileté období
1981-85. Návrh protokolu o spolupráci, jejímž těžištěm zůstává tvorba katastru, byl podepsán v duhnu
r. 1981v Praze. V pětiletém období 1981-85 poskytne
československá geodetická služba Kuhó porademkou
činnost při tvorbě a aktualizaci kat astru na vš"ch
úrovních, ph automatizaci katastrálních prací, na
úseku školství a přípravy kádrů. Československo
poskytne dále stáže kubánským technikúm na úsecích
řízení a automatizace katastrálních prací, inženýrské
geodézie a na úseku využívání plastických hmot
Obr. 2. Diskuse při příležitosti podpisu protokolu a přev kartografii.
dání první katastrální loktzlity
Generální plán tvorby kubánského národního katastru
př'edpokládá dokončení celého díla do r. 2000.
Zde Lych chtěl ,"-zpomcnout tří významných příleTěžiště činnosti je umístěno do období let 1985-95;
žitostí, kdy československá a kulánská veř'ejnost byla
až do této dol)y pokládám přítomnost československých
seznámena s výsledky vzájemné spolupráce v geodézii
poradcú na úseku katastru na Kubě za nezbytnou.
a kartografii. V roce 1975 byly uspoř'ádány v Domě
Tento názor pravděpodobně potvrdí všichni, kteří
i':eskoslovenskékultury v Havaně a v Domě kubánské
katastrálními p'racemi na Kubě prošli. ICGC má velmi
kultury v Praze dvě výstavy, HNé přiblížily veřejnosti
schopné odborníky, z nichž jmenujme alespoň vedouoLsah a výsledky vžájemné spolupráce. Zúčastnil jsem
cího katastru na generálním ředitelství Ing. Roherta
se organizačně zahájení výstavy na Kubě a mohu
Abelendu nebo vedoucího katastrálního oddčlení ha.
potvrdit, že svým ohahem patřila mezi nejhodnotnější
vanského podniku Ing. Dagoberta Lopeze. Takovýchto
akce, pOládané Domem československé kultury v Haschopných odbol'lúků je však stále málo, což se velmi
vaně, o čemž svčdčil i mimořádný zájem veřejnosti.
citlivě projevuje v souvislosti se zahajováním katastrál.
Podobná výstava pod názvem ,,10 let kul:ánsko-českoních prací v dalších lokalitách.
slovenské spolupráce" byla organizována v Domě
Protokol o spolupráci na pětiletku 1981-85 předi':eskoslovenské kultury v Havaně v červnu 1'. 1981.
pokládá na úseku katastru př'ítomnost dvou českoslo.
Výstava Iyla rozdi'>lenado nókolika tematických l:<lstí,
venských poradců v Havanó, z toho jeden bude prahlavní i'-ást prezentovala výsledky spolupráce na
covat na zakládání a aktualizaci katastru, druhý na
úseku kartografic, samostatná i'-ást byla věnována
úseku kancelář'ských prací a bude pověřen HZl'ním
procesu tvorty kubánského národního katastru. výtvorby městského katastru. Další th poradci hudou
stava se opót těšila mimořádnému zájmu veřejnosti,
pracovat v provinciích. V souladu s protokolem budou
o pHpravě a datu zahájení výstavy informoval kuLánpůsobit v Havaně další dva poradci na úseku školství,
jeden na úseku automati:zace katastrálních prací
a vedoucí skupiny, který zároveň zastává funkci poradce na generálním ředitelství ICGC v Havaně.

Obr. 3. Část Československé geodetické skupiny při

ICGC

Pracovníky evidence nemovitostí a třeha i ostatní
čtenáře snad hude zajímat postup tvorhy katastrálního operátu na Kubě a vůbec jeho celková podoba.
Chci předeslat, že struktura a fungování kubánsk6ho
katastru se dosti podobá vedení československé evidence nemovitostí, samoúejmě př'ed zavedením racionálního sastému EN a ostatních inovací. Duchovní
tvůrci koncepce kubánského katastru Re snažili
uplatnit ty nejlepší československé zkušenosti s tyorbou a vedením opnátu EN a upravit je pro kubánsk6
podmínky. Domnívám se, že tento záměr se plně
zdařil.
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Zpracovaná studie tvorby kubánského národního
katastru
předpokládá
maximální využití letecké
fotogrammetrie a omezení polních prací na minimum.
Kubánské klima (průměrná roční teplota 26°C, průměrná vlhkost 85 %) umožňuje plné uplatnění letecké
fotogrammetrie, na druhé straně je však spolu s obtížnými dopravními podmínkami důvodem pro maximální omezení polních prací. Ve stručnosti se pokusím
přiblížit postup tvorby a podobu kubánského katastru.
Pozemková mapa je vyhotovena v konformním kuželovém zobrazení Lambertově, v pravoúhlých rovinných souřadnicových systémech Cuba-Norte a Cuba.
Sur; rozměr rámu mapových listů je 50 X 50 cm a je
zachován pro všechna použitá měřítka. Originál pozemkové mapy je vyhotovován ve formě fotomapy
nebo ortofotomapy, tedy fotoplánu s uvedením výsledků místního šetření. Současně je v poli zpracován
prvotní doklad pro vyhotovení písemné dokumentace,
tedy originál soupisu parcel a seznam uživatelů. Po.
zemková mapa polní trati je vyhotovována v základ.
ním měřítku 1: 10 000; v místech, kde vzhledem
k charakteru krajiny (rozsáhlé bažiny a močály) se jeví
měřítko 1: 10 000 jako neekonomické, je zvoleno
měřítko 1 : 25 000. Základním měřítkem městského
katastru je měřítko 1 : 2 000 s tím, že v ojedinělých
a zdůvodněných případech bude možno použít měřítko
1 : 1 000.
Předmětem místního šetření je zhruba stejný soubor
informací, jaký vyšetřujeme u nás při tvorbě map pro
účely EN, opět adaptován na kubánské podmínky.
Je třeba dodat, že provádět místní šetření na Kubě
v sobě skrývá mnohá úskalí. Nebývá přesně vymezena
hranice mezi vlastníkem a uživatelem; vzhledem
k charakteru využívání půdy dochází často k jakési
rotaci uživatelů, kdy pozemek současně se změnou
jeho využívání přechází dočasně, ale třeba i na několik let, do správy zcela jiné organizace a dochází tedy
nejen ke změně čísla evidenčního listu, ale třeba i ke
změně hospodářského sektoru nebo i dalších katastrál.
ních informací. Objevují se potíže s evidencí některých
kultur, na př. kávy, která se většinou pěstuje společně
s ostatními plodinami, na př. s citrusy nebo s lesními
porosty. Každá plodina patří jinému správci a oba si,
samozřejmě, dělají na pozemek nárok. Existují další
specifické problémy, jejichž řešení není vždy tak jednoduché.
Obsah pozemkové mapy je digitalizován, výměry
parcel jsou počítány na počítači, výjimečně kombinovanou metodou, t. j. rozdělením listu mapy na pracovní bloky, jejichž obvod je digitalizován a výměry
spočteny analyticky a uzavřeny na plochu mapového
listu. Výměry parcel uvnitř pracovních bloků jsou
určovány pomocí polárních planimetrů a uzavřeny
na vyrovnané výměry pracovních bloků. Tuto metodu,
byť u kubánských techniků velmi oblíbenou, je nutno
považovat za provizorní řešení. Předpokládá se, po
instalaci rcsortního počítače, výhradně použití počí.
tačové metody výpočtu výměr katastrálních parcel.
V polní trati jsou výměry uváděny s přesností na ary,
v případě městského katastru se výměry uvádějí
s přesností na m 2•
Písemná dokumentace byla do r. 1977 vyhotovována
ručně, do r. 1981 vyhotovována za pomoci děrnoštítkového zařízení IBM a od r. 1982, po zrušení střediska

IBM, bude písemná dokumentace
samočinném počítači.

zpracovávána

na

Výsledkem polních a kancelářských prací je mapový
a písemný operát. Mapový operát sestává z pozemkové,
pracovní a informační mapy, jejichž využití má po.
dobný charakter jako u nás. Písemný operát se skládá
ze soupisu parcel, evidenčních listů, seznamu a rejstříku uživatelů a ze tH druhů přehledů o využívání
půdy.
V katastrálním operátu polní trati jsou lokality,
které v budoucnu budou zpracovány jako městský
katastr, ponechány jako samostatná katastrální území
s uvedením jednoho parcelního čísla.
V současné době jsou dokončovány kancelářské práce první zkušební lokality městského katastru, lokali.
ty Alquizar. Koncepce městského katastru je poněkud
odlišná od katastru polní trati. Její odlišnost je dána
charakterem výstavby kubánských měst. Městská
zástavba je velmi hustá, parcely nemají čtvercový
charakter jako u nás, ale jsou úzké a dlouhé. Vzorem
pro kubánské architekty byl patrně americký systém
výstavby měst, tj. pravoúhlý systém ulic, které vymezují čtvercové nebo obdélníkové bloky, určené
k zástavbě. Tyto bloky, t. zv. manzany, jsou zastavěny
velmi hustě a pokud možno co nejvíce porostlé tropickou vegetací. Na leteckém snímku, který slouží jako
polní náčrt místního šetření, lze dobře rozeznat hranice manzan, situaci polohopisu uvnitř manzan však
získáme pouze za pomoci doplňujícího měření. Základní jednotkou městského katastru zůstává parcela,
parcelní číslo je složeno z čísla manzany, společného
pro všechny parcely uvnitř manzany umístěné, a z pořadového čísla parcely, které tvoří poddělení čísla
manzany. Tento systém vypadá poněkud složitě, ale
v praxi se velmi dobře osvědčil. Výpočet ploch městského katastru se provádí kombinovanou metodou.
Polohopis až po rohy manzan je digitalizován, analyticky jsou vypočteny výměry ulic, náměstí, řek, potoků
a manzan a uzavřeny na výměru mapového listu.
Výměry parcel uvnitř manzan jsou počítány z originálních měr s využitím výsledků doplňujícího měření
a uzavřeny na výměry manzan. Struktura písemné
a mapové dokumentace je stejná jako u katastru polních tratí.
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Po dokončení prací a vyhotovení mapové a písemné
dokumentace je katastrální operát předán příslušnému
národnímu výboru k dalšímu využití. Zároveň jsou
o platnosti a o možnosti využití katastrálního operátu
informovány všechny větší organizace a orgány v lokalitě. Tady mají pracovníci ICGO před sebou široké
pole působnosti, protože právě to, co dělá katastr
katastrem, to je jeho využívání a tím i zajištění neustálého toku informací o změnách, se daří prosazovat jen
velmi obtížně. Jsme si vědomi toho, že na tomto úseku
čeká jak československé poradce, tak hlavně kubánské
pracovníky IOGO mravenčí práce.

3. Postup přípravy pro práce na Kubě
Českoslovenští experti při ICGO, stejně jako převážná
většina Čechoslováků, pracujících v dalších odvětvích,
jsou vysíláni na Kubu prostřednictvím Polytechny.
Polytechna je podnik zahraničního obchodu, zprostředkující vědeckotechnickou spolupráci ČSSR s ostatními
zeměmi. Expert, vysílaný na Kubu, přestává být
dočasně pracovníkem resortu ČÚGK a stává se pracovníkem PZO Polytechna..; Vědeckotechnická spolupráce geodetických služeb OSSR a Kuby se rozvíjí na
základě dlouhodobého plánu. Pětiletý plán vědeckotechnické spolupráce specifikuje po stránce odborné
i termínové požadavky kubánské strany, takže českoslovenští poradci mohou být na expertizu systematicky
připravováni.
Příprava experta k výjezdu probíhá v několika fázích. Po skončení schvalovacího řízení na úrovni

z

podniku a resortu řídí další fáze přípravy Polytechna.
Připravovaný pracovník podstoupí podrobnou lékař.
skou prohlídku, doplněnou psychologickým testem.
Do schvalovacího řízení jsou zapojeny i kubánské
orgány.
Pracovník, který toto vše absolvuje, je prakticky
připraven k odletu. Před vysláním má Polytechna
právo prověřit jeho jazykovou připravenost. Dobrou
jazykovou připravenost pokládám za jeden z hlavních
předpokladů úspěšného působení na Kubě. Pracovník
ovládající řeč si ušetří, zvláště v prvních měsících
pobytu, mnohé těžké chvilky.
Polytechna Praha prostřednictvím své havanské
delegatury oznámí IOGO, že expert je připraven k odletu a ICGO zakoupí a odešle do Prahy letenky. Po lytechna v Praze zajistí rezervaci a odlet do Havany.
Toto je zhruba postup přípravy k výjezdu experta.
Po příletu na Kubu je nově příchozí pracovník očekáván zástupci ICGO, Polytechny a svými budoucími
spolupracovníky z řad Čechoslováků. Je dočasně uby.
tován v hotelu, kde očekává přidělení definitivního
bydlení a je uveden na pracoviště. První kroky každého nově příchozího pracovníka a jeho další pobyt
na Kubě tvoří samostatnou životní kapitolu, plnou
příjemných, méně příjemných, překvapujících, ale
hlavně hodnotných zážitků, které se pokusím čtenáři
přiblížit v jednom z pokračování.

Lektoroval:
Ing. Bořivoj Delong, CSc., ČÚGK

PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

Nové geodetické přístroje
firmy Carl Zeiss Jena

Ing. František Krpata, CSc.,
katedra vyšši geodézie
FSv ČVUT v Praze

Výrobci moderních geodetických přístrojů se snaZl
poskytnout dostatečný počet typů přístrojů vhodně
odstupňované přesnosti spolu s doplňujícími pomůckami tak, aby bylo možno efektivně řešit nejrozmanitější geodetické úlohy. Přitom ale sledují tendenci
vystačit s co nejmenším množstvím stavebních dílů
při zachování požadovaných nároků na přesnost měřických výsledků.
V nedávné minulosti jsme byli svědky takové snahy
u VEB Oar! Zeiss Jena, když tento podnik uvedl na
trh teodolity řady A. V současné době je učiněn v tomto směru další krok: je konstruována řada teodolitů
označená B. Do této řady patří teodolity: Theo 020 B,
Theo 015 B, Theo 010 B, Dahlta 010 (obr. 1). Z obrázku
je patrno, že přístroje, s pochopitelnou výjimkou
u Dahlty, jsou prakticky od sebe nerozeznatelné. Liší se

pouze způsobem a přesností čtení úhlových hodnot
a v několika detailech, patrných z tabulky 1.
Teodolit Theo 020 B má vlastnosti teodolitu Theo
020 A, je typickým tachymetrem s repetiční svorou
a čtením mřížkou. Jemu sekunduje Dahlta 010 B
jako osvědčený diagramový autoredukční tachymetr
s tímtéž čtením kruhů a svorou. Theo 010 B je vteři.
nový teodolit Theo 010 A s několika novými detaily.
Novým typem teodolitu je Theo 015 B. Je vyzbrojen optickým mikrometrem s jednou planparalelní
destičkou a pseudodigitálním čtením (obr. 2). Stup.
nice mikrometru má nejmenší dílek 20cc resp. 6".
Každá ryska je očíslovaná. Lze číst přímo digitálně
na 20cc či resp. 1000 či 3". Lze i pohodlně číst analogově
až na desetinu dílku. Proto se zvýšila oproti Theo 020 B
i přesnost měření směrů. Připomínáme, že přesnost
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teodolitů VEB Zeiss Jana se označuje příčnou odchylkou v mm konce rajonu dlouhého 1 km měřeného
v obou polohách dalekohledu. U nivelačních př'ístrojů
kilometrovou střední chybou v desetinách mm dvojité
nivelace, u optických dálkoměrů střední chybou v cm
délky 100 m. Na přání zákazníka se dodává Theo
015 B s vodorovným kruhem a mikrometrem, jejichž
dělení je číslováno i proti směru pohybu hodinových
ručiček, což je vhodné pro vytyč ovací práce (obr. 3).
Toto číslování je odlišeno přehnaně doleva skloněnými
čísly.
Každý teodolit řady B je opatřen snímatelným nosi.
čem, sloužícím k pohodlnému přenášení. Do otvoru
nosiče, vyvrtaného centricky ke svislé ose alhidády
je možno prostřednictvím adaptéru zasadit signální
vytyčku (viz dole) nebo terč, takže lze pracovati pří-

PŘíSTROJ

střední chyba
měřeného směru
zvětšení dalekohledu
průměr vstupní pupily
nejkratší záměra
obraz
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Pro přesnou reiteraci vodorovných kruhů Theo
010 B, Theo 015 B slouží dvě souosá točítka. Jedním
z nich lze reiterovat hrubě na 1e až 2e, druhým se pak
pootočení kruhu zjemní na 3ee až 5ee. Zař'ízení je vý.
hodné nejen pro měření směrů, ale především pro vytyčování. Ušetří počtářské práce a zamezí vzniku
chyb.
Všechny zmiňované přístroje jsou vybaveny stejným
dalekohledem s dvojchodným zaostřováním - hrubým a jemným. Hrubé umožní na jedno otočení točítka
přeostřit z 00 až na 1,5 m. Při návratném pohybu
tímtéž točítkem se zaostřuje jemně. Teoretická roz li-
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stroji na více stanoviskách současně, ať při zhušťování,
polygonizaci, či při různých úlohách inženýrské geodé-
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šovací mez dalekohledu y = 120"/40 = 3" zajišťuje
perfektní cílení.
Stabilitu přístrojů zajišťují trojnožky s nově dimenzovanými stavěcími šrouby.
Mezi nová příslušenství přístrojů řady B patří: zaří.
zení pro rychlé dostředění, signální výtyčka, 90° předsádkový hranol, předsádkové čočky, nové osvětlovací zařízení, nové bateriové pouzdro.

Zdrojem světla nového osvětlovacího zanzem Je
luminiscenční dioda poskytující příjemné načervenalé
světlo, jehož intenzitu je možno řídit. Zdrojem proudu
jsou 4 tužkové baterie, které při přerušovaném provozu (10 s světlo, 20 s tma) vydrží 3 pracovní dny.
Pro osvětlování signální výtyčky, terčů, terčů základnové latě i autokolimačního okuláru dodává závod
nové bateriové pouzdro, které se věší na stativ.
Všechny přístroje se ukládají do skříněk s formovanými vložkami z měkké umělé hmoty.
Zcela novou a vítanou konstrukcí je RECOTA
elektronický počítací tachymetr (obr. 5). I když bychom jej mohli nazvat redukčním, vystihuje termín
počítací daleko lépe vlastnosti tohoto přístroje. Jeho
předchůdcem byl tachymetr EOT-S (Sport), jímž byly
při XXII. Olympijských hrách v Moskvě měřeny hody
oštěpem, kladivem a diskem.
RECOTA je tachymetr, u něhož se směry určují
na kodových kruzích a délky dálkoměrem s infračerveným světlem. Střední chyba směru z obou poloh
Centrační zařízení se usazuje pevně na stojan, k ně- dalekohledu je 5cc, střední chyba délky 1 cm. Hrubé
čtení úhlových hodnot se děje absolutně na kodovém
mu se při chytává trojnožka středním šroubem. Zařízení umožňuje posun trojnožky pouze ve dvou na sebe kruhu, jemné čtení se interpoluje určováním odlehlosti
diametrálních rysek kruhu od pevných značek. Indexokolmých směrech, takže předtím docílená horizontace
vá chyba i chyba z nesvislé osy alhidády jsou korigopřístroje se buď vůbec nenaruší, nebo poruší jen nevány. Indexová chyba pomocí kompenzátoru vždy,
patrně. Po dostředění se poloha trojnožky zajistí
chyba z nesvislé polohy osy alhidády podle volby. Ta
pákou.
je opravována v mikropočítači podle údajů poskytoSignální výtyčka (obr. 4), kterou je možno usazovat
vaných kyvadlem reagujícím na odklon svislé osy
do trojnožky nebo na nosič přístroje, má vestavěné
osvětlení. Při větších vzdálenostech (do 1,5 km) se alhidády v rovině kolmé ke svislé rovině záměry.
Výsledné čtení směru, sklonu záměrné a odklon od
dlí na šíři výtyčky, při krátkých vzdálenostech na
svislice jsou aritmetické průměry z osmi čtení elemenstyk dvou proti sobě stojících kuželů dílů výtyčky.
tárních, přičemž měřící i vybavovací doba měření
Styk kuželů má výšku od trojnožky rovnou výšce
úhlů je 1 s, při chvění přístroje max. 3 s. Měření délky
klopné osy teodolitů. Proto se signální výtyčka uplattrvá normálně 5 s. Zjistí-li se (zobrazením na displeji),
ňuje jak při měření směrů, tak i při trigonometrickém
že střední chyba délky překročila v důsledku různých
měření výšek.
okolností běžnou velikost, lze prodloužit dobu měření
Pro lepší a univerzálnější uplatnění všech teodolitů
v inženýrské geodézii slouží předsádkový hrano I ve dvou dalších stupních. Měřický proces je ověřován
interními kontrolami, interpolace je určována relativně
k odklonění záměrné o 90°. Předsádkové čočky jsou
trojího druhu: I. umožňují zaostřit dalekohled na cíl k délce intervalu mezi sousedními ryskami.
Dálkoměrný systém byl doplněn zdrojem viditelv rozsahu délek 1,5 až 0,8 m; II. 0,9 až 0,6 m; III.
0,6 až 0,5 m.
ného světla, což se osvědčilo jak u EOK 2000, tak
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EOT 2000. Rozměry přístroje jsou: 285 X 120 X
410 mm, hmotnost 12 kg.
Dalekohled (z = 30 X ) přístroje je oboustranně prokladný, nachází se v dálkoměrném bloku, v němž je
umístěno i zařízení automatického řízení optimální
intenzity ozvěnového signálu, dopadajícího na demodula ční polovodič ovou diodu.
Zajímavě je řešen optický dostřeďovač. Jako objektiv dostřeďovače působí objektiv svisle postaveného
dalekohledu. Okulár dostřeďovače je umístěn na
spodní stěně bloku dalekohledu nacházejícího se
v první poloze. Je-li záměrná dalekohledu svislá
(prochází dutinou čepu alhidády), je optická osa
okuláru dostřeďovače vodorovná.
Přístroj je opatřen dvěma obslužnými panely. Panel
pro první polohu dalekohledu má 24 tlačítek, pro dru.
hou polohu 10 tlačítek. Tlačítky panelů se řídí činnost
prístroje. Program se nastavuje vždy následným
stisknutím několika tlačítek, čímž se komplikuje
systém volby programu, ale na druhé straně nemůže
dojít k nechtěné volbě. V programech jsou vloženy
etapové kontroly měřického procesu. Při nesplnění
kontroly se proces zastavÍ. Měřický proces se spouští
točítkem na boku pravého ramene dalekohledové
vidlice. Výsledky měření jsou sdělovány osmicifer.
nými displeji z tekutých krystalů (LCD) v 1. poloze
čtyřmi, v II. poloze pouze dvěma. Displeje je možno
v případě potřeby osvětlit. Ze čtyř displejí první horní
tři jsou určeny pro výsledky měření, čtvrtý obsahuje
dvojciferně zakodovaný význam oněch tří výsledků.
V druhé poloze dalekohledu jsou obsahem displejí
čtení druhé polohy směru a zenitové vzdálenosti.
Bližší popis panelu a poslání tlačítek vybočuje z rámce
tohoto článku.
Zdrojem energie je 12 V/l,8 Ah plynotěsná baterie,
umístěná v pravé části dalekohledu vidlice. Její kapacita stačí na 500 měření. Lze ji vyměňovat, aniž by
nastala ztráta informacÍ. Dosažení dolní hranice
použitelnosti baterie je oznamováno zvukovým signá.
U

X

lem. V tomto okamžiku napětí stačí ještě na jedno
měření. To lze využít jedině vypnutím příslušné zá.
brany. Více měření však nelze provést, poněvadž by
se ztratily všechny i uložené informace. Příslušná
hranice je opět zvukově signalizována. Pro nabíjení
baterIe se dodává nabíječka. Přístroj lze napájet
i z vnější baterie.
K přístroji lze připojit vnější registrátor MICRONIC
445 LCD s polovodičovou pamětí (CMOS) o kapacitě
32 K bytů. Registrátor se připojuje kabelem k základní
pevné části přístroje, takže alhidáda není ve svém
pohybu omezována, ani strhována. Registrátor má
vlastní obslužný panel s 24 tlačítky a upevňuje se na
nohu stativu.
K přístroji se dodává vhodně členěná souprava
odrazných systémů a terčů (obr. 6; 1 vytyčování,
sportovní aplikace, 2 držák hranolu pro rohy budov,
ostatní pro výtyčky a různé druhy stojanů, u 4 a 5 lze
zvednout hranoly do výše 2 m, příp. až 4 m).
RECOTA se ukládá do transportní skříně z umělé
hmoty. Přístroj ve skříni je uložen včetně lehké krosny,
v níž lze přenášet i nutné příslušenství (teploměr,
aneroid, náhradní baterie ap.).
Elektronickým tachymetrem RECOTA lze provádět:
- měření vodorovných směrů včetně korekce z kolimační chyby a nesvislosti osy alhidády,
- měření svislého úhlu s korekcí indexové chyby,
- měření šikmé délky včetně její fyzikální redukce
a respektování součtové konstanty,
- redukci šikmé délky na vodorovnou a svislou, včet.
ně zavedení oprav ze zakřivení Země a refrakce,
- výpočet výšky podrobného bodu ze šikmé délky
a svislého úhlu při respektování refrakce a zakři.
vení Země.
V mikropočítači jsou zabudovány tyto další programy:
- vynulování základního směru resp. jeho korekce,
- opačné číslování limbu,
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střední chyba šikmé délky, směru a svislého úhlu,
průběžné měření nesvislosti osy alhidády,
justáž elektronické záměrné vzhledem k optické
a k tomu nutné vypnutí automatické regulace intenzity ozvěnového signálu,
vypnutí zábrany při kritickém vyčerpání baterie
pro dokončení měření,
registrace,
průběžné měření (tracking) vodorovného směru,
příčné a podélné odchylky vytyčovaného bodu od
správné polohy,
vložení pravoúhlých souřadnic,
vložení daného směru a délky rajónu,
vložení výšek stanovisek,
vložení souřadnic daných bodů při protínání zpět,
vložení souřadnic stanoviska,
vložení polárních souřadnic pro jejich převod na
pravoúhlé a naopak,
výpočet horizontu přístroje alespoň ze dvou výšek
daných,
výpočet vzájemné vzdálenosti dvou zacílených bodů,

-

ki

nepřímé měření délek,
měření směrů ve skupinách,
výpočet oměrných,
kombinované protínání zpět (Helmertova
formace),
transformace souřadnic.

trans-

Z výše uvedeného vyplývá, že RECOTA bude
schopna realizovat přání moderního geodeta a bude
vítaným pomocníkem zejména při přesné tachymetrii,
blokové tachymetrii, polygonizaci, zhušťování, hospodářsko-technickém mapování, vytyčování. Maximální ekonomický zisk však lze očekávat jen při hromadném sběru informací a v případě, že bude k dispozibi registrátor.
LITERATURA:
[1] FEIST, W. - MENZEL, M. - SEIFERT, R.: Die
neue Theodolit- Typenreihe B des VEB Carl Zeiss
JENA, Jenaer Rundschau 2/81, S. 42-45.
[2] Prospekty firmy Carl Zeiss Jena
[3] Prozatímní návod k obsluze REC OTA
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Konference "Úkoly dalšího zdokonalování
pozemkových úprav v podmínkách intenzifikace zemědělské výroby"

Ve dnech 22. 9. - 24. 9. 1981 se konala v Jerevanu,
hlavním městě Arménské socialistické svazové republiky
všesvazová konference zemědělské vědeckotechnické
společnosti a Hlavní správy užívání půdy a pozemkový;ch úprav ministerstva zemědělství SSSR na téma
"Ukoly dalšího zdokonalování pozemkových úprav
v podmínkách intenzifikace zemědělské výroby". Jed·
nání se zúčastnilo na 250 pracovníků ze všech svazgvých
republik a 12 delegátů ze zemí RVHP (BLR, CSSR,
MLR, NDR a PLR).
Hlavní referát o úkolech pozemkových úprav v II. pětiletce z Wediska závěrů XXVI. sjezdu KSSS přednesl
náčelník Hlavní správy s. E. I. Gajdamaka. Po zhodnocení dosavadních prací se zabýval perspektivami činností na úseku Hlavní správy. Mimo jiné zdůraznil
závažnost využívání informací dálkového průzkumu
Země a dále zabezpečení rozvoje prací na pozemkovém
katastru. Zde se klade značná váha na bonitac} půdy
a rovněž na ekonomické ocenění pozemků. Ukolem
katastru bude soustředění různých informací a jejich
zpracování pro potřeby organizování a plánování zemědělské, zejména rostlinné výroby a řízení zástavby
ve venkovských sídelních jednotkách. V závěru svého
vystoupení vyzdvihl význam spolupráce v rámci zemí
RVHP vzhledem k tomu, že problémy využívání půdy
jsou zde velmi blízké a je tedy velmi žádoucí výměna
zkušeností v této oblasti.
Během konference vystoupilo se svými referáty ještě
dalších 6 předních sovětských specialistů. Z hlediska
činnosti odvětví geodézie a kartografie byly zajímavé
zejména následující referáty:
Rektor Moskevského institutu pozemkových úprav
J. K. Neumyvakin, DrSc., informoval přítomné o historii
a současných úkolech institutu, který se nyní člení na
specializaci pozemkových úprav a dále na specializaci
pozemkového katastru. Upozornil též na poznatky z kongresu FIG týkající se odlišností katastru zajišťovaného
geodetickými službami a na potřebu využívání tam získaných zkušeností.
Soudruh B. F. Borodin, ředitel Všesvazového ústavu
pro zemědělské průzkumy, fotogrammetrické a geodetické práce, který je hlavním reprezentantem pro tuto
činnost v resortu zemědělství v SSSR hovořilo úkolech
svého ústavu. Základní činností je tvorba fotoplánů
jakožto podkladů pro veškerou projektovou činnost.
Nové přístrojové vybavení umožňuje využívání informací z kosmických snímků pro potřeby zemědělství.
Rozsáhlé je i využívání výpočetní techniky. Jako příklad uvedl tvorbu komplexu programů pro fotogrammetrické zhušťování bodového pole a vytváření banky
dat pro účely katastru.
Ve všech vystoupeních sovětských delegátů byla oceňována účast zahraničních hostí a možnost výměny
zkušeností na úrovni RVHP.
Značný podíl na jednání konference měla vystoupení
delegátů ze zahraničí. Z 8 přednesených referátů se
k činnosti odvětví geodézie a kartografie vztahovaly
následující:
Soudruh István Kenyeres, pracovník Správy geodpzie
a kartografie MLR, hovořilo tvorbě mapových podkladů pro pozemkové úpravy a potřeby zemědělství v Ma·
ďarsku. Těžiště je v tvorbě map informačního charakteru, map pro plánování a map pro organizaci a analýzu
prací. V současné době se začíná rozvíjet využívání
dálkového průzkumu Země, zejména pro nové oceňování půdy a pro odhalování nevyužívané zemědělské
půdy.

vývoji evidence půdy a po~emkových úprav v ČSSR
informoval pracovník MZVž CSR, s. Jaroslav Kučera.
Tematikou automatizované evidence nemovitostí a jejího využívání v zemědě!ství se zabýval referát s. Milouše
Kotala, pracovníka VUGTK Zdiby.
Ve sborníku konference je publikováno dalších 63
odborných příspěvků, které nebyly ústně předneseny.
Týkají se problematiky pozemkových úprav, řízení
a organizace půdního fondu, melioračních prací a dalších
činností souvisejících s průzkumovou a projektovou
činností pro zvyšování intenzity zemědělské výroby.
Ing. Milouš Kotal,
odborná skupina 1704 - evidence nemovitostí

THEATRUM MUNDI. Mapy, plány a veduty z dílen
amsterodamských nakladatelů
17. století. Výstava
ve Středočeské galerii. Praha 1981.
061.4: [912.43 :93 ]

Středisko státní památkové pece a ochrany přírody
Středo českého kraje ve spolupráci se Středo českou galerií
(SG) v Praze uspořádaly v prostorách SG v Praze, Hu·
sově ulici jednu z největších poválečných výstav starých kartografických děl. V letních měsících v domě na
"královské cestě" se mohli návštěvníci obdivovat
unikátním dílům, která pro ten účel byla snesena ze
státních zámků na Mělníce a Mnichově Hradišti. Prosto·
ry galerie byly zaplněny více než 40 exponáty, z nichž
všechny byly nákladně restaurovány. Největší obdiv
sklízela mapa světa, mapy jednotlivých kotinentů
a význačných evropských zemí - vesměs kolorované
mědirytiny a lepty. Výstavní atmosféru doplňovaly
veduty evropských měst mezi nimiž i veduta Prahy
rytce z dílny Clease J ansz. Visschera.
Výstavní soubor pochází z části z lobkovické sbírky,
která byla původně na hořínském zámku, později se
dostala na státní zámek Mělník, z části z valdštejnského
majetku na Mnichově Hradišti. Soubor z větší části
úplně neznámý a prezentovaný poprvé, sestává až na
malé výjimky z kartografických produktů vytvořených v oficínách amsterodamských nakladatelů. Prezentace výstavy nezapře, že autor Dr. Jiří Nováček je
historik umění. Není tu dán důraz na kartografické
aspekty materiálu, který pochopitelně přináší celou
škálu nejrůznějších dobových informací, ale na náročnou ikonografickou interpretaci.
Pro návštěvníky byl k dispozici vkusný a bohatě ilustrovaný katalog s barevnou obálkou, na níž byla mapa
světa (orbis terrarum nova et accurata tabula) z dílny
G. Valcka z r. 1680. Současně byla tato mapa vytištěna
jako plakát, který si mohl návštěvník zakoupit.
Výstavu shlédlo na 8 tisíc osob a pro velký zájem musela být prodloužena. Od poloviny října byla po dobu
jednoho měsíce instalována v Ostravské galerii výtvar.
ného umění. Od května roku 1982 bude expozice
trvale umístěna ve státním zámku J emniště. Tak bude
kolekce kartografických děl, jako jedna ze tří světových
unikátů toho druhu, trvale zpřístupněna veřejnosti.
V poměrně krátké existenci výstavních prostor SG
v Husově ulici v Praze jsme si již zvykli, že v místnostech restaurovaného historického domu bývá vždy na
výstavách něco objevného, o čem se dlouho hovoří. Tentokrát předmětem výstavy byly mapy a opět byly před.
mětem obdivu všech, kteří sem zavítali. Gratulujeme
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organizacím za šťastný nápad vystavit díla minulosti,
která mají co říci i současnému pokolení. Výstava podtrhla a zdůraznila neobyčejnou cenu historických kartografických děl, která jsou souměřitelná s ostatními
uměleckými díly. Nepochybujem,e, že se rozšířil i okruh
sběratelů a ctitelů starých map. Ti, kteří neměli možnost
shlédnout výstavu v Praze nebo Ostravě, se budou moci
od příštího roku setkat se vzácnými kartografickými
díly na státním zámku Jemniště nedaleko Benešova.
Doc. Ing. Vladimír Kraus, OSe.,
FSv ČVUT, Praha

F. Bečka: Současný stav využití fotogrammetrie v oboru
památkové péče, ochrany přírody a restaurátorských
prací
J. Šmidrkal: Pozemní fotogrammetrie ve stavebnictví
1. 7. 1982
9,00-13,00
I. Pešek: Fyzické librace Měsíce způsobené přímým
působením planet a zemského zploštění
B. Polák: Přibližná metoda astronomického určení místa
a azimutu z měření sklonu terminátoru a její využití
k orientaci na Měsíci
J. Kabeláč: Využití umělých družic Země k budování
geodetických základů
L. Hradilek: Trojrozměrná a čtyřrozměrná geodézie
V. Radouch: Kolokace v geodézii
14,30-17,00

Oslavy 275. výročí založení ČVUT
v Praze
V roce 1982 oslaví ČVUT 275 let svého založení.
Při této příležitosti bude uspořádána vědecká konference po jednotlivých fakultách i studijních oborech. Předběžný program:
28. 6. 1982
Společný den ČVUT

J. Bohm: Zákonitosti chyb v kombinované síti
J. Lazdans: Stanovení přesnosti základních a vytyčovacích geodetických sítí
M. Ingeduld: Obecné řešení vyrovnání lokálních sítí
J. Malý: Příspěvek k prostorovému řešení geodetických
sítí
J. Šůtti: Elektronika v geodézii
2.7.1982
9,00-13,00
G. Zlatanov: Výuka studentů geodézie v oblasti informatiky
J. Kletnieks: K historii rozvoje lotyšsko-československých styků v oblasti geodézie
K. G. Steinert: 25 let spolupráce mezi CVUT Praha a TU
Drážďany v geodetické astronomii
F. Deumlich: Výuka geodézie v terénu
F. Hoffmann:
Výuka automatizace
kartografických
procesů na TU Drážďany
J. MitáSová: Počítače a systémové disciplíny vo výučbe
geodetov a kartografov na SVŠT
J. Abelovič, R. Klajban, J. Mitáš: Komparácia geodetických meradiel laserinterferometrom
v

29. 6. 1982
Konference na stavební fakultě
9,00-13,00
Zahájení děkanem fakulty stavební
Projevy zástupců resortů: ministr stavebnictví ČSR
(K. Polák), ministr vodníhQ ,a lesního hospodářství
(Ing. L. Hruzík), předseda CUGK (Ing. F. Koubek),
generální ředitel hutnictví železa (Ing. J. Březina.)

2. 7. 1982

14,30-17,00

14,30-17,00

Sekce geodézie a kartografie
E. Procházka: Historie a současnost oboru geodézie
a kartografie na ČVUT
J. Kouba: Vědeckotechnický rozvoj, růst výroby a tendence vývoje pracovních sil v geodézii a kartografii
P. Kúdela: Spolupráca pri výchove geodetov a kartografov medzi ČVUT Praha a SVŠT Bratislava
M. Po~ora: Spolupráce mezi oborem geodézie a kartografie CVUT Praha a VUT Brno
H. Werner: 7 let úspěšné vědecké spolupráce na poli
geodézie mezi CVUT Praha a TU Drážďany

J. Tlustý a kol.: Aplikace laserů v geodetických procesech pro realizaci staveb
A. Platek: Měření deformací monumentálních cihelných
a kamenných budov
M. Švec: Geodetické mikrosítě pro měření vodorovných
posunů staveb
Doc. Ing. Dr. Emanuel Procházka, OSe.,
FSv ČVUT

30. 6. 1982
9,00-13,00
F. G. Kočetov: Některé otázky automatizace mapování
ve velkých měřítkách
K. P. Kondov: Obsah a organizace socialistického pozemkového katastru
G. P. Várallyay Zilahy: Digitální půdní mapy a jejich
praktické použití
B. Veverka: Výstavba a využití kartografických bank
v územních informačních systémech
J. ""1Ilichal:Informační systém geodézie a kartografie vnitřní integrace
M. Vencovský: Některé zkušenosti s digitálními modely
topografických ploch a s automatickou kresbou vrstevnicových plánů
14,30-17,00
Z. Maršík: Matematické formulace vztahů mezi zemským povrchem a jeho dálkově snímanými obrazy
Z. Sitek: Aplikace ortofototechniky v povrchových dolech

Životné jubileum Ing. Vojtecha Slezáka

V dobrom zdraví a plný pracovného elánu oslávil dila
15.8. 1981 významné životné jubileum - sedemdesiatepiate narodeniny Ing. Vojtech Slezák.
Narodil sa v Bíni, okr. Nové Zámky. Gymnázium
absolvoval v Ostrihome a Komárne v rokoch 1916 až
1924 a České vysoké učení technické v Prahe v rokoch
1925-1931, kde začal študovať elektrotechnické inži·
nierstvo a neskór prestúpil na zememeračské inžinierstvo. V decembri 1931 nastúpil na Katastrálny meračský
úrad v Bratislave, kde pracoval ako meračský úradník
až do roku 1939. Vo februári 1939 prechádza na Mini-
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sterstvo financií ako doWiadací úradník pozemkového
katastra. V tejto funkcii pokračuje aj po oslobodení
našej vlasti na Povereníctve financií. Popri týchto prácach pósobil v rokoch 1941-1946 na Slovenskej vysokej
škole technickej
v Bratislave
ako honorovaný
docent pri výchove mladej generácie geodetov a kartografov. 1. 1. 1946 bol poverený vedením oddelenia pre
vedenie pozemkového
katastra
za zememeračskom
odbore Povereníctva
financií (od roku 1950 Povereníctva technicky, resp. Povereníctva stavebníctva
od
roku 1951), kde bola začlenená zememeračská služba.
Po vytvorení Správy geodézie a kartografie na Slovensku v roku 1954 bol Ing. Slezák poverený vedením
plánovacieho oddelenia, kde sa plne uplatnili jeho bohaté praktické skúsenosti. 1. 4. 1958 prechádza na Geodetický ústav v Bratislave, kde pracoval ako vedúci
plánovacieho oddelenia, neskór projektant a samostatný erojektant. V tejto funkci i pokračuje aj od 1. 1. 1966
na Ustave geodézie a kartografie (od roku 1968 Oblastný
ústav geodézie) v Bratislave. V rámci federatívneho
usporiadania
geodetickej
služby
ČSSR prechádza
1. 6. 1969 na novozriadenú Slovenskú správu geodézie
a kartografie - SSGK (od roku 1973 Slovenský úrad
geodézie a kartografie), kde pracoval ako ústredný
odborný referent a od 1. 5. 1971 ako vedúci inšpekčno-kartografického oddelenia (IKO) koordinačného odboru
(KO) SSGK. Tiež vykonával funkciu zástupcu vedúceho
KO. Vo funkcii vedúceho IKO pracoval až do 31. 3.
1973, t. j. do odchodu do dóchodku. Od augusta 1973
až do súčasnosti ho stretávame na Geodézii, n. p.,
Bratislava, kde pracuje ako brigádník na skrátený
pracovný úvazok.
Obetavá a úspešná práca Ing. Slezáka bola ocenená
rezortnými vyznamenaniami
"Najlepší
pracovník
ÚSGK" v roku 1965 a "Čestným
uznaním
za zásluhy o rozvoj
geodézie
a kartografie"
v roku
1968.
Pri prfležitosti vzácneho životného jubilea dakujeme
Ing. Vojtechovi Slezákovi za celú jeho činnosť a do dalších rokov na zaslúženom odpočinku mu želáme veTa
pevného zdravia, dobrú pohodu, spokojnosť v osobnom
živote a príjemný pocit z dobra vykonanej práce.

Vermessungstechnik,

Č. 4í81

K-H.: Mezinárodní dohoda o přenosu a používání
dat dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru, s. 109-114.
Arnold, K. Schoeps, D.: Kombinace Stokesova integrálu s daty družicové altimetrie, s. 114-117.
Sollner, R.: Význam spektrálního difúzního odrazu pro
analýzu snímků, s. 117-120.
Heyne, K-H.: Fyzikální základy měřicí akustické techniky, s. 120-122.
Topter, F.: 200 let státního topografického měření v Sasku, s. 122-125.
.
Bahnert, G.: Některé zkušenosti z tvorby trigonometrických nivelačních sítí, s. 126-128.
Strežtberger, B.: Zkušenosti z racionálního určení vlastních pohybů železobetonové trouby o výšce 300 m, s.
129-130.
Cyrklaff,
G.: Inženýrskogeodetické práce během montáže kruhových nosníků při stavbě velkých chladicích
věží, s. 130-132.
Krause, F.: Geodetické práce při stavbě montovaných
mustů, s. 132-134.
Albert,

1982/30

[528.837:629.78] :528.88:33[437 J
ŠIMA, J.
Exploration cosmique et ,aérienne de la Républiqne Socialiste Tchécoslovaqne ponr buts économiqnes
Geodei\ický a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 1,
pages 2-6, 1 mustratlon,
2 planches, 2 bibllographies
Bornage de I'exploratlon
11 dlstance de la Terre par
vole oosmlque et aérlenne. Les moyens technlquoo et
méthodes employées en Tchécoslovaqule
et résultats
obtenus par le Centre ďExploratlon
11 dlstance de la
Terre sltué dans le re,ssort de Bureau Tchěque
de
Géodésie et Cartographle.
Buts évolutionnaires
dans le
secteur de I'élarglssement
ultérleur des prlses de vue
spectrales.
Cholx de zones spectrales les plus convenahl es et de méthodes de collecte et ďélaboratlon
des
dates d'exploratlon servant aux prlIIJclpales appllcatlons
économlques de l'explor,a'tlon 11dlstance.

[531.715.1:621.375.8]:528
ABELOVIČ, J. - KLAJBAN, R. - MITÁŠ, J.
Utllisatlon do l'interferometre
a laser ponr comparation d'instrnments
de mesnre en géodésie
Geode,Ucký a kartografický
ob7Jor, 28, 1982, No. 1,
pages 7'-10, 2 lllustrati'ons, 1 planche, 3 bibliographies
EIlliplol d'étalons 11 oudoo pour levé trěs précls des
longueurs. Quootlons concernant l'emploi de l'lntel'feromětre 11 laser LA 3002 pour compal'atlon ďlnstruments de mesure géodéslques. Effets po Ul' l'augmentatlon de la quallté, de la V'ltesse et raccourclssement
de la durée de comparatlon
préllmlnalre.
Résultats
obtenus et exploltatlon pl'atlque.

528.932:681.3.05
VENCOVSK1, M.
CertainlltS expériences faitesavec
modeles digitaux de
snrfaces topographiqnes
GeodeHcký a kartografický
obwr,
28, 1982, No. 1,
pages 10--14, 10 illustraUons, 8 blhllographies
Méthodes ďélaboratlon
du moděle dlgltal ďune surface topogra,phlque (DTM) et desslns automatlques des
courbes de nlveau, développéoo 11l'lllIstltut de Géologle
et Géotachnlque de l'Académle doo Sclences Tchécoslovaque émanant du systěme graphlque automatlsé ISO 2,
lequela
été remanlé en en trols autroo constructlons
modlfiées DTM par moyenne arlthmétlque,
polynome
du 2d degré et fonctlon de corrélatlon.

528.486.2:625.1
HANEK, P. - KULDOVÁ,M.
Méthode de cordes longues
GeodeUcký a ka,l'tografický obwr,
28, 1982, No. 1,
pages 14-19, 5 mustratlons,
8 blbliographles
Vél'lfic'aUon théorétique et emplrlque de la mé,thode de
cordes longues utlHsée par les sel'Vlces de l'Admlilllstra tlon des Chemlns de fer DB pour l'e'ctiflcatlons des
courbes de chemins de fer par coordonnées e't sa modiflcatlon pour les conditlons du réseau ČSD.

528:061.1(437 + 729.1)
CHUDOBA, P.
Essor de la coopération
des services géodésiques de
Tchécoslovaqnie et de Cuba
Geode,tlcký a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 1,
pages 19-23, 4 illustrations
Déroulement
O't conce'ptlon de la coo'pératlon sclentlflco-technlque
des sel'vlces géodésiques
de Tchécoslovaqule et de Cuba qul exlstent déj1l depuis dlx années. Conception de l'édlflcatlon
du cadastl'e natlonal
cubain falsant objet prlill.clpal de cette coopératlon.
Caractél'lstlque
du procédé des préparatifs
de spéclall~tes tchéooslov,aques cholsls poul' les travaux effec1ués i\ Cuba.

GEOFOTO '79
Autor: Mario pospíša,

GelJdézie, n. p., Plzeň
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Jan Staudek

A JEIICH

VYBAVENí

(Knižnice výpočetní techniky)

>L

Kniha je věnována otázkám struktury počítačů a programů a
systémového programování, do něhož spadají problémy základního programového vybavení počítačů a vlastnosti počítačů
z hlediska jejich operačních možností. Část knihy pojednává
podrobněji o řadě počítačů JSEP, která se stává hlavním prostředkem výpočetní techniky.
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Posluchačům vysokých škol technického, univerzitního a ekonomického zaměření, pracovníkům výpočetních
středisek a
ostatním uživatelům výpočetní techniky ve vědě, technice, řízení i v národním hospodářství.
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2. vydání. Váz. asi 35 Kčs. (V tisku.)
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ZÁKLADY TEORIE

SYSTÉMŮ

Obsahuje výklad základních pojmů teorie systémů, zabývá se
některými typy statických i dynamických systémů, metodologií
modelování, analýzou a syntézou systémů a uvádí některé aplikace teorie systémů (v operačním výzkumu, v kybernetice a
v tvorbě automatizovaných systémů řízení, v technice aj.).
Výzkumným pracovníkům, technikům a ekonomům pracujícím
v oblasti operační analýzy, systémového inženýrství, ekonomicko-matematického modelování, kybernetiky a informatiky a posluchačům a absolventům vysokých škol.
Váz. asi 32 Kčs. (V tisku.)

ANALÝZA V KOMPLEXNíM
(Matematika

OBORU

.pro vysoké školy technické,

sešit XXIII)

Knížka doplňuje znalosti z teorie komplexní proměnné o spe·
ciální partie používané v aplikacích. Obsahuje metody analytického prodloužení jednoznačné větve víceznačné analytické
funkce, speciální metody konformního zobrazování, vlastnosti
celých funkcí a metody jejich rozkladu v součiny. Zabývá se
vlastnostmi meromorfních funkcí a metodami jejich rozvoje ve
zlomky.
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Posluchačům vysokých
škol a technikům.

škol technických,

absolventům

těchto

Brož. asi 9 Kčs. (V tisku.)

Zde odstNhněte

a pošlete

na adresu

SNTL - Na kladate'lství technické
Spálená 51, 11302 Praha 1

literatury.

odbytové oddělení"'
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