


odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického

a Slovenského úradu geodézie a kartografie

Ing. Ivan CBrmAk - vedoud redaktor

Ing. JAnVanko - zástupce vedoucího redaktora

Ing. Stanislav OlBjník - technický redaktor

Redakční rada:

Ing. Bořivoj Delong, CSc. (předseda redakční rady), Ing. JAn Kukui!a, DrSc., (místopředseda redakční rady), Prof.
Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc., Ing. Imrich Horňanský, Ing~ Jozef PetrAI, CSc., Ing. Zdeňka RoulovA.

Vydává Ceský úřad geodetický a kartografický a Sloven ský úrad geodézle a kartografle v SNTL - Nakladatelství
technické literatury, n. p., Spálená 51, 11302 Praha 1, telefon 296351. Redakce: Geol.lézle, n. p., Praha, Kosteln! 42,
17000 Praha 7, tel. 381559. Adresa slovenskej redakcie: VÚGK, Chíumeckého 4, 82662 Bratislava, telelfón 228173,
282173, 2922-08, 292249, 292282, linka 316. Tiskne MlR, novinářské závody,n. p., závod 1, Václavské nám. 15,
11258 Praha 1, tele,fon 266151. Inzertní odděle,i SNTL - nakladatellství technické lite,ratury, n. p., Spálená 5L,
113 02 Praha 1.

Vychází dvanáctkrát ročně. Cena jednotlivého čísla 4,- Kčs, celoroční předplatné 48,- Kčs. Rozšiřuje PNS. Infor-
mace o předplatném podá a objednávky přijímá každá adminlstrace PNS, pošta, doručovatel a PNS - ÚED Pra-
ha, Brno, Ostrava. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS - llstřední expedlce a dovoz tisku Praha, závod 01, ad-
mlnistrace vývozu tisku, Kafkova 19, 16000 Praha 6.

Náklad 2200 výtisků. Papír: text a příloha 7208-11/70 g, obálka <:09/80 g. Toto číslo vyšlo v září 1983, do sazby v červenci
1983, do tisku 8. září 1983. Otisk povolen jen s udáním pra mene ·a zachováním autorských práv.

Ing. Bořivoj Delolllg, CSc.

Využití dálkového průzkumu Země v národ-
ním hospodářství 221

Ing. Jiří Poláček

Obrazová korelac'e - metoda autlomatizova-
ného vlícování digitálních snímků 226

Ing. Mikuláš Farkaš, Ing. Alfonz Porvažnílk

Československá pomoc pri výchove kubán-
skych technických kádrov pre gleodéziu a
kartografiu 233

Z GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRAXE

ROZVOJ PRACOVNEJ INICIATÍVY A SOCIA-
LISTICKÉHO SÚŤAŽENIA 238

Z PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY 239
Z ČINNOSTI ČSVTS 240

LITERÁRNÍ HLÍDKA 241

TRIBUNA MLADÝCH 242

OSOBNÉ SPRÁVY 243

Z GEODETICKÉHO KALENDÁŘE 244

PŘEHLED ČASOPISů 232, 235, 246

Z REDAKČNÍ PRAXE

Ing. Ivan Čermák

příloha



528.88:338

DELONG, B.

Využití dálkového průzkumu Země v národního hos-
podářství

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 9,
s. 221-226, lit. 15

Základna rozvoje dálkového průzkumu pro ČS. národ-
ní hospodářství ca jeho požadavky. Problematika letec-
kého dálkového průzkumu území ČSSR. Příklady vy-
užití kosmických a leteckých průzkumových mat€lrlá-
lů v CSSR. Přínos vybraných aplikací dálkového prů-
zkumu. Možnosti využití průzkumových materláiů
v geodézii a kartografii. Rozvojové záměry v oblasti
dálkového' průzkumu Země v ČSSR.

[528.721+528.856] :519.233.5
POLAČEK, J.
Obrazová korelace - metoda automatizovaného vlíco.
vání digitálních snímků
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 9, s.
226-232, 4 obr., 2 tab., lit. 16
Digitální obrazová korelace a její použití ve fotogram_
metrii a dálkovém průzkumu Země ve vazbě na geo-
metrické transformace snímků. Přehled a zhodnocení
metod. Výpočetní aspekty a možnost! zrychlení výpo-
čtu.

528-05 [729.1) :331.866(437)

FARKAŠ, M.-PORVAZNIK, A.

Československá pomoc pri výchove kubánskych tech·
nických kádrov pre geodéziu a kartografiu

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 9,
s. Z33-235, 2 obr., 1 tab., lit. 2

Zaškolovanle kubánskych technlkov na p,racovlskách
v ČSSR. Doslahnu-té výsledky ·prl budovaní kubánSké-
ho stredného odborného školstva. Činnost čs .. porad-
cov pre tento úsek na Kube. Perspektivy ďalšleho roz-
voja čS.-kubánské spolupráce.

528.412.2:681.3'21.0

KLAS, P.

Rešení protínání zpět

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 9,
s. 236-237, 1 obr.

Využití vztahu mezi obvodovým a středovým úhlem
nad tětivou (spojnicí daných trlgelnometrlckých bodů)
pro určení smě,rníku a vzdálenosti mezi daným a určo-
vaným bodem. Určovaný bod je dán potom polárními
souřadnicemi. Řešení představuje úsporu kroků 'pro-
gramu kalkulátoru.

528.88:338
,UEJIOHf, E.

HCnOJll>30BaHHe JlHCTaH~HOHH01'O30HJlHpOBaHHJI 3eMJlH
B HapOJlHOMX03J1iícTBe

feOJle3HqecKHň H KapTOrpacfmqeCKHň 0630p, 29, 1983,
No. 9, CTp. 221-226, JIHT. 15

Ea3Hc pa3BHTHJi JlHCT~HOHHoro 30HJlHpOBaHHJi JlJIJi qe-
XOCJIOB~KOro HapOllHoro x03JiňcTBa H ero TpOOOBaHHJi.
I1pOOJIeMaTHKa B03JlYlllHoro JlHCTaHIJ;HOHHOro30H,llHpOBa-
HHJi TeppHTopHH qCCP. I1pHMepl>I HCrrOJIl>SOB8HHJiKOC-
MHqecKHX H B03,llYlllIffiIXMaTepHaJIOB B qCCP. BKJIa,ll
H36paHHblx rrpHMeHeHHň ,llHCTaHIJ;HoHHOro SOH,llHpoBa-
HHJi. BOSMOlKHOCTHHCrrOJIb30BaHHJi MaTepHaJIOB B 1'eo-
.ne3HH H KapTorpaepHH. HaMepeHHJi paSBHTHJi ,llHCTaH-
IJ;HOHHOI"OSOH.nHpOBaHHJi3eMJIH B qCCP.

[528.721+ 528.856] :519.233.5
I10JIAqEK, !O.
06paSOBaJi KOppeJIJinHJi - MeTOJl aBToMaTH3HpoBaHHo-
1'0 COBMelUeHHII~HeppOBhIX CHHMKOB
feo.ne3HqeCKHň H KapTorpaepHqeCKHň 06sop, 29, 1983,
No 9, CTp. 226-232, 4 pHC., 2 Ta6., JIHT. 16
QHeppoBa>I 06pasoBaJi KOppeJIlIIJ;HJi H ee rrpHMeHeHHe
B epoTorpaMMeTpuH H .nHCTaHIJ;HOHHOM30HJlHpoBaHUH
3eMJIH B CBIIS'H C rOOMTpHqeCKHMHTpaHcepopM~HJiMH
CHHMKOB.06sop H OIJ;eHKa MeTO!\OB. BbI'lHCJIHTeJIbHble
acrreKTbI H BOSMOlKHOCTUYCKopeHHJi Bbl'lHCJIeHuň.

528-05 (729.1) :331.866(437)

<PAPKAIlI, M. - I10PBA)KHI1K, A.

qexOCJIOBa~KaJi rrOMOlUb rrpH BocrrHTaHHH Ky6aHcKHx
TeXHHqeCKHXKaJlpOB JlJIJi 1'eOJle3HH H KapTo1'paepHH

feO,lleSHqecKHň H KapTorpa.pHqeCKHll 0630P, 29, 1983,
No. 9, CTp. 233-235, 2 pHe., 1 Ta6., JIHT. 2

06yqeHHe Ky6aHcKHx TeXHHKOB Ha pa60qHX MecTax
B qCCP. PeSYJIbTaTbI rrpH CTpOllTeJIbCTBe Ky6aHcKoro
cpe,n:Hero CrreI.<HaJIbHOrOllIKOJIbHOro .neJIa. ,UeJiTeJIbHOCTh
qeXOCJIOBaIJ;KllxCOBeTqUKOB,llJIJi SToro ceKTopa Ha Ky6e.
I1epcrreKTHBbl CJIeJlYIOIIjerO pa3BHTHJI qeXOCJIOBaI.<KO-KY-
6aHcKoro cOTPy,!lHHqeCTBa.

528.412.2:681.321.0

KJIAC, II.

PellleHHe 06paTHoií SaCeqKH

feO,lleSHqecKHň H KapTorpa.pHqeCKHll 0630P, 29, 1983,
No. 9, CTp. 236-237, 1 pHC.

HCrrOJIbSOBaHHe OTHOllleHHJi MelK.ny BrrHcaHIffiIM H I.<eH-
TpaJIbHbIM yrJIaMH HaJl xop,lloň (coe.nHHJiIOlUeň rrpJiMoň
,llaHHbIX TpHroHOMeTpHqecKHx TOqeK] ,llJIJi orrpe,lleJIeHHJi
.nHpeKIJ;HOHHOroyr JIa H paCCTOJiHHII MelKJlY ,!I8HHoň H
orrpe,lleJIJieMoň TO'!KOň. I10cJIe sToro orrpeJleJIJieMaJi TO'!-
Ka rrpe.nCTaBJIJieTeJi C HCrrOJIbSOBBHHeMrrOJIJipHbIX KOOp-
,llHHaT. PellleHHe COKpalUaeT rrp01'paMMY KaJIKYJIJiTOpa.

528.88:338

DELONG, B.
Ausnutzung der Fernerkundung der Erde in der Volks.
wlrtschaft

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 9,
Selte 221-226, Lit. 15

Basis fur die Enwlcklung der Ferne,rkundung fur dle
tschecho,slowaklsche VolkswLrtschaft und Ihre Anfor-
derungen. Problematik delr Flugfern€'l'undung auf dem
Geblet de,r ČSSR. Belsplele d€lr Ausnutzung der kos·
mlschen und Flugerkundungsmaterlallen Ln de·r ČSSR.
Beltrag ausgew!ihlte'r Appllkationen der Fernerkun-
dung. Mčigllchkelten der Ausnutzung der Erkundungs-
materlallen ln d€lr Geod!isle und Kartographle. Ent-
wlcklungspl!ine auf dem Geblet de,r Fernerkundung
der Erde ln der ČSSR.

[528.721+ 52B.866]:519.233.5
POLAčEK, J.
Bildkorrelation - ein Verfahren der automatisierten
Elnpassllng digitaler Aufhnahmen
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 9,
Selte 226-232, 4 Abb., 2 Tab., Lit. 16
DIgltale Blldkorrelation und Ihre Auswertung ln der
Phologrammelrle und Fernerkundung der Erde ln der
Verblndung auf geometrische Aufnahmetransformatlon.
Verfahrenubersichl und -Bewerlung. Berechnungsas-
pekle und Mogllchkelten der Berechnungsb8lschleunl-
gung.



528-05 (729.1) :331866 (437)

FARKAŠ,M.-PORVAŽNÍK, A.

Tschechoslowakische HHfe bei de~ Erziehung kuba-
nischer technischer Kader fiir die Geodiisie und Karto-
graphie'

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 9,
Seite 233-235, 2 Abb., 1 Tab., Lit. 2

Einschulung kubanischer Technlke~ auf ArbeltslpHitzen
ln der ČSSR. Errelchte Ergebnisse beim Aufbau des
kubanischen Fachmlttelschulwe'sens. Tiitigkeit der tsch.
Berat'e'r Wr dieses Gebiet auf Kuba. Pe'rspektlve der
welteren Entwicklung der tschechoslowaklsch-kubani-
schen Zusammenarbeit.

528.412.2: 681. 321.0

KLAS, P.

Losung dels Riickswiirtseinschnitts

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 9,
Selte 236-237, 1 Abb.

Ausnutzung der Beziehung zwischen einem Periphelrie-
und Zentriwinke,1 uber die Sehne (verbindungsllnie
gege,bener trigonometrischen 'Punkte) fur die Bestim-
mung des Richtungswlnkels und der Entfernung zwi-
schen dem gegebenen und zur Besttmmung gestellten
Punkte. De,r bestimmte Punkt ist dann durch Polarko-
ordtnaten gegeben. Die Losung steHt die Ersparnl33
der Rechnerprogrammschritte,.

528.88:338

DELONG, B.

Use of the Earth's Remllte Sensing in National Eco-
nBmy

Geodetlcký a kartografický obzor, 29, 1983, No 9,
pp. 221-226, 15 ref.

The basis of development oI remote se1nsing for
Czechoslovak national economy and its demands. A
problem of the ae,roplane remote sensing of Cze-
choslovak territory. Examples of use of space and
aer-o,plane research materials in CSSR. Contribution
of chosen applications of remote sensing. Possibill-
ties of use of research materials ln geodesy und
ca,rtogra'phy. Designs of development in the sphere
of the Earth's remote sensing in CSSR.

[528.721 + 528.856] :519.233.5
POLAéEK, ).
Picture Correlation - a Method of Antomated Inden-
tifying Digital Photographs
Gtlo:deťlcký a kartografický obzor, 29, 1983, No. 9,
pp. 226-232, 4 fig., 2 tab., 6 ref.
Digltal picture correlatlon and !ts use in photogram-
metry and the Earth's remote sensing in connection
wlth geometrical transformatlon of photographs. A re-
vlew and the evalutlon of me'thods. Calculatlng as-
pects and possibilitles of speedlng up a calculation.

528-05 (729.1) :331.866 (437)

FARKAŠ,M.-PORVAŽNÍK, A.

Czechoslovat Help with Edncation of Cnban Techni-
cal Personnel for Geode,sy and Cartography

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No 9,
pp. 232-235, 2 flg., 1 tab., 2 ref.

Training Cuban te,chnicians on workplaces in CSSR.
Achie'ved results with buiJ,dlng Cuban system of se-
condary technlcal scools. Perspectlves of further de-
velopment of Czechoslovak-Cuban collaboration.

528.412.2 :681.321.0

KLAS, P.

Solving the, Resection

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No 9,
pp. 236-237, 1 fig.

Use of the relation between perlpheral and central
angles above chord (a line connecting given trigono-
metrlc ,p-olnts) for determlning the direction angle
,and distance between given and determined points.
The determinend point is then given in polar coor-
dinate's. The solution cuts the steps in computing ,pro-
gramme.

528.88:338

DELONG, B.

UtHisation de l'e,xploration a distance de la Terrc
dans l'économie nationale

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No 9,
pages 221-226, 15 bibliographies

La base de développement de I'exploratlon 11dlstan-
ce pour I'économie natlonale tchécoslovaque et ses
revendica tioos. Problěmes de I'explora tion 1\ dlstance
aérlenne du terrltotre tchécoslovaque. Exemples ďex·
ploitation de matérlaux ďexploratlon cosmlques et
aérlens en Tchécoslovaquie. Apport des apipllcations
cholsles de I'exploratlon 1Idistance. Possibilités d'uti·
lisatlon de matériaux d'exploratlon en goédésie et
cartographie. lntentions de développement d'ans 118
branche de I'explo'ration 11 distance de la Terre en
Tchécoslovaquie.

[528.721 + 528.856] :519.233.5
POLAčEK, J.
Corrélation des images - méthode de la mise en pla-
ce automatisée des pho-tographies digitales
Geode'tický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 9,
pages 226-232, 4 mustrations, 2 tables, 16 bibliogra-
phles
Corrélation digitale des images et son utllisation en
photogrammétrle et dans I'exploratlon 1\ dlstance de
118Terre par rapport aux transformations géometriques
des photographles. Apeq;u et évaluation des métho-
des. Aspe'cts du calcul et possibilités d'accélération du
calcul.

528-05(729.1) :331.866 (437)

FARKAS,M.-PORVAŽNÍK, A.

L'aide tchécoslovaque ponr l'édncation des cadres
techniques pour la géodésie et cartographie cnbai-
nes

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No 9,
pages 233-235, 2 illustrations, 1 planche, 2 biblio-
graphies

La formation de techniclens cubalns sur lieux de tra-
vail tchéco'slovaques. Résultats obtenus dans I'édifi-
cation de I'enseignement moyen spécialisé cubaln.
Actlvité des conseillers tchécoslovaques pour cett€l
branche ě. Cuba. Pe,rspectives de développement de
la coopération tchéco'slovaco-cubaine.

528.412.2: 681.321.0

KLAS, P.

Solntion du relévement dans ľespace

Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No 9,
pages 236-237, 1 illustration

Utillsation du rapport entre ,angle inscrit et angle
a'U centre au-dessus de la corde (conjollctlve de
points donllés trigonométrlqu~s) pour déte'rmlnation
de I'angle de dire'ctlon et :rte la distance entrepoint
donné et polnt 11 déterminer. Le point ě. déterminer
est ellsuite donné par coordonnées polalres. La so-
lution représente une économle de pas du programme
du calculatelUr.
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Využití dálkového průzkumu Země
v národním hospodářství

Ing. Bořivoj Delong, CSc.,
ředitel speciálních geodetických prací,

Český úřad geodetický a kartografický

Za uplynulých 10 let se dálkový průzkum Země
z kosmických i letadlových nosičů stal nejvýznam-
nější metodou získávání informací a poznatků
o objektech a jevech na zemském povrchu. Jako
efektivní vědeckotechnická inovace pronikl svý-
mi aplikacemi do řady oborů teritoriálně oriento-
vané lidské činnosti. Jeho četné modifikace našly
uplatnění především v řadě odvětví národního hos-
podářství, zejména v zemědělství, lesním a vod-
ním hospodářstVí, geologii, geodézii a kartografii
a při ochraně životního prostředí. Mimo sféru ná-
rodního hospodářství se prosadil také v oblasti
vědy, zahraničního obchodu, mezináDOdních vzta-
hů, zpravodajské služby a vOJenství.

Podmínky pro rozvoJ dálkového průz.kumu Ze-
mě pro národní hospodářstVí ČSSR byly vytvoře-
ny až koncem 70. let usnesením federální vlády
Č. 249 z I10ku 1977. Na tomto základ,ě byla v roce
1978 uzavřena mezivládní Dohoda o: spolupráci
v oblasti d,álkového průzkumu Země z kosmu me-
zi ČSSR a SSSR, jmenována Koordinační rada pro
koordinaci požadavků nál.'odního hospodářství
ČSSR na dálkový průzkum Z'emě pod vedením Ces-
kého úřadu geodetického a kartografického
(ČÚGK) a zříziein'Dv resortu ČÚGK Středisko dál-
kového průzkumu Země jako specializované pra-
coviště pro zajišťování požadavků národního hos-
podářství. Toto středisko j,e součástí Geodetické-
ho a kartografického podniku v Praze.

Za uplynulé období byl v uvedeném středisku
vyškol,en kádr kvalifikovaných odborníků, vybu-
dována moderní přístrojová základna, soustředěn
fond kosmických a leteckých průzkumových sním-
ků území ČSSR a v součinnosti s dalšími čs. i so-
v1ětskými organizacemi vyřegena a ovládnuta řada
technologii pro zpracování a interpretaci materiá-
lů dálkového průzkumu Země. Při plnění svých
úkolů středisko spolupracuje s pracovními skupi-
nami pro dálkový průzkum v řadě' zainteresova-
ných resortů. Nejvýznamnější z dosažených vý-
sledků střediska dokumentuj1e seznam literatury.
uv,edený v závěru tohoto pojednání.

Dosažený stav rozvoje dálkového průzkumu Ze-
mě dovoluje již od roku 1980 jeho využív,ání v čs.
národním hospodářství při řešení aktuálních pro-
blémů zemědělství, lesního a vodního hospodář-
ství, geologi1e, životního pl.'ostředí, úz,emního plá-
nování, geodézie a kartografie a dalších odvlětví.
Přitom je vedle kosmického d,álkového průzkumu
značně požadován též dálkový průzkum z letadlo-
vých nosičů. Podle výsledků jednání se zaintere-
sovanými I.'esorty, uskutečněného na doporučení

Koordinační rady, se zájem uživatelů soustřeďuje
zejména na tyto aplikace dálkového průzkumu
území ČSSR:

Sledování stavu a vývoje zemědělskýCh plo-
din včetně identifikace ploch kultur napade-
ných škůdci, zejména u cukrovky.
Pořizování fotodokumentaoe pro operativní ří-
zení I10stlinné výroby a pl.'O optimální využití
a uspořádání půdního fondu.
Proj'ektování meliorací a průzkum vodního re-
žimu v půdiě s klasifikací stupňů jejího za-
mokření.
Průzkum zdrojů a rozsahu antropogenního zne-
čišťování vod a ovzduší, zejména v sídelních
a průmyslových oblastech.
Určování charakteristik lesních porostů včetně
přírůstků dř,evní hmoty.
Zjišťování škodlivých vlivů na lesní porosty
s klasifikací stupňů jejich poškození.
Pohotová dokumentace kalamitních situací,
způsobených přírodními živly a haváriemi (po-
vodně, polomy, požáry, kontaminace půdy).
Analýza geologických struktur a linií jako pod-
klad pl.'O investiční výstavbu a pro vyhledává·
ní surovinových zdrojů.
Sl;edování ,erozních jevů a sesuvů půdy.
Tvorba a obnova lesních, vodohospodářských
a geologických map a map využití půdy.

V souladu s těmito požadavky a s dosaženým
stavem rozvoje může Stř;edisko dálkového prů-
zkumu Země ve spolupráci s odborníky přísluš-
ných odvlětví realiwvat pro národní hospodářství
tento sortiment služeb:

Komplexní víceúč,elové studie o úz,emí na bázi
kosmických a leteckých snímků S8' zaměřením
na využití půdy, účinky ,eroze, důsledky po-
vrcholové těžby, působení antropoge:nních vlivů
na krajinu a podobné ,aplikace.
Identifikace škod na zemědělských a lesních
kulturách následkem působení exhalací, živo-
čišných škůdců a záplav nu bázi let8lckých
snímků.
Dokumentace znečišťování životního IPl.'ostř,edí
v širších územních souvislostech na bázi kos-
mických snímků i v lokálním měřítku na bázi
leteckých snímků.
Ov:ěřov,ání a upřl8sňov.ání průběhu regionál-
ních tektonických linií a struktur významných
z hlediska pl.'ognózování surovinových a I8ner-
g;etických ZJdrojů na bázi lmsmických snímkťL
Inventariza:ce zemědělského a lesního půdního
fondu včetně zjišťování zemědělských kultur
a jejich změn pomocí leteckých snímků.
Počítačová analýza vybraných prvků obsahu
kosmických i leteckých snímků a vypracování
příslušných interpretačních metod.
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Zakreslování interpI'ebovaných dat do přísluš-
ných mapových podkladů nebo vyhotovování
nových tematických map na bázi odv:ětvové
interpretace kosmických a leteckých snímků.

S ohledem na hustou zástavbu a vysoký stupefí
prozkoumanosti přírodních zdrojů na území CSSR
se od samého počátku vedle dálkového průzkumu
Země z kosmu soustřeďuje velký zájem uživatelů
též na dálkový průzkum z letadlových nosičiL
V souladu se zkušenostmi jiných zemí se tak uká-
zala potř1eba vedle vyuzívání kosmických infor-
mací, nezastupitelných pro některé aplikace, roz-
víjet v širokém rozsahu též letecký dálkový prú-
zkum území ČSSR. Tak vznikla vedle oblasti le-
teckého měřického snímkování, které je v pová-
lečném období využíváno pro tvorbu a obnovu
mapa které nespadá do působnosti Koordinační
rady, kvalitativně nová ,oblast leteckého průzku-
mového snímkování, jejíž význam v poslední době
stále roste.
Metoda leteckého dálkového průzkumu využívú

na palubě letadlových nosičú prakticky stejných
snímacích aparatur jako kosmický dálkový prt't-
zkum a vyžaduje obdobné postupy zpracování a
interpretace dat. V našich podmínkách je tato me-
toda významným doplňkem a obohacením kosmic-
kého průzkumu v tom, že umožňuje podrobnější
vyhodnocení kosmických snmků, pohotov;ější za-
chycení časově proměnných jevů a lepší využití
faktoru operativnosti. Efektivní kombinace obou
metod se v současné době nejvíce uplatňuje v od-
vlětví geologie, kd,e kosmické snímky slouží pro
zjišťování globálních lineamentů a l,etecké multi-
spektrální snímky spolu s pozemním průzkumem
pro Jejich podrobnou geologickou interpretaci
z hlediska výskytu nerostných surovin.
V oblasti let,eckého dálkového průzkumu úz:emí

ČSSR je hlavním problémem rozpor mezi požadav.
ky a současnými možnostmi jejich uspokojování.
Požadavky na letecké průzkumové materiály uplat-
ňuje mnoho organizací řady resorů včetně organi-
zací ČSAV, zapojených do programu lnterkosmos.
Celkový rozsah požadavků přesahujl8 již dnes 20
tisíc snímků ročně a má stále vzestupnou tenden-
ci. Samotný resort gleologie požaduje pro potř1eby
svého průzkumu ,a tematického gleologického ma-
pování uskutečnit letecký dálkový průzkum v mi-
movegetačním období ročně na ploše- cca 15 000
kilometrů čtverečních. Obdobně rozsáhlý požada-
vek, avšak časově lokalizovaný do období plné
vegetace, uplatňuje odvětví lesního hospodářství
k zajištění průzkumové dokumentace, imisních ob-
lastí s cílem realizovat opatření k záchraně les-
ních porostů. V plošném vyj1ádř,enípi'1edstavl,ljíroč-
ní požadavky na letecký průzkum již v současné
době téměř 20 % státního úz.emí.
S cHem rozšířit současnou t'echnickou základ-

nu leteckého dálkového Iprůzkumu nad rámec
možností FMNO byla v roce 1981 uzavřena doho-
da o spolupráci resortů ČÚGKa FMV, ktierá umož-
ňuje využívat pro op1erativní fotoletecký průzkum

území ČSSR vrtulníků FI'vlV, a to zejména ve spe-
ciálních případech a kalamitních situacích. Jako
další zdroj rozšíření technické základny bylo sle-
dováno využití letecké techniky specializovaných
civilních organizací FMD (Slovair), s nímž je do-
hoda o dlouhodobé spolupráci dosud předmětem
j,ednání. Konečně pro zabezpečení dalších poža-
davků uzavřel ČÚGK s příslušnými sovětskými or·
gány dohodu o podmínkách nasazení sovětské le-
tadlové laboratoře na letiecký dálkový průzkum
území ČSSR. V úvahu byly vzaty i možnosti sním-
kování pomocí radiem řízenýcll letadlových mo-
delů.
Uvedené modality leteckého dálkového průzku-

mu včetně pronajaté sov,ětské Ietadlové laborato-
ře byly v I'O'oe1982 ověřeny při realizaci konkrét-
ních požadavků čs. národního hospodářství. vý-
sledky ukázaly, že požadavky na velkoplošné prú-
zkumové snímkování, které výrazně převažují, mú-
že nejlépe zabeZpečit sovětská letadlová labora-
toř nebo složky FMNO, budou-li k tomu vybav,eny
dalšími technickýkmi prostředky. Vedle toho se
jeví účelným umožnit lokální sním kování mimo
FMNO s využitím vrtulníků FMV Fo operativní
fotoleteckou dokumentaci kalamitních situací a
l,etadlových prostředků Slovairu pm maloplošný
průzkum otevřených lokalit. R.ízené letadlové mo-
dlely jsou vhodné pro snímkov,ání jednotlivých ob-
jektů,avšak nevyhovují ani pro' ma1oplošné sním-
kování.

4. Využití dállmvého průzkumu

Příkladem častého využití kosmických sním-
ků je geologický průzkum. Pro tento účel byla ve
spolupráci Střediska dálkového průzkumu Země
a geologických pracovišť zpracována tematická
fotomapa geologických lineamentů, tzv. kosmotek-
tonická mapa ČSSR v měřítku 1: 1000000. Její
interpretací byl v oblasti Ceského masívu i Karpat
oVlěřen a upř-esněn průběh regionálních tektonic-
kých linií a byly zjištěny příznaky dalších tekto-
nických prvků, které nebyly dosud pozemními me-
todami geologického průzkumu objeveny. V ně-
kterých oblast,ech ČSSR byly s využitím této ma-
py identifikovány a popsány kruhové struktury
vulkanického ,a jiného původu, které mohou pI'O-
vázet výskyt rud a drahých kovů. OViěi'1enítohoto
výskytu nyní vyžadUje pDovedení podrobného po-
~emního průzkumu, založeného na vyhodnocení
leteckých průzkumových snímků.
V příštích l,etech se očekává rozsáhlé uplatně-

ní d,álkového průzkumu v odv'ětví g.eologie v sou-
vislosti s realizací dlouhodobého plánu tematické-
ho geologického mapování území ČSSR v měřítku
1 : 50 000 na období do roku 1990. Zabezp,ečení to-
hoto úkolu, který je orientovál1. př1e.devším na
hlavní surovinové oblasti, bude vyžadovat kombi-
nované využití jak kosmických snímků pDO zjiš-
ťování globálních lineamentů, tak leteckých mul-
tispektrálních snímků pm jejich podrobný g,eolo-
gický průzkum. Přitom požadavky na letecké prů-
zkumové materiály dosahují ročně takového roz-
sahu, jaký bude možno zajistit jen s využitím so-
větských letadlových laboratoří.
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Další praktické uplatnění kosmických snímků
bylo nalezeno v oblasti vodního hospodářství při
inventarizaci vodních ploch a při zpřesňování zá-
kI'esu vodních nádrží do vodohospodářských map
v měřítku 1: 50 000 až 1: 200 000. V rámci této
inventarizace byly též zjištěny vodní nádrže,
vzniklé jako důsledek těžební činnosti. V oblasti
lesního hospodářství byly kosmické snímky vy-
užity pro aktualizaci přehledných map lesů v mě-
řítku 1: 200000, j:ro identifikaci základních dru-
hů lesních porostů a pro zpřesnění jejich kontur.
Řada institucí se zabývá analýzou kosmických
snímků území ČSSR z hlediska klasifikace struk-
tury půdního fondu.
Na základě dosavadních zkušeností lze říci, že

v podmínkách ČSSR kosmické snímky dávají mol-
nost spolehlivého vyhodnocení globální morfolo-
gie terénní plochy, průběhu regionálních linio-
vých prvků včetně hydl'ografické i komunikační
sítě, kontur zalesněných, zastavěných i vodních
ploch území, základních druhů lesníCh a ~emě-
dlělských kultur ,a dalších výrazných objektů v te-
rénu. Pomocí materiálů kosmického průzkumu je
možno zatím sledovat jen obj>ekty a j8'vy trvalé,
které nepodléhají krátkodobým změnám. Siršímu
využití kosmických snímků v některých aplika-
cích brání jednak jejich málo podrobný informač-
ní obsah, daný malým ,původním měřítkem (1 ku
1000000 a menším), jednak zatím nízká fl'ekven-
ce j1ejich dodávek (ne 'častěji než j>ednou ročně).
Proto požadavky na průzkumové informace o úze-
mí s vysokou mírou podrobností a s velkou po-
hotovostí, které mezi našimi uživateli výrazně pře-
vládají, je možno v současné době uspokojovat jen
pomocí leteckého dálkového průzkumu.
Jako příklad praktického využití l,et,eckých

multispektrálních snímků lze uvést aktualizaci
lesních hospodářských map v okrese Liberec, ak-
tualizaci základních map ČSSR v měřítku 1 : 10000
a 1: 50 000 v okresech Břeclav a Brno-v1enkov a
sestavení tematické mapy zamokření půdy v části
Východoslovenské nížiny na ploše 600 km'!.
V okrese Mělník byl s jp-jich využitím proveden
komplexní zemědělský průzkum na ploše 190 km~
a v okolí Jelšavy oV1ěřenygeologické struktury na
tematických geologickýCh mapách v měřítku 1 ku
25000 na ploše 220 km2. Na báZi pohotově vyvi-
nuté technologie a s využltím barevných infračer-
vených leteckých snímků byla prov'8dena počítačo-
vá klasifikace stupně poškození lesních porostů
v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory v sou-
vislosti s jejich napadením obalečem modřínovým
a s jejich zamořením průmyslovými exhaláty.
Barevné a spektI'oZlonální letecké snímky poří-

zené z vrtulníku byly využity k objasnění režimu
vysychání lužních lesů na březích Dunaje pod
Bratislavou, ke studiu tepelného znečišt<ění vodní
rekreační nádrže Slňava u Piešťan a Zemplínská
Šírava na východním Slovensku a k archeologic-
kému průzkumu lokalit v okr1ese Kladno. Stejným
postupem byla dokumentována kontaminaoe půdy
ropou po havárii ropovodu v okrese Havlíčkův
Brod a zhodnocena účinnost nápravných opatření
k obnov,ě vegetačního krytu.

Aplikace operativního fotoleteckého průzkumu
při řízení rostlinné výroby v zemědělských závo-
dech byla zahájena v roce 1981 na Státním stat-
ku Mikulov a probíhá od roku 1982 na Státním
statku Zlonice v okrese Kladno. V resortu ČÚGK
je využití leteckých průzkumových materIálů
orientováno v souladu se závazkem k XVI. sjezdu
KSČ na zabezpečení prov1ěrek skutečného využívá-
ní zemědělského půdního fondu, na odhalování je-
ho rezerva na zjišťování změn kultur zemědělské
půdy.
Zatím nejvýznamnější aplikací sledované meto-

dy je společnýčs.-sovětský fotoletecký průzkum
Východoslovenské nížiny a přilehlých oblastí. Prů-
zkum se uskuteč1nil v březnu 1982 v těsné součin-
nosti sovětské expedioe a řady čs. organizací s na-
sa:z,ením sovětské letadlové laboratoře AN-30, vy-
bavlené speciálními snímacími aparaturami. vý-
sledky průzkumu dovolují identifikovat zdroje i
stupeň zamokření půd, posoudit účinnost melio-
račních zásahů do půdy, vyhodnotit negativní vli-
vy eroze i antropogenní činnosti, a tak :přisp.ět
k řešení otázek optimálnJho využití půdního fon-
du a zúrodnění Východoslovenské nížiny. V při-
lehlých oblastech se průzkum orientoval na in-
ventarizaci lesních komplexů a na stanovení vod-
ních zásob v,e sněhové pokrývce. O mimořádné vý-
konnostia ef,ektivnosti sovětské letadlové labm.•a-
toře vypovídá skutečnost, že s nasazením součas-
ných čs. technických prostředki'l by tak rozsáhlý
fótoletecký průzkum trval něk,olikanásobně delší
dobu, čímž by se ztratila možnost zachytit a zdo-
kumentovat sledovanou situaci v celé oblasti bě-
hem několika hodin.

Rychlejšímu vozvoji let,eckého dálkového prů-
zkumu v ČSSR a jeho širšímu uplatnění v řadě
aplikací brání v současné době hlavně omezená
kapacita specialiwvaných lletadlových nosičů s po-
třebným dostupem a doletem.

Přínosem dálkového průzkumu ve srovnání s do~
savadními metodami pozemního průzkumu jsou
úspory pracovních sil a nákladů ,a informačně bo-
hatší podklady pro vozhodovací činnost státních
orgánů a socialistických organizací. Při uplatňo-
vání požadavků vlětšina uživatelů poukazuje na
vysolmu ekonomick.ou efektivnost dálkového prů-
zkumu jako prostředku masového sběru informa-
cí o území, jejichž interpretace dovoluje získávat
poznatky nové kvality a řešit řadu otázek o stavu
o výv.oji přírodních zdrojů Země, zlejména půdy,
zemědělských a lesních porostů, vodstva, atmo-
sféry, životního prostředí a zemské kůry. O pří-
nosu dálkového průzkumu vypovídají následující
příklady:

Přesná identifikace ploch cukrovky napadené
škůdci umožňuje dosáhnout úspory postřikovýcl1
látek, které se zajišťují dovozem z devizové ob-
lasti, a zmírnit negativní důsledky paušálního po-
stři ku polí na okolní životní prostředí. Použití me-
tody leteckého průzkumu k tomuto účelu dovolu·
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je účelné ošetřlení napadených porostů při sním-
kování ,ploch cukrovky jednou za čtyři roky, což
přináší roční úspory několika miliónů Kčs.

Pro řízení rostlinné výroby v zemědělských zá-
v.odech poskytuje 0p,erativní fotoletecký průzkum
informaoe o hustotě a homogenitě růstu plodin,
stupni jejich vývoje, míře zaplevelenosti, účin-
cích kalamit na porosty, vlivech eroze a zamokře-
ní půdy, ,a to nejen při dostupných okrajích, al'e i
uprostřed honů :o výměře 200-300 ha. Tím umož-
Ďuje optimální nasazení různých agrotechnických
opatření, z,ejména hnoj,ení a postřiků. Při jeho
aplikaci na ploše 7000 ha dochází k oe10roční úspo·
ře jedné pracovní síly, asi 500 tis. Kčs na nákla·
dech (zejména na hnojiva z dovozuj ,a přes 1000 I
pohonných hmot.

Přínos leteckého průzkumu při zjišťování za-
mokření půd spočívá ve zp,řesnění lokalizace sle-
dovaných ploch a ,v'e snížení rozsahu pochůzek a
počtu vpichových sond. Ušetří se 30-50 % kapa-
city pracovníků a dojde ke snížení nákladů na 1 ha
z cca 200 Kčs na asi 140 Kčs. Při rozsahu I'ealiza-
ce na ]:loše 100 tis. ha, která představuje jlen část
Východoslovenské nížiny, to znamená, úsporu ko-
lem 6 mil. Kčs.

Jako další příklad ,efektivnosti sledované meto-
dy lze uvést její aplikaci při průzkumu znečištění
vodní nádrže Zemplínská Šírava. V tomto přípa-
d,ě kompl,exní náklady n:l fotoletecký průzkum
včetně jeho počítačového zpracování a intepreta-
oe při značné vzdálenosti lokality od letecké zá-
kladny činily 147 tis. Kčs a byly podle kalkulace
objednatele 6,4krát nižší, než by činily náklady na
stejně IPodmbný průzkum r;ozemními metodami.
Navíc došlo k úspoře pracovních sil, zv,ětšila se
pohotovost průzkumu a vznikla možnost zachytit
sledovanou situaci prakticky v jednom okamžiku.

Využití let,eckého dálkového průzkumu k signa-
lizaci a zjišťování škod abiotickými a biotickými či-
niteli v lesních porostech poskytuje potřebné pod-
klady pro operativní řízení lesního hospodářství
při ochranářských opatřeních, vedoucích k,e sní-
žení ztrát v produkCi dř,evní suroviny. Při předpo-
kládaném rozsahu realizaoe na plošie 3000 km2

území ČSSR se dosáhne roční úspory nákladů asi
3 mil. Kčs, úspory cca 45 pracovní.ch sil a 5500 1
pohonných hmot. Produktivita práce se zvýší až
pětkrát a přesnost výsledků průzkumu asi o 30 %.
Při zjišťování zásob dřevní hmoty na základě in-
terpretace leteckých snímků činí úspora asi 25 %
nákladů, tj. 1,6 miL Kčs za předpokladu leteckéhO
snímkování 4500 km2 lesních porostů ročně.

Aplikace metod dálkového průzkumu při stu-
diu geologické stavby s ohledem na prognó:oová-
ní nerostných surovin dává ptedpoklady ef,ektiv-
něji lokali:zJOvatnákladné vrtné práce, snížit jejich
počet a tím dosáhnout prokazatelné finanční úspo-
ry. Kromě toho materMly dálkového průzkumu
představují nový a cenný zdroj tematických infor-
mací využUelných pro sestavení geologických map.
Jejich využitím lze docílit úspory vlastních nákla-
dů cca 500 tis. Kčs na 1000 km2 plochy geologic-
kého mapování.

Při sledování dynamiky využití půdy metodou
dálkového průzkumu na ploše 20 % všech sedmi
krajů v ČSR lze dosáhnout na střediscích geodé-
zie v rámci údržby evidence nemovitostí l1očního
zvýšení objemu výroby o 3,4 mil. Kčs, úspory 3,1
pracovních sil a úspory vlastní nákladů vle výši
3,5 mil. Kčs. V'edle toho vznikají další přínosy, vy-
plývající z využití odhalených I'ezerv zemědělské-
ho půdního fondu ,a z kvalitnějších podkladových
map p110účely územního plánování.

6. Resortní aplikace dálkového průzkumu

Získané materiály dálkového pruzkumu ú:oemí
ČSSR lze druhotně vYužít též při řešení některých
provozních úkolů v I'esortu ČOGK. Jejich využití
k uvedenému účelu však př1edpokládá zvládnout
problémy vyplývající ze skutečnosti, že letecké
průzkumové snímkování má ve srovnání s l,et,ec·
kým měřickým snímkováním velmi rozdílné para-
metry, zejména pokud jde <O formát snímků a
ohniskové vzdálenosti komor. Z tohoto' důvodu ne-
lze letecké průzkumové snímky měřicky vyhodno-
covat analog,ovou metodou na běžných stereofoto-
grammetrických strojích, k čemuž navíc většina
průzkumových komor postrád1á prvky vnitřní
orient,aoe. Proto též není dosud možno uskuteč-
nit společné plošné snímkování pro průzkumové
a měřické účely; dvěma komorami z paluby jedno-
ho letadla, i kdyby j1ehot,echnické vybavení dovo-
lovalo současný P110VOZobou komor.

Přes uv:edená omHzení mohou však průzkumové
snímky sloužit jako !podklad při provádění těch-
to geodetických a kartografických prací:

Poovlěrka skutečného využívání zemědělského
půdního fondu: K tomuto úč>elul:ljevyužit zv,ět-
šenin průzkumových snímků nebo jejich ne-
pravlě bal1evných spektrálních syntéz, které na-
víc umožní zjiMovat změny kultur na orné pů-
drě. Ověvov:ací zkoušky této aplikaoe prokázaly
možnost odhalit již na snímcích vlětšinunesou-
ladu vůči platnému stavu v evidenci nemovi-
tostí. a tak omezit rozsah polních pochůzek.
Údržba grafických map velkých a stř:edních
měřítek: Pro tento druh prací lze využít mate-
riálů lleteckého r;růzkumu metodou lokálního
překreslování na bázi jednosnímkové foto-
grammetrie s nasa:oením běžnýCh překI'esl,ova-
čů. Přitom větší lokální nevyrovnanost geo-
metrických vlastností průzkumových materiá-
lů je možno řešit digitální cestou. T:echnické
podmínky této aplikace se značně zjednoduší
a možnosti dále l10zšíří po zavedení norvého
typu prekreslovač,e Rectimat firmy Zeiss Jena,
který bud,e specializován i na vyhodnocování
kosmických a l,eteckých průzkumových snímků.
P110potřebu pohotOVé grafické údržby a obno-
vy map pomocí snímků včetně pruzkumových
je v současné době dokonč.ován u uvedené fir-
my vývoJ jednoduchého analogového přístroje
Kartoflex KEG, jehož ov,ěřovací zkoušky za na-
ší účasti jsou pliánovány v 110ce1983.
Tvorba černobílých i baI'evných fotomap vel-
kého a středního měřítka: Pro uvedený účel
byla Vie Středisku dálkového průzkumu Země
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za mezinárodní spolupráce s geodetickou služ-
bou SSSR vyvinuta technologie tvorby černo-
bílých i barevných polotónových fotomap a
vyhotoveny vzjorové listy. Bohatství semantic-
kých informací na průzkumových snímcích do-
voluj,e vytvářet též f.otomapy s tematickou nad-
stavbou, speciali:wvanou pro různá odvětVí ná-
rodního hospodářství, např. mapa využití pů-
dy, mapa zamokření půdy, mapa lesních kultur
a jiné. Tato okolnost dává předpoklady pro
inovace v kartografické vy.mbě.
Tvorba, obnova a údržba geografických map
malých měřítek: PDOtento účel lzje s výhodou
použít kosmických snímků. Jejich předností
v tomto směru je, že geometrie' jejich obsahu
není zkreslena opakovanou kartografickou ge-
neralizací, nýbrž je obrazem přirozené gene-
raliz.ace. Na báZi kosmických snímků lzje rtOV-
něž vytvářet 6ernobílé i barevné fotomapy se
základním obsahem i s tematickou nadstavbou,
např. mapa geologickýCh lineamentů (tzv. kos-
motektonická mapa). S využitím kosmiC'kých
snímků se počítá též při obnov,ě Mapy světa
1: 2500000.
Vedle druhotného využití disponibilních prů-

zkumových materiálů pro stávajíCí geodetické a
kartografické práce poskytuje dálkový průzkum
Země perspektivní mOžnost vytváření nových typů
kartografických výrobků i rozvoje nových služeb
pDOnárodní hospodářství se silným akcentem na
příslušnou odvlětvovou tématiku. Tento směr vy-
užití dálkového průzkumu přes konkrétní pozitiv-
ní výsledky není dosud v ČSSR plně rtozvinut a je-
ho další rozvoj je úkolem Střlediska dálkového prů-
zkumu Země, zajišťovaným v meziresortní součin-
nosti a v mezinárodní spolupráci.

Další rozvoj dálkového průzkumu Země v CSSR
je určován požadavky zainte1'lesovaných resortů na
aplikaoe této disciplíny při ř,ešení jejich úko'1ů.
V souladu s těmito požadavky bylo vytypováoo ve
spolupráci po~ěřených organizací t,ěchto resortů
přes 30 hlavních aplikací dálkového průzkumu
v podmínkách ČSSR. Některé z těchto iaplikací vy-
žadují výzkumné, technické a technologické roz-
prac~ání, které tvoří náplň úkolu státního plánu
technického rozvoje na tuto pětHetku, iíešeného
v součinnosti Střediska dálkového průzkumu Ze-
mě a řady zainteresovaných organizací. Zmíněné
llplikace slibují po roce 1985 roční ekonomické
přínosy v hodnotě přes 10 mil. Kčs. J'ejich dosaže-
ní je však podmíněno rozvojem, který spočívá kro-
mě vyřešení nových aplikací též ve zvýšení r,ozsa-
hu a operativno'sti aeroklosmického průzkumu úzje-
mí státu a ve zdokonal,ení prostř1edků ,a metod
zpracování jeho výsledků.
V souvislosti s těmito lozvojovými úkoly je tř,e-

ba čs. kosmický průzkum orientovat v těsné spo-
lupráci s p~íslušnými organizacemi SSSR nej1en
na využív,ání kosmických fotogr:afických sním k CI
úz,emí ČSSR, ale i na vývoj a využití sov1ětského
operativního kosmického systému pro dálkový

průzkum Země. Tento systém pracuje od konce
roku 1981 experimentálně pro území SSSR a bude
od poloviny 80. let poskytovat i o území našeho
sMtu informace s vysokou rozlišovací schopností
(C'ca 30 m) a s častým opakováním (několik dnů J.
Pro urychlení :příjmu sovětských operativních kos-
mických informací z úzjemí Evropy doporučuje so-
větská strana vybudovat ve spolupráci zemí RVHP
přijímací stanici na našem území, která by zabez-
pečovala materiály kosmického průzkumu pro vše-
chny eVI10pské socialistické státy. S ohledem na
geografickou polohu bylo navrženo umíst,ění při-
jímaC'í stanice na observatoří Slovenského hydro-
meteorologického ústavu na Malém Javorníku
u Bratislavy. K posouzení technických, organizač-
nícha procedurálních otázek, spojených s reali-
zací takového záměru, probíhají v současné době
čs.-sovětská konzultativní jednáni.
Rozvojové úkoly v oblasti leteckého dálkového

průzkumu území ČSSR je třeba zaměřit na uspo-
kojení rostoucích požadavků čs. organizaCí na ten-
to druh informací, což v prvé řadě znamená mo-
derniwvat a I10zšířit jJeho současnou technickou
základnu a z ní zejména park letadlových nosi-
čů. U průzkumových aparatur na čs. letounech bu-
de třeba v souladu s vybavením sovětskýCh kos-
mických nosÍ<ČůrtOzšířit spektrální záběr za hra-
nice vidit<elného sv;ětla do infračervené a mikro-
vInné oblasti, což umožní získávat nové poznatky
o území. V oblasti zpracování aerokosmických dat
bul!e další rozvoj spočívat ve zproduktivnění fo-
tolaboratorních prací a vrtozšíření kapacit počí-
tačového' systému. R1ozvojové záměry dále zahr-
nují budování vhodného systému organizace, říze-
ní, plánování a klontrtOly rozvoje dálkového prů-
zkumu Země a zdo~onal'ení systému koordinace
mezi orgány a organizacemi včetně vytváření re-
sortních a regionálních středisek. K hlavním prtO·-
blémům I1ozvoje dálkového průzkumu Země jsou
navrhována vlád,ě ČSSR konkrétní opatření.
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Obrazová korelace - metoda
automatizovaného vlícování digitálních
snímků

Přesné geometrické transformace digitálně zpracová-
vaných aerokosmických materiálů nelze obvykle pro-
vádět bez znalosti přesné polohy vlícovacích bodů.
Tuto informaci lze získat manuálně označením polohy
bodu kurzorem na obrazovce grafického displeje.
Atraktivní alternativou tohoto postupu, pro kterou se
vžil název obra2Jová (plošná) korelace, je relativní
určování polohy částí transformovaného a referenč-
ního obrazu na principu maximální podobnosti jejich
obrazových funkcí. Tato metoda se používá zejména
při transformacích typu snímek - snímek, například
pro detekci změn, vzájemné vlícování obrazů poříze-
ných různými senzory atd., je však prostřednictvím
digitální báze podpůrných dat použitelná i pro trans-
formace typu snímek - mapa [12], [14]. Předložený
článek popisuje obecné řešení problému obrazové kore-
lace a obsahuje výčet použitelných algoritmů.

Předpokládejme, že známe přibližnou polohu vlícova-
cích bodů v transformovaném a referenčním snímku.
Analogově by bylo možné zajistit vlícování odpovída-
jících si bodů translací, rotací a změnou měřítka jejich
obrazových okolí. Při digitálním zpracování se tento
postup modifikuje do tří etap: předběžné zpracování
(předzpracování), geometrické korekce a vlastní kore-
lace (obr. 1).
Předzpracování obrazového okolí vlícovacích bodů

slouží jednak pro kompenzaci degradace obrazu způ-
sobenou senzorem (šum, smaz), jednak pro konverzí
obrazových funkcí obou snímků do tvaru, kdy si jsou
"co nejpodobnější".
Postup vlícování dvou okolí má obecně 4 stupně

volnosti (2 translace, rotaci a změnu měřítka). To při
praktických aplikacích způsobuje výpočetní těžkosti.
Předběžnou geometrickou korekcí obrazových okolí

Ing. Jiří Poláček.
Geodetický a kartografický podnik

v Praze. n. p.

Výběr vlícovacích bod~ /přibližná poloha/.
stanoveni přibližného transforma~ního modelu

1 _
Předzpracováni okolí /filtrace. gradient. I

normalizace/

IObrazová korelace okolí vlíc. bodO I
I

• ovlivni
změna transforma~ního
modelu přesnoet

korelace?

Obr. 1:Obecné 8chéma geometrické transformace digitální-
ho obrazu

na základě znalosti přibližné polohy vlícovacích
bodů a tedy i přibližného transformačního modelu
lze problém redukovat na určení dvou diferenciálních
posunů okolí pomocí obrazové korelace. Zpřesněním
polohy vlícovacích bodů lze zpřesnit transformační
model, což má zpětnou vazbu na geometrické korekc6
okolí a následnou obrazovou korelaci. Popsaný algorit-
mus iteruje až do okamžiku, kdy poslední změna
transformačního modelu nemá vliv na přesnost kore-
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I Cti,)) = W(i,))--P(i + I,) + 1)1 + lJi'(i + I,j)-P(i,) + 1)1

I~i(i')) -- iF(i -I- 1,))- F(i -- ;:,j)~~(i,)-~~) - P(i,) - 1)[

i 1 1
a I 0(1:,)) - k ~:-1 l~l [FU.j) P(i + k,) --:-Z)i

------4. -----I--(:(;~;~f~i~)-F(i- 1,))1 + lF(i,)) -P(i + 1,))\ + lF(i,)) - P(i,) - 1)1 +
I F(i.))--F(i,) -I)i] +p,[[F(i,j)-P(i-I,)-I)i-;-

- F(i,)) -F(i J,)-I)[ -1- iF(i,))-P(i--I,) + I)i +
I ,F(i.)) -FU 1.)+1)11

tG(i,:,~-~~ -b~-IF(i,))-P(i + kd,j + Zd)1
i,iEO l.:~-1 1---1

kde P( i, j)
G(i,j)
P"P.
d
O

je původní obrazová funkce (v bodě i, j)
je gradientní obrazová funkce
kladná čísla označující váhy směrů pro výpočet gradientu (obvykle p, = 3, P2 = 2)
přirozené číslo označující "skok"
okolí bodu i, j

lace, Tento definitivní transformační model je použit
pro vlastní geometrickou transformaci celého obrazu
(snímku),

Nutnost této etapy vyplývá z faktu, žc obrazové funk-
ce transformovaného a referenčního obrazu nejsou
shodné, Z hlediska korelovatclnosti jsou často původní
obrazové funkcc nepoužitelné. .Jejich podobnost
kolísá v závislosti na druhu zpracovávaných matC'riálů,
protože odrazivost různých částí povrchu Země se
mění mimo jiné v závislosti na ročním období a na
vlnové délcc odraženého nebo emitovaného zářoení.
Tyto změny jsou nositelem významné informace pro
klasifikaci a interpretaci obsahu snímků, ale při auto-
matizaci jejich vlícování působí těžkosti, Z obr. 2 je
zřejmé, že např, 5. a 4, kanál multispektrálního snímku
jsou si "mnohem podobnější" než 6, a 4. kanál. To se
zřejmě odrazí i v korelovatelnosti obou obrazil.
Většina algoritmů předzpracování pro digitální

obrazovou korelaci je proto založena na detekci hran
obrazové funkce, l\ejvýznamnčjší skupinu metod de-

tekce hran představují vzhledem k efektivitě výpočtu
metody, založené na gradientu obrazové funkce,
Některé z nich jsou uvedeny v tabulce 1. Na obr. 2
jsou zobrazeny ukázky předzpraeování snímků meto-
dou 1 z tab. 1 (tzv. Robertsův gradient).

Nevýhodou gradientní operace je, že obvykle působí
jako nelineární vysokofrekvenční filtr, protože kromě
hran obrazu zvýrazňuje i jeho šum, který působí
ncpříznivě při zjišťování podobnosti pi'°edzpracovaných
obrazů, Proto gradientnímu zpracování obrazu obvykle
předchází shlazení obrazové funkce. Jednou z možných
metod předzpracování je nízkofrekvenční nebo pás-
mová lineární filtrace, .Můžebýt prováděna v prostoro-
vé nebo frekvenční oblasti. Optimální selektivní filtr
se stanoví na základě frekvenční charakteristiky obrazu
v tzv. energctiekém spektru [9], které vyjadřujerepre-
zentaei obrazové funkce v ortogonálním systému dvou-
rozměrných bázových funkcí. Kejčastěji se pro tyto
účely používá tzv. rychlá diskrétní Fourierova trans-
formace, přehled různých integrálních transformací
a jejich použití pE digitální filtraci obrazu obsahuje
např, [3].

Obr. 2: Ukázky okének pro korelaci rnultispektrálních snímkli, nahoře - plwodní obraz.
dole - obraz předzporacovaný gradientem, zleva -1.,3.,4.,5. a 6. kanál
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Obvyklou finální operací etapy předzpracování je
normalizace obou korelovaných obrazů. Vychází
z v praxi obvykle přibližně splněného předpokladu, že
statistické rozdělení denzity obou předzpracovaných
obrazů, vyjádřené v empirické formě pomocí histo-
gramu, patří do stejné rodiny rozdělení, normalizací
se jim přisuzují stejné parametry. Exaktní normalizace
se provádí převedením obrazů na stejnou střední hod-
~otu a rozptyl. Přibližné metody kvantování stejných
mtervalů nebo kvantování stejné pravděpodobnosti,
popsané v [5] se s výhodou používají při současném
snížení počtu kvantových hladin obrazu. Ne všechny
podobnostní míry vyžadují úplnou normalizaci (odst.
5).
Další významnou otázkou předzpracování je počet

úrovní kvantování předzpracovaného obrazu. Zdánlivě
je tento problém jasný. Korelace je tím přesnější, čím
podobnější jsou si po předzpracování obě obrazové
funkce a čím větší množství informace o nich máme.
Toto množství informace závisí na počtu úrovní kvan-
tování obrazů a velikosti okolí korelovaného bodu.
Pro dosažení stejné přesnosti korelace musí být např.
binárně kvantovaná okolí 72 X větší než ta, která jsou
kvantována na 256 úrovní [10]. Protože v aplikacích
pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země má být
okénko korelace co nejmenší, nejsou pro tyto aplikace
binárně kvantované vstupy vhodné. Jiná situace
nastává při korelaci silně degradovaných obrazů, jako
např. radarových záznamů s optickými záznamy.
I předzpracované obrazové funkce jsou natolik roz-
dílné, že víceúrovňové kvantování nepřináší podstat-
nou informaci navíc. Pro tyto aplikace se používá
obvykle binárního kvantování a speciálních, dosti
složitých algoritmů nalezení hran obrazu [11].

4. Princip výpoětu plošné korelace

Pro spojité obrazové funkce definované na oblasti O
je plošná korelace definována jako

kde F(~, 17)= IfPo J J f(x + ~,y + 17)dx dy
o

G = IfPo f f g(x, y) dx dy
o

Po je plocha oblasti O
f(x, y), g(x, y) jsou obrazové funkce transformova-

ného a referenčního snímku
r(~, 17)je korelační funkce odpovídající vektoru

translace (~, 17)'

Praktické řešení digitální obrazové korelace spočívá
ve zjišťování podobnosti diskrétních obrazových
funkcí (matic) zvolených částí referenčního a transfor-
movaného obrazu. Z jednoho snímku (např. transfor-
movaného) se vybere čtvercová obrazová submatice
velikosti M X M obrazových prvků (vyhledávací
oblast) představující okolí vlícovacího bodu, z druhého
(referenčního) odpovídající submatici velikosti N X N
(M >N), kterou nazveme okénko (obr. 3). Podobnost
libovolné submatice N X N vyhledávací oblasti
a okénka (tuto dvojici nazveme okenní pár) můžeme
porovnávat některou z podobnostních měr, uvedených
v odstavci 5. Její číselnou hodnotu pro daný okenní
pár nazveme podobnostní koeficient. Podobnostní
koeficienty pro všechny možné okenní páry lze sestavit
do tzv. korelační matice o velikosti (M - N + 1) X
X (M - N + 1). Globální maximum (u některých
algoritmů minimum) v korelační matici (obr. 4) před-
stavuje nejlepší souhlas obou obrazů. Okenní pár
s maximálním (minimálním) podobnostním koeficien-
tem odpovídá přesnému lokálnímu vlícování obou
obrazů a souřadnice jeho vektoru translace jsou ekvi-
valentem horizontální a vertikální paralaxy ve stereo-
fotogrammetrii.
Podmínkou tohoto postupu je, že okénko a vyhledá-

vací .oblast byly již vzájemně předběžně na sebe geo-
metTIcky ztransformovány [16], takže zjišťování po-
dobnosti se omezí na posun okénka po vyhledávací
oblasti.
Jak je vidět z obr. 3, činí maximální možný posun

okénka ze základní polohy ±(M - N + 1) af2, kde
a je velikost obrazového prvku. To je maximální chyba,
se kterou je možné zadat přibližné souřadnice okénka
a vyhledávací oblasti, aby byl ještě extrém v korelační
matici zachycen. Například pro snímek digitalizovaný
rastrem 25 /-lm, rozměry vyhledávací oblasti M = 128
a okénka N = 64 činí maximální možný posun cca
0,8 mm.
Vektor translace odpovídající extrému v korelační

matici má (vyjádřeno v obrazových prvcích -
pixlech) celočíselné souřadnice. Pro zvýšení přesnosti
vlícování se často ještě poloha extrému v korelační
matici interpoluje. Obvykle se postupuje tak, že
okolí extrému se nahradí nějakým hladkým povrchem
podle metody nejmenších čtverců (polynomem 2.
nebo 3. stupně, kuželem s eliptickou základnou apod.)
a najde se extrém náhradního povrchu. To zpětně
zvyšuje nároky na přesnost přibližných souřadnic,

f f (f(x + ~,y + 17)- F(~, 17))(g(x, y) - G) dx dy

r(~, 17) = o(fj (f(x + ~,y + 17)- F(~, 17))2dx dy fj (g(x, y) - G)2 dx dyr2
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neboť při použití interpolační metody nesmí extrém
nastat na kraji nebo i v jisté vzdálenosti od kraje
korelační matice (podle velikosti okolí pro interpo-
laci).

Různé algoritmy výpočtu podobnostních koeficientů
nabízejí různé stupně přesnosti vlícování a hospodár-
nosti výpočtu [4], [6], [7]. Lze je rozdělit na více-
úrovňové, binární a smíšené. Víceúrovňové korelační
algoritmy pracují s obrazy kvantovanými do n úrovní
(n > 2), binární algoritmy s binárně kvantovanými
obrazy (n = 2) a smíšené s jedním obrazem kvantova-
ným binárně a druhým víceúrovňově. Pro stanovení
podobnostního koeficientu okenního páru lze použít
některou z dále uvedených podobnostních měr.

V následujícím textu se používá toto označení:
r podobnostní koeficient
Xi, i,Yi. ihodnoty korelovaných obrazových matic v bo-

dě i, j okenního páru
N velikost okénka
(k, Z) vektor translace

5.1 Víceúrovňová korelace

První skupina metod je založena na korelačním prin-
cipu, při kterém se obrazové matice porovnávají ze
statistického hlediska. výpočty jsou založeny na maxi-
malizaci koeficientu výběrové korelace:

r(k, Z) = 8"y(k, Z)
V8"x8yy (k, Z)

I N N

8xy(k, Z)= N2 -I i~l j~l (Xi. i - X). (Yi+k.i+l- Y(k, Z)

I N N

8"" = N2 _ I i~l i~l (Xi. i - X)2

I N N
8yy(k, Z) = --- ~ ~ (Yi+k.i+l - Y(k, Z))2

N2 -I i~l i=l

I N N

Y(k, Z) = N2 ~~1 i~l Yi+k. i+l

Podstatného zrychlení výpočtu se dosáhne předběž-
nou normalizací dat na stejnou střední hodnotu (spe-
ciálně X = 0, Y = O). Byla-li data navíc normalizo-
vána i na stejné rozptyly (8"" = 8w)' dostáváme výraz
pro tzv. semi-normalizovaný korelační koeficient

8xu(k, Z)
r(k,Z) = ---

8""

N N
~ ~ Xi. i Yi+k.i+!
i~lj~l

N N
~ ~xL
i= 1 j~ 1

Jako podobnostní míru lze použít i kovarianci 8XY'

což je nenormalizovaný korelační koeficient. Při vy-
rovnaném šumu a kontrastu obrazu v okolí vlícovacího
bodu dává obdobné výsledky jako předchozí míry.
Shoda s koeficientem výběrové korelace nastává pro
normované normální rozdělení obrazů (X = Y = O,
8x" = 8yy = I).

Druhá skupina metod používá metrický princip.
Maximální podobnost diskrétních obrazových funkcí
je v tomto případě dána minimem jejich vzdáleností.
Nejpoužívanější z řady možných definic vzdáleností
jsou zde součet absolutních hodnot rozdílů nebo
kvadrátů rozdílů obrazových matic:

N N
r(k, Z) = ~ ~ !Xi,i - Yi+k. i+d

i~ 1i=l

N N
r(k, Z) = ~ ~ (Xi.i - Yi+k.i+l)2.

i= 1 j= 1

Úspěšné praktické použití těchto měr předpokládá
předběžnou normalizaci obrazových funkcí.

G6pfert [13] doporučuje při korelaci okenního páru
použít následující postup. Dvojice reálných hodnot
obrazových funkcí okenního páru se zobrazí do kom-
plexní oblasti operací

(X, . y. k' ď z) -)- e-ip~Xi.i-Yi+k,j+l) (6)
h]' ~+. J+

r(k, Z) = r f f e-ip(Xi.i-Yt-t,it-l 1]2=
i= 1 j~l

N N ]2
= r ~ ~ cos P(Xi. i - Yi+k, i+l) +

i~lj=l

r N N 1'2+ i~l j~l sin P(Xi. J - Yi+k, Hl)

Optimální odhad parametru P se stanoví jako P =

= 0,5nIV8"" + 8yy. Výhodou uvedené úpravy korelace
s komplexním exponentem je ostřejší gradient korelač-
ní funkce v okolí maxima, navíc není nutné vstupní
soubory normalizovat. Nevýhodou jsou značné časové
nároky na výpočet.
Korelace pomocí Fourierovy transformace je zalo-

žena na Wienerově větě [6], která stanoví, že energe-
tické spektrum S(f) je Fourierovou transformací auto-
korelační funkce 'l{J(r) a naopak:

'l{J(r) = f S(f) érot dt
-00

S(f) = f 'l{J(r) e-jrot dj.
-00

Praktická aplikace pro korelaci dvou obrazů (za před-
pokladu jejich podobnosti) je popsána v [I] a lze ji
stručně vyjádřit vztahem

R = F-l{F(O( F(V)*} (9)

kde R je korelační matice
O, V označují okénko a vyhledávací oblast
F, F-l znamená přímou a ínverzní rychlou Fou-

rierovu transformaci

* označuje operaci komplexního sdružení.
Tato metoda výpočtu je z časového hlediska výhodná
jen tehdy, potřebujeme-li celou korelační matici, nelze
ji použít pro zrychlení výpočtu některou z metod uve-
dených v odstavci 6, navíc vyžaduje normalizovaná
data. Její význam spočívá především v tom, že zachy-
cuje vztah mezi frekvenční charakteristikou korelova-
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Metoda I Název metody Vzorec I Počet ekvivalcntnich opcrnci*)
číslo

I

1 Koeficient výběrové korelace ~~ xi.i·Yi.i 18(M'-N + I)2N2 + 225(.ivI - N + 1)2V 2 2~~ Xi.i ~~ Xi.i

2 Seminormalizovaný 2:~ Xi.i'Yi.i 12(M - N + I)2N" + 25(M - N + 1)"korelační koeficient ~~ Xr.i

3 Kovariance ~~ Xi,i'Yi.i 6Uvl-N + I)"N2
---

4 Součet absolutních
hodnot rozdílů ~~ iX;,i- Yi,ii 4(M-N + I)2N"

5 Součet kvadrátů rozdílů ~~ (x; ,i - Yi.i)2 7(M-N + I)2N"

6 Koeficient korelační
{~~ e-iP(Xi,i -Vi.i)} 2intenzity 454(M -N + I)2N2 + 5I(M - N + 1)2

7 Korelace pomocí Fourierovy
transformace R = F-l{F(O)O F(V)*} 200M2 Iog2M

* Vztahy byly odvo;eny na základě průměrných časových relací za předpokladu hardware-ové aritmetické
jednotky s pohyblivou čárkou, ekvivalentní operací je celočíselné sčítání.

ných obrazů a jejich korelační funkcí, což je významné
jednak pro stanovení optimálního filtru, jednak pro
predikci přesnosti korelace.

Korelace dvou binárně kvantovaných obrazů se
obvykle provádí jako modifikace kovariance, využíva-
jící operaci sčítání místo násobení. Například jsou-li
oba korelované prvky obrazových matic rovny 1,
zvětší se korelační koeficient o 1, jinak zůstává stejný.
Jiný algoritmus přičte +1 při rovnosti obou korelova-
ných prvků (0,0 nebo 1,1), v opačném případě přičte
ke korelačnímu koeficientu -1. Výhodou tohoto postu.
pu je velká rychlost výpočtu, nevýhodou nízká spoleh-
livost pro malá okna [10].
Je-li jeden obraz kvantován binárně a druhý více-

úrovňově, jedná se o tzv. smíšenou nebo Stieltjesovu
korelaci. Výpočet kovariance, obdobně jako u binární
korelace, se provádí sčítáním (odečítáním) víceúrov.
ňově kvantovaného obrazu, který je obvykle normali-
zován na nulovou střední hodnotu. Proto je Stieltje-
sova korelace vypočetně výhodná a je spolehlivější než
binární korelace.

Exaktní výpočet všech členů korelační matice je časově
velmi náročný vzhledem k značnému množství opera-
cí, závisejícímu na velikosti vyhledávací oblasti,
okénka a zvolené metodě výpočtu. Hrubé apriorní
porovnání relativní časové náročnosti výpočtu jed.
notlivých metod obsahuje tabulka 2. Při jejím sesta-
vení se vycházelo z nutného počtu různých druhů
operací, které byly podle průměrné časové náročnosti
převedeny na ekvivalentní operaci sčítání celých čísel.
Konkrétní implementace metod se mohou v relativ-
ních časových nárocích načně lišit v závislosti na typu
počítače a jeho software, použitém programovacím
jazyku, odlišné algoritmizaci úlohy atd.

Metody zrychlení výpočtu jsou vesměs založeny na
faktu, že pro úspěšné určení relativní polohy korelo-
vaných obrazů by stačilo exaktní výpočet podobnost.
ních koeficientů provést pouze v jistém okolí maxima
(minima) korelační matice. Poprvé byla tato myšlenka
použita v sekvenčním algoritmu určení podobnosti
[2]. V každém okenním páru se v náhodném pořadí
sčítají absolutní hodnoty rozdílů (metoda 4, tabulka 2)
odpovídajících si prvků a v každém kroku se součet
Srp) testuje pomocí prahové posloupnosti L(p)

kde p je číslo kroku p = 1, ... , N2. Ze stochastického
hlediska je Srp) náhodná proměnná s exponenciálním
rozdělením a proto se pro L(p) používá tvar

1
L(p) = T e-p/\

kde koeficient A závisí na šumu korelovaných obrazů
a pro jisté typové příklady jej lze určit empiricky [15].
Výpočet pro libovolný okenní pár se ukončí, není-li

splněn test (10) a jako koeficient podobnosti se použije
počet kroků p. Zrychlení výpočtu spočívá v tom, že při
vhodném stanovení prahové posloupnosti se plný po·
čet kroků N2 provede jen v malé oblasti korelační
matice odpovídající správnému vlícování, zatímco ve
většině ostatních okenních párů je výpočet ukončen
již při malém p. Přesné vlícování v okolí maxima se
provede některou z metod 1-6.
Přibližnou polohu maxima korelace lze také rychle

nalézt hierarchickým vlícováním na různé rozlišovací
úrovni [8]. Nulté rozlišovací úrovni odpovídá čtverco-
vý obrazový prvek se stranou o velikosti a, danou digi.
talizací obrazu. Na s-té rozlišovací úrovni se pracuje
s obrazovými prvky velikosti a.2s a lze sestavit (pro
konstantní velikost okénka a vyhledávací oblasti)
pouze (Mj2s - Nj2s + 1)2 okenních párů. Upraveným
sekvenčním algoritmem určení podobnosti [2] se sta·
noví ty okenní páry, ve kterých jsou výsledky korelace
z hlediska nalezení maxima nadějné a pouze v těchto
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Obr. 4a: Ukázka korelační matice 8 vyznačením maxima
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místech se provádí další výpočet na rozlišovací úrovni
(s -I). Algoritmus se ukončí nalezením pravděpo-
dobné polohy maxima na nulté úrovni (k = I, ... , s)
se současným konstatováním, že vlícování na nižší
úrovni nepřinese další zvýšení přesnosti s ohledem na
frekvenční charakteristiku kore10vaných obrazů a po-
měr signálu k šumu. Výhodou hierarchického vlícová-
ní je kromě vysoké rychlosti i vyřešení problému přes-
nosti zadávání přibližné polohy pro vlícování, podle
které lze volit příslušný počet rozlišovacích úrovní.

Obrazová korelace jako metoda automatického vlíco-
vání snímků se stala v posledních 10 letech jedním
z nejvíce zkoumaných problémů v oblasti zpracování
obrazu. Její vývoj se ubírá dvěma hlavními aplikač-
ními směry - automatizace stereofotogrammetrických
úloh a geometrické transformace aerokosmických
materiálů dálkového průzkumu Země. Principiálně
jsou tyto úlohy shodné, praktické aplikace se však liší
ve dvou hlavních bodech:
- nároky na rychlost korelace
- zkreslení korelovaných obrazových funkcí.

Ve stereofotogrammetrické aplikaci jsou (v obvyk-
lých případech) oba obrazy téměř shodné co do radio-
metrických a geometrických vlastností a proto kore-
lace funguje přesně i s jednodušším algoritmem, na
druhé straně velké množství korelovaných bodů (např.
při automatickém vytváření digitálního modelu teré-
nu) vyžaduje značnou rychlost korelace, což lze splnit
jen hardware-ovou implementací korelačních algorit-
mů. Na druhé straně různý stupeň zkreslení korelova-
ných obrazů v dálkovém průzkumu vyvolává potřebu
flexibility algoritmu na různé vstupní podmínky, což
zajistí jen software-ová implementace korelace za
cenu větší časové náročnosti. Další rozvoj výpočetní
techniky, zejména paralelního způsobu výpočtu (pa·
ralelní procesory), dává v blízké budoucnosti naději
na řešení tohoto rozporu a rozšíření aplikační oblasti
digitálního zpracování obrazové informace.
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Československá pomoc pri výchove
kubánskych technických kádrov
pre geodéziu a kartografiu

Jedným za základných predpokladov vozvoja vý-
robného odvetvia socialistického štátu j1e výcho-
va politicky a odborne zdatných kádrov. Táto zá-
sada bola v plnej mier:e uplatnenáaj v českoslo-
vensko •..kubánskej spolupráci v oblasti geodézie a
kartografi,e, v rámci ktorej od roku 1974 účinne
pomáhajú čs. poradcovia pri výchove stredných
technických kádrov na Kube. Oal1ej na geodetic-
kých ,a kartografických praooviskách Ceského
úřadu geodetického a kartografického a Slaven·
ského úradu geodézie a kartografie sú systema-
ticky š~olené kubánske technické kádre v rámci
dlhodobých študijných pobytov a na čs. vysokých
školách technických študujú kubánski študenti od-
bor geodézia a kartografia.
Tentočlánok sa zaoberá jednak histórioučs.-

-kubánskej spolupráce v oblasti geodézie a kar-
tografie a jednak vývojom, doterajšími výsledka·
mi a perspektívou čs. účasti pri budovaní stred-
ného odborného školstva geodéziea kartografie
na Kube a pri výchove vysokoškolských odborní-
kov pre uv,edenú oblasť.

2. Začiatky čs.-kubánskej spolupráce v oblasti geo-
dézie a kartografie

Začiatky čs.-kubánskej spolupráce v oblasti gleo-
dézie a kartografi,e siahajú do roku 1972, kedy
bola podpísaná dohoda o programe spolupráce na
roky 1973-1974 medzi geodetickými službami
(GS) oboch krajín.
Avšak už predtým, od roku lGG3, posobili na

Kube ako prevádzkoví pracovníci i akJo porad co-
viaprví čs. geodeti z roznych rezortov, najmU
v rámci geologického a cukrovarnického priemys-
lu, kde svojou úspešnou prácou práve pri výcho-
ve odborných kádrov sa zaslúžili o neskoršie nad-
viazanie spolupráce na úrovni GS.
Na základe uvedenej dohody začala vysielat ku-

bánska GS teclmikov a odborníka v na študijný
pobyt a stáže do ČSSR, začala sa výmena publiká-
cH a pod. O rozsahu spolupráce tohto druhu sved-
čí skutočnost, že doteraz bolo školených v ČSSR
viac ako 40 kubánskych odborníkov v rámci viac-
mesačných pobytov.
Významným krokom bolo vyslanie čs. delegá-

cie v roku 1974 na Kubu, za účelom prípravy štú-
die o realiz:ácii registr a pOdy (kataster). Na zá-
klade vypracovanej štúdie začali ešte v tom istom
roku posobit na Kube čs. poradcovia pre realizá-
ciu registra pody. Ich posobenie bol o kodifikova·
né ďalšími dohodami na roky 1976-1980 a 1981
až 1985. V súčasnosti posobi na Kube 9 čs. exper-

Ing. Mikuláš Farkaš,
Ing. Alfonz Porvažník,

Havana, Kuba

tov, z ktorých 7 pracuje na budovaní registra pa-
dy a 2 pri výchove kádrov pre gleodéziu a karto-
grafiu.
Doterajšie Výsledky mažeme hodnotit ako dob-

ré. Čitatelia nášho časopisu boli o nich informo-
vaní v [1], [2].

3. Čs. účasť pri budovaní stvedného odborného
školstva geodézie a kartografie

Už uvedená štúdia o realizácii registra pody po-
ukázala na skutočnost, že z'ákladnou podmienkou
na zabezpečovanie realizácie projektu registra po·
dy je výchova a príprava technických kádrov, naj-
ma stredných. Konštatovalo sa, že je potrebné
zvýšit odbornú úroveň stredných technických kád-
rov, vychovávaných v tom čase v rámci tI1Ojroč-
ného stredoškolského štúdia špecializácie "foto-
topografia" (mapovanie leteckou fotogrametriou)
na Instituto Politécnioo "José Martí" v Havane
(stredná priemyselná škola stav:ebná) a Instituto
Politécnico "Alvaro Reynoso" v Matanzase lstred-
ná priemyselná škola pestovania cukrovej trsti-
ny). Preto komplexný program zvyšovania kvali-
fikácie okrem iného pedpokladal vybudovanie
strednej priemyselnej školy geodézie a kartogra-
fie so štvorročnou študijnou dobou, čím sa do-
siahne vyššia technická úroveň a kvalita prác,
samostatnejšie rozhodovanie pracovníkov, ako aj
širšia využitelnost kádrov. Zámer sa začal reali-
zovat v roku 1974 vyslanhn čs. poradcu na odde-
Ienie výchovy kádrov Ústredného riaditerstva ku·
bánskeho ústavu geodézie a kartografie (Institu-
to Cubano dle Geodesia y Cartografía, dalej len
ICGC). Jeho úlohou bolo najm1i:

spolupracovat s kubánskou stré'nou pri vypra-
cúvaní koncepcie štvorročného stredoškolského
štúdia geodézie a kartografie, -
spolupracovat pri vypracllvaní uóebných osnov
jednotlivých predmetov uvedeného štúdia,
vYI=raoovat učebné osnovy pr'8 dvojr.očné den-
né a trojročné večerné štúdium geodézie a kar-
tografie pracovníkov lCGC,
pripraviť a zacvičit prof1eso'fov do výučby led-
notlivých predmetov,
poradenská činnost pri organizovaní praktic-
kých cvičení študentov,
poradenská činnost pri vydávaní učebníc,
pomoc pri organizovaní podnikových odbor-
ných kurzov a školení pre FacovníkJov ICGC.
Prvým konkrétnym výsledkom tejtočinnosti bo-

10 zriad:enie štvorročného štúdia geodézie a kar-
tografie, rozhodnutím ministerky školstva č. 249/
/1979 zo dňa 15. 6. 1979, ako špecialiZJOvaného od·
boru na týchto školách:
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I I Ivšeobecnovzdelávacie prcdmety I základné predmety základné odborné predmety odborné predmety

španielčina natematika technické kreslenie ekonómia, organizácia
dejepis fyzika stavitcfstvo a plánovanie produkcie

základy marxizmu-leninizmu chémia územné plánovanie geodézia

ruština kartografia a polygrafia
I
zememeračské kreslenie

telesná výchova mapovanie
geodetické počtárstvo
fotogrametria
odborná prax

1. Instituto Politécnico "José Martí" V Havane,
2. Instituto Politécnico "Vitali.o Acuňa" V Hava-

ne,
3. 1nstituto Politécnico "Alvaro Reynoso" V Ma-

tanzase,
4. 1nstituto Politécnico "Alvaro Barba" v Cama-

giiey,
5. Instituto Politécnico "Pepito Tey" v Santiago

de Cuba.

Prvá a piata škola je zameraná na stavebníctvo,
druhá na zákla:dný priemyseI a ostatné na pesto-
vani,e cukrovej trstiny.
Súčasne bolo zrušené trojročné štúdium špecia-

lizácie "fototopografia" na 1nstituto Polité,cnico
v Havane a Matanzase.
Prvé ročníky štÚ!dia geodézie a k,artografie boli

otvol'ené na uvedených školách v školskom l'oku
1979-1980. V súčasnosti v prvých troch ročníkoch
studuje vyše 900 študentov, z ktorých vačšina bý·
va v internátoch zriardených pri školách. Štúdium
je zadarmo. Profesori sú sústredení do odborných
katedier (napr. škola v Matanzase má 4 katedry
na odborné predmety špecializácie), ktoré maj ú
vedúceho, a tento :lJOdpov,edáza výučbu pl'edme-
tav patriacich jeho katedr'e. Vedomosti sa hod no-
tia tradičným, tzv. akademickým sposobom. Za tzv.
systematické ~ontrolné skúšky z každého pred-
metu maže študent dosiahnuť maximálne 20 bo-
dov. akrem toho sa konajú 2čiastkiové písomné
skúšky v každom polroku (semestri), Za čo maže
študent dosiahnut: maximálne 30 bodov z každé·
ho predmetu. Za záverečnú skúšku (písomnú i
ústnu) z jednotlivých predmetov v každom škol·
s~om l'oku maž,e získať 50 bodov. Na dostatočný
prospech musí študent získať aspoň 70 bodov
z každého pr'edmetu.
Študenti nosia povinne rovnošatu moderného

strihu. Jej farba je razna podfa odborov štúdia,
napr. technické smery majú hnedozelenú farbu,
zdravotnícke školy fialovú a pod. Stravovanie je
zabezpečené v školských jedálňach. Študenti, kto-
rí bývajú v internáte dosMvajú stravu piiťkrát den-
ne, ostatní trikrát.
Jednotlivé podniky sú priamo zaintel'esované na

získavaní študentov prie jednotlivé typy odborných
škal. Preto vykonávajú rozsiahlu pl'opagačnú kam-
paň medzi mládežou i v dmnoch pionierov, kde
sú zriadené stále výstavy a pracujú záujmové

krúžky, ktoré sú dobre vybavené rozličnými me-
racími prístrojmi, pomackami, ukážkami máp a
podobne.

Čs. poradcovia, podfa rámcových pokynov Mi-
nisterstva školstva Kuby, vypracovali učebné osno-
vy pre všetky odborné predmety, pričom využili
najma skúsenosti stredných priemyselných škal
v ČSSR, ale tiež zohfadnili aj špecifické kubánske
podmienky. Prehfad predmetov a ich l'ozdelenie
je v tabufke 1, kde sú preložené originálne názvy
skupín a názvov pl'edmetov.

Prevažná vačšina všeobecnovzdelávacích a zá-
kladných predmetov tvorí uČ1ebnú náplň I.a II.
ročníka. V siedmom semestri sa delí štúdium na
5 špecializácií: geodézia, kartografia, fotogramet-
ria, illŽinierska geodézia, banské meračstvo.
V poslednom semestri absolvuje študent 12 týždňO-
vú prax v rámci príslušnej špecializáciea diplo-
movú prácu musí vyhotoviť v priebehu osmich
týždňov posledného semestra a obhájiť ju pred
~omisiou.

Doležitým príspevkom k materiálnemu zabez-
peóovaniu štúdia bolo vypracovanie noriem. es.
poradcovia v úzkej spolupráci s kubánskou stra-
nou navrhovali do vybavenia katedier prístroje a
fomacky vyrábané najma v socialistických štá-
toch. V rámci prípravy a zácviku profesorov (obr.
1 a 2) bolo potrebné jednak vysvetliť význam
predmetov, jednak pomáhať ,organizovať praktic-
ké cvičenia z odborných pr,edmetov, ale tiež po-
máhať organizovat: exkurzie do výrobných podni-
kov a pod. 1de tu o dlhodobúčinnosť, ktorá je
vefmi významná na skvalitnenie pr,ác.e školy.

Medzi výdobytky socialistickej sfoločnosti na Ku-
be patrí skutočnosť, že študenti dostávajú aj učeb-
nice zardarmo. 1ch vydávanie riadi Ministerstvo
školstva. Po zriadení štvorročného štúdia sa uká-
zala naliehavá potreba zostaviť pr1e profesorov
bibliografiu vhodnej a jazykovo prístupnej litera-
túry a vykonať prípravy na zostavenie učebnic,
ktoré povodne mali zostaviť kubánski odborníci
do začatia výučby. Aj tu vykonali čs. poradcovia
verký kus práce. Výsledkom je hotový rukopis j'8d-
nej učebnice (v súčasnej dobe v schvafovacom
pokračovaní) a ďalší ru kopiSI je pred dokionče-
ním. a náročnosti úlohy svedčí skutočnosť, že bo-
10 potrebné pI'eštudovať a preložiť vefké množstvo
cudzojazyčnej literatúry.
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4. Perspektívy čs.-kubánskej spoluprác1e pri výcho-
ve kubánskych technických kádrov p~e geodé-
zina kartografiu

Výsledky, doterajšej činnosti mažeme zhrnúť
takto:

holo zria:dené a prospieva štvor~očné stredo·
školské štúdium ako špecializácia v rámci iných
odborov,
základy materiálneho vybavenia špecializácie
boli vytvorené vypracovaním základných ma-
teriálnych noriem,
pripravujú sa učebnice pre jednotlivé predme-
ty st~edoškolského štúdia geodézie a kartogra-
fie na Kube,
v ČSSR sa vyškolilo ročne v priemeDe 5-6 pra-
covníkov z Kuby v rámci študijného pobytu
pre oblasť geodézie a kartografie,
na čs. vysokých školách technických študuj.e
v súčasnej dobe 7 kubánských študentov geo-
déziu a kartografiu.
S prihliadnutím na uvedené výsledky, ako aj

problémy, vidíme ďalšie úlohy čs.-kubánskej spo-
lupráoe v tejto oblasti takto:

pomáhať pri vytvorení samostatnej strednej
priemyselI1Jej školy pre gleodéziu a kartografiu,
čo súvisí s celým radom hospodárskych a or-
ganizačných problémov. Predpokladá sa sú-
strediť do nej všetkých študent,ov z celej kra-
jiny, čo však bude vyžadovať tiež skvalitnenie
vyučujúcich a materiálnej základne;
naďalej venovať pozornosť práci s pr,of,esormi,
ktorá sa má zameriavať najma na praktickú
aplik,áciu prebraného učiva. Súčasne bude po-
trebné aktívne prispievať k tvorbe a skvalitne-
niu učebníc a metodických príručiek, najmií
z odborných pr'8dmetov. Bude to práca I1Jefah-
ká, vzhfadom na relatívne krátkyčas, za ktorý
sa musia učebnice a metodické príručky spra-
covať;
pokračovať vo vysielani kubánskych študentov
do ČSSR na vysokoškolské štúdium geodézie a
kartografie a skvalitniť najma ich jazykovú
prípravu;

vefkým prínosom pre kubánsku geodéziua
kartogr:afiu budú ďalSie študijné pobyty ku-
bánskych technických pracovníkov v CSSR.
O ~ozsahu úloh najma pri budovaní strednej

priemyselnej školy. svedčí skutočnosť, že podfa
spomínanej dohody majú v l'okoch 1981-1985 pa-
sobiť dvaja čs. poradcovia pri výchove kádrov pre
geodéziu a kartografiu na Kube.
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Při sestavování jednoduššího programu pro výpočet
úlohy protínání zpět je utvořen jednoduchý, zcela
nový postup k vyřešení této úlohy.

Na určovaném bodě P máme zaměřenou osnovu směrů
na body 1, 2 a 3, jejichž pravoúhlé souřadnice známe.
Chceme vypočítat pravoúhlé souřadnice bodu P / x, y /
- stanoviska.

Geometrická poučka: "Všechny obvodové úhly Pf!-

slušné danému oblouku kružnice a tětivě jsou shodné,
jejich velikost je rovna polovině velikosti středového
úhlu příslušného k témuž oblouku."

Použité úpravy vzorců:

cos (O( - fJ) = cos O( cos fJ + sin O( sin fJ

cos (O( - 200g) = - cos O(

sin (O( - 200g) = - sin O(

O( = CP1--f!J2 fJ = CP3--f!J1

kde CPi jsou měřené směry

b) poloměry kružnic TI' T2

81.2
2 81•2

T1=-·-=----
sm O( 1sin O(

81•3

2 81.3
T-------

2 - sin fJ - 2 sin fJ

c) pomocný úhel Y

Y = 0"1'2 - 0"1>3- 200g+ O( + fJ =
= (0"1>2- 0"1>3+ O( + fJ) - 200g

d) pomocné úhly Y1' Y2

Y = Y1 + Y2 => Y2 = Y - Y1> Y1 = Y - Y2

TI cos Y2 cos (y - Y1)
-=---=
T2 cos Y1 cos Y1

cos Y cos Y1 + sin Y sin Y1

cos Y1

Ing. Přemysl Klas,
Geodézie, n. p., Opava

TI .
- = cos Y + sm Y tg Y1
T2

TI--- cos Y
T2tgY1 = -----
sin Y

81•2

2 sin iX
tg Y1 =

2 sin fJ--- + cos (0"1.2 - 0"1.3 + iX + fJ)
81.3

- sin (0"1.2 - 0"1.3 + iX + fJ)

smfJ
M1--+ cos K

81.3

-sin K

!i= _~osY1 = cos (y - Y2)

TI cos Y2 cos Y2

cos Y cos Y2 + sin Y sin Y2

cos Y2

T2 •- = cos Y + sm Y tg Y2
T2

T2 "\.3 2 sin iX
--cosy

2 sinfJ 81.2
- cos Y

tg Y2 = TI
sin Y sin Y

81•3
sin fJ = 2T2 = M2; (0"1.2 - 0"1.3 + iX + fJ) = K

potom
sin iX

M2--+ cos K
81.2
-sin K

81.2
81.p = 2v = 2T1 cos Y1 = ----. 2 cos Y1 = Ml cos Y1

2 sin iX

81.3
81.p = 2v = 2T2 cos Y2 = ---. 2 cos Y2 = M2 cos Y22sin fJ

M =~. M =~. K + +fJ1 , 2 , = 0"1.2- 0"1.3 iXsin O( sin fJ
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sm f3
M1--+ cos K

81.3

-sin K

sin ex
M2--+cosK

81•2

-sin K

Jak je z řešení vidět, jde v principu o výpočet směrníku
aLP a vzdálenosti 81.p pro výpočet rajonu z bodu 1 na
bod P. Tento způsob řešení byl testován na mnoha
případech, vždy ve shodě s řešením Cassiniho. Jak je
z postupu vidět, jsou zde, obdobně jako u Cassiniho
řešení, dvě cesty k výpočtu souřadnic bodu P. Samo-
zřejmě, že i zde platí zásada o tzv. "nebezpečné kruž-
nici" - bod P nesmí ležet na kružnici opasné bodům
1,2,3 nebo blízko ní. Výsledný postup je prokazatelně
jednodušší než dosud běžně používané postupy. Jeli-
kož je zde užito základních geometrických pouček
a zásad, je i jednoduché na snadné pochopení. Použitím
tohoto postupu lze v praxi získat větší kapacitní

možnosti, což má vliv hlavně u malých programovatel-
ných kalkulaček, které se dnes běžně používají na
střediskách geodézie, či v jiných institucích geodetic,
kého zaměření.

Lektoroval:
Ooc. Ing. Jiří Malý, CSc.,

katedra geodézie a pozemkových úprav FSv ČVUT
v Praze

Pro další GaKO připravujeme:

DIVIŠ, K.: Tlaková hyster1ese u křemenných gravi-
metrů a její vliv na přesnost tíhových měfení

KRCHO, J.: Náčrt teoretickej koncepcie komplex-
ného digitálJlJehomodelu terénu a jeho niekto·
rých interdisciplinárnych aplikácií

ROULOV Á, Z.: První tituly nových mapových edic
Automapa ČSSR 1: 200000 a Poznáváme Česko-
slovensko 1: 200 000 před vydáním

MĚCHUROV Á, L.: Sociální rozvoj orgánů a organi-
zací ČÚGKv letech 7. pětiletky
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ROZVOJ PRACOVNEJ INICIATívy A SOCIALISTICKÉHO SÚŤAŽENIA

Výsledok súťaže O putovnú Červenú zástavu predsedu SÚGK a Predsedníctva SVOZ,
o Čestné uznanie predsedu SÚGK a Predsedníctva SVOZ,
o Společenské ocenénie vlády ČSSR a ÚRO
a o čestný titul Vzorný pracovník rezortu za rok 1982

Iniciatíva pracujúcich bola v rezorte Slovenského
úradu geodézie a kartografie (SOGK) v roku 1982
orientovaná na hlavné úlohy hospodárskeho plá-
nu a rozpracovaná v spoločnom politic~ororgani-
začnom opatrení SOGK a Slovenského výboru od-
borového zvazu (SVOZ) pracovní~ov štátnych or-
gánov, peňažnictva ,a zahraničního obchodu k roz-
voju iniciatívy pracujúcich.
Výraznou m~evou na plnení úloh vezortu sa po-

dielala rozvinutá iniciativa pracujúcich, zamera-
ná na počesť 65. vývočia V,efkej októbDOVej socia·
listickej revolúcie ,a X. všeodborového zjazdu.
Na aktíve riadinefov, predsedov za KSS, zv

ROH a za SZM dňa 26. 2. 1982 všetky organizácie
rezortu predni1esli uzatvorené socialistické závaz-
ky na rok 1982 a súčasne sa prihlásili do súťaže
o získanie "Červ:enej zástavy predsedu SOGK a
Predsedníctva SVOZ" a o "Čestné uznanie pr1ed-
sedu SOGK aP-SVOZ".
Do socialistickej súťaže sa zapojilo 2615 pra-

covníkov reZJortu, čo je 91,9 % z celkového počtu
sttálych pracovníkov, ktorí uzatvorili 2698 indivi-
duálnych, 220 lmlektívnych a 45 združených so-
cialistických závaz~ov. Konečná hodnota, postup-
ne v priebehu roka, spresnených závazkov pred-
stavovala čiastku 6734 tis. Kčs. Celková hodnota
splnených závazkov bola 9487,3 tis. Kčs, t. j. zá-
vazky boli splnené na 140,8 %. HnuUe brigád so-
cialistickej práce (BSP) sa DOzšírilo a stalo sa pre-
važujúcou formou socialistického súťaženia a pra-
covnej iniciatívy v rezorte. V roku 1982 sa ho
zúčastnilo oelkom 79 kolektivov s počtom 457 pra-
covníkov. Kolektivov, ktorým už boli udelené od-
znaky BSP, je v r,ezorte 104 s poč tom 1649 pra-
covní~ov. Z nohoto počtu 1142 pracovníkom bol
udelený bronzový odznak, 480 pracovníkom strie-
borný odznak a 27 pracovníkom zlatý odznak
BSP.
Na riešení naliehavých technických a organi-

začných problémov pracovalo v roku 1982 v re-
zorte 31 komplexných racionaIizačných brigád
(KRB) s počtom 122 pracovníkovo V priebehu DO-
ka bolo podaných 165 zlepšovacích návrh.ov (ZN),
z ktorých bolo 86 využívaných, s celkovým príno-
som 1437 tis. Kčs. O ďalších ZN sa rozhodne v prie-
behu roku 1983.
Po vyhodnotení socialistickej súťaže v rámci ce·

lého rezortu SOGK za rok 1982 a po schválení
P-SVOZ, boli najlepším oragnizáciám, kolektivom
a jednotlivcom, prepožičané tieto vyznamenania:
1. Putovná Č,erv1ená zástava predsedu SOGK a

P-SVOZ bola udel,ena n. p. Geodézia Bratislava za
najlepšie výsledky v celovezortnej socialistickej

súťaži pre hospodárske organizácie. Tento podnik
socialistický závazok na prekročenie objemu
upravených vlastných výkonov ve výše 1100 tis.
korún splnil a prekročil vo výške 1802 tis. Kčs,
t. j. na 163,8 %. Prekročenie vlastných výkonov
dosiahol zvýšením plánovane] produktivity práce.
Socialistický z:ávazok na zníženie celkových ná-
kladov na 1,- Kčs upravených výkonov vo výške
92 tis. Kčs splnil vo výška 423 tis. Kčs. Zníženie
nákladov dosiahol úsporou na kooperačných ná-
kladoch a vlastnou racionalizačnou činnosťou. Cel-
kove bol oelopodnikový socialistický závaZJok
v hodnote 1510,1 tis. Kčs splnený v hodnote
2663,9 tis. Kčs, čo je plnenie na 176,4 %.
Do Dozvoja pracovnej inicatívya socialistické-

ho súťaž,enia bolo v podniku zapojených 655 pra-
covníkov, t. j. 88 % z počtu stálych pracovníkovo
Prijaté závazky boli splnené a prekrlOčené na pod-
klade 860 individuálnych, 80 kolektívnych a 13
združených závaz~ov. Dobré výsledky iniciativy
pracujúcich v n. p. Geodézia Bratislava sú odra-
zom dobrej masovopolitickej práce, činnosti BSP,
KRB a kolektívov prevádzky socialistickej práce.
2. Čestné uznanie predsedu SOGK a P-SVOZ za

najlepšie výsledky Pťi8 rozpočtové organizácie a
príspevkovú organiz:áciu získala Správa geodézie
a kartografie (SGK) v Bratislave. SGK Bratislava
splnila podi'el socialistickej pracovnej iniciatívy
na rozpočte príjmov z činnosti organizácie oproti
plánu 75 tis. Kčs na 87 tis. Kčs, t. j. na 117 %. Do
socialistickej súťaže boli zapojení vŠletci (64) stá-
li pracovníci, ktorí prijali 64 individuálnych, 14
kolektivnych a 9 združených socialistických zá-
vazlmv. Na ich podklade bol prijatý z.ávawk v hod-
note 410,2 tis. Kčs, ktorý bol splnený v ho'dnote
474 tis. Kčs, t. j. na 116 %. Závazky boli zamerané
na plneni,e úloh, zni~ovanie nákladov, zlepšova-
nie pracovného pvostredia a pod. Dosiahnuté vý-
sl:edky sú odrazom dobrej masovopolitickej práce
SGK Bratislava na všetkých stredis~ách geodézie
(SG) v rámci Západoslov'enského kraja.
3. Spoločenské ocenenie vlády ČSSR a ÚRO -

oc<enenileceloštMneho významu, ktoré podfa uzne-
senia vlády SSR č. 240/1981 sa za príkladné plne-
nie iniciatívy pracujúcich prepožičiava tDom ko-
lektívoma štyrom jednotlivcom rlezortu SOGKk 1.
máju, za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom
roku. Za príkladné plnenie soC'ialistickej iniciati-
vy pracujúcich v roku 1982 z rúk pr1edsedu SOGK
a člena P-SVOZ toto ooenenie prevzali:

Kolektív prevádzky mapovania, n. p., Geodé-
zia, Bratislava, ktorý vedie Ing. Vladimír Pet-
rufák
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Kolektív oddielu inžinierskej geodézie, n. p.,
Geodézia, Prešov, ktorý vedie Ing. Eduard Miš-
kuf
Kolektív oddelenia pre zadávanie a preberanie
geodetických a kartografických prác, SGK
v Bratislave, ktorý vedie Ing. Teodor Halás
Benedit Balogh, vedúci útvaru ekonomiky prá-
ce, n. p., Geodézie, Bratislava
Ing. Anton Blaško, vedúci prevádzky inžinier-
skej geodézie, n. p., Geodézie, Bratislava
Ing. T~bor Javúrek, vedúci SG v Leviciach, SGK
v Bratislave
Ing. Juraj Maňko, ekonomický námest!ník riadi-
tefa, n. p., Geodézie Prešov
4. Vmrný pracovník rezortu - !čestný titul, kto-

rý za vZiorné plnenie Ipracovných p:ovinností a za
príkladné výsledky v socialistickej súťaži v voku
1982 z rúk predsedu SÚGK a člena P-SVOZ pre-
vzali:

TIudmila Benková, fotosadzačka, Slovenská kar-
tografia, n. p., Bratislava
Ing. Lýdia Fašiangová, vedúca oddielu automa-
tlzácie, Geodézia, n. p., Žilina
Ing. Ivan Ištvánffy, vedúci kontrolného útvaru,
SÚGK

Emília Kremelová, vedúca útvaru pne kádrovú
a personálnu prácu, Geodetický ústav, n. p.,
Bratislava
Ing. Juliana Laudová, vedúca automatizačného
strediska, Geodézia, n. p., Bratislava
Ing. Pavel Macúch, vedúci SG v Trenčíne, SGK
v Bratislave
Valéria Proschingerová, samostatný geodet,
Geodézia, n. p., Prešov
Jozef Šuga, vedúci oddelenia zásobovania a
správy, n. p., Geodézia, n. p., Prešov
Ing. Ján Tomaškin, vedúci prevádzky evidencie
nehnutefností (EN), Geodézia, n. p., Zilina
Ing. Ivo Valentovič, vedúci útvaru p!rípravy vý-
roby, Geodézia, n. p., Bratislava
Ing. Michal Valiga, vedúci oddielu EN Sob-
rance, Geodézia, n. p., Prešov.

Ing. Oto Wagner,
SUGK

z PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

V polovině břelzna 1983 byla v Praze uspořádána 9. mezi-
národní výstava audiovizuální techniky INTERKAMERA.
Návštěvníci mohli zhlédnout moderní fotografické pří-
stroje a jejich příslušenství, kinematografické stroje a
zpracovatelská zařízení kinematografických filmů včelt-
ně zařízení pro výrobu filmových kopií, te,levizní tech-
niku a mnoho dalších exponátů, které mají co činit
s komunikací obrazu a zvuku. INTERKAMERA však také
bývá obesílána reprografickým a polygrafickým zaří-
zením a mate1riály. Z tohoto hlediska se pozastavíme
u některých exponátů.
Na INTERKAMEŘE nebyly tentokrát vystaveny mikro-

grafické kamery, ale znovu se objevila jednoduchá re-
produkční zařízení tak, jak je známe z počátků snímko-
vání dokumentů. Zařízení spočívá ze stojanu - tyče
s raménkem pro upe,vnění běžného maloformátového fo-
tografického přístroje a svítidel. S výhodou se používá
při snímkování jednoobjektivových zrcadlovek. Polský
výrobe'k měl na tyči vyznačeny vzdálenosti a velikost
plochy, která se zobrazí na snímku při známých optic-
kých parametre.ch fotografického přístroje.
Na výstavě nebyl předváděn, ale pouze inzerován

kompletní mikrofišový systém pro film šíře 105 mm.
Výrobcem nabízená sestava dílčích přístrojŮ, kame])ou
počínaje a ,automatickou řezačkou fiší :konče, nás Ipře-
svědčuje, že. kompatibilita technologické linky je prvo-
řadým požadavkem účelné produkce..

Ze zpracovatelského zařízení pro účely mikrografie
byl vystavován vyvolávací přístroj Meolab, Merý je vý-
robkem Filmového průmyslu v Praze. Zařízení slouží
ke zpracování černobílých pedorov·aných i neperforo-
vaných filmů šíře 16 a 35 mm, a to v libovolných dél-
kách do 30 m. Filmy se zakládají do denních, světlo-
těsných kazet a zavádějí se do přístroje pomocí zavá-
děcího pásu. Zprac'Ování filmu se děje< při normálním
osvětlení pracoviště. Přístroj má automatizovaný systém
regulace ohře'vu a chlazení, který udržuje zvolené tep-
loty lázní a sušení. Lázně mají 'nuoenou cirkulaci a lze
je regenerovat během provozu přístroje. Rychlost po-
sunu filmu je plynule měnite.lná od 15 do 160 metrů
za hodinu. Přístl10j je' vybaven kontrolní signalizací jed-
notlivých funkcí včetně zařízení pro vizuální kontrolu
zpracovaného filmu.

ElektrografiCké přístroje jsou již na výstavách tak
běžné, že návštěvník si položí otázku, zda jsou ještě vý-
stavním exponátem, nebo patří spolu s psacím strojem
k a:dministrati:vě ivystavovatele. Při bližší prohlidce se
shledáme zpravidla s jistým zlepšením. Podstatně se
změnil vzhled a tvar elektrografického přístroje Gostar 3,
jehož výrobcem je bratislavská Meopta, n. p. Přístroj
má tvar velké krabice, (820 X327X570 mm), kterou je
třeba umístit na stůl. Přístroj tak dostal tvar, jak je ob-
vyklý na světové produkci. Z jeho te,chnických údajů
uvedeme, že je určen na kopírování listových předloh,
časopisů a knih do velilmsti A3. Během jedné mi!lJuty
lze pořídit 15 kopií formátu A4. Lze též zhotovit ofse-
tové matrice formMů A4 a A3.
Z exponátů polygrafických, pokud nebyly též vystave-

ny předtím na EMBAXPRINTu 1983 v Brně, si povšim-
neme zejména opti.ky. Firma Rodenstock nabízela na
INTERKAMEŘE reprodukční objektivy. Pro účely repro-
dukční fotografie je konstruuje jako syme,trické. což
má velký význam při fotografování předloh v původní
velikosti. K základním typům patří čtyřčočkový Apo-Ro-
nar, který má obrazový úhel kolem 40° a dodává se
o ohniskových vzdálenostech v rozpětí od 150 do 1200
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milimetrů. Další druhy těchto objektů jsou šestičočkové,
vycházejí z Gaussova typu a mají již specifické optic-
ké parametry. Zobe,cníme-li technické údaje pro 43 ka-
talogových objektivů, obržíme tyto údaje: Relativní otvor
začíná zpravidla poměrem 1: 9, ale i 1: 16. Veli.kost
mJžných nejmenšíohclolllových otvorů končí ,číslem 45,
64, eventuálně až i 260. Ohniskové vzdálenosti počínají
u délky 150 a končí délkou 1200 mm. Většina objelktivů
má obrazový úhel kolem 40°, max 78°. K těmto čísel-
ným údajům výrobce připojuje grafický záznam přenosu
modulace funkcel, kdel je informace o rozlišovací schop-
nosti.

Pro reprografické účely, kde jsou ve,iké velikostní
rozdíly, jsou konstruovány objektivy nesymetrické, šesti-
čokové, Gaussova typu. Jejich ohniskové vzdálenosti jsou
v rozpětí 28 až 360 mm. Hodí se pro sním kování od
formátu 18X24 mm do 24X30 am.

Na výstavě jsme se setkali i s důležitým matelriálem,
ze kterého se zhotovují prvky optických přístrojů, sa-
motným optickým sklem. Význam optického skla pro
stavbu nejrozmanitějších přístrojů včetně geodetických,
astronomických, fotogrammetrických je nesmkný a ani
v budoucnu ne'ztratí na svém významu. Není bez zajíma-
vosti sledovat seznamy optických skel, jak narůstají
o nové druhy. vývoj nových optických materiálů však
nemusí postupovat tradičními cestami. Výzkumníkům
firmy Schott se podařilo vyvinout jedinelčnou hmotu,
skelnou keramiku, nazvanou Zer'Odur. Hmota se vyzna-
čuje vysokou homogenitou a má prakticky neměřitelnou
tepellnou roztažnost. (Střední koeficient roztažnosti Ci

v pásmu +20oC až 300°C je (0,05 ± 0,10) .1O-6/K.] Skel-
ná keramika se hodí dobře pro zrcadla astronomických
teleskopů, laserovou techniku, alel i pro fotosázecí stro-
je. Dá sel vyrobit v objemu až 8 m3 a lzel ji opracovávat
nejrozmanitějšími způsoby, hladit, leštit a pozrcadlovat.
Výr'Obce podrobně informuje o technických vlastnostech
nového optického materiálu - např. index lomu ne =
= 15442, Abbeovo číslo Ve = 55,9.

Naše pozornost v oblasti fotografických matelriálů se'
zaměřuje na barevné fotomateriály a zvláště na jedno-
duché zhotov'Ování barevných kopií (v souvislosti s dál-
kovým průzkumem Země). Firma Kodak nabízela novou
technologii zhotovování vysoce kvalitních kopií z ba-
revných diapozitivů nebo negativů. Celá technologie je
velmi jednoduchá a využívá se při ní difúzního kopíro-
vání. Je k tomu zapotřebí především spelciální film a
papír. Zařízení pro cellý zpraoovatelský proces není
nikterak náI'Očné a složité. Pozůstává ze zvětšovacího
přístI'Oje (který je ostatně v laboratořích k dispozici]
a přenosové kopírky. Pro zprac'Ování se používá pouze
jeden roztok - 'aktivátor. Kopie je možno zhotovit až
do ve>likosti 20,3X25,4 cm. Postup sestává ze čltyř úko-
nů: Na speciální film se nae,xponuje obr,az z barevného
diapozi:tivu nebo negativu. Potom se film p'Onechá na-
sáknout aktivátorem. V přeal!o~ové kopírce se zhotoví
laminát, a to spojením filmu s papírem. Posledním úko-
nem je stažení filmu z papíru. Na papíru se, objeví ba-
revný obraz.

V polygrafii byla především věnována pozornost zpra-
covatelskému pI10cesu filmů, což vedlo ke konstrukci
vyvolávacích přístI'OjŮ. Tyto přístroje< se ve,lmi osvěd-
čily a jsou dnes nedílnou součástí oddělení re>produkční
fotografie. Zpracovatelský proces fotografiCkého papíru
zůstáv,al belz povšimnutí, ne<boť nebyl pro polygrafii
specifický. Situace se začala měnit s příchodem foto-
sazby, kdel výstupem můžel být kopie na fotografický
papír, a té se např. použije k montáži stránk'Ových před-
loh. PI'Oto jsme< si na výstavě se zájmem tyto přístroje
prohlédli. Připomínají nám svou konstrukcí vyvolávací
přístroje na film. Jednodušší jsou stolového pmvedení,
větší jsou ve tvaru bloku psacího stolu. Zpraoovávají na-
exponovaný papír v listech nebo roli s výkonem "od
suchého k suchému" během tří minut. Velké přístroje
jsou vybaveny stejně jlako jejich předchůdci pro zpra-
cování filmů. Mají nastavite.lnou teplotu lázní (O až 50°C
s termostaticky udržovanou hodnotou '± 0,25 °C), rege-
nerační systém, řiditelný průběh atd.

Výstavu doprovázela také zajímaváapli.kace televiz-
ní techniky k měření ploch, tzv. "televizní planimetr
ETS 730". Televizní planimetr je zařízení, které ve spo-
jení s televizní kame-rou a pomocným monil!orem umož-
ňuje měření ploch kOl1Jtrastních plošných obrazců a před-
mětů. Veilikost plochy lze vyhodnoc'Ovat buď absolutně
tak, že se přístroj kalibruje na známou ve>likost plochy,
nebo relativně, kdy se vyhodnocují odchylky od určité
plochy o21I1ačenéza správnou. Vyhodnoce1ní je digitální
na trojmístném displeji. Použitelnost televizníh'O plani-
metru v jednotlivých prof8isích bude, především záviset
na požadované přesnosti měření a tolerancích. Zatím
jsou k dispozici předběžné údaje. Výrobcem a dodavate-
lem exponátu je Experimentální t8l18lviznístudio střední
průmyslové školy sdělovací techniky v Praze,.
Pražská lNTERKAMERA opět přinesla řadu novinek

z audi:ovizuální techniky. Bylo vítané, že v rámci této
mezinárodní výstavy jsme, měli možnost zhlédnout i ně-
která zařízení a mat8lriály z reprografie a polygrafie.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
GKP v Praze, n. p.

Seminář k realizaci systému
zajišťování geodetických prací
ve výstavbě

Krajský výbor ČSVTS geodézie a kartografie ve spolu·
práci se svými pobočkami v Liberci a Ústí n. L. a s od-
bornou skupínou 1701 - inženýrské geodézie uspořáda-
ly dne 1. března 1983 v Kulturním domě ROH v Ústí
n. L. seminář na téma "Realizace systému zajišťování
geodetických prací ve výstavbě".
Na semináři se sešlo 90 účastníků, většinou odpo.

vědní geodeti a zástupci orgánů a organizací, majících
vztah k výstavbě Severočeského kraje. K jednotlivým
přednáškám byly promítány diagramy a schémata,
znázorňující systém v zajišťování geodetických prací
ve výstavbě. Kromě toho všichni účastníci obdrželi
písemné materiály, především "Metodické pokyny",
~teré vydala KGKS Liberec ve spolupráci se SčKNV
Ustí n. L., nebo Geodézie, n. p., Liberec.
Úkolem semináře bylo seznámit nejen odpovědné

geodety, ale i zástupce účastníků výstavby a stavebních
úřadů se systémem zajišťování geodetických prací ve
výstavbě, aplikovaným v Severočeském kraji. Přednáš-
ky byly proto orientovány na výklad některých legisla.
tivních úprava metodických postupů v této oblasti s roz-
borem současného stavu a návrhem na řešení dalších
forem vzájemné spolupráce.
Úvodní slovo pronesl ředitel KGKS Liberec Ing. Vla·

dimír Rodr. Ve svém projevu seznámil účastníky
s úkoly 7. pětiletky v oblasti geodetických prací
a zdůraznil význam práce odpovědných geodetů na vy·
braných stavbách Severočeského kraje. Zároveň ocenil
dobrou spolupráci KGKS s odborem územn!ho pláno-
vání a odborem oblastního plánu SčKNV Ustí n. L.,
při které se podařilo vydat metodický postup zajišťu-
jící funkci odpovědných geodetů na stavbách Severo-
českého kraje.
Hlavní referát, který se vztahoval k základnímu ná-

mětu semináře, přednesl Ing. Vladislav Janeček. Refe·
rát obsahoval podstatné principy systému zajišťování
geodetických prací na výstavbě tak, jak jsou uplatňo-
vány v Severočeském kraji. Kromě toho referát obsa-
hoval i výsledky kontrolních zjištění při koordinačních
schůzkách. na.některýchokresech.

1983/240



Geodetický a kartografický obzor
ročník 29/71, číslo 9/1983 241

Další přednáška byla zamerena na výklad výhlášky
105/81 Sb., především částí, vztahujících se ke geode.
tickým pracím. Tuto _vysoce fundovanou přednášku
přednesl pracovník VUGTK Praha Ing. Václav Brož.
Ostatní přednášky byly zaměřeny na metodiku zpraco·
vávání geodetické dokumentace skutečného provedení,
stavby a geometrických plánů v oblasti bytové výstav.
by (přednesl Ing. Zdeněk Havel) a na geodetické práce
ph výstavbě silniční sítě (přednesl Ing. Zdeněk Škácha).
Na závěr semináře přijali jeho účastníci doporučení

pro další činnost v této oblasti.
Závěrem lze konstatovat, že seminář vzbudil velký

zájem u zástupců stavebních úřadů, účastníků vý-
stavby a odpovědných geodetů z organizací ostatních
resortů, kteř'í se touto formou podrobně seznámili se
systémem zajišťování geodetických prací ve výstavbě
f'everočeského kraje.

Ing. Vladislav Janeček,
KGKS Liberec

KUBÁČKOVÁ, L. - KUBÁČEK, L. - KUKUČA, J.:
Pravdepodobnosť a štatistika v geodézii a geofyzike.
Bratislava, Veda, vydavatelstvo SAV, 1982, 327 s.,
lit. 152, cena 52 Kčs.

(048 )[.528 :519.2J

Pomocí teorie pravděpodobnosti vytváříme matema-
tické modely situací a procesů, jejichž opakování nere-
zultuje do jednoho a vždy téhož výsledku. Vrh mincí
vyúsťuje do dvou možných výsledků, vrh kostkou do
šesti apod. Proces měření v geodézii a v geofyzice má
také takový charakter. Měření hodnoty určité veličiny
modelujeme náhodnou proměnnou. Shodu tohoto mo-
delu se skutečností ověřujeme experimentem a zpraco·
váním jeho výsledků metodami matematické statistiky.
Toto je problematika, k jejímuž zpracování se spojili

bratislavští autoři, jejichž dlouholetá spolupráce přinesla
již mnohé cenné výsledky. Před lety se poprvé na mezi-
národním poli objevil v různých obměnách pojem
"bratislavská škola", a od té doby jsou práce autorů
a jejich spolupracovníků stále častěji oceňovány. Chtěl
bych hned při této příležitosti zdůraznit, že všichni tři
autoři jsou původním vzděláním zeměměřičtí inženýři
a že všichni prošli geodetickou praxí. Jestliže tedy dnes
předkládají odborné veřejnosti knihu, obsahující vrcholy
současné teorie v tomto oboru, mají též jistě na zřeteli
to, čemu se u výzkumných úkolů říká "realizační vý-
stupy".
Pokud jde o matematický aparát, postupovali autoři

velkoryse: předpokládají solidní matematické vzdělání
(na technice) a znalosti současné matematické termino-
logie a symboliky. Při výkladu postupují většinou (až
na kap. 3. a 4.) podle tradičního schématu: definice
- věta - důkaz. Aby však čtenáři alespoň poněkud
usnadnili vstup do problematiky samé, sestavili autoři
úvodní kapitolu "vybrané statě z matematiky", ve
které nás seznamují se základními pojmy z funkcionální
analýzy, lineární algebry, teorie pravděpodobnosti a ma-
tematické statistiky.
Druhá kapitola ukazuje současnou podobu metody

nejmenších čtverců, která je na půdě matematické
statistiky součá'ltí širší disciplíny, a to statistické teorie
odhadu. Odtud také název kapitoly, i když zde jde pouze
o základy této disciplíny, a to ještě se zvláštním důrazem
na metodu nejmenších čtverců, která je nepřekonatelná
i v případě nenormality chyb měření. Naznačuje se

však východisko i pro případy nelineárních algoritmů
nebo případy, kd.\(.chyby nemají gaussovskou distribuci,
a kdy tedy s MNC nevystačíme.

Třetí kapitola je úvodem do matematickostatistické
analýzy souborů naměřených údajů a bude patrně (spo.
lu se 4. kapitolou) geodetům nejblíže. Obsahuje známé
i méně známé testy dobré shody (ověření normality,
Pearsonův, Kolmogorovův a Rényiho test aj.), testy
homogenity (Studentův, Fisherúv a Bartlettův test aj.),
testy pro vybočující údaje a základní poznatky o vari·
anční analýze.

Systematické vlivy na výsledky měření jsou zpraco·
vány ve čtvrté kapitole. Je zde zachován v podstatě
dosavadní přístup k definici, charakteristice, klasifikaci
a eliminaci těchto vlivú. V úvodu této kapitoly je krátká
úvaha o současném stavu problematiky systematických
chyb. Geodetická a geofyzikální měření se realizují
většinou ve složitých fyzikálních podmínkách, které
neodpovídají matematicky definovaným podmínkám
geneze náhodných jevú anebo chyb. Proto musíme v re-
álných podmínkách téměř vždy počítat s existencí též
systematických vlivú, které se projevují současně s ná·
hodnými, a podmiňují závislost mezi úplnými, tj. ná-
hodnými i systematickými chybami. Proto též existu-
jící model distribuce náhodných jevů (Gaussúv zákon),
tvořící základ matematickostatistických metod, nemúže
být v takovýchto případech adekvátní skutečným
podmínkám skladby náhodných elementárních chyb
a rozdělení výsledné chyby. Patří proto uznání odvaze
autorú, kteří se v sousedství brilantních statí typu:
věta - důkaz, pustili na tenký led a pokusili se o nový
přístup k analýze a testování systematických chyb.
Problematika systematických chyb není dosud vyjasně-
na ani ve světové literatuře a není náhoda, že toto úskalí
většina autorú opatrně obchází. Domnívám se však, že
systematické resp. úplné chyby jsou při zpřesňujícím se
měření dnes neméně důležité než chyby náhodné, a so-
lidní základ, podaný ve čtvrté kapitole, může být vý-
chodiskem pro další práci na vybudování matematicko-
statistického aparátu.

V páté kapitole jsou uvedeny základní pojmy a po-
znatky z teorie plánování experimentu. Začátky této
teorie na púdě geodézie jsou známy pod názvem
Schreiberova věta, podle které se při předem daném
součtu vah všech měření hledá nejpříznivější rozdělení
vah na jednotlivé měřené veličiny, aby se splnila pod-
mínka QF = [qFF] = min. pro určitou funkci vyrov-
naných veličin. Rozvoj této teorie však nastal až v éře
samočinných počítačú, které umožňují její efektivní
použití v geodetické a geofyzikální praxi. V kapitole
jsou uvedeny pouze základní informace z problematiky,
která je šířeji a důkladněji probrána v citované litera-
tuře, pocházející většinou z "bratislavské školy".
Šestá kapitola se zabývá problémem zpracování údajů

získaných měřením plošně rozložených veličin, kdy je
opodstatněná aplikace teorie náhodných funkcí. Jeto
kapitola nejobtížnější (alespoň pro mne byla) a trvalo
dlouho (nakonec jsem se pro jistotu zeptal autorů),
než jsem vyrozuměl, že jde o obecnou teorii, jejímž
speciálním případem je např. kolokace, tedy moderní
a geodety dnes objevov~ná metoda, jejímž opět speciál-
ním případem je MNC. Místo obsahu této kapitoly
uvedu raději výběr z bohatých možností aplikace této
teorie. Jeto především analýza recentních pohybú,
jejich časový vývoj řešený pomocí interpolace resp.
extrapolace, vyšetřování jejich souvislostí s jinými
geofyzikálními a geologickými procesy anebo feno·
mény, např. vyšetřování korelace recentních pohy bú
s gravitačním a geomagnetickým polem a jejich varia·
cemi, seismicitou, hlubinnou stavbou Země, izostází,
elastickými vlastnostmi, elektrickou vodivostí, tepel·
ným tokem a geomorfologií území, na kterém se tyto
pohyby sledují. Dále je to např. studium tíhového pole
Země, určování tvaru Země a jejího vnějšího tíhového
pole atd. Z praktické geodézie je to určování optimálních
hodnot redukcí z vlivu fyzikálního prostředí při měření
vzdáleností, úhlú a pi·evýšení. Již z tohoto zkráceného
výčtu je patrné, že je užitečné nezaleknout se obtížné·
ho textu a pokusit se do něj proniknout. Není to snadné.
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Celá kniha je napsána výtečnou formou. Přesto, že
slovenština není mým mateřským jazykem, oceňoval
jsem výbornou stylistickou úroveň textu, a jestliže
jsem některé pasáže musel číst několikrát, bylo to tím,
že byly pro mne obtížné.
Doporučuji proto v závěru recenze také čtenářúm

GaKO, aby se pokusili o toto "dobrodružství poznání"
a knihu prostudovali. Doporučuji to zejména těm
mladším, protože pro ně bude kniha nejen bližší svým
pojetím, ale bude pro ně též solidním východiskem ke
studiu další literatury tohoto oboru. Protože bez zna-
losti teorie, obsažené v této knize, se záhy neobejdeme,
budeme-li chtít sledovat moderní literaturu tohoto
oboru a budeme-li chtít aplikovat také v ČSSR metody
na mezinárodní úrovni.
Závěrem si dovoluji blahopřát autorúm k dílu, které

znamená závažný vědní přínos v této disciplíně a múže
být chloubou československé vědy na poli mezhárod-
nínl.

Ing. Miloš Oimbálník, OSc.,
GKP v Praze, n. p.

VYKUTIL,J.: Vyšší geodézie. Vydala Kartografie, n. p.,
Praha, 1982, 544 s., 280 obr., zákl. lit. 57, tab. 49, cena
44 Kčs.

Ministerstvo školství ČSR schválilo dne 6. 10. 1981 vy-
sokoš~olskou učebnici, kterou by měl mít ve, své knihov-
ně každý geodet, b81Zohledu na věk, specializaci a funkč-
ní zařazení. Potřebovat ji mfiže každý, protože se ná-
roky na přesnost zvyšují, počítače umožňují zpracovávat
stále I\Ozsáhlejší projekty a s klasickým pojetím tzv. ro-
vinné geodézie již dnes vystačí málokdo. Např. přesné
měření mode,rními dálkoměry 'vyžaduje redukce, při kte-
rých I1Jestačí vědět, že je Země kulatá, ale je zapotřebí
zavádět (u delších stran) např. střední poloměr křivosti
elipsoidu v určitém azimutu a rázem jsme v oblasti, ve
které jsou základní znalosti z oboru vyšší geodézie ne-
zbytné. Takových příkladfi z dnelšní praxel by bylo mož-
nou uvést daleko více. Těm, kteří se nedMe domnívají,
že vyšší geodézii ani v nejmenším nepotřebují, dopo-
ručuji, aby si ji přesto přečetli, a to proto, že je to pros-
tě skvělá kniha. Výběr látky, srozumitelnost a prelciz-
nost výkladu, nádhelrnýčeský jazyk - to vše nemfiže
nechat geodelta Ihoste1jným.
Výběr látky byl takový, aby odpovídal učebním plá-

nfim a osnovám studia vyšší geodézie na českých a slo-
venských vysokých školách.

Část I. (geometrická geodéziel) je nejrozsáhlejší a ob-
sahuje základní poznatky o geometrii zemS!kého rotač-
ního eUpsoidu a náhradní koule, řešení tzv. základních
geodetických úloh na elipsoidu a na kouli, a to pro
krátké vzdálenosti (pro potřeby triangulacel), střední a
dlouhé vzdálenosti, řešení přesná i přibližná pro ne,-
geode1tické účely. Podrobně se tato část zabývá budo-
váním geodetických polohových základfi od trigonomelt-
rických sítí 1. řádu až po sítě podrobné, od zaměření
sítí pomocí úhlfi a délek až po zpracování těchto sítí
a analýzu jejich přesnosti. Uváděné metody se dnes apli-
kují také při budování úče,lových sítí pro sledování po-
hybfi zemské kfiry, u městských sítí a v inženýrské geo-
dézii. Dále jsou uvedeny meltodytrojrozměrné ge.odézie
a informace o světovém geodetickém systému. Zvláštní
oddíl je věnován velmi přesné nivelaci, přístrojfim, mě-
ření, zpracování a analýze přesnosti.

Část II. (astronomická geodézie) se :zabývá budová-
ním astronomicko-geodeltických sítí a problémfim s tím
souvisejícím: astronomicko-geodetickým tížnicovým od-
chylkám, Laplaceovým azimutfim, astronomické nivelaci,

topografickým a izostatickým korekcím tížnicových od-
chylek. Přehledně jsou uvedeny me'tody vyrovnání roz-
sáhlých AGS [Helmert, Bowie, Krasovský) a určení výš-
ky geoidu, dále určování parametrfi zemského elipsoidu
obloukovou a plošnou m6itodou - od historických elip-
soidfi Besselova a Hayfordova až po "referenční systém
1980". Ukázkou vyprávěčského mistrovství jel stručná
historie starých stupňových měření.

Část III. (gravimetrická geodézie) nejprvel vysvětluje
některé základní pojmy z gravimeltriel, jako jsou tíže,
tíhové zrychlení, tíhový potenciál, hladinové plochy,
normální a skutečné tíhové zrychle'ní a tíhové anomálie.
Poté jsou poznatky z gravimetriel použity pro objasnění
teorie výšek od geopotenciálních kát až po principy teo-
rie Moloděnského. Tuto část uzavírá gravimetrický geoid
a gravim6itrickétížnicové odchylky a jejich využití v geo-
dézii až po astronomicko-gravimetrickou nivellaci.

Část IV. [základní geode:tické sítě na území ČSSR)
seznamuje čtenáře s historií čs. geodetických základfi
a současným stavem polohových i výškových systémfi
v ČSSR.
Publikaci uzavírají některé v geodézii užívané mate-

matické konstanty a vzorce, dále litelratura a obsáhlý
rejstřík osobní i věcný.
Vím, že recenze má také poukázat na nedostatky kni-

hy, ale prostě žádné nevidím. Kniha je po všech strán-
kách dokonalá a splňuje to, co se od učebnice žádá přel.-
dervším: obsahuje všechny informace, které jsou základ-
ní ve vyšší geodézii, výklad je srozumitelný všem, kteří
mají základní vědomosti z geodéziei a matematiky, a ob-
sah je na úl'Ovni současných poznatkfi v tomto oboru.
Bez nadsázky možno říci, že kniha je vynikajícíma oje-
dinělým vzorem pro vŠ6ichny, kdo chtějí geodetické učeb-
nice nebo skript a psát.
Recenze má končit doporučením pro zájemce, ale

toho snad není zapotřebí. Raději bych na závěr vřele
poděkoval profesoru VykutUovi za vše,chny, ktelří budou
jeho knihu číst.

Ing. Miloš Cžmbálník, CSc.,
GKP v Praze, n. p.

[331.881:329.15 (437)]: 528-05 (437.162)

Na středisku geodézie v Chomutově pracuje již několik
let naše ZO SSM.
Ve své činnosti jsme se zaměřili na úkoly technického
rozvoje a na zabezpečování výrobních úkolů, a to přede-
vším na uplatňování nových progresivních pracovních
postupů, osvojení nové techniky, zkvalitnění služeb
obyvatelstvu a zkracování termínú zakázek, plnění vý-
konových norem na 112 % a dokončování zakázek
v optimální kvalitě (kvalita nebyla v průběhu roku
horší než 6,0). Nepovšimnuta nezústala ani otázka
úspor materiálu a energie. Na tyto všechny úkoly jsme
měli a máme zaměřeny osobní socialistické závazky
a na základě těchto závazků se naše ZO přihlásila do
podnikové soutěže "Rudý karafiát".
Do této soutěže však spadá i mimopracovní, kulturní

a politickovýchovná činnost. Jsme mladí, je nám blízká
hudba i pohyb, pořádáme akce, které nám toto vše
přinášejí. Všichni členové se zapojili do plavání, volej-
balu, soudružky z naší organi:mce pak do džezgymnasti-
ky. Organizujeme návštěvy divadel, koncertů i účast na
různých sportovních akcích. Pro děti našich zaměstnan-
ců byly uspořádány dvě akce, a to maškarní bál a .ak~e
k MDD. Podílíme se i na všech akcích, které orgamzuJe
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OV SSM. Zajistili jsme pomoc při stanovení výměry
plochy k soutěži ,,0 zlatou kosu", v okresní soutěži
"Mléko teče z luk". Odevzdali jsme 23 q sena a naše
ZO byla OV SSM vyhodnocena na 1. místě. Zúčastnili
jsme se i řady dalších brigád a výtěžek jsme věnovali
na fond solidarity.
V oblasti politickovýchovné se naši členové zúčast-

ňují různých školení po stranické, odborné a svazácké
linii. Vybraní členové absolvovali čtyřtýdenní kurs
v KPŠ pro předsedy ZO SSM a kádrové rezervy, další
pak navštěvují 2. ročník dvouleté večerní školy pro
mladé odboráře. Vedle aktivní účasti ve svazácké a od-
borové práci členové ZO pracují ve složkách NF, ze-
jména v pionýrské organizaci a v tělovýchově.
Za trvale projevovanou aktivitu byla nejen jednotliv-

cům, ale celé ZO SSM přiznána řada uznání, a to nejen
naším podnikem, ale i OV SS~, KV SSM i složkami
Národní fronty. Jsou to např. "Cestné uznání OV SSM"
v Chomutově s finančním příspěvkem, diplom OV SSM
za 1. místo v akci "Mléko teče z luk", Čestné uznání KV
ČSTV za obětavou trenérskou práci naší členky s.
Tačovské. Na celopodnikové konferenci ROH Geodézie,
n. p., Liberec v únoru letošního roku bylo našemu ko-
lektivu uděleno čestné uznání "Rudý karafiát" za trvale
projevovanou aktivitu.
Tyto pocty nás zavazují k ještě vyššímu úsilí při

plnění vlastních výrobních úkolů i k další vysoké akti-
vitě na politickém i kulturním dění naší základní orga-
nizace. A touto cestou chceme podpořit mírovou poli.
tiku naší strany i vlády.

Za kolektiv mladých BG Ohomutov:
Jana Čápová

Dňa 9.6. 1983 oslávil svoju šesťdesiatku jeden z našich
popredných geodetov - odborníkov v inžinierskej
geodézii doc. Ing. Peter Marčák, CSc., vedúci vedecký
pracovník Geodézie, n. p., Prešov.
Narodil sa v Starej :Cubovni. Gymnázium absolvoval

v roku 1946 v Kežmarku a zememeračské inžinierstvo
na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave
(SVŠT) v roku 1951. Najskór pósobil na Výskumnom
ústave stavebníctva (teraz Výskumný ústav inžinier-
s~ych stavieb) v Bratislave (1952-1960), potom na
Ustave te6rie merania SAV (teraz Ústav merania
a meracej techniky) v Bratislave (1961-1970).a na
Výskumnom ústave geodézie a kartografie (VUGK)
v Bratislave (1970-1981). Od roku 1982 je pracovní-
kom n. p. Geodézia Prešov - pracovisko Stará :Cu-
bovňa. V roku 1960 obhájil vedeckú hodnosť kandidá·
ta technických vied a v roku 1969 bol na základe habi-
litačného pokračovania na Stavebnej fakulte (SvF)
SVŠT menovaný docentom odboru geodézia.
S jubilantovým menom sú spojené geodetické mera·

nia posunov na početných čs. priehradách. Osobitnú
zmienku si zasluhujú jeho merania na Oravskej prie-
hrade, prvé svojho druhu na Slovensku, pre ktoré
nebolo vtedy u nás vzoru ani skúseností. Tieto práce
P. Marčáka, majúce priekopnícky charakter, pozi-
tívne ovplyvnili ďalší vývoj merania na našich prie-
hradách a získali uznanie a ocenenie i v zahraničí.
Významné miesto mu patrí aj v oblasti výskumu

súčasnej dynamiky zemského povrchu geodetickými
metódami na Slovensku. Týmto ot:í-zkam sa s pracov-
ným kolektívom venoval na VUGK a pričinil sa
o vedecké výsledky a dobré meno tohoto ústavu u nás
i v zahraničí.

Doc. Marčák, CSc., obohatil svojimi prácami inži-
niersku ~eodéziu, menovite špeciálnu oblasť merania
posunov stavieb a geodynamiku. Je autorom metódy
skúmania stálosti pevných bodov a aproximácie re-
ferenčného vertikálneho systému na určovanie posunov
stavieb, ktorá sa použila aj pri sledovaní recentných
tektonických pohyb ov zemského povrchu a pozitívne
bola prijatá aj v zahraničí.
Výsledky svojich vedeckovýskumných prác publi-

koval ako spoluautor knihy "N ové metódy merania na
priehradách" (Bratislava, SAV 1959) a v takmer 70
póvodných vedeckýcg. a odborných prácach (niektoré
v spoluautorstve) v CSSR i v zahraničí. Okrem toho
uverejnil tri desiatky ďalších prác a recenzií. Úspešne
referoval na viacerých domácich (20) a medzinárod-
ných (15) konferenciách a symp6ziách. Početné citácie
a ohlasy jeho prác nájdeme v našej i zahraničnej lite-
ratúre. Ext~rne prednášal na Vysokej škole dopravy
a spojov v Ziline a na postgraduálnom štúdiu odboru
geodézia a kartografia SvF SVŠT. Ako školitef vycho-
val 8 vedeckých pracovníkovo
Pod jeho vedením boli úspešne usporiadané prvé

podujatia u nás. Tak stál v čel!::prípravného výboru
prvej celoštátnej konferencie CSVTS o inžinierskej
geodézii so zahraničnou účasťou (Bratislava 1957),
prvého celoštátneho symp6zia o meraní posunov
stavieb (Smolenice 1961), ako aj prvého medzinárod-
ného symp6zia pracovnej skupihy 3.2 KAGP na
Slovensku o recentných pohy boch na geodynamických
polyg6nov (Smolenice 1974).
Nemožno nespomenúť jeho aktívnu činnosť v KSS

a v spoločenských
v
organizáciách. Záslužná je jeho

činnosť najma v CSVTS. Bol jedným z hlavných
iniciátorov založenia odbornej skupiny (OS) inžinier-
skej geodézie v Bratislave (1957), ktorá položila
základy na vytvorenie celoštátnej OS geodézie a kar-
tografie (19§9) a dnešnej Geodetickg-kartografickej
spoločnosti CSVTS. Za úsilie o rozvoj CSVTS mu bolo
udelené "Cestné uznanie 1. stupňa'~ (1973) a "Pamatná
medaila" k 25. výročiu založenia CSVTS (1981).
Záslužná a obetavá činnosť doc. Marčáka bola

ocenená niekofkými vyznamena~iami. Medzi ne,
okrem už spomenutých, patrí: "Clen kgrešpondent
Spoločnosti pofských geodetov" (1957), "Cestné uzna-
nie za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" (1973)
a "Plaketa 25. výročia vzniku rezortu geodézie a kar-
tografie" (1980).
Pri príležitosti významného životného jubilea oce-

ňujeme záslužnú prácu, ktorú doc. Ing. Peter Marčák,
CSc., vykonal pre rozvoj čs. geodézie a želáme mu vefa
zdravia, nové úspechy v jeho tvorivej práci a spokoj-
nosť v osobnom živote.

Dne 6. srpna 1913 se ve Smržovce u Tanvaldu narodil
Ing. Alfréd Technik, profesor a proděkan fakulty žurna-
listiky University Karlovy. Z mladší zeměměřičské gene-
race málokdo ví, že prof. Technik vystudoval, po matu-
ritě na turnovské reálce v r. 1934, zeměměřické JnZf'-
nýrství na ČVUT v Praze. Již za dob studia na technice
zahájil svoji literární činnost. Od r. 1937. pracoval ex-
terně v Čs. ])ozhlasu, po uzavření vysokých škol ]akr.
jeho zaměstnanec, rozhlasový reportér sledující dělnické
otázky. Za náměty svých reportáží si vybíral tehdy no
obvyklou tematiku.
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Jeho literárně zpracované reportáže "Muži pod Pra·
hou", vydané knižně v r. 1942, si všímají pražských sto-
kařů a krysařů. Při kontrole stavby druhého vinonrad-
ského železničního tunelu vznikají "Barabové", násle-
duje "Mlýn na ponorné řece" a dětem věnované "MaJáky
televize" vzniklé při výstavbě televizní sítě. V té doGa
vzniká při zaměřování vysílače Rimavská Sobota knižk'1
s cikánskou tematikou "Tuláci věčné krve". Kniha "Muži
pod Prahou" byla v roce 1948 zfilmována a tento film ob-
držel na benátském festivalu stříbrnou medaili. V tom-
též roce byla kolektivu Mevro, který vedl, udělena Státní
cena za uvědomělou kolektivní spolupráci a osobitý styl.
"Mlýn na ponorné řece" a později vydaná kniha "Svárov
1870" byly též zfilmovány.

Při své práci rozhlasové a spiStOvatels-kénezapomínal
na obor. Do seriálu "Dějiny lidské práce" zařazuje část
o zaměření dymokurské základny, zpracovanou společrúj
s prof. J. Kloboučkem. V r. 1952 přichází do Spojprojektu,
kde jako vedoucí technického odboru zakládá geodetické
oddělení. V r. 1968 přechází jako tiskový tajemníj{ na
min. spojů a současně externě spolupracuje s tehdejší
fakultou sociálních věd a publicistiky UK. Od r. 19/2
přicháZí na tuto fakultu jako odborný asistent a v r. 197'1
je jmenován profesorem a zastává funkci proděkana až
do svého odchodu do důchodu. Za svoji ilegální činnost
byl vyznamenán vojens'koUlmedailí 1. stupně a medaili
za boj o rozhlas, za uvědomělou činnost reportérskcu
a literární pak "medailí za obětavou práci pl'O sociu-
lismus".

Z GEODETICKÉHO KALENDÁŘE
(červenec, srpen, září)

Výročí 50 let:

28. července 1983 - Ing. Miroslav Šimeček, technický
náměstek ředitele n. p. Geodézie v Opavě, dlouholetý
veřejný a odborářský pracovník, vzorný technický pra-
covník ministerstva národní obrany z roku 1956, [lo,sitel
resortního vyznamenání_"Nejlepší pracovník" CUGK
z roku 1978, držitel "Cestného uznání" rady ONV
v Opavě z roku 1978.

19. srpna 1983 - Ing. Zikmund Ježowicz, vedoucí stře-
diska geodézie v Karvinné n. p.: Geodézie, Opava,
poslanec MěNV v Orlové, dlouholetý veřejný funkcio-
nář, nositel resortního vyznamenání "Nejlepší pracov-
ník" ČÚGK z roku 1972, držitel "Čestného uznání"
ředitele podniku a PV ROH z roku 1973.

21. srpna 1983 - Ing. Miloslav Vaňous, odborný asistent
katedry gcodézie a pozemkových úprav na stavební
fakultě ČVUT v Praze. Po absolvování zeměměřiékého
směru fakulty pracoval v 1. 1957- 1959 v Agroprojektu
Praha v ateliéru doc. Němečka. V r. 1959 přešel na
vysokou školu, kde se hned od počátku začal zabývat
otázkami ochrany půdního fondu na vědeckém základě.
Z tohoto oboru jsou též jeho literární práce. Jeho peda-
gogická práce se vyznačuje pečlivostí a svědomitostí.
Veřejně pracuje v ROH jako vedoucí kolektivu soutě-
žícího o titul "Vzorný socialistický kolektiv" a jako
předseda ZP SČSP. Jeho práce byla odměněna řadou
čestných uznání.

Výročí 55 let:

21. srpna 1983 - Ing. Zdeněk Bervida, rodák z Chotovin
u Tábora. Pracoval v resort!: od r. 1954, po krátkém
působení v n. p. Geometra v Ceských Budějovicích. Pro
své organizační schopnosti a pracovní úspěchy byl jme-
nován do funkce zástupce vedoucího SG v Táboře. Jeho

práce byla oceněna titulem "Nejlepší pracovník ČÚGK".
Bohatá byla jeho činnost veřejná jako soudního znalce
z oboru geodézie a poslance NV. Pro zdravotní potíže
odešel předčasně v r. 1974 do důchodu.

19. září 1983 - Ing. Václav Doležal absolvoval země-
měřické inženýrství na ČVUT v Praze a po krátké
činnosti u n. p. Geometra přešel v r. 1953 do resortu
geodézie, kde pracoval v různých funkcích. Z funkce
vedoucího oddílu spediálních prací v SG v Táboře přešel
do dnešní funkce zástupce vedoucího SG. Je znám jako
velmi aktivní zlepšovatel. Veřejně pracuje v ČSVTS
jako předseda pobočky.

4. august.a 1983 - Ing. Ondrej BoUo. Rodák z Vrbovi€G
nad Rimavicou, dnes Čoasťobce Vefké T,eri,akovce (okn.s
Rimavslká Sobota). Zemeffiier,ač:skéinžinierstvo š!ludoval
na Českom vyso'kom učení technicikom v Prahe. V rokú
1940 nastúpil n.a Inšpektorát kat,astrálneh-o vymeriava-
nia v Mart1ne. Od roku 1942 pDaouje v Bmtislave. Naj-
skol' posobil v Tri.angul.ačnej kancelárii, !kde bol P'1V€-
roený vedením IPrác na budolv,aní pnlohových geodetiC-
kých sietí. Neskol', od rO'ku 1950, pr,a'cov.alna SIOv08ll1skom
zememsračskom a k.artogDafickom ústave, Geodeticlkom,
topografic1kom ,a k1artograficlkom úst.ave, Geode!lickom
ústave (GÚ), K.artogr.afickolffi.a geodetickom fonde a GG,
n. p., kde prešie'! roznymi funkciami od vedúceho odde·
lenia cez vedúeebo odboru, prevádZikového inžilni,er-apo
námestníka ri.adit08f.a.V rolkoch 1945-1947 posobil ako
hOIlJorovanýdocent a prednosta Ústavu vyššej gleodézI8
lliél Slov1enslkej vysokej škole tecrunicke'j v Br·atislave.
Aktívne pracoval v mnohých odborných komisiách 1'0-

:wrtu geodézie a kartografie. Je uznáv,aným zlepšov<3.-
telom a raciOln.a'lizátorolffigeodetických práe. Za.slúžll sa
-o vybudovani,e polohových s1etí .na Slovensku. Tiež má
v,efké zásluhy p,ri budovaní nových činností v r,ezorte
Slovenského úradu geodézie a k,artografie (SÚGK), ako
je gr.avime1tri,aa autom.atizácia geodetických a k.a'rtogra-
fic:kých prác. V súčasnosti ho stretáv.ame na GÚ, n. p.,
kde pracuje ako brigádnik na skrátený pracovný úva-
zok na útvare technickej prípravy a riadenia výroby. Je
nositefom vyznamenaní: "Najlepší pracovník ÚSGK"
(1960), "Priekopník socialistickej práce" (1965), "Čestné
uznanie za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie"
(1973] a "Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK" (1979].

ll. srpna 1983 - Ing. Jan Duhový, v aktivní službě
vedoucí SG v Ostravě. Celou svou pracovní činnost
věnoval svému rodnému městu, kde po absolvování
zeměměř"ckého studia působil v městských službách.
Jeho bohaté zkušenosti z této doby byly výborným
předpokladem k úspěšnému vykonávání služby vedou-
cího SG v aglomeraci s tak rozsáhlou výstavbou.

8. září 1983 - Ing. Karel Dvořák, ředitel techn. odboru
ČÚGK go r. 1974. Vystudoval zeměměřické inženýr-
ství na CVUT v Praze, kde po ukončení studia působil
řadu let. Dále působil v různých pracovištích kat. měřic-
ké služby, v triangulační kaceláři a nakonec věnoval
svoji pozornost reprodukčním metodám. Jako hlavní
inženýr a technický ředitel n. p. Kartografie v Praze
zasloužil se o rozvoj nové techniky v tomto oboru.
Bohatá je jeho činnost publikační, uveďme alespoň
spoluautorství na učebnici "Kartografie" pro_ SPŠZ.
Bohatá je i jeho činnost stranická, veřejná a v CSVTS.
V letech 1974-1975 zastával funkci vedoucího redak-
tora GaKo.

20. září 1983 - Ing. Jiří Skalák, v aktivní službě zastá-
val funkci vedoucího SG v Táboře. Rodák z BCQhyně,
pracoval krátký čas po skončení studií na CVUT
v Praze, v civilní kanceláři odkud přešel do triangulační
kanceláře min. financí. Dále pak působil na různých
pracovištích resortu. Pr::>jeho rotsáhlou praxi a dobré
organizační schopnosti byl v r. 1963 jmenován vedou-
cím SG v Táboře. Za vynikající prá9i byl vyznamenán
jako "Nejlepší pracovník resortu USGK". Bohatá je
i jeho činnost veřejná, zejména v lidosprávě.
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Výročí 75 let:

6. srpna 1983 - Ing. Oldřich Mrázek, v aktivní službě
zastával funkci vedoucího OkrEsního měřického středis-
ka v Bílovci a vedoucího provozu 4 Oblastního ústavu
geodézie a kartografie v Opavě. Dlouholetý stranický
a veřejný funkcionář, nositel re.sortního vyznamenání
"Nejlepší p!acovník rEsortu USGK" z roku 1957
a držitel "Cestného uznání" ředitele podniku a PV
ROH z roku 1974.

23. srpna 1983 - Ing. Vildor Syrovátka, v aktivní
službě vedoucí pracovník a dohlédací úřed!1ík v kat.
měřické službě na Moravě, potom v resortu USGK jako
vedoucí provozu 2, hlavní ekonom a ekonomický ná-
městek OÚGK v Brně. Jeho dlouholeté zkušenosti,
organizační schopnosti a velmi dobré pracovní výsledky
byly ohodnoceny titulem "Nejlepšího pracovníka re-
sortu" v r. 1965. Od r. 1971 žije na odpočinku v Brně.

I. července 1913 - před 70 lety se v Šumburku n. Des-
s!10u narodil Ing. Jan Mošna, CSc., vědecký pracovník
Ustavu pro výzkum ru_dv Praze. Po studiích na vys.
škole speciálních nauk CVUT pracoval na různých pra-
covištích oboru. Získané rozsáhlé zkušenosti plně uplat.
nil při vývoji speciálních měřických metod pro geologické
a hornické účely. Jeho literární činnost u nás i v za·
hraničí byla velmi bohatá. Své poznatky přednášel
v rámci inženýrské geodézie studentům_směru geodézie
a kartografie na stavební fakultě CVUT. (Zemřel
v minulém roce.)

3. července 1908 - před 75 lety se narodil v Brně
Ing. Oldřich Ryšavý. Po praktické činnosti započaté
v r. 1933 u měřického odd. stavebního úřadu města
Brna (nové mapování), věnoval se od r. 1954 výchově
zeměměřického technického dorostu jako profesor
geodetických předmětů na SPŠZ v Brně. Byl obětavým
učitelem a pro výuku žáků vydal přehledná skripta
z geodetického rýsování. (Zemřel 23. února 1981
v Brně.)

8. července 1883 - před 100 lety se narodil v Zurichu
Oswald G. Coradi, budovatel světoznámé firmy Coradi,
založené jeho otcem. Postupem doby vybudoval mo·
derní závod vyrábějící na vysoké technické úrovni
přesné planimetry, koordinátografy a jiná zařízení do·
plněná moderní automatizační technikou a elektroni-
kou. V jeho intencích je závod rozvíjen dále. (Zemřel
8. listopadu 1950).

22. července 1908 - Ing~ Vladimír Šváb. Vystudoval
zeměměř. inženýrství na CVUT v Praze a celou svou
činnost geodeta věnoval službě v resortu. Nejprve pra-
coval na různých místech kat. měřické služby na Slo·
vensku, v Plzni, Pelhřimově, Soběslavi a Domažlicích.
V poválečných letech se zýčastnil osidlovacích prací
a od r. 1954 pracoval na UGK v Plzni jako vedoucí
provozu a P9zději jako techn. nám~stek. V r. 1964
přechází na USGK a v r. 1967 do VUGTK. V r. 1968
pracoval též v zahrnaičí. Významně se podílel na orga·
nizačních zlepšeních administrativy v geodetických pra·
cích. Bohatá byla i jeho činnost veřejná, po zásluze
oceněná řadou uznání. (Zemřel v roce 1981.)

6. srpna 1913 - před 70 lety se n~rodil v Ostravě Ing.
Julius Záwislák. Vystudoval na CVŠT v Brně (1935)
a v praxi prošel řadou organizací, v nichž získal bohaté
zkušenosti na úseku průmyslové geodézie. U Geodézie
n. p. Opava zastával funkci vedoucího útvaru VHS pro

speciální geodetické práce, které pod jeho vedEním byly
prováděny se širokým rozhledem a na vysoké úrovni.
(Zemřel II. prosince 1979 v plném rozkvětu sil.)

12. august,a 1983 - pred 45. ro1kmi bol vládnym nariads-
ním Č. 164 Zb. r,ealizovaný zákon Č. 170 Zb., ktorým sa
zriadila Vysoká šk!ola technická (VŠT) v Košiciach, aho
prvá VŠT na Slovens,ku v období prvej ČSR. P·odfa zi.ikc-
na boli začiatkom študijného rclku 1938/1939 zriadené
3 oddelenia (inžinierskeho st,a,vitefstva kOlnŠltruktívneho
a dop.r.avného; tnžinierskeho stavitefstva v,odohospodár-
skeho a 'kultúrneho; zememeračského ilnžÍJI1ierslvaJ.
Prvým rektorom bol prof. PhDr. Jur HrQllllec (nesři:or
akademik SAV a DrSc.). VŠT svoju činnosť v Koši'ci,ach
pr.akticky ani nezačala. Po olkupácii Košíc posobila krát-
'ko v Marttne, Ikde 5. 12. 1938 zač,ali prvé prednáš1ky aj
pre 16 poslucháčov zememeračskéhJo tnžinierstva. 'v ro-
ku 1939 VŠT prechádza do Bratisllavy a zákonom Č. 1.58
Sl. zb. zo di'ía 25. 7. 1939 sa z,ri,aďuje Slovens,ká vysoké!
škola tlechniclká v Bmtislave (SVŠT] 80 6. odbormi.
Treba po'znamenať, že oddelenie zememe'račského mži-
nierstva bolo ihneď v študijnom rOlku 1939/1940 v rámci
odbo,ru špeciá1Jnych náuk. Vládnym nariadením Č. 1:\0
Zb. zo di'ía 2. 10. 1951 vzntkli z bývalých odde'iení fa-
kulty a oddelelllie z.ememeračského inžtnierstv,a prešlo
do Fakulty inžinierskeho stavi!tefstva a zememcmčstva.
V školslkom roku 1960/1961 vzni'kla Stavebná fakulta
(SvF]. odhor zememeračského inžinierstva dnsMI nový
náZiovOdbor geodézi.a a kartografia a je jedným zo j'.od-
borov na SvF SVŠT.

20. srpna 1978 - před 105 lety se narodil v Lazích
u Olomouce PhDr. Miloslav Valouch, profesor mate-
matiky a fyziky a ředitel Jednoty matematiků a fyziků
československých v Praze. Kromě bohaté publikační
a spolkové činnosti je starší genEraci geodetů a matema-
tiků znám jako autor Sedmimístných logaritmů čísel
(1932, 1950) a Pětimístných tabulek logaritmicko.trigo.

, nometrických, které byly doplněny úče10vými tabul-
kami geodetickými, katastrálními, fyzikálními a astro·
nomickými. Vyšly v 1. 1926-1950 v mnoha vydáních.
(Zemřel H. června 1952 v Praze.)

27. srpna 1878 - před 105 lety se narodil v Kutné Hoře
Ing. Dr. Augustin Semerád, profesor nižší a vyšší geo-
dézie na ČVŠT v Brně, kde působil od r. 1906. Byl
čelným a uznávaným představitelem české geodetické
vědy_a zabýval se zejména fotogrammetrii. ReprEzento.
val CSR po čtyři desetiletí na mnoha mEzinárodních
kongresech. Byl spoluzakladatelem a prvním redakto·
rem našeho prvního odborného českého časopisu Země-
měřický věstník (1913). Bohatá byla jeho publikační
činnost v našich i zahraničních časopisech. Jeho celo-
životní dílo bylo mnohokráte popsáno jak v našich, tak
i v zahraničních odborných časopisech. (Zemřel 28. květ·
na 1962 v Praze.)

28. srpna 1843 - před 140 lety se narodil v Mladé Vožici
Augustin Sedláček, profesor, dějepisec, spisovatel a ge-
nealog. Širší veřejnosti je znám s~ým životním dílem
"Hrady, zámky a tvrze království Ceského". Pro země-
měřiče jsou pozoruhodné jeho "Paměti a doklady o sta-
ročEských mírách a váhách". (Zemřel 15. ledna 1925
v Písku.)

28. srpna 1908 - před 75 lety se narodil v Dalešicích,
okr. Třebíč, Ing. Alois Veselý. Působil nejprve v kat.
měřické službě na Slovensku a na Moravě, později
(v r. 1951) přešel na VUT v Brně jako odborný asistent
prof. A. Štvána. V r. 1960 se vrátil do rEsortní služby
ÚSKG jako vedoucí střediska SG v Moravském Krum-
lově. Po odchodu do důchodu v r. 1969 až do svého
umrtí prováděl speciální geodetické práce při budování
Vodního díla a elektrárny v Dalešicích. Jeho práce se
vždy vyznačovala velkou přesností a dokonalou úpra.
vou. (Zemřel 3. června 1981 v Brně.)

24. září 1958 - před 125 lety se v Burscheidu u Diissel-
dorfu narodil zakladatel moderní stereofotogrammetrie
PHDr. Dr. Ing. h. c. Car! Pulfrich, profesor a vědecký
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spolupracovník závodů Car! Zeiss v Jeně. Jeho vynález
stereokomparátoru v r. 1901 umožnil přesné proměřo-
vání měřických snímků s využitím stereoskopického
principu. Zasloužil se o řadu teoretických a konstrukč-
ních řešení v oboru stereofotorammetrie. (Zemřel 12.
srpna 1927 v Ostseebade Timmensdorferstrand.)

25. září 1893 - před 90 lety se narodil Ing. Bohuslav
Všetička, Dr. techn. in memoriam na VUT v Brně, bri-
gádní generál a velitel dělostřelectva u býv. Zemského
vojenského velitelství v Brně. Byl příslušníkem našeho
obo!u a členem pro II. státní zkoušky zeměměřičské
na CVŠT v Brně. Pro odbojovou činnost za protekto-
rátu byl v r. 1941 zatčen a v koncentračním táboře
PI6tzensee popraven 19. srpna 1942.

1683 - před 300 lety byla v Praze vydána "Knížka
o měrách zemských a wysvětlení q,d kterého času míry
(a měření zemské) w Králowstwí Ceském swůj začátek
mají", významné dílo jednoho z prvních zemských
měřičů českých Šimona Podolskýho z Podolí napsané již
r. 1617. Je to jedinečná památka úrovně dosažené našim
zeměměřictvím v této pohnuté době.

1778 - pred 205. rokmí sa narodil v Malých Chrašťa-
noch, dnes Chrašťany, Matej Husár, zememeoočský d vo-
dohospodársky inžimier. Študova\ v BraUsll,avea na 111-

stitutum Geomet,ricum v Peštt. V Dokoch 1806-1808 bol
hlavným zememerač,om ms'st,a Satu Mare. Potom vteunl
práce mapovacie a práce na regullačných plánoch časU.
rieky Tisy a jej favostranný'ch pdtolkov. Od roku 1823
viedol IDélJpovanieDunaja, ku ktorému spll'acoval l'uka-
pisné mapy. Za tieto práce si získal uz.naníe a zara·
denie medzi najv1ičších zememer8ČiQvUholf'slkav prvej
pol,ovici 19. storočia. Od Dolku1829 p6sobil VIOVeI'klom
Varadíne. Zomrel 10. 3. 1843 v Oradei [RSR].

1783 - před 200 lety vyšlo první vydání knihy známé
všem zeměměřičům starší generace "Logaritmické a jiné,
k použití matematiky zařízené tabulky a vzorce". Tyto

edmimístné tabulky, jejichž autorem byl svobodný pán
Jiří von Vega, se dočkaly mnoha vydání.

1883 - před 100 lety byl vydán zákon č. 83 ř. z. ze dne
23. května 1883 o evidenci kat astru daně pozemkové,
který ukládal udržovat zápisy pozemkového katastru
v souladu se skutečným stavem v přírodě, jakož i se
zápisy ve veřejných knihách. Tomu předcházelo vydání
obecného knihovního zákona č. 95 r. z. ze dne 25. čer-
vence 1871, novelizovaného zákonem č. 82 ř. z. ze dne
23. května 1883 (tedy z téhož roku jako je zákon o evi-
denci katastru). Od této doby byly na okresech budo-
vány samostatné úřady shodně nazvané Evidence ka-
tastru daně pozemkové a s nimi síť evidenčních geo-
metrů. Operáty tehdy založené a za první republiky
udržované podle zák. č. 177/1927 Sb. (katastrálního
zákona) přežily téměř 80 let a při jejich využití byly
nahrazeny novými podle zákona č. 2211964 Sb., o evi·
denci nemovitostí, vyhovujícími socialistické společ-
nosti.

1948 - pred 35. roikmi bDilo sprístupinené veDejnosti
Technické múzeum pre výskum a dolkumentáciu dejín
vady a techniky na Slovensku so sídlom v Košiciach.
[Vzniklo VDolku 1947.] Zbierky sú inštalované v tema·
tických celikDicha:ko expozície, a to banská, ellektru-
techniky, fyziky, hodin, hutníc!ka, chémie, kováčistva, le-
teckých motorov, polytechnická [Aurela Stodolu] a tex-
tilníotva. Osobitná po:Gornosť je venovaná geodézi.i a
kartografii s označením expozícia SamUleliélMikovínyho.

I

1953 - před 30 lety zaniká v Praze vysoká škola spe-
ciálních nauk a její odd. zeměměřičského inženýrství se
čtyřlettm studiem. Současně vznikla v dosavadním
svazkuCVUT fakulta zeměměřičského inženýrství s pěti-
letým studiem ve třech specializacích.
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NAUCNY SLOVNIK I-VII
Sedmidílný slovník, jehož druhé, podstatně přepracované a
aktualizované vydání začalo vycházet téměř po dvaceti letech,
obsahuje abecedně řazená, bohatě ilustrovaná hesla ze všech
oborů technických věd a technologie, a to jak z oborů kla-
sických, tak i z odvětví, která se v současné době rychle roz-
víjejí. Účelem slovníku není vysvětlovat encyklopedickým způ-
sobem celé obory, nýbrž přiblížit čtenářům - technikům i ne-
technikům - jednotlivé pojmy, jak se s nimi ve své práci a
v odborném a jiném tisku setkávají.

Matematika

Fyzika

Chemie

Energetika

Elektrotechnika

Stroj írenství

Stavebnictví

Kosmonautika

Jaderná fyzika a technika

Elektronika

Automatizace

Výpočetní technika

Kybernetika

Sdělovací technika

Televizní technika aj.

Slovník je určen technikům, inženýrům, projektantům, vědec-
kým, výzkumným a vývojovým pracovníkům, pracovníkům
v technických provozech, vynálezcům, zlepšovatelům, studují-
cím vysokých a středních škol technických i širšímu okruhu.
čtenářů s hlubším zájmem o techniku.

Zde odstřihněte a po!l1ete na adresu SNTL - Nakladatelství tec'hni:cké Hteratury, odbytové odděleni,
Spálená 51, 113 02 Praha 1


