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Ing. Jiří Šíma. CSc••
Geodetický ústav, n. p•• Praha

Výsledky a perspektivy
vědeckotechnické spolupráce
geodetických služeb socialistických
států v oblasti inženýrské geodézie

V letech 1976--1980 byla uskutečněna mnohostranná mezinárodní vědeckotechnická
spolupráce geodetických služeb socialistických států [GSSS) při
řešení tématu Č. 5 s názvem "vývoj metod a přístrojů k automatizovanému
provádění inženýrskogeodetických prací". Výzkumný program byl koordinován geodetickou službou PLR a na jeho plnění
se aktivně zúčastnily geodetické služby BLR, ČSSR,
Kuby, MLR, MoLR, NDR, PLR, SSSR a VSR. Pracovní
plán na léta 1976-1980 obsahoval tři dílčí témata,
soustředěná na řešení problematiky
zdokonalení technologií geodetických
a fotogrammetrických
prací v průmyslu a občanské
výsMvbě,
výběru racionálních
technologií automatizované tvorby a údržby tematických map měst velkého měřítka,
vypracování technologií automatizované tvorby
map podzemních vedení.
Průběh řešení byl hodnocen a koordinován na
každoročních pracovních zasedáních představitelů
GSSS k řešení tématu Č. 5 a na pracovních schůzkách odborníků přímo zúčastněných na ř,ešení jednotlivých úkolů.

1. Zdokonalení technologií geodetických a fotogrammetrických prací v průmyslu a občanské
výstavbě
Během čtyřletého období bylo úspěšně vyřešeno
osm etap tohoto dílčího tématu koordinovaného
geodetickou službou PLR. Na základě obsáhlého
dotazníku,' sestaveného koordinátorem, vypracov1aly
zúčastněné geodetické služby odpovědi, umožňující
sestavení souhrnné zprávy o postavení a úrovni inženýrské geodézie v rámci působnosti geodetických služeb jednotlivých
socialistických
států.
Z došlých příspěvků sestavil dále koordinátor katalog technologií a přístrojů pro automatizované
provádění
inženýrskogeodetických
prací
[stav
1978). Zvláštní pozornost odborníků z druhých socialistických států vzbudily zejména tyto technologické postupy:
analytické fotogrammetrické
určení geometrických parametrů vnějšího pláště pozemních stavebních objektů (ČSSR),
velmi přesné měření vertikálních a horizontálních vzdáleností uvnitř stavebních objektů pomocí přístroje BRT 006 a invarové nivelační latě
[PLR},

přístrojové vybavení a postup automatického
kontinuálního měření deformací pozemních stavebních objektů, přehradních
zdí, televizních
věží apod. [NDR),
použití elektroniCkého
tachymetru
EOT 2000
k budování lokálních geodetických sítí, podrobnému měření polohopisu i pro vytyčovací práCP.

[NDR).

Geodetická služba SSSR předložila návrh katalogu technických parametrů nově vyvíjených přístrojů pro geodetické zabezpečení výstavby velmi
progresívního
zaměření. Na pracovních
zasedáních představiteli'l GSSS k řešení tématu Č. 5 byly
lmnstarovány i některé dosavadní negativní rysy
rozvoje inženýrské geodézie v jednotlivých socialistických státech, zejména roztříštěnost vývoje a
výroby speciálních přístrojů a pomůcek a obtížnost unifikace normativních předpisů a teChnologických postupů, vázaných často na odlišné platné
normy v souvisejících oborech [stavebnictví, strojírenství apod.). Velmi přínosná byla poměrně rozsáhlá výměna technických předpisů a výzkumných
zpráv uskutečněná v rámci dvoustranné i mnohostranné mezinárodní
vědeckotechnické
spolupráce GSSS.

2. Výběr racionálních technologií automatizované
tvorby a údržby tematických map měst velkého
měřítka
Koordinátor tohoto dílčího tématu - geodetická
služba MLR - rovněž připravil dotazník k problematice těmatických map měst velkého měřítka, ve
kterém ·zúčastněné GSSS zodpověděly otázky týkající se klasifikace těchto map, způsobu jejich využití, postupů vyhotovení a vydávání, obsahu a přesnosti. Ze souborné zprávy o klasifikaci a obsahu tematických map měst velkého měřítka vyplynula řada závěrfl, z nichž některé naznačovaly perspektivní možnosti vypracování jednotných technologických postupů vyhotovení těchto map, společných
technických parametrů i obsahu, jiné však ukazovaly na dosud značnou rozdílnost v pojetí tematického mapování i jeho vyjadřovacích
prostředků.
S velkým zájmem a jako "vzorové" byly ostatními
geodetickými službami přijaty technologie tvorby
základní mapy závodu [ZMZ) a technické mapy
města [TMM), realizované
v širokém
rozsahu
v ČSSR. Jednotlivé GSSS se podrobněji zabývaly vývojem a zkouškami nových postupů při tvorbě těmatických map měst velkého měřítka:
-

s využitím fotomap
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s využitím letecké stereofotogrammetrie
(NDR),
s využitím přístroje KARTI pro podrobné měření (SSSR).
V prúběhu řešení těchto úloh byla identifikována řada problémú společných s programem řešení tématu č. 2 mnohostranné vědeckotechnické
spolupráce GSSS ("vývoj automatizovaných
systémů
tvorby a obnovy topografických a velkoměřítkových
map"). Bylo doporučeno soustředit v dalším období aktivitu mezinárodní pracovní skupiny pro řešení tématu č. 5 na výzkum činností navazujících
na vyhotovení základních map velkého měřítka, tj.
na dopracování
speciálního
tematického
obsahu
map, evidenci podz1emních vedení a vývoj způsobú
údržby těchto částí mapového díla.
3. Vypracování technologií
map podzemních vedení

antomatizované tvorby

Řešení tohoto dílčího tématu bylo rovněž zahájeno vyhodnocením dotazníku, rozeslaného jednotlivým geodetickým
službám
koordinátorem
(GS
SSSR). Souhrnná zpráva pak poskytla cenné informace o technologické
úrovni a rozsahu účasti
jednotlivých geodetických služeb na vyhledávání a
mapování prúběhu podzemních vedení jako důležité složky tvorby a údržby tématických map měst
a průmyslových závodů ve velkém měřítku. Zvláštní pozornost v celém výzkumném programu i při
jeho průběžném hodnocení na pracovních zasedáních představitelů
GSSS byla věnována probIematice konstrukce a výroby přístrojů a zařízení pro
hledání polohy podzemních elektricky vodivých i
nevodivých vedení a objektů. Ve sledovaném období (1976-1980) byl dokončen vývOj a zahájena výroba
hledače podzemních elektricky vodivých vedení zn. TELMES (MLR),
hledače podzemních elektricky vodivých vedení
zn. IPK 2M (SSSR J,
hledače podzemních elektricky nevodivých vedení zn. EOM (ČSSR).
Československý přístroj EOM byl jako univerzální prostředek k vyhledávání podzemních elektricky
nevodivých objektů různého druhu, tv,aru, velikosti
a hloubky vysoce oceněn odborníky a lze očekávat zájem o jeho dodávky do ost,atních socialistických státll již na počátku 7. pětHetky ČSSR. Zájem
byl rovněž projeven o dodání laserového interferenčního komparátoru LA 3001 vyráběného v n. p.
Metra Blansko.
Geodetická služba SSSR vypracovala návrh jednótných principů automatizace tvorby map podzem.ních vedení s využitím prostředků JSEP. Tento návrh byl po diskusi a doplnění přij1at jako základní
lmncepce pro výzkumné a vývojové práce v dalším období, kdy by stále se rozšiřující báze technických prostředků JSEP mohla pomoci k odstranění dosavadní nekompatibility
systémů automatizovaného zpracování tematických map velkých měřítek (včetně map podzemních vedení, vyvinutých
a též již používaných v praxi některými geodetickými službami socialistických států). Představitelé
GSSS pověření koordinací a řešením tématu č. 5

konstatovali potřebu zákonných opatření k zabezpečení zaměření polohy podzemních vedení všeho
druhu před záhozem a k účinné spolupráci správců
vedení při udržování měřické dokumentace v souladu se skutečností, aby se tak předešlo častým
škodám v různých odvětvích národního hospodářství.

Vědeckotechnická
spolupráce geodetických služeb
socialistických stáHL v oblasti inženýrské geodézie
v následujícím pětiletém období (1981-1985) bezprostředně naváže na dosavadní výsledky a bude
pokračovat v koordinovaném
řešení dosavadních
problémových okruhů. K tomuto cíli byly přijaty
zásady
přesné specifikace dílčích témat a jejich obsahového zúžení,
soustředění aktivity všech účastníků na nejzávažnější úkoly,
zvýšení vzájemné informace a koordinace prací
operativními způsoby,
realizace Většiny výsledků mnohostranné
mezinárodní vědeckotechnické
spolupráce GSSS ještě do roku 1985.
V oblasti vývoje, zdokonalování
a efektivnějšího využívání technických prostředků bude zaměřena pozornost zejména na vývoj série elektronických tachymetrů ríizné přesnosti s vybavením pro
řešení speciálních úloh inženýrské geodézie, stolních kalkulátorů
obdobné funkce a řady speciálních laserových přístrojů a zařízení. K dokonalejší
informovanosti o technických a výkonnostních parametrech
přístrojů a pomůcek pro inženýrskou
geodézii, používaných geodetickými službami socialistických stáHl, bude vyhotoven jejich podrobný
katalog.
Podobně bude v technologické oblasti pnpraven
katalog normativně-technických
dokumentů, dále
bude věnována zvláštní pozornost využití fotogrammetrických metod pro vyhotovení mapových podkladů pro následnou tvorbu tématických map podzemních vedení, při níž má být v rozsáhlé míře
uplatněna automatizace, a to nejen v procesu tvorby, ale i údržby těchto map. Rozvoj průmyslu ve
většině socialistických
států vyžaduje, aby byla
věnována zvýšená pozornost zdokonalení geodetického zabezpečení montáží při výstavbě metalurgických, cementářských
kombinátů a jaderných
elektráren.
Konečně, byla konstato'vána naléhavá
potřeba jednotného a přesného vyjadřování odbornou terminologií. Z iniciativy a za metodického vedení geodetické služby ČSSR bude do roku 1984
vydán výkladový slovník základních termínů z oboru inženýrské geodézie, a to v ruském jazyce s ekvivalenty v jazycích dalších osmi socialistických
zemí. Svěřením tohoto náročného úkolu geodetické službě ČSSR byla oceněna dlouholetá systematická činnost, jejímž výsledkem jsou terminologické slovníky řady disciplín vědního oboru geodézie
a kartografie v ČSSR i některé československé státní normy.
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Závěrem lze konstatovat, že mnohostranná
mezinárodní vědeckotechnická
spolupráce
geodetických služeb socialistických států v oblasti inženýrské geodézie v letech 1976-1980 byla plodná a velmi užitečná pro všechny účastníky. Kromě konkrétních výsledků výzkumu, vývoje a výroby vytvořila důležité předpoklady k zahájení kvalitativně
vyšší spolupráce v následujícím pětiletém období,
které má být charakterizováno
dllslednější meziná-

Trigonometricko-balistické
polohy

rodní dělbou práce, operativností
při spolupráci
mezinárodních týmů i výměně dokumentací a pružnější reakcí výrobcll přístrojll na podněty a potřeby inženýrské geodézie.
Do redakce

došlo: 19. 1. 1981
Lektoroval:
Ing. Josef Žampach,

ČÚGK

Dr. -

určování
Ústřední

Zptlsoby trigonometrického
určování polohy - protínáním, trigonometrické měření výšek, polární metoda - jsou účinné a racionální způsoby, zejména
pi'i srovnání s pozemními metodami, založenými na
přičítání souřadnicových
rozdílů (polygonové pořady, nivelaoe), protože vyžadují jen málo měřických údajů a část měřické skupiny zůstává při
práci na jednom místě. Vedení polních zápisů a vyhodnocení je méně rozsáhlé a lze je při užití dalších technických prostředků (kapesní kalkulátory,
rádiové spojení) ještě více zjednodušit. Tento postup se hodí zvláště pro úlohy, na něž jsou kladeny požadavky přesnosti v té míře, že u nich lze
vliv refrakce buď zanedbat nebo lze zavádět jednoduché modely refrakce. Přesto ale trvá podmínka vzájemné viditelnosti mezi bodem daným a určovaným. To znamená podstatné omezení, které by
přestalo platit, kdyby se podařilo užít takového
ZPllsobu signalizace, který by převyšoval překážky
v záměře (les, keře, domy, terénní vlny) a jehož
geometrický vztah k pozemnímu cíli by byl znám
nebo byl měřitelný.
Dosavadní návrhy se dosud v praxi neujaly [1],
[3], [4]. Jednak f'eší pouze určení vodorovného
směru a nedávají možnost určení Výšky, jednak
jsou těžkopádné (upoutané balóny, laserový paprsek, upoutaný létající drak, nesoucí odražeče).
Je třeba zřídit nad měřickým bodem dobře zaměřitelný signál za užití jednoduchého, přenosného a
na síťovém proudu nezávislého zařízení, které je
viditelné z okolníCh měřických bodů nad překážkami. Jeho excentricita,
tj. polohový a výškový
vztah k měřickému bodu, musí být pomocí takového

Ing. Ernst Buschmann,
Akademie věd NDR,
geofyzikální ústav v Postúpimi

zařízení buď volitelná nebo dostatečně přesně měřicky určitelná. Signál se musí s malým nákladem
operativně rychle přemisťovat na značný počet bodů a musí být pouzitelný pro různé měřické metody, jako např. protínání, trigonometrické
měřeni
výšek, polární měření a tachymetrii.

Signalizaci s uvedenými požadovanými vlastnostmi
lze uskutečnit s využitím hodu tělesa, jehož poloha v bodu vratu na balistické křivce definuje cílový bod - měřický signál [2].
Za podmínky, že nepůsobí vertikální rušivé síly
a zrychlení g se uvažuje konstatní, lze na základě
balistiky klást jednoduchou funkční závislost H =
= F fT} mezi výškou bodu vratu H dráhy hodu a
rozdílem časů T mezi odpálením a návratem hozeného tělesa. Aby bylo možno vypočítat funkci H =
= F fT},
bylo by třeba brát v úvahu řadu parametrťt, jako např. hustotu vzduchu, velikost a tvar
házeného tělesa, vlastnosti senzorů, které zaznamenávají odpálení a návrat. To není třeba, pokud
se skutečnosti odpovídající vztah H = f fT} považuje za úsečku - údaj vlastní celému systému zařízení, zahrnující v sobě i vlivy hustoty vzduchu
a jiné parametry. Jeho velikost se určí empiricky.

Z dllvodu vhodné techniky měření, teorie i praxe
přichází pro realizaci v (lvahu pouze svislý, popř~
přibližně svislý vrh.
K
pří str o j o v é m u
s y sté m u přísl uší
urychlovací zařízení, hodové těleso, zachycovací za-
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řízení a zařízení pro měření časových rozdílů se
senzory.
U r y c h lov a c í z a ř í z e n í dá impuls zrychlení hodovému tělesu, které se pak v bodu vratu
své hodové dráhy ukáže nad překážkami. Hod o v é
těl e s o bude tak uspořádáno, aby co do tvaru,
velikosti a pťtsobení kontrastu bylo dobře viditelné
a bylo možno dobře na ně měřicky zacílit. Může
být nadto opatřeno technickými prostředky např.
pro odrážení elektromagnetických
nebo jiných vln,
což by umožnilo např. měření vzdáleností cíle pomocí elektronických dálkoměrů. Z ach y c o v a c í
l a ř í z e n í přijme hodové těleso při návratu, čímž
umožní také jeho další užití. Z a ř í z e ní
pro
ln ě ř e n í č a s o v Ý c hro zdí I ů měří časový rozdlI mezi definovanými fázemi odpálení a návratu
hodového těleso. Děje se tak senZJory, které zařízení pro měření časových rozdílů spouštějí a zastavují.
Přístrojem definovanou úsečku H = f fT J lze
určit např. na úseku známé délky a při známém
výškovém rozdílu koncových bodů tak, ŽP. se z jednoho bodu měří výškové úhly bodu vratu signalizačnlho zařízení, vypouštěného nad druhým bodem.
Vypočtené výšky bodu vratu H spolu s časovými
rozdíly T definují prakticky funkci h = f fT J.

mnohdy možno překonat omezení, daná překážkami
ve viditelnosti.
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Užití fyzikální veličiny odvozené z,e zákonů balistiky při měřickém postupu umožňuje užití pohyblivého signalizačního
zařízení, jehož výška nad
měřeným bodem v okamžiku zacílení je známa. Tím
je vyřešeno trigonometrické
určení polohy a výšky dvou navzájem přímo neviditelných bodů.
Užití signalizačního zařízení se nabízí zvláště pro
určení bodů protínáním, a polárním měření, nřičemž ho lze užít jak na bodech určov,aných, tak i na
bodech daných (protínání zpět). Účinnost metody
ovlivní vývoj vhodných technologií a užití vhodných doplňkových technických prostředků
(např.
speciální vozidlo pro zvýšené stanovisko přístroje,
rádiové spojení, elektronické kapesní kalkulátory).
Vhodné možnosti použití pro tento měřický postup TRIRALOR pro trigonometricko-balistické
určování polohy lze vidět nejdříve při úkolech střední přesnosti v některých oblastech vědy a techniky,
které vyžadují užití měřických postupi't a technologU pro určení polohy. Takové oblasti mimo geodézii jsou např. geologie, geofyzika, zemědělství,
lesnictví a vodohospodářství. Zde částečně vznikají již úkoly, jejichž řešení vede dosud nevyhnutelně
k běžným postupům pozemního měřictví a k postupnému přičftání souřadnicových rozdílů (polygonové pořady, nivelační pořady), které je ale nevhodné. Užití měřického postupu TRlBALOR bude
zvláště vhodné, bude-li třeba určit větší množství
bodů v lesních prostorách nebo v územích se středně vysokým porostem anebo zástavbou, v nichž letecká fotogrammetrie buď není vůbec nebo je jen
zčásti použitelná. Bude třeba vyzkoušet jeho vhodnost pro další úlohy, např. pro zhušťování, přičemž
se otvírají možnosti optimalizace tvaru sftě při snížení potřeby stavby měřických věží, protože bude
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Příspěvek ke zdokonalení fotografického
záznamu barevných syntéz kosmických
a leteckých multispektrálních snímků

RN Dr. Eduard Burell, CSc.,
Ing. Pavel Stýblo,
Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční
techniky Praha,
Ing. Bi'etislav Fujan,
Ing. Jli'i Šima, CSc.,
Geodetický ústav, n. p., Praha - Sti'edisko dálkového
průzkumu Země

1. Úvod. Formulace problému

:C Vzhledem k požadavku dosažení maximální geometrické i spektrální rozlišovací schopnosti a co největšího
Tento příspěvek navazuje tematicky na článek [1] měřítka barevné syntézy, vyhotovuje se záznam zprapublikovaný v GaKO, 1980, č. 9. V něm bylo uvedeno,
vidla kontaktním kopírováním ve zvláštní kazetě
že barevná syntéza dílčích černobílých kosmických
o formátu 40 X 50 cm. V takovém případě však věc
nebo leteckých multispektrálních snímků je v současné
komplikuje vysoká citlivost dostupných barevných
době jedním z nejúčinnějších a u nás již technicky
inverzních filmů a složitější a déle trvající laboratorní
zvládnutých forem výstupu analogového zpracování
zpracování maximálně dvou kusů výše uvedeného
materiálů dálkového průzkumu Země, které byly zís- formátu najednou. Multispektrální projektor MSP-4
kány multispektrálním fotografováním zemského podává možnost nastavení přesně stanovených relativvrchu z kosmických a letadlových nosičů.
••. ních množství světel v jednotlivých kanálech, kterými
Běžně používaná technologie fotografického záznajsou promítány dílčí multispektrální snímky přes
mu barevných syntéz, vytvořených nejčastěji pomocí
filtry primárních barev (B, G, R),. lze tedy přesně
multispektrálního projektoru MSP-4 Zeiss Jena, má
nastavit a aplikovat i potřebné korekce.
však některé nedostatky, které mohou znesnadňovat
Řešením souboru těchto problémů se zabýval v roce
dosažení optimálního výsledku, tj. barevně maximálně
1980 tým odborníků z Výzkumného ústavu zvukové,
kontrastního zobrazení sledovaných předmětů a jevů.
obrazové a reprodukční techniky (VúZORT) v Praze
Empirický postup barevného vyvážení negativů
díla Střediska dálkového průzkumu Země. O výsledcích
čích černobílých snímků, promítaných přes barevné
výzkumných a ověřovacích prací referuje tento
filtry (B = modrý, G = zelený, R = červený) na matčlánek.
nici multispektrálního projektoru, a poměrně jedno2: Základni principy a odvozeni opravné diference
duché a časové méně náročné laboratorní zpracování
negativně pracujících barevných filmů a papírů, dávají
Z hlediska registrace barevných syntéz fotografickým
dobré výsledky jen v případě tvorby víceúčelových
procesem lze multispektrální projektor MSP-4 povatzv. standardních syntéz.
žovat za aditivní zvětšovací přístroj. Tři dílčí záznamy
Ve stále větší míře se však uplatňuje požadavek
(černobílé snímky) se promítají nejprve na matnici,
pracovníků, interpretujících výsledky dálkového průpotom na fotografický materiál, a to třemi světly:
zkumu Země, "být při tom"; tj. svými představami
modrým (B), zeleným (G) a červeným (R). Obecně je
a připomínkami ovlivňovat průběh tvorby syntézy
B, G, R=I
i konečný výsledek fotografického záznamu. Takový
Změnami relativních celkových množství těchto světel
postup však může být účinný jen tehdy, pozoruje-li
až do nalezení optimálního poměru lze při pozorování
se na průmětně (matnici) projektoru tónově i barevně
obrazu na matnici dosáhnout vizuálně optimální synpozitivní
obraz, vzniklý současným promítnutím
tézy dílčích multispektrálních snímků. Intenzita osvětduplikátních pozitivů dílčích černobílých multispeklení v jednotlivých dílčích kanálech je řízena potenciotrálních snímků přes barevné filtry. Vyšší pracnost
metry v napájecích obvodech projekčních žárovek.
a náklady na vyhotovení duplikátů jsou však kvalitaKdyby barevná adaptace lidského oka přesně odpovítivně přinejmenším vyváženy tím, že v procesu duplidala vyváženi použitého třívrstvého barevného fotokace lze originální snímky částečně fotometricky norgrafického materiálu, pak při stejném nastavení remalizovat, zejména dosáhnout, aby rozsah hustot
lativních množství světla v dílčích kanálech bychom
obrazů sledovaných předmětů a jevů byl na všech
obdrželi optimální fotografický záznam. To se však
dílčích snímcích přibližně stejný a aby byly v přímkové
stává za běžných podmínek jen výjimečně. V každém
části charakteristické křivky vyvolaného materiálu.
případě je ovšem rozdíl mezi nastavením potenciometCílem fotografického záznamu barevných syntéz na
rů pro vizuálně optimální syntézu a její optimální
pozitivně pracujícím (inverzním) filmu je získání obraregistraci konstantní. Tento rozdíl je nezávislý na
zu s minimální degradací barev, který se jeví vizuálně
vlastnostech trojice dílčích záznamů (snímků), pokud
shodný s promítanou předlohou. V případě pořizování
se nemění:
zmenšených diapozitivů na barevný inverzní svitkový
1. adaptační podmínky pozorovatele při tvorbě
film pomocí fotografického přístroje Pentacon Six TL
syntéz na matnici multispektrálního projektoru,
je problém uspokojivě řešen použitím korekčního
2. použitý fotografický materiál (druh i emulzní
filtru před objektivem, který kompenzuje rozdíl mezi
číslo),
teplotou chromatičnosti (nesprávně barevnou teplo3. fotografické zpracování materiálu,
tou), na kterou je vyvážen film (5500 K) a teplotou
4. adaptační podmínky při pozorování fotografickéchromatičnosti světla projekčních žárovek MSP-4
ho záznamu (výsledné barevné syntézy).
(3200 K).
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Stanovíme· li jednou tento rozdíl ("opravdovou dife·
renci") s ohledem na uvedené 4 podmínky pro trojici
zkušebních
dílčích záznamů, sestavených z hustot·
ních polí, lze pomocí něj určit optimální nastavení
(tj. relativní celková množství světel) pro libovolné
další syntézy vytvořené z trojic reálných
snímků,
a to bez zkoušek, pouhým výpočtem. Na tomto principu byl vytvořen tento postup určení opravné diference:

-

Je třeba zjistit a respektovat
cientu.

-

Je třeba znát funkční závislost mezi veličinou
Z = 19 E a odpovídajícím nastavením potenciometru na MPS-4, a to pro každý kanál a všechny
používané filtry (B, G, R). V praxi se k tomu
účelu používá nomogramů.

1. Nejprve se pomocí trojice zkušebních dílčích záznamů (viz obr. 1, 2, 3 a odstavec 4 tohoto článku)
vytvoří vizuálně pozorovaná syntéza (obr. 5) s neutrálním středním polem; k tomu potřebná tři relativní
celková množství světel v jednotlivých kanálech
MSP·4 nechť jsou označena

vliv Oallierova kvo-

1
6
5

El.B, El.G, El,R = El.1

4

a jejich logaritmy

3

Zu = 19lo Eu·
2. Pak se stanoví zkusmou registrací o několika
(zpravidla dvou) krocích taková tři relativní celková
množství světel v jednotlivých kanálech

2

B
Stupeň

Č ·1

E2.B, E2.G, E2•R = E2.1
resp. jejich logaritmy Z2.1 = 19lO E2.I> která po fotografickém zpracování barevného inverzního materiálu
poskytnou vizuálně neutrální střední pole mozaiky
na obr. 5. Při respektování dříve zmíněných čtyř
podmínek lze již z těchto dvou pokusů stanovit konstantní rozdíl (opravnou diferenci)

3. Stejný rozdíl je však i mezi nastavením Za.I pro
vizuálně nejpříznivější syntézu vytvořenou z reálných
dílčích záznamů (snímků) na matnici projektoru a
4. Mezi nastavením Z4.1 potřebným k získání jejího
optimálního fotografického záznamu. Pak:
G
Stupeň

Spojením rovnic (1) a (2) lze odvodit vzorec pro určení
hodnot nastavení Z •. I pro registraci jakékoliv další
syntézy při znalosti Za.I a konstantního rozdílu (opravné diference) Zu - Z2f

Z •.I

=

Za.I

+ Z2.1 -

Zl. I

č:

1

(3)

Tento vztah je platný při splnění dříve zmíněných čtyř
podmínek a těchto dalších předpokladů, které přispívají k usnadnění realizace popsaného postupu:
- Barevný inverzní materiál musí být sladěný (tzn.,
že strmosti jeho jednotlivých vrstev jsou stejné);
v opačném případě je nutno posuzovat neutrálnost
fotografického záznamu pole o hustotě D = 0,8 až
1,0, které odpovídá reprodukčnímu těžišti kosmických a leteckých multispektrálních snímků. Jinak
by záznamy barevných syntéz reálných snímků
nebyly vyrovnány optimálně, ale jen ve světlejších
resp. tmavších částech.
- Použitý soubor zkušebních dílčích záznamů má
umožnit vyhledání hodnot Z2,l při minimálním
počtu opakování fotografické registrace. Jeho koncepce a návod k vyhotovení se uvádí v odstavci 4.
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Fotografický materiál nelze považovat za homogenni
prostředí, neboť zpracovaná citlivá vrstva obsahuje
jednotlivá zrna kovového stříbra. Proto jen část paprsků světelného svazku, dopadajících na vrstvu,
zachovává po průchodu svůj směr, zatímco ostatní
jsou rozptylovány. Optická hustota vzorku fotografického materiálu se může projevovat různými způsoby:
jestliže na receptor dopadá veškeré záření, které vzorkem prošlo (je-li např. v kontaktu se vzorkem), uplatňuje se tzv. rozptylná (difúzní) hustota měřitelná
pomocí běžných denzitometrů. Jestliže je však receptor umístěn v určité vzdálenosti od vzorku, pak světlo
rozptýlené jednotlivými zrny na něj nedopadá a v tomto případě se uplatňuje tzv. hustota směrovaná. Její
hodnota je vždy větší než předchozí, a to tím výrazněji, čím je fotografický materiál zrnitější. Vztah mezi
směrovanou hustotou .D a rozptylnou hustotou dD vy.
jadřuje tzv. Callierův kvocient

prakticky využity k určení projekčních hustot jednotlivých polí dále popsaných zkušebních dílčích záznamů.

2,0

O
\80

Obr. 4: Stanovení Callierova kvocientu pro materiál
ORWO FU-3 v modrém (B) a červeném (R) 8větle
Jeho velikost závisí nejen na zrnitosti materiálu, ale
též na optické hustotě, pro kterou se stanoví. Callierův
jev se uplatňuje při praktické manipulaci fotografickým materiálem, např. ve zvětšovacím přístroji nebo
při promítání, a to s různou účinností, která je závislá
na uspořádání a optické konstrukci použitého zařízení.
Zkouškami bylo potvrzeno, že Callierův jev se výrazně
projevuje též při tvorbě barevných syntéz na multispektrálním projektoru MSP-4, které vznikají z dílčích
černobílých záznamů. V souvislosti s registrací barev.
ných syntéz na inverzní film jde např. ve Středisku
dálkového průzkumu Země o pozitivní duplikáty
dílčích multispektrálních snímků vyhotovené převážně
na filmu Agfa-Gevaert Gevatone N 33p nebo ORWO
FU-3.
Hodnoty Callierova kvocientu pro tyto případy byly
určeny tímto postupem:
Do nosiče snímků MSP-4 byla vložena stupnice optických hustot, vyhotovená na obou výše zmíněných
materiálech, a promítnuta optickým systémem pro·
jektoru na černobílý panchromatický film umístěný
v kasetě. V tomto případě se při expozici neuplatnily
rozptýlené paprsky, takže funkci modulátoru světla
představovaly směrované hustoty. Při následujícím
pokusu byla táž stupnice kontaktně nakopírována
v téže kasetě na stejný film při dodržení stejných
podmínek osvitu. Nyní se uplatnily všechny stupnicí
prošlé paprsky, takže byly získány hustoty difúzní.
Osvit byl v obou případech proveden postupně mod·
rým a červeným světlem, definovaným filtry multi.
spektrálního projektoru. Poměr zčernání fotografického materiálu, použitého k registraci projekcí a kontaktně, pro každou optickou hustotu použité hustotní
stupnice udává hodnotu Callierova kvocientu.
Experiment ukázal, že v případě materiálu Gevatone
N 33 P je dobrá shoda mezi výsledky dosaženými
v modrém i červeném světle. U filmu ORWO FU 3
však byly zjištěny nezanedbatelné rozdíly, které byly
vzaty v úvahu při dalším řešení problému optimalizace
fotografické registrace barevných syntéz (viz obr. 4).
Výsledky zjištění hodnot Callierova kvocientu byly

4. Příprava zkušebních dflěích záznamů
Zkušební dílčí záznamy byly zhotoveny pro každý ze
tří základních kanálů multispektrálního projektoru
MSP-4 ve tvaru hustotních stupnic (viz obr. 1, 2, 3).
Uspořádání 7 polí bylo zvoleno tak, že po umístění
zkušebních dílčích záznamů do nosičů snímků MSP-4
a současném promítnutí na matnici byly jejich hlavní
směry vzájemně pootočeny o 120°. Stejně očíslovaná
pole měla vždy stejnou hustotu a na matnici se vytvo.
řila mozaika o 37 šestiúhelníkových obrazcích (viz
obr. 5). Při osvětlení barevnými filtry (B, G, R) lze
pozorovat, že s ubývajícími hustotami polí zkušebních
dílčích záznamů přibývají ve třech hlavních směrech

G1

G
~G2
G3

Obr. 5: Mozaika vzniklá 80učasným průmětem stupnic
hustot v kanálech B, G, R
• poloha neutrálního (šedého) pole po prvním
vyvolání filmu
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obrazce relativní množství světel odpovídající barvy.
Obecně platí, že logaritmus relativního množství světla
pod k-tým polem v I-tém kanálu (Zvr) je roven logaritmu relativního množství světla projektoru ZI.O
zmenšenému o projekční hustotu DI•K k-tého pole

ZI.K = Zl. o - DI. K
Difúzní hustoty jednotlivých polí byly změřeny denzito metrem TRD 04. Projekční hustoty byly pak vypočteny při aplikaci Callierova kvocientu. Výsledky
jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.

Oíslo
stupně

I

Kopírovací
hustota

I

Projekční
hustota
modrá

I

Projekční
hustota
červená

l.

0,42

0,68

0,64

2.

0,54

0,85

0,79

3.

0,63
._._-

0,98

0,90

4.

0,67

1,06

0,98

5.

0,77

1,21

1,13

6.

0,82

1,28

1,22

7.

0,93

1,46

1,42

Tab. 2: Difúzní a projekční hustoty

ZI.K

pro film Gevatone

Kopírovací hustota

Projekční hustota

l.

0,35

2.

0,43

3.

0,52

0,82

4.

0,63

0,89

I-

0,57
0,69

5.

0,70

1,07

6.

0,81

1,18

7.

0,90

1,28

ó. Zkoušky navdeného
Fomachrom D-20

=

Zl. O- DI.k

Celková relativní množství světel, potřebná k tomu,
aby se při opakování pokusu dostalo neutrální pole do
středu mozaiky, lze určit ze vztahu

N 33 P
Olslo stupně

matnici projektoru vytvořily barevnou mozaiku (obr.
5). Změnami nastavení potenciometrů bylo pak dosaženo neutrálního (šedého) tónu středního pole, vytvořeného současným promítnutím 4. polí zkušebních
dílčích záznamů (s projekční hustotou blízkou 1,0).
Pomocí grafů funkční závislosti mezi hodnotami potenciometrů jednotlivých kanálů a logaritmy relatívních množství světla pro příslušnou barvu byla
zjištěna trojice logaritmů relativních množství světel
Zl.1' Se stejným nastavením
byla mozaika registrována
na barevný inverzní film Fomachrom D-20 a film
laboratorně
zpracován. Na vyvolaném
barevném
obraze bylo vyhledáno neutrální pole, ležící zpravidla
mimo střed mozaiky. Pro každou z barev (B, G, R)lze
snadno zjistit pořadové číslo q hustotního pole dílčího
záznamu a jeho projekční hustotu .DI.a. Obecně platí,
že logaritmus relativního množství světla pod k-tým
polem v I-tém kanálu (Zl. K) je roven rozdílu logaritmu
původního relativního množstv ísvětla ZI,O a projekční
hustoty DI,k k-tého pole

Pokud nelze, vzhledem k rozsahu potenciometrů, takto
zjištěnou trojici hodnot nastavit na MSP-4, je třeba
všechny hodnoty úměrně zmenšit nebo zvětšit ve všech
třech kanálech současně a odpovídajícím způsobem
upravit osvit materiálu. Po dosažení uspokojujícího
výsledku, tj. umístění neutrálního pole na vyvolaném
filmu uprostřed mozaiky, lze stanovit výslednou hodnotu opravné diference.

platnou pro určitý typ přístroje (MSP-4), jeho obsluhu,
druh a emulzní číslo filmu a použitý způsob laboratorního zpracování. Pro ilustraci uvedeme konkrétní
příklad:
1. Vizuálně pozorovaná syntéza mozaiky s neutrálním středním polem:
Údaje potenciometrů:

postupu na materiálu

Po provedeném průzkumu nepočetného sortimentu
barevných inverzních filmů, které mohou být dodány
v potřebném formátu 40 X 50 cm, byl ve Středisku
dálkového průzkumu Země vybrán k hromadnému
používání film Fomachrom D-20 československé výroby. Modifikací doporučené zpracovatelské technologie bylo dosaženo zkrácení vyvolávacího procesu o více
než 10 % při současném zlepšení reprodukovatelnosti
procesu a zmenšení jinak značné strmosti tohoto materiálu. Správná expozice vysoce citJivého filmu byla
umožněna zařazením neutrálních filtrů o hustotě
D = 1,0 do všech použitých kanálů multispektrálního
projektoru
MSP-4 a kontrolou celkové intenzity
osvětlení projekční roviny bodovým exponometrem
DC millipicometer MV 40.
Zkušební dílčí záznamy (obr. 1, 2, 3) byly současně
promítnuty 3 kanály MSP-4 světly B, G, R, takže na

B = 10,0 G = 7,40

R = 7,60

Odpovídající logaritmy rel. množství světel:

Zl.B

= 2,39

Tyto hodnoty
zkoušku.

byly

Zl.G = 2,18
použity

Zl.R

pro

= 2,19

první

expoziční

2. Lokalizace a projekční hustoty polí vytvářejících
neutrální pole na vyvolaném barevném obraze
mozaiky (označeném * na obr. 5):
B - pole č. 1 podle tab. 1 .DB•l = 0,68
G - pole č.5
.DG•6 = 1,17
R - pole č.6
.DR•G = 1,22
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3. Projekční hustoty odpovídající středu mozaiky
tvoí'enému 4. poli na všech kanálech pro použitý
materiál ORWO FU 3, na kterém byly vyhotoveny zkušební dílčí záznamy:

.DB•4

.DG•4

= 1,06

= 1,02

.DR.4

= 0,98

Aby výsledek fotografické registrace při dalším pokusu
byl optimální, tj. aby neutrální (šedá) plocha středového šestiúhelníka i obrazu libovolného reálného objektu byla reprodukována opět jako neutrální (a na
stejném místě), je třeba aplikovat v jednotlivých
kanálech multispektrálního projektoru tato celková
relativní množství světel,přesněji jejich logaritmy podle

tomí zpracování nižší, než cena standardní víceúčelové
syntézy zhotovené postupem barevný negativ - barevný pozitiv.
LITERATURA:
[1] ŠÍMA, J.: Tvorba barevných syntéz na multispektrálním projektoru MSP-4. Geodetický a kartografický obzor, 26 (68), 1980, Č. 9, s. 219-223.
Do redakce došlo: 2. 3. 1981
Lektoroval:
Ing. Ondřej Jeřábek, CSc., FSv ČVUT v Praze

(5) :
Z2.B =
Z2.G

=

Z2.R

=

2,39 + 1,06 - 0,68
2,18 + 1,02 -1,17
2,19 + 0,98 -1,22

= 2,77
= 2,03

=

1,95

Výsledné opravné diferellce AZ1
LlZB = 2,77 - 2,39 = +0,38
LlZG = 2,03 - 2,18 = -0,15
LlZR = 1,95 - 2,19 = -0,24.

=

Z2.1 -

ZJ,1 jsou:

Geodezija, kartografija

Pro praktické účely je výhodné vyjádřit opravné diference Z2.1 - Zl.! tak, [\,by oprav[\, údaje jednoho
kanálu byla nulová:
LlZB =
O
LlZG = -0,53
LlZR = -0,62
beze změny modré
LlZB

= +0,62

LlZG

=

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKfcH
ČASOPISŮ

+0,09 LlZR = O
beze změny červené

Účinnost navrženého postupu optimální registracc barevných syntéz na inverzně pracující film byla úspěšně
ověřena ve Středisku dálkového průzkumu Země počátkem roku 1981, a to vytvořením série 60 snímků
formátu 40 X 50 cm na filmu Fomachrom D-20.

Popsané zdokonalení postupu fotografického záznamu
barevných syntéz kosmických a leteckých multispekhálních snímků, vytvořených pomocí multispektrálního projektoru MSP-4 Zeiss Jena, má značný význam pro rozšíření sortimentu prací a služeb Střediska
dálkového průzkumu Země. Soulad barevných tónů,
jasu i kontrastu barevného záznamu na filmu s pozitivním obrazem, vytvořeným na matnici multispektrálního projektoru (za případné asistence zákazníka),
představuje kvalitativně vyšší stupeň uspokojování
potřeb organizací, které začínají v ČSSR výzkumně
či prakticky využívat materiálů dálkového průzkumu
Země k řešení různých úloh čs. národního hospodářství
a státní správy.
K tomuto technickému přínosu se řadí i nemalý přínos ekonomický. Možnost využití barevného inverzního filmu Fomachrom D-20 československé výroby
podstatně omezila dosavadní závislost na dodávkách
materiálů ze zahraničí. Při porovnání ceny (úroveň
roku 1980) s dosud používan}'lll negativně pracujícím
filmem ORWO PC-7 dochází k více než 60tiprocentní
úspoře nákladů na materiál. Tato okolnost se přirozeně
promítá do ceny za zhotovení barevné syntézy na film
způsobem popsaným v tomto článku. Tato cena je,
i při větší časové a materiálové náročnosti na labora-

i zemellstrojstvo,

Darakčijev,
Cv.-Mirazčijska,
h;é prGce při délkových
s. 3-'7.

č. 0/80
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Dimitrov,
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pořadů používaných v inženýrs]{é geodézii, s. 11-14.
Dimov, L.: Vytyčování tunelu, s. 14-18.
Cenkov, C.: Vliv chyb vstupních dat při výzkumu sesu·
vě s použitím protínání
a polygonových
pořadů,
s. 18-21.
Dimitrova,
R.: Nevyhnutelnost
vydání speciálních regu·
lačních plánů pozemních staveb, s. 21-23.
Nacev, Iv.: Geodetické práce při stavbě přepadu a energetického tlumiče na vodní nádrži "Uadi Gan" v Lybii, s. 23-27.
lJimitrov,
D. Ž.: Současné měřické prostředky
a metody stavby a obnovy geodetických sítí, s. 27-29.
Dimitrova,
A.-Danev,
G.: Určení šířky štěrbiny při diferenciálním
překreslování
pomocí systému Topocart
-Orthofot,
s. 30-32.
Peevskž, W.: Čtyřicáté sedmé zasedání Stálého výboru Mezinárodní geodetické federace (FIG], s. 33-35.
Petroua, N.-- Gergijev, N.: Mezinárodní vědecká konference "Použití pozorování uměl ých družic Země pro
geodetické účely", s. 36-37.
Mičev,
M.-Atanasov,
St.: Pýchy bulharské
geodézie
s. 38-39.
Andrejev, M.: 350. výročí úmrtí Jana Kepplera, s. 39-40.
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Pro příští GaKO připravujeme:
LENKO, D.: Úspechy geodézie a kartografie v SSR
v šiestej paťročnici
DELONG,B.· Perspektivní problémy mezinárodní socialistické integrace v oblasti geodézie a kartografie
HOJOVEC, V. a kol.: Kartografická zobrazeni podle
exaktních kritérií
VÁLKA,O.: Teorie systémů a další nové teorie v aplikaci na praktickou geodézii
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ROZVOJ INICIATIVY PRACUJ(C(CH
A SOCIALlSTICK~HO SOUT~ŽENr

pracovníků národního podniku Geodézie Opava, uzavřený pod heslem
"Efektivní a údernickou prací splnit a překročit úkoly roku 1981
na počest 60. výročí zaloiení KSČ a XVI. sjezdu KS'-"

Celopodnikový socialistický závazek národního podniku
Geodézie v Opavě, přijatý na podnikové konferenci dne
9. února 1981, vyjadřuje iniciativní přístup pracujících
podniku k zabezpečení náročných úkolů státního plánu
na rok 1981 v duchu rozpracovaných závěrů XV. sjezdu
Komunistické strany Československa.
Socialistické závazky středisek geodézie, provozů, brigád socialistické práce a komplexních racionalizačních
brigád jsou zaměřeny na tyto konkrétní cíle:
1. Na tleku

evidence nemovitostí

1.1 Do 31. 5. 1981 provedeme v l'ouladu s požadavky
ochrany zemědělského půdního fondu kontrolu souladu EN se skutečností v extravilánech u 29 zemědělských závodů ve 354 katastrálních
územích Severomoravského kraje.
1.2 Uspokojíme požadavky na tvorbu ZHM pro 20 zemědělských závodů a budeme nadále aktivně spolupracovat při zakládání a údržbě podnikových evidencí
půdy.
1.3 Zabezpečíme komplexní zakládání evidence právních
vztahů ve 108 katastrálních
územích a dokončíme
zákres hranic intravilánu do pozemkových map evidence nemovitostí.
1.4 Průběžnou údržbou operátů EN zajistíme aktualizaci
REN do 30. 11. 1981 jako podklad pro automatizované
provedení sumarizačních prací k 1. 1. 1982.
2. Na tisku inveltil!ní výstavby
Plynule podle potřeby budeme provádět geodetické
práce pro projektování
a realizaci prioritních
staveb
všech odběratelů odsouhlasených KKKGK pro Sm. kraj,
souvisejících s bytovou, palivoenergetickou
a další pri"lmyslovou výstavbou.
3. Na tseku

technickoholpodářského

mapováni

3.1 V plném rozsahu zajistíme mapovací práce na území SSR a dokončení intravilánů ve zkráceném ter·
mínu o šest měsíců do 31. 12. 1981.
3.2 Na lokalitě ZMVM Krásné Pole zajistíme zpracování katastrálního
území Plesná do 30. 6. 1981, čímž
umožníme zkrácení cyklu mapování včetně převzetí
operátů o pět měsíců.
3.3 Na lokalitách ZMVM zajistíme další snížení počtu
kontrolních kreseb zkvalitněním polních prací a kancelářského zpra(;ování a dodržíme optimální kvalitu
podle druhu prací zejména u výkonu skupiny 2.
4. Na tlllku

Ilulsb

4.1 Nadále budeme na úseku služeb obyvatelstvu dodržovat a případně zkracovat stanovené lhůty u geometrických plánů. Objednávky na kopie, opisy, výpisy
z operáti'! EN pro obyvatelstvo budou ve většině případů vyřizovány na počkání.
4.2 Zavedením organizačních a technologických
opatření omezíme dobu nepřítomnosti písemných a mapových operátů na SG a tím budeme vytvářet podmínky pro zvýšení kvality služeb.

5.1 Těžiště zabezpečování růstu výroby a produktivity
práce bude nadále orientováno na přínos KSR. V roce 1981 bude činit podíl KSR, činnost KRB a přínos
realizovaných ZN na
- zvýšení výkonů
1 888 tis. Kčs
- rellativní úspoře pracovníků
30,1 tis. Kčs
- relativní úspoře nákladů
1088
tis. Kčs
5.2 Pro zvýšení produktivity
práce v maximální míře
budeme využívat elektrooptických
dálkoměri'! a dobrou organizaci práce zajistíme plánovanou směnnost.
5.3 Ve vztahu k potřebám podniku a reálným možnostem
bude v roce 1981 podáno 42 vlastních zlepšovacích
návrhů. Přínos z realizování zlepšovacích
návrhl\
bude činit nejméně 620 tis. Kčs. Zvýšená péče bude
věnována zlepšovacím návrhi'!m směřujícím k úspoře fototechnických
fllmi'!, plastických
pokreslovacích materiáli'!, pohonných hmot a energie.
6. Na úseku kvality prací
Dále budeme prohlubovat systém řízení kvality, přičemž hlavní pozornost budeme směrovat na splnění cílů na zvyšování efektivnosti.
7. Na úseku organizace a řízení
7.1 Na počest XVI. sjezdu KSČ odpracujeme od 9. 3. do
30. 3. 1981 16 údernických dni'! k zajištění kvalitního splněni úkolů plánu letošního roku a v těchto směnách dosáhneme zvýšeným plněním výkonových norem a dodržováním optimální kvality následujících efekti'!:
- překročení upravených vlastních výkonů o 100
tisíc korun,
- podáme pět zlepšovacích návrhů.
7.2 Důsledným uplatňováním výkonových norem v technicko-ekonomické
přípravě výroby a jejich rozpisem až na jednotlivé výrobní pracovníky bude zvýšena kvalita řízení na úrovni oddílů a čet.
7.3 Na vše,ch SG zavedeme sjednocený systém normokalkulací na důležitých výkonech.

6.1 Zvýšenou péčí o technický stav motorových
prověřováním skutečné spotřeby pohonných
odstraňováním příčin zvýšené spotřeby, bude
ně snížena spotřeba benzínu proti normě
litrů.
8.2 Bude dosaženo snížení spotřeby elektrické
proti limitu nejméně o 3 %.

vozidel,
hmot a
prfikazo 1000
energie

9. Jiné socialistické závazky
9.1 Kolektivy BSP budou dále rozvíjet svou činnost a
usilovat o získání vyššího stupně čestných odznaků
takto:
pracovníci podniku získají nejméně
30 stříbrných odznaki'! a 30 bronzových odznaků
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- bude založen jeden kolektiv BSP
- podnik se přihlásí do soutěže o titul Podnik SO'cialistické
práce.
9.2 Při zabezpečování
nových volebních programů
přednostně zajistíme
geodetické
práce a v akci Z na
obnově a údržbě zeleně v okolí podniku a v místech
bydliště bude odpracováno
5280 brigádnických
hodin.
Celkové

ekonomické

vyčíslení

závazkli:

aj počet závazků celkem 632, z tohů:
osobních
kolektivních
sdružených
celopodnikových
b J nevýrobní závazky: celkem 5960 hodin,
- akce Z a pomoc NV
- odboráři
svému závodu
- jiné brigády
c) sběr surovin

564
48
19
1
z toho:
2 150 hodin
3130 hodin
680 hodin
1,0 tun

dJ celkové ekonomické
prmosy
socialistického
závazku podniku činí
z toho:
A. N a z a j i Š t ě ní
rů s t u v Ý k o n ů
- vlivem KSR
1888 tis. Kčs
(z toho činnost KRB a VZH
620 tis. Kčs]
B. Na úsporách
nákladů
(rel.
úspory)
- vlivem KSR
1 088 tis. Kčs
- soutěží v úsporách
energie
6 tis. Kčs
- soutěží řidičů
(úspory
PHMJ
6 tis. Kčs
C. Hodnota
závazků
nevýrobní
p o vah y
55 tis. Kčs
Tento socialistický
závazek je podložen závazky jednotlivců, pracovních
kolektivů,
brigád socialistické
práce, KRB a mládežnických
kolektivů.

Pl'edseda
v zast.

Plán politicko-odborné činnosti
ČSVTS - společnosti geodézie
a kartografie na rok 1981

PV ROH:
Emil Bena, v. r.

Ředitel
Ing. Milouš

podniku:
Kukeně, v. r.

Ing. Jil'i Vaingát,
taj. ČÚV ČSVTS - GK Praha,
Mária Segešová,
taj. SÚV ČSVTS - GK Bratislava

Politicko-odborná
činnost ČSVTS - společnosti
geodézie a kartografie
v r. 1981 vychází ze závěrů XV. sj'ezdu
KSČ a na něj navazujících
plén Ov KSČ (zejména 14.,
15. a 18.], V. sjezdu ČSVTS a III. sjezdu ČVTS. Dále plán
politicko-odborné
činnosti
čerpá ze společného
dokumentu "Okoly ČSVTS - GK a ČSVTS - GKS v rozvoji vědy a techniky v odvětví geodézie a kartografie
navazujícího
na program činnosti ČSVTS na období mezi
V. a VI. sjezdem ČSVTS schváleném na V. sjezdu ČSVTS,
který byl pl'ijat čs. výborem geodetickým
a kartografickým ČSVTS a oběma národními společnostmi
(ČOV a
SOV) geodézie
a kartografie
ČSVTS" a projednaných
zásad (s oběma resorty ČÚGK a SOGKJ součinnosti
pl'i
realizaci. Souboru opatl'ení ke zdokonalování
plánovitého l'íze!fí národního
hospodál'ství
v odvětví geodézie a
kartográfie.
Hlavní pozornost
společnosti
geodézie
a kartografie
bude věnována rozvoji a usměrňování
iniciativy a tvořivého úsilí všech jejich členů, orgánů
a organizací
geodézie a kartografie
na pomoc pl'i plnění úkolů efektivního rozvoje čs. národního
hospodál'ství
v prvním roce 7. pětiletky, hospodářského
a sociálního rozvoje ČSSR,
na urychlení rozvoje a zavádění nových poznatk6 vědy
a techniky do praxe a na účast při zpracování
a realizaci úkolů státních cílových programů a progn6z čs. národního hospodářství
v odvětví geodézie a kartografie.
Zvýšená pozornost bude věnována dalšímu vzdělávání
technických
a inženýrských
kádrů v oblasti nové měřící, výpočetní a zO'brazovací techniky s cílem zvýšení
efektivnosti
a kvality geodetických
a kartografických

prací a úspory živé lidské práce. Činnost orgán!1 a 01'gani7.ací geodézie a kartografie
bude zaměl'ena na pomoc pl'i realizaci celospolečensky
nejvýznamnějších
úkolů a zavádění "Souboru opatl'ení" do praxe.
I. Hlavní

úkoly politicko-odborné

činnosti

čOV a sOV CSVTS-GK usměrní v r. 1981 svou politicko-odbornou
činnost, tj. vědeckou a výrobnětechnickou
propagandu,
vzdělávací
činnost a rozvoj všech forem
iniciativy
členů na podporu, l'ešení a realizace
následujících "Hlavních úkolů", kte'ré formulovaly
do těchtO'
bodů:
- aktivně
podporovat
a pra<;azovat politiku
KSČ na
všech úsecích práce, zejména mezi vědeckotechnickou inteligencí
a její získávání
pro tuto politiku a
pro plnění úkolů národního
hospodál'ství,
- vyvinout úsilí o maximální efektivnost
a kvalitu vědeckovýzkumné,
organizačně-technické,
l'ídící a další výrobní činnosti lepším a rychlejším
rozšil'ováním
a zaváděním výsledků vědy, výzkumu a techniky do
praxe, na úspory a racionální
vyuŽívání paliv, energie, materiálů
a hospodářských
prostředků
a živé
lidské práce v podmínkách
orgánů a organizací
odvětví geodézie a kartografie,
podporovat ochranu a tvorbu životního prostředí, půdního a lesního fondu a racionálnější
využívání zemědělského půdního fondu,
- aktivně pomáhat
při doplňování
a zvyšování růstu
kvalifikace
pracovníků
a jejich pl'ípra vu pro nároč-
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nější úkoly národního
hospodářství
v odvětví geodézie a kartografie,
hledat nové formy a metody rozvoje pracovní iniciativy, výchovy členů a kolektivů
na racionální
využívání výrobních
fondů, pracovních
sil a společenských prostředků,
úzce spolupracovat
s hospodářským
vedením a společenskými
organizacemi
podniků v rozvíjení socialistické soutěže, hnutí HSP, KRB a VZH,
usměrnit
politicko-odbornou
činnost
na zintenzívnění vědeckotechnického
rozvoje,
racionalizaci
řízení a správní činnosti na každém úseku práce,
pomáhat při zkvalitňování
služeb poskytovaných
národnímu hospodářství
jako celku i jednotlivým organizacím a občanům,
zabezpečovat
vyšší kvalitu, efektivnost
a hospodárnost politicko-odborných
akcí a orientovat
je na
hlavní úkoly a problémy rO'lvoje čs. geodézie a kartografie.
Dbát na dobrou :Jdbornou
a organizační
připravenost
akcí s konkrétními
a reálnými závěry
a realizačními
výstupy,
zintenzívnit
a zkvalitnit
přímou politicko-odborno\l
pomoc pobočkám
CSVTS,
rozvíjet mezinárodní
spolupráci
ve vědeckotechnických společnostech
zemí socialistického
společenství,
zejména se SSSR. V jejím rámci koordinovat
společný postup v činnosti mezinárodních
nevládních
or',
ganizací FIG, ISP a ICA.
ve spolupráci
s resorty
CÚGK a SÚGK v souladu
s novelizovanými
"Dohodami o vzájemné spolupráci"
rozvíjet
činnost
odborných
skupi~
(OS), KV (MV
v Praze a Hratislavě)
a poboček CSVTS na realizaci plánů vědeckotechnického
a ekonomického
rozvoje, n'! podporu hlavních úkolů a problémů rozvoje
čs. geodézie a kartografie,
na koordinaci
politicko-odborných akcí a vysílání delegátll na tyto akce.
II. Akce k zabezpečováni
borné činnosti

hlavnich

úkolů politicko-od-

Plán politicko-odborných
akcí na r. 1981 vychází z výše uvedených
úkolů a z návrhů odborných skupin společnosti geodézie a kartografie
CSVTS. Výsledek těchto
opatření je zahrnut do následujícího
plánu politicko-odborných akcí:

1. Název akce: "Konference o dálkovém průzkumu Země - Geodetické oborové dny 1981"
Místo konání: Brno
Datum konání: 14.-16. 9. 1931
Trvání akce: 3 dny
Pořadatel:
CÚV 17, OS 1703 - pro fotogrammetrii
a dállmvý prtlzkum Země
Organizátor:
Dům techniky
(DT) Brno
Zahraniční
účast: 26
Odborný garant: Prof. ing. Zbvněk Maršík, DrSc.
Anotace
akce: Pravidelná
vědeckotechnická
akce,
která jP. součástí vědeckotechnického
programu
Mp,
zinárodního
strojírenskfiho
veletrhu. Tématické zaměřrní je orientováno
na dálkový průzkum z družic u
kosmických
laboratoří,
zpracování
a využití získaných informací
pro jiné obory národního
hospodářství i pro geodetické
a kartografické
účely.
2. Název akce: ,,\Il:. kartollrafická konference CSVTS"
Místo konání: f.'inské Koupele
Datum konání: 8.-11. 11. 1981
Trvání akce: 3 dny
PořadatPJ: CfJv 17. OS 1702
kartografie
Orl"Ani7átor: DT Ostrava
Za],rAniř.ní účast: 17
Odhorný ~Ull'ant: Ing. Aleš H'lšek
Anotacp Akcp: Ppriodicklí akce. pmožňující
domácfm
i 7!'lhl'Aničnfm úř.a,stníkům
;oe7námení se současnou
nrohlpméltiku
V kArtogrAfii
a širokou vvměnu toorPtických a nraktických
zkušeností.
Konference
zhodnotí činnost čs, ki'rto<:'rafié v A, pětiletce
a zaměří
oe na její hlavní úkoly v 7. pětiletce, a to pro ná-

rodní hospodářství,
pro poznání a všeobecné vzdělání. Bude se věnovat racionalizačním
a inovačním procesům, tématickému
mapování,
automatizaci
prací,
kartografickému
modelování
a dálkovému průzkumu
Země.

B. Celo stá
hraniční

t n í are
účasti

p u b I i k o v é a k c e bez

z a-

3. Název akce: Republikový
[R} seminář "Mapy EN
jejich obnova a aktualizace"
Místo konání: Písek
Datum konání: 11.-13. 5. 1981
Trvání akce: 2 dny
Pořadatel:
čOV 17, OS 1704 - evidence nemovitostí
'Organizátor:
DT České Budějovice
Odborný garant: Ing. Pavel Theiner
Anotace akce: Akce bude znměřena na moderní způsoby údržby pozemkových,
pracovních
a evidenčních
map a map podnikových
evidencí půdy. Předmětem
jednání
budou zkušenosti
s materiály
pro obnovu
map, zákres do map, způsoby pořizování otisktl snímků z map, přesnost zákresu, přesnost a způsoby výpočtu výměr, plánování
a realizace
obnovy pozemkových map.
4.

Název

akce:

R seminář

"Zkrácení výrobního cyklu

ZMVM"
Místo konání: Liberec
Datum konání: listopad 1981
Trvání akce: 2 dny
Pořadatel:
ČÚV 17, OS 1708 - mapování a OS 1706
- automatizace
Organizátor:
DT Ostí n. Labem
Odborný garant: Ing. Josef Pukl
Anotace akce: Přestože některé části výroby základních map velkého měřítka 1ZMVM'j jsou automatizovány, je délka výrobního cyklu neúměrně
douhá. Na
semináři budou projednány
návrhy na uplatnění podstatných
změn v organizaci,
technologii,
použitých
metodách
i přístrojové
technice, které by vedly ke
zkrácení
výrobního
cyklu.
15. Název akce: Celostátní
seminář
"Principy a metorty řízení v geodézii a kartografii"
Místo konání: Mělník
Datum konání: 17.-19. 11. 1981
Trvání akce: 3 dny
Pořadatel:
CÚV 17, OS 1707 - ekonomika
geodézle
a kartografie,
KV ČSVTS-GK pro Sti'edočeský kraj
Organizátor:
DT Ústí n. Labem
Odborný garant: Ing. Vladimír Pospíšil
Anotace akce: Racionalizace
principů a metod řízení je iedním z významných
zdrojtl. rllstu společenské
produktivity
práce v období 7, pětiletky.
Na semináři bude projednán
dosažený stav, výsledky studií
provedených
v r. 1980, zhodnocení
prvních konkrétních výsledkli a nastíněn výhled pro další období.
O. Ná7ev akce: R. seminái' ..Přesnost in!enýrsko-geotJetickvch prací ve výstavbě"
Místo konání: Pardubice
Datum konání: 21.-22, 5. 1981
1'rvání akce: 2 dny
Pořadatf'l:
Z pověření CÚV 17, OS 1701 - inženýrská geodézie ve ~noluprácl s noboč1{ou ČSVTS GROdézie, n. n., Pardubice a KV CSVTS-GK pro Východočeský kraj
Odhorný garant: Ing. Taroslav Bačkovský
Anotace akce: Seminář ie určen pro geodety praclliící v inveotiční vvstavl:'ě a při pořizování mapových
podkladtl mo proip.ktv. Cílem ~emináře je rozšiřování znalo~tí a zkušeností
s objektivním
hodnocRním
přesnosti
geodetických
prací ve výstavhě, s plánováním Dřp'~nosti těchto nr<lcí fl s tpchnickou
kontro1011 inzpnvrsko-gflOdetlckvch
činností,
~pminář il> součástí rolJlizacA závěrů ,.TTL konference
odnověrlnvch
VF!odptll", V konfe"pnce
CSVTS A. "Mezinárodní
gFoďetické konference"
r Brno 1979}.
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7. Názov akcie: R seminár "Tvorba tematických máp
v SSR"
Miesto konania: Bratislava
Termín konania: I. štvrtrok 1981
Trvanie akcie: 1 deň
Zabezpečuje': SÚV GKS, OS 1702
Odborný garant: Ing. Ján Pravda, CSc.
Spolupráca: Geografický ústav SAV, Bratislava
Anotácia akcie: Seminár je určený pre kartografov
vykonávatefov a organizátorov
tematického mapovania v SSR.
Cielom je priama výmena skúseností za účelom skvalitnenia a zefektivnenia tvorby tematických máp.
8. Názov akcie: R seminár "Postavenie a úlohy zodpovedných geodetov v investičnej výstavbe"
Miesto konania: Piešťany
Termín konania: I. štvrťrok 1981
Trvanie akcie: 2 dni
Zabezpečuje:
SÚV GKS, OS 1701, P-CSVTS na SvF
SVŠT

Seminár O využití výpočtovej techniky
v informačných systémoch

Odborná skupina (OS] automatizácie
SÚV geodeticko-kartografickej
spoločnosti ČSVTS s Pobočkou ČSVTS
Geodetického ústavu, n. p., Bratislava, usporiadali dňa
20. novembra 1980 v Dome techniky na Škultétyho ulici v Bratislave jednodňový seminár- "Využitže výpot5tove;

techniky

v intormačných

systémoch".

Ing. Juraj Kadlic, CSc., vedecký pracovník Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGKj,
otvoril seminár ako jeho odborný garant a privítal 75
účastníkov z 34 organizácií.
Úvodný referát "Automatizované
informačné systémy
v siedmej paťročnici"
predniesol
námestník
predsedu
Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SÚGK] Ing.
Daniel Lenko. Poukázal v ňom na význam automatizovaných informačných
sústav, ako racionalizačných
nástroj ov rozvoj a riadenia v siedmej patročnici.
Zhrnul
ďalej mnohé informácie o zámeroch dlhodobého výhladu budova ni a a využívania informačných
systémov, ich
integrácie a postavenia informačného
systému geodézie
a kartógrafie (ISGK] v tomto procese.
Zaujímavá prednáška doc. Ing. Františka Stojana, CSc.,
z Výskumného výpočtového strediska v Bratislave (VVS]
"Stav a perspektívy vytvárania teórie informačných systémov" mala teoretický charakter.
Referát "výhrad nasadzovania výpočtovej techniky vo
sfére celoštátnych
a rezortných informačných systémov
v 7. paťročnici"
prednesený
pracovníkom
Ministerstva
výstavby a techniky SSR Ing. Igorom Chovanom, zoznámil účastníkov seminára 80 súčasným stavom využívania výpočtovej techniky v informačných a riadiacich systémoch, s výpočtovými systémami a periférnymi zariadeniami, ktoré budú vyrábané a dodávané v rokoch sied·
lIlej patročnice a s novou metodikou bilancovania prostriedkov výpočtovej techniky, ktorá bola vypracovaná
najma preto, aby boli dosiahnuté urýchlené inštalácie
dodaných počítačov a ich d6sledné, racionálne využívanie.
Referát Ing. Ivana Mračnu z VVS "Všeobecné princípy integrácie
informačných
systém ov" bol posledným
príspevkom všeobecnejsieho charakteru. Rozobral niekofko dennícH integrácie informačmých systémov, účel, spd-

Odborný garant: Ing. Vlastimil Staněk, CSc.
Spolupráca: SÚGK
Anotácia akcie: Seminár je určený pre vybraných
pracovníkov z rezortu geodézie a kartografie,
MVT
SSR a Ministerstva stavebníctva SSR. Jeho cieloml je
výmena skúseností s realizáciou geodetických
prác
v investičnej výstavbe so zámerom zvýšenia efektivnosti a kvality geodetických
prác v investičnej výstavbe.
19. Názov akcie: R seminár "Problematika ASR v rozorte geodézie a kartografie"
Miesto konania: Bratislava
Termín konania: III. štvrtrok 1981
Trvanie akcie: 1 deň
Zabezpečuje
SÚV GKS, OS 1707, P-ČSVTS na SvF
SVŠT
Odborný garant: Ing. Marián Hyrošš
Anotácia akcie: Seminár je určený pre vybraných pr/:!covníkov z organizácií
SÚGK. Ciefom je vzájomná
výmena skúsenostf s ASR v rezorte geodézie a kartografie.

soby a najma prínosy takejto integrácie. Problematika
bol a demonštrovaná
na Agroštatistickom
informačnom
systéme (AGIS) a poukázané na možnosti riešenia integrácie medzi systémom AGIS a ISGK.
"Stav a výhlad riešenia automatizovaného
informačného systému (AIS) národných výborov (NV) v SSR" bol
názov príspevku Ing. Gabriela Grosschmidta, pracovníka
Ministerstva vnútra SSR. V prvej časti sa autor zapodieval opatreniami na úseku metodiky, organizácie ako
aj technického a kádrového zabezpečenia AIS NV, v druhej časti sústreduje
pozornost na štruktúru AIS NV a
v tretej naznačuje výhlad riešenia AIS NV v SSR na
7. ptitročnicu.
Ing. Ján Gašek, pracovník Útvaru hlavného architekta Bratislava, predniesol príspevok s názvom "Lokalizácia dát v mestských informačných
systémoch".
Za··
mýšlaI sa v ňom nad problémami obsahu mestských informačných systémov, nad súvislostami s riadením rozvoja mesta ako aj nad vlastným procesom lokalizácie
dát v mestských informi.lčn9ch systémoch.
Referát "Koncepci a integrovaného
informačného
systému o území (ISÚ]" Ing. Dušana Slimáka z bratislavského URBION-u-Štátneho
inštitútu urbanizmu a územného plánovania zaujal svcjou konkrétnost ou požiadaviek, ktoré projekt ISÚ predpokladá vzhladom k údajom
ISGK, najma údajom registra evidencie nehnutelnosti
(REN) a báze dát (BADA] základnej mapy velkej mierky (ZMVM].
Záverečný referát autorov Ing. Jiřího Čálka, z Výzkumného ústavu geodetického,
topografického
a kartografického Zdiby, a Ing. Juraja Kadlica, CSc., z VÚGK, mal
názov "Stav a možnosti ďalšieho výskumu a realizácie
ISGK". Bol v ňom podaný ucelený prehfad o postupe
prác pri tvorbe fondu údaj ov REK príprave na jeho dalšie spracovanie na počítači EC 1033 v rezorte SÚGK a
o systéme BADA ZMVM. V záverečnej časti naznačili autori predpokIadaný
trend výskumu a následnej
realizácie ISGK.
Seminár, ktorého usporiadanie
vychádzalo z dlhodobého plánu činnosti OS automatizácie,
logicky nadvazoval na vydarené, užšie tematicky zamerané semináre v predchádzajúcich
rokoch. Kladom seminára bola
aj skutočnost, že Ú.častníci si odnášali z podujatia zborník obsahujúci plné znenie prednesen9ch
referátov, ku
ktorým sa bude možno vracať pri realizácH a využívaní
fondu údaj ov rSGK.
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ln,. Pavel Vllkol!II, CSc.,
VÚGTK, Zdlby

XVII. Valné shromáždění
Mezinárodní geodetické a geofyzikální
unie

Téměi' na opačné straně zeměkoule, v hlavním městě
Austrálie Canbei'e, se konalo ve dnech 3.-15. prosince 1979 XVII. valné shromll.ždnění Mezinll.rodní geodetické a geofyzikální unie (International
Union of Geodesy and Geophysics - IDGG). V jeho rll.mci se konala
valnll. shromáždění
všech asociací, tvoi'ících IDGG, i'ada interdisciplinárních
sympozH a dalších porad, spojených zejména s ukončením činnosti tzv. Meziunijní komise Geodynamika a zahájením práce nového projektu
pracovního
nll.zvu "Litosféra".
Ceskoslovenskll. !lelegace byla vedena akademikem V. Buchou a tvoi'il1 ji K.
Rosa, M. Burša a P. Vyskočil.
Z programu jednání jednotliVých složek asociací a interdisciplinárních
sympozií, která probíhala
paralelně,
bylo někdy obHžné vybrat, které ze zasedání nebo sym·
pozia je nejzajímavější,
vyplývala celkovll. vzrůstajícť
koncentrace na problematiku dynamiky zemského tělesa
ze všech geodetických
i geofyzikll.lních hledisek. ~ada
nových poznatků byla sdělena v oblasU výzkumu hlubinné stavby zemského tělesa, zemských slapů, progn6zy
zeměti'esení a recentních
pohybů zemské kůry (interdisciplinll.rní sympozium č. 9). Tato tendence se projevuje rovněž ve výsledcích prll.ce projektu Geodynamika
a v úkolech, kladených v novém projektu Litosféra. Tak
jako v pi'ípadě projektťt "Upper-Mantle"
v období 1960
až 1970 a "Geodynamika" v období 1970-1980 je i proJekt "Litosféra" projektem meziunijním.
Jde o koor!linovanou spolupráci mezi IDGG a Mezinll.rodní geologickou uniL Ve srovnání s pi'edchozími projekty však projekt "Litosféra",
plll.novaný pro období let 1980-1990
vyjadi'uje ve svém programu vzrůstající roli geodetických metod pi'i určování dynamických vlastnosti zemského tělesa v jednotlivostech
i celku. Zvláště dťtležitou roli pi'i tom má využiti moderních družicových metod. Tato skutečnost je mezi jiným vyjádřena i přijetím
dalšího meziunijního
projektu
MERIT (Monltoring
of
Ear1h-Rotation and Intercomparison
of the Techniques
of observations and analysis), koordinujícího
součinnost
IDGG a Mezinárodní astronomické
unie. Projekt MERIT
zahrnuje program společných pozorování metodami klasické astronomie, metodami Dopplerovskými,
laserovou
lokací Měsíce a VLBI (Very Long Baseline lnterferometry).
Tyto skutečnosti svědčí o tom, jak velký význam je
v celém světě pi'ikládll.n všestrannému výzkumu dynamických vlastnosti Země. V současném stádiu můžeme hovoi'it již o sousti'eděném
náporu na problém nalezení
základních zákonitosti, kterými se i'ídí dynamické procesy uvniti' Země, a které se obrážejí pozvolnými i náhlými deformacemi na zemském povrchu. Cílem pi'i tom
není jen vědní poznání uvedených zákonitosti, ale naopak jde o to, aby pmsti'ednictvím
jejich poznání mohly
být lépe využívány všechny pi'írodní zdroje prakticky,
zvládnuty zákonitosti
vzniku zeměti'esení
a v oblasti
projektování
II. plánování
zajištěny všechny parametry
bezpečnosti kladené na současné speciální objekty (pi'ehrady. jaderné e'lektrárny apod.). Je pro nás významné,
že hlavním zdrojem informací pro tento výzkum jsou výsledky opakovaných geodetických
měi'ení.
Zlikladnf YÝlledky jedn'nf
ciace [lAG)

Mezinlirodnf geodetioU

aso:

~ada jednání jednotlivých sekcí, komisí a studijních skupin IAG byla zahájena a na závěr zakončena valným
shromážděním
spolupracovníkl1
IAG, účastníkťt setkání
v Canbei'e. V úvodním zasedánl podal odstupující pre-

zident IAG prof. Kukkamll.ki a další funkcionái'i
IAG
zprávu o činnosti asociace za obdobl 1975-79. Podrobněji byly tyto otázky spolu s konkrétními
výsledky
práce diskutovány
na dílčích zasedánlch
podi'ízených
útvari'l IAG. Na závěrečném shromážděni
byli účastníci seznámeni s výslerlky voleb funkcionái'ťt IAG pro období 1979-1983 a byly pi'ijaty rezoluce, charakterizující základní výsledky všech jednání. Podobným způsobem mťtžeme shrnout výsledky jednání i v této stručné
info,rmacl.
V rezoluci Č. 7 IDGG a Č. 1 a 2 IAG byl pi'ljat nový
geodetický referenční systém 1980 (GeodeUc Reference
System 1980), daný těmito definicemi:
rychlost světla ve vakuu c = 299 792 458 ± 1 . 2 m . s-i
Newtonovská gravitační
konstanta
G = 6672 ± 4.1 X lO-14m3. s-2. kg-1
úhlová rychlost Země
ťlI = 7292 115X lO-Hrad . s-l
geocentrická gravitační
konstanta včetně
atmosféry
GM = 39860047 ± 5 X 107m3• S-2
rovníkový poloměr Země
a = 6 378 137 ± 2 m
-- gravimetrický
slapový faktor
o = 1. 16
a další. Rezoluce Č. 2 IAG pi'itom zdůrazňuje, že mnohé z uvedených konstant byly pi'ipraveny výzkumem ve
speciální studijní skupině 5.39 IAG. Na práci této skupiny se aktivně podílí významný čs. vědec M. Burša.
Rezolucí Č. 8 IDGG byla schválena a doporučena spolupráce na mezlunijním projektu MERIT. Význam výzkumu deformací a pohybů zemské kťtry s využltfm geodetických a družicových pozorování je zdůrazňován rezolucemi Č. 11 IDGG a Č. 10 a 13 IAG. Rezoluce č. 9, 12
a rovněž 13 IAG zdůrazňují význam pi'esných tíhových
(absolutních i relativních) měi'ení a důležitost konstrukce map tihových anomálií. Rezoluce č. 11 IAG kromě
toho zdťtrazňuje nutnost pozorování slapových variací
v souvislosti s přesnými tihovými měi'eními. Rezolucí
č. 15 IAG je řešena otázka tzv. Honkasalovy opravy,
vztahující se na stálou slapovou deformaci zemského
tělesa v závislosti na zeměpisné šíi'ce. Napi'fště tato korekce nemá být zaváděna do gravimetrických
měi'ení.
Uvedenými rezolucemi je doporučováno vytvoi'ení světové referenční sítě s využitím družicových metod, studium sekulárních
variací tíhového zrychlení přesnými
tihovými měi'eními podél rovnoběžky 50° sev. šíi'ky, apod.
Mezinárodní gravimetrické
byro v Pai'íži je pověi'ováno,
aby vytvoi'ilo soubor map tíhových anomál1f světa v měi'ítku 1: 15 000 000. Rezoluce Č. 5 a 6 IAG je věnována
Komisi pro geodézii v Africe a jsou jimi vytvářeny podmínky pro rozvoj geodetických síti na tomto kontinentě.
Strukturu IAG po XVII. "alném shromUděn1
charakterizovat tímto pl'ehledem:

mňleme

Prezident: H. Moritz - Rakou~ko
první víceprezident:
P. V. Angus-Leppan - Austrálie
generální sekretái': M. Louis - Francie
druhý viceprezident:
E. Tengstrčlm - Svédsko
třetí vicepre,zident: R. Sigl - NSR
čestní prezidenti: C. Whitten - USA
G. Bomford - Velká Británie
A. Marussi -. Itálie
Ju. D. Bulanže - SSSR
T. J. Kukkamaki - Finsko.
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Sekee I -

geodetické

sftě:

Komise X: K o n t i n e n tál n i s i t ě
Speciálni studijni skupiny:
1.21: Numerické výpočty velkých trigonomerických
sítí
1.26: Přispěvek družicové geodézie pro terestrickou geometrickou geodézii
1.41: Aplikace i II t e rci á I n í technil{y v geodézii
1.42: Šířeni elektromagnetických
vln a refrakce v atmosféře
1.52: Určování polohy v námořní geodézii
1.53: Nové parametry pro analýzy chyb nivelačních síti
1.59: Plánováni geodetických sítí pomocí počítačů
1.68: Terestrické interfe'rometrické
metody v geodézii a
geodynamice
1.69: Srovnáni výpočetnich modelů geodetických sítí.
Sekce II -

kosmická technika:

Komise VIII: Mez in á rod n í k o o rdi n a c e k o srn i c k é tec hni k y pro
g e o d é z i i a g e od ynamiku
Speciálni studijni skupiny:
2.32: Laserová měření v systému Země-Měsic
2.33: Laserová měření v systému Země-družice
2.51: Radiointerferometrická
technika
2.54: Technika radiového sledování družic
2.55: Modely předpovědi pro kosmickou techniku
Sekce III -

gravimetrie:

Komise III: Mez in á rod n í g r a v i m e t r i c k á k
m is e
Byro: Meiznárodní gravimetrické byro (Francie)
Speciálni studijní skupiny:
3.37: Speciálni technika tíhových měření
3.40 Sekulárni variace tíže
Sekce IV Speciálni

D-

teorie a zpracování údajů:

studijni

skupiny:

4.56: Diferenciálni geometrie gravitačního
pole
4.57: Okrajové podmínky a problémy konvergence
fyzikální geůdézii
4.58: Znázornění gravitačního
pole

ve

4.60 Statistické metody odhadu a testování geodetických
údajů
4.65: Silové funkce dvou a více těles: aplikace pro geodynamiku
4.66: Zpracování geodetických údajů
4.70: Technika aproximace gravitačního pole
4.71: Optimalizace geodetických sítí.
Sekce V -

fyzikální interpretace:

Komise V: Zem s k é s I a p y
Komise VII: Rec e nt n í po h Yb Y zem s k é kůr y
Centra sekce V:
Mezinárodní centrum pro zemské slapy (Belgie]
Mezinárodní centrum pro recentní pohyby zemské kitry (ČSSR]
Permanentní
služby sekce V:
Mezinárodní služba pohybu pólu (Japonsko]
Mezinárodní služba střední hladiny moře (Velká Británie)
Byro sekce V:
Mezinárodni byro času (Francie)
Speciálni studijni skupiny:
5.39: Základní geodetické konstanty
5.48: Realizace referenčniho systému pro geodézii a geo·
dynamiku
5.50: Výzkum geoidu střední a jižní Evropy
5.61: Určeni rozdělení hustoty a napětí uvnitř Země
5.62: Technika předpovědi tihových anomálH
5.63: Časově závislé modely deformace Země a problém
lokálni redukce
5.64: Určení topografie povrchu oceánů
Mimo sekce jsou zařazeny:
Komise VI: Mezinárodni
geodetická
bibliografie
Komise IX: V Ý c h o v a v g e o d é z i i
Komise XI: G e o d é z i e v A f r i c e
Speciální studijni skupina:
0.67: Historie geodézie.
Všechny důležité materiály XVII. valného shromáždění IUGG jsou zájemcům k dispozici v knihovně Mezinárodního centra pro recentni pohyby zemské kůry, pracujícího v budově VOGTK ve Zdibech.

In,. Frantllek ~lIar, CSc.,

VIII. mezinárodní kurs inženýrských
měření v Curychu

~ÚGK

Ve dnech 24. září až 1. řrjna 1980 byl v Curychu ve Švýcarsku uspořádán mezinárodní kurs inženýrských měře·
ní. Kurs, v pořadí již osmý, má poměrně dlouhou tradici
a představuje vždy akci špičkové 'Úrovně. Nejprve byly
kursy zaměřeny převážně na měření
délek, poslednl
kursy měly v názvu "Inženýrská
měření vysoké přes,
nosti", Tradici těchto kursů založil v roce 1928 prof. dr.
O. Gruber prvnim kursem optického měření délek, konaném ve Stuttgartu.

Tématika uvedených kursů je zhruba totožná s náplnI
technických komisí 5 a 6 Mezinárodní federace geodetů (FIG), tj. je zaměřena na přístroje, metody, automati·
zaci, geodetické sítě a inženýrská měření. Velkou před,
nosU kursů je to, že na nich přednášejí předni věďečtl
pracovníci o nových teoretických
poznat cích a přednl
odborníci o jejich použití v praxi. Účastníky jsou především inženýři, kteří jsou vysláni svými organizacemi za
'Účelem seznámení se s novými metodami a jejich využitím v praxi.
Kursu v Curychu se zúčastnilo asi 300 odborníků té'
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měl' ze všech zemí Evropy a z Cíny. Přednášelo celkem
67 profesorů a vědeckých pracovníki'!, z nichž sedm bylo ze socialistických
zemí (PLR, SFRJ, BLR a CSSR).
Součástí
kursu
byla
vÝ'stava přístroji'!
a výsledkil prací a odborné exkurze. Sedmidenní jednání probíhalo v plénu a bylo rozděleno do šesti tématických
okruhi'I.

Z přednesených referáti'! a diskuse vyplývají následující
poznatky. Na úseku geodetických metod a přístroji'! doznává v současné době širokého
využití elektronická
tachymetrie, pro niž se vyrábí již řada přístroji'!, a kte·
rou lze dosáhnout vysoké produktivity práce. Orientace
pomocí gyroteodoliti'! vzhledem k dosahované
vysoké
přesnosti nalé7á široké uplo(nění nejen v podzemí, ale
i na povrchu, kde mi'!že nahradit různá nákladná měření a výstavbu signálů. Je stále více geodetických metod,
jejichž výsledkem není již diskrétní, ale spojitě měřená
veličina. To vyvolává řadu řešení v teorii i metodice
zpracování výsledkil měření. Sem patří i nové typy za·
řízení pro hydrostatickou
nivelaci, kdy lze spojitě vyhodnocovat posuny objektil. Navlgačni metody nalézaji
oblasti využití vzhledem k vyspělé technice nejen na
moři, ale i př-i měření řek, rybníkil, přehrad apod., a
též k zaměřování polohy letadla nebo helikoptéry
při
snímkovém letu. Pro komparaci
délkových měřítek a
světelných dllkoměrů lze s výhodou využit laserového
interferometru.
Vyráběná zařízení mají nejen mikrometrovou přesnost, ale navíc umožňují automatické zpracování výsledki'! komparací.
V současné době se na úseku automatizace
některé
firmy soustřeďují na poskytování komplexních systému,
tj. nejen na měřicí přístroje, ale současně I na celf automatizovaný
systém zpracování
dat. Při automatizaci
výpočtil poskytují nové možnosti interaktivní
systémy,
založené na konverzaci s velkým počítačem pomocí terminálu. To umožňuje alternativní zpracování úloh a optimalizaci řešení problémů. Při řízení kvality prací je
vedle přesnosti výsledku věnována stále větší pozornost
též jejich spolehlivosti.
Při budování geodetických
sítí jsou dnes předmětem
pozornosti volné sítě a optimalizace
jejich budování
z ruzných hledisek. Na základě tohoto vývoje jsou korigovány i názory na budování a údržbu celostátních sítf, jejich efektivnost se projevuje pouze u vyšších řádu.
Vytváří se nový pohled na vyrovnání sítí ve spojení se
spolehlivostí výsledných údajů, které obdrží uživatel.
Ukazuje se, že celkově rostou objemy geodetických
prac! při měření posunu a deformací objektu. Náklady
na tato měření jsou ve vyspělých zemích poměrně vysoké, ale přesto stále relativně malé vuči nákladum na
rozsáhlá inženýrská díla, která je nutno dlouhodobě sledovat. Pro tyto účely je vyvinuta a používána řada efektivních zařízení a metod.
U liniových staveb, především při výstavbě silničních,
železničních
a vodních tunelů a metra, se vývoj soustřeďuje na optimalizaci
trasy,
využ!vání
digitálního
modelu terénu, apriorní plánování přesnosti, apriorn! výpočty odchylek prorážek tunelů a na podrobnou geodetickou a fotogrammetrickou
kontrolu realizovaných staveb s využitím automatizace.
Tyto otázky byly předmětem rozsáhlé diskuse především z teoretického
hlediska, přičemž se uvažovaly různé varianty řešení. K této diskusi přispěl jediný československý referát [C 17),
u něhož bylo příznivě pl'ijato především to, že někteTé
tyto problémy byly v CSSR nejen teoreticky vyřešeny, ale
před několika roky již prakticky realizovány při výstavbě metra v Praze s velmi kladnými výsledky.
Celkově lze shrnout, že na uvedeném úseku geodetických prací se projevují vývojové tendence směrem ke
komplexnímu provádění prací s interpretacemi
výsledku
při jejich předávání
jiným profesím. Konkrétně se to
projevuje při řešení ruzných optimalizačních
úloh, sledování posunu a deformací a při kontrole staveb. S tím
souvisí i širší znalosti geodetu a s tím spojené zvyšování jejich kvalifikace.

A9
A 10

All
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Přístroje a sběr dat [prof. R. Conzett)
Kahmen, H.: vývoj nových přístrojil pro elektronické měření vzdáleností a směru
Kovári, K, Amstad, Ch.: Příspěvek k problému měření deformací vysoké přesnosti v geotechnice.
Tl1ierbacll, H.: Hydrostatické měřící systémy a nové přesné měřící přístroje na bázi regulace pomocí krokových motorů.
Leitz, H.: Elektronická tachymetrie.
Zeiske, K: Metody zkoušek elektronických
tachymetrů, ukázané na příkladě přístroje Wild TC 1.
Aaschlimann,
H.: Geodetické po ln! přístroje pro
záznam údajů a vytyčování
Conzett, R., Frank, A., Misslin, C.: Interaktivn!
triangulace
Elmiger, A.: Měřící sklep Geodetického
a fotogrammetrického
ústavu Technické vysoké školy v Curychu
Schmitt, G.: Optimalizace vah v trlangulaci
de Heus, H. M.: Spolehlivost geodetických sítí
Baumer, R.: K optimalizaci
observačního
plánu
geodetických sítí
W. Maurer, Schnlidelbach, K: Kalibrace přesných
geodetických přístrojil pomoci laserového interferometru HP 5526 A
Geiger, A.: vývoj a zkoušky přesného sklápěcího
stolu k výzkumu a kalibraci geodetických
pl'!strojů
Loesekraut, H.: Sběr a registrace
měřických dat
u stacionárních měřicích zařízení
Schaffrin, B.: Pozitivně
diagonální
optimalizace
přesností geodetických
sítí pomocí komplementárního algoritmu
Dabrowski, W., Wanic, A.: Konstrukce a použiti
geodetické nástěnné značky pro elektronické
tachymetry
Ninkov, T.: Kritéria globální přesnosti geodetických sltl jako využitelná objektivní funkce pro
matematickou
optimallzaci druhého řádu
Vyhodnocování
a interpretace
[Prof. Dr.-Ing. H.
Pelzer)
Griindig, L.: Programový systém TANA k vyrovnání tachymetrických
sítí
van Gijsen, J. C. O.: Polygonové pořady a sítě, měřené gyroteodolltem
na přechodných
stanoviscích, problémy vyrovnání a přenášení chyb
Schenk, T.: Příprava a zpracování dat pomocí interaktivních
grafických systémů
Schwebel, R.: Integrovaný geodetický vyhodnocovací a zobrazovací systém
Matthias, H.: Obecné zprostředkující
vyrovnání sítí - systém AVNA
Schmid, H.: Geodetická
interpretace
při řešení
problémů umístění volných síti
Welsch W.: Přehled odhadll variancí a kovarianci geodetických měření pro praktické použití
Pel zel', H.: Přezkoušení modelil vyrovnán! pomocí
testů hypotéz
Koch, K R.: Automatická testovací metoda k určení posunů bodll při analýze deformací
Heck, B.: Statistická kritéria odlehlých hodnot při
kontrole geodetických měření
van Mierlo, J.: Testy hypotéz a předpovědí
spolehlivosti v geodetických sítích tunelll
Schaffrin,
B.: Vyhodnocení
měření
deformací
v nehomogenním
neúplném
více rozměrném
Gauss-Markově modelu
Caspary, W., Schwintzer, P.: Matematické
a statistické modely k určení malých relativních pohybů skupin bodů v geodetických sítích
Bojlen, J.: Interpretace
měřených
deformací
pomocí teorie elasticlty
Hagemann, M.: Metoda vyhodnocení výsledků souvislých měření deformaci
China: Měření horizontálních
deformací velkých
přehrad pomocí laserové záměrné přímky
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C

Využiti při pracích na povrchu, v podzemí a na
technických
zařízeních
(Prof. Dr. G. Eichhorn,
Prof. Dr. K Linkwitz)
C1
Ziilsdorf, G.: vývoj navigačních
metod pro inženýrskou geodézii
C2
Eichhorn, G.: Kombinované
určení polohy a výšky
pevných
a kontrolních
bodů bodových
polí
v inženýrské
geodézii
C3
Gruber, C.: Výsledky zkoušky přesnosti fotogrammetricky
určeného
digitálního
modelu
terénu
(letiště Mnichov lIj
C4
Caspary, W., Heister, H., Welsch, W.: Zkušenosti
s interaktivním
programovacím
systémem
pro
optimalizaci
trasy trati rychlodráhy
C5
Seckel, H.: Nasazení
mekometru
při měiíení deformací přehrad a hald
C6
Mohlenbrink,
W.: Geodetické
práce na dálničním
mostě přes Kochertal v Geislingen
C7
Seufert, W.: Fotogrammetrické
měření deformací
opěrných zdí
C8
Limmert, R.: Vazby mezi mapováním a inženýrskou
geodézií na příkladě
rychlodráhy
Hannover-Wiirsburg
v NSR
C9
WaldMusel,
P.: Měření fasád obkládaných
velkými deskami
C 10 Grabowski,
J.: Metody a výsledky měření deformací ocelových rour
C 11 Mohlenbrink,
W.: Měření pohybů přehrad a mostů
elektronickými
libelami
C 12 Griinwedel,
H.: Provažovací
měření na vysokých
budovách
C 13 Zurowski, A.: Ke geodetickým
problémi\m
při výstavbě mořských přístavů
C 14 Ryttersgaard,
J.: Kontrolní měření rotačních
pecí
C 15 ScMel, E.: Plánování
a výstavba
mostu dálnice
Stuttgart-Bodensee,
zkušenosti
z řízení a organizace geodetických
prací
C 16 Milev, G.: Vytyčování a kontrola
výškových a lintových technických
objektů
C 17 Šilar, F.: Geodetické
práce při výstavbě
metra
v Praze
C 18 Schrader,
B.: Interaktivní
výpočty návrhu silnic
a vytyčení na stolních počítačích
včetně grafického vyjádření
C 19 Henneberg,
H. G.: Vytyč ovací práce při výstavbě
důlní přehrady GURI ve Venezuele
C 20 Dejanov, B.: Vybrané příklady geodetických
prací pi'i trasování potrubních
vedení
C 21 Ebner, H.: Použití fotogrammetrie
na montovaných stavbách
D
Použití při podzemních
stavbách a důlních dílech
(Prof. Dr. K Rinner, Dr. G. Schelingj
D1
Grob, H.: Deformace skal a horských masívů
D2
Pochhacker,
H.: Stávající a připravované
metody
pro výstavbu dopravních
tuneli\

Z MEDZINÁRODNYCH
ČSVTS

D4
D5
D6
D7
D8
D9
D 10
D 11
D 12

Judtmann,
G.: Požadavky
na měřící techniku
pf!
použití nové rakouské metody výstavby tunelů
Feder, G.: Vyhodnocování
deformací
vyrubaných
prostorů ph výstavbě podzemních
děl
Keller, W.: Měření deformací v Gotthardském
silničním tunelu
Stolitzka, G.: Metody řízení a kontroly protlačovacích mechanismů
na trasách
s prostorovými
křivkami
Wildner,
H.: Problémy
měření
při protlačování
trub a jejich řešení
Schmid, H.: Zkoušky s nasazovacím
gyroteodolitem WILD GAK 1
Rlchardus,
P.: Speciální aspekty polohových geodetických sítí tunelů
Kovačevič, B.: Polohové geodetické
sítě metra
Rinner, K, Scheling, G.: Zpráva o vytyčování tunelů v RakOL~sku
Eichholz, K: Zkušenosti s měřením prorážek v dolech

E

Sledování

E1

Ruopp, M.: Geodetická kontrolní
měření při sledování a sanaci ohrožených
stavebních
objektů
Amann, P.: Význam geodetických
měření při výs~avbě přehrad na příklad u přehrady
v údoj[
Aabach
Sommer, H.: Měření pohyblivých
svahů a zajištění
jejich sanace
Busch, W., Loschner, F.: Spojité měření výškových
rozdíl ů pomocí přesné hadicové vodováhy
Milev, G.: Výzkum zákonitostí
sedání
Flotron, A.: Interpretace
měření deformací
pomocí
vyrovnávacích
funkcí
Siems, E.: Budování
a údržba
železničních
tratí

E2
E3
E4
E5
E6
E7

posunů

a deformací

(Prof. Dr. F. Koboldj

v NSR

E8
E9

Kochle, R.: Měření laserovým
interferometrem
při
sledování staveb
Egger, K: Geodetická měření deformací na přehradě Zeuzier

F
F1

Organizace
a řízení (Dlpl.-Ing. P. Gfeller)
Basler, K: Úloha svobodného
podnikání a státních
institucí
F 2 Rose, W.: Vztahy mezi úředními místy a svobodným
podnikáním,
náměty, potřeby a podmínky
F 3 Friedrich,
H. P.: Přebírání
a provádění
inženýrských měření
4. Závěr

Kopie všech uvedených referátů jsou ve formě separátů
uloženy v knihovně
Výzkumného
ústavu geodetického,
topografického
a kartografického
ve Zdibech. Lze doporučit využití poznatků uvedených referátů k vypracování prognóz a trendů dalšího rozvoje a k řešení konkrétních problémů teorie a praxe.

STYKOV

Široká tematika, ktoi'ou sa zaoberali
symp6zia, sa dá zoskupiť do troch

Sympózium 5. komise FIG
"Automatizované spracovanie
geodetických údaj ov"
061.3.FIG (100): [528:65.011.56

D3

I

V dňoch 4.-6. 11. 1980 prebehlo v Medzinárodnom
dome
vedeckých
pracovníkov
Fr. J. Curie vo Varne (BI:Rj
medzinárodné
symp6zium 5. komise FW, venované problematike
automatizácie
spracovania
údajov v geodézii.

referáty
okruhov:

a diskusi a

1. Automatizácia
zberu a spracovania
údaj ov v topografickom
mapovaní
2. Metódy a prostriedky
automatizovaného
spracovania a optimalizácie
merani v geodetických
sieťach
3. Automatizácia
geodetických
výpočtov v tvorbe digitálnych
model ov terénu.
Na sympóziu odznelo 24 referátov,
k vačšine z nich
bol a zaujímavá
diskusia.
Československí
účastníci
ss
predstavili
dvoma referátmi
(Ing. V. Suchánek:
Tvor-
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ba máp velkých mierok v CSSR; doc. Ing. I. Mitášová, CSc.: Metódy matematického
a grafického
spracovania údaj ov digitálneho modelu územia). Referáty i
príspevky do diskusie budú vytlačené
v zborníku zo
symp6zia.
Pri príležitosti symp6zia sa konala výstavka niektorých met6d, prístrojov
a výsledkov automatizovaného
spracovania
topogrnfických
máp, dosiahnutých
vo výskumnom ústave geodézie a fotogrametrie v Sotii. Medzi
ostatnými sa vystavovalo registračné
zariadenie
IZOT
9115 E, určené na zber grafických
údaj ov, ich digitalizáciu a automatickú registráciu.
Na sympóziu sa prezentovali výsledky dosiahnuté v automatizácii spracovania
geodetických
údaj ov predovšet··
kým hostujúcej BI:R, potom CSSR, MI:R, NDR, PI:R, ale aj
NSR a dalších medzinárodných
organizácií. Tézy ref'erátov a niektorě materiály z výstavky sú uložené na Katedre geodetických základov Stavebnej fakulty Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave, alebo na Výskum110m ústave geodézie a kartografie v Bratislave.
Symp6zium bolo velmi dobro organizačne pripravené.
v peknom rekreačnom prímorskom prostredí a nieslo sa
v duchu vzájomnej výmeny odborných poznatkov a skúseností, za čo patrí vdaka a uznanie usporiadatelom.
V závere symp6zia predstavitelia
ZV8.ZUgeodetov a
kartografov
VTS BtR pozvali prítomných
k aktívnej
účasti na XVII. kongrese FIG, ktorý sa bude konat v roku 1983 v BI:R.. Prítomný zástupca IAG SSG 4.66 pozval
účastníkov na medzinárodné
symp6zium o spracovaní
geodetických
údajov (Management
of Geodetic, Data
v dňoch 24.-28. 8. 1981 do Kodane (Dánsko).
Katedra

geodetických

Doc. Ing.
základov

Irena Mžtášová, CSc.,
SvF SVST, Bratislava

Vědecké kolokvium v Dráždanech
u příležitosti výročí 100 let od narození
Prof. Ing. Dr. Alwina Bucholtze

Ve rl.nech 27.-28. 11. 1980 proběhlo v Dráždanech vědecké symp6zium o některých fotogrammetrických
prohlémech, .pořádané při příležitosti stého výročí narození
průkopníka fotogrammetrie
prof. ing. dr. A. Buchholtze.
Mezi účastníky kolokvia byly po boku žáků a spolupracovníků
prof. Bucholtze i delegace ze všech socialistických států, které tohoto výročí důstojně vzpomenuly.
Československou
fotogrammetrii
zastupovala pětičlen·
ná delegace, vyslaná ČSVTS a našimi vysokými školami.
V slavno,stním úvodu kolokvia, které zahájil prof.
DrSc. dr.h.c. F. Deumlich, bylo vzpomenuto zásluh prof.
Buchholtze v národním i mezinárodním
měřítku a to
zejména v projevech prof. ing. dr. W. Riigera z Dráždan a prof. A. N. Lobanova z Moskvy.
V odborné části kolokvia byly probírány především
oblasti úzce spojené s vědeckou prací prof. Buchholtze
a to zejména otázky fotogrammetrického
zhušťování bodových polí, otázky netopografických
aplikací fotogrammetrie, trendu vývoje fotogrammetrických
přístrojů
a
konečně i otázky aplikací sovětských fotogrammetrických technologií a přístrojil, jejichž propagátorem
prof.
Buchholtz byl, a jehož práce přispěly v poválečných
letech k zprostředkování
sovětských zkušeností světové
odborné fotogrammetrické
veřejnosti.
Další část kolokvia byla věnována refe'rátům o přínosu fotogrammetrie
pro různě oblasti národního hos
podářství NDR včetně topografické
služby Národní lidové armády NDR, kde opět ve všech vystoupeních bylo vzpomenuto osobního přínosu prof. Buchholtze.

Kolokvium bylo uzavřeno referáty účastníků XIV. kongresu Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti v roce
1980, které rozebíraly
jeho výsledky a přínosy, a konečně referátem o práci a výsledcích aktivity Fotogrammetrické společnOsti NDR, která v r. 1980 dovršila 20
let své činnosti.
Ing.

Radim

Kudělásek,
VAAZ

CSc ..
Brno

Ukončení III. běhu postgraduálního
studia

Slavnostním předáním vysvědčení absolventům postgraduálního studia pro pracovníky resortu CÚGK byl dne
16. prosince 1981 ukončen již III. běh této formy studia
pro absolventy ČVUT, stavební fakulty, směru geodézie
a kartografie s víceletou praxí.
V závěrečných projevech proděkana fakulty doc. ing.
Josefa Šmidrkala, CSc., vedoucí postgraduálního
studia
doc. ing. Jaromíra Tlustého a ředitele kádrového a personálního odboru CÚGK s. Františka Franty byly konstatovány dobré studijní Výsledky absolventů a vyzdvižen význam této formy studia pro resort ČÚGK i význam konfrontace
poznatků a zkušeností odborníků ze
školy a z praxe.
V ročníku měly své zastoupení organizace nebo or·
gány geodézie a kartografie
ze všech krajů ČSR.
Přes různorodé složení ročníku bylo možno konstatovat, že 22 posluchačů, kteří náročné studium dokončili,
se během čtyř semestrů stmelilo ve velmi dobrý kolektiv,
z jehož zkušeností bude možno mnohé čerpat při tvorbě
a realizaci další koncepce postgraduálního
studia.
I když závěrečný ceremoniál studia neobsahoval tra·
diční promoční formuli "slibuji", byl ústy studijního ve·
doucího ročníku vysloven slib posluchačů,
že ve své
další praxi co nejvíce využijí nově nabytých poznatků a
vědomostí. Zároveň bylo vysloveno poděkování pracov·
níkům všech kateder, které se na výuce podílely, vedení resortu ČÚGK a OSYp VÚGTK Zdiby, díky jimZ
byl III. běh studia uskutečněn. V neposlední řadě bylo
poděkováno i vedení orgánů a organizací resortu CÚGK
za umožnění studia a za poskytnutou podporu vyslaným
pracovníkům.
Závěrem čtenáře upozorňujeme na možnost orgánů li
organizací ČÚGK, zapůjčit si pro služební potřebu jed'
notlivé závěrečné práce posluchačů postrgaduálního
studia, jejichž seznam uvádíme. Práce je možno si vyžádat
na ČVUT, stavební fakultě u vedoucího postgraduálního studia doc. ing. Jaromíra Tlustého.
S e z n a m z á v ě I' e Č n Ý c h P I' a c í:
1. Ing. Jan Koubek - Zhodnocení
vytyčovacích
sítí pro
metro - Geodézle, n. p., Praha
2. Ing. Petr Polák - Technick~ předpisy a normy fako
nástro;
řízení Geodézie, n. p., Praha
3. Ing. Miloslav Muzika - Informační
syst~m
SG Geodézie, n. p., Ceské Budějovice
4. Ing. František Mottl - Organizace prací na zavádi!ní
změn z fyzických
inventur
zemědelské
půdy v 7.
pětiletce
Geodézie, n. p., C. Budějovice
5. Ing. Antonín Sinkner - OrganiZace praCí na provozu
speciálních
prací v období výstavby
[EMA - Geodé

zie, n. p., Ceské Budějovice
6. Ing. František Dvořák - Optimalizace

1981/128

měru

EOT 200 v podmínkách

dézie, n. p., Opava

města

využití
dálkoOstravy
- Geo-

Geodetický a kartografický
obzor
ročník
27/69, číslo 5/1961
129

7. Ing. Milan Kocáb -

VTEI pro řídící pracovníky
rea kartografie
- ČÚGK
8. Ing. František
Křížek - Využití výkonových
norem
při řízení odd. na SG - Geodézie, n. p., Brno
9. Ing. Jaroslav Jež - Předvýrobní
příprava
zakázek ve
vazbě na plánovací
činnost
v podnicích
Geodézie sortu,

odvětví

Geodézie,

geodézie

n. p., Brno

10. Ing. Jindřiška
Novákovi! - Problematika
zaváděnI
užívacích
vztahů v hl. m. Praze Geodézie, n. p.,

Praha
11. Ing. Anna Jílková - Organizace
zu kartografie
a reprodukce
-

ké Budějovice
12. Ing. Miroslav
formací

pro

Sirotek
řízení

-

SG -

a plánování

Geodézie,

Využívání

Geodézie,

provo

n. p. Čes-

podnikových

in-

n. p., Plzeň

13. Ing. Jaroslav
Hlubuček - Zajištimí
aktuálního
obsahu Technické
mapy Prahy v letech
1981-1985 a
v dalším období GKS Praha
14. Ing. Miroslav Pfaur - Mapovací práce v 7. pětiletce v Č. Budějovicích
Geodézie, n. p., Č. Budějo-

vice
15. Ing. Jindra Šedová - Analýza současné technologie'
THM Geodézie, n. p., Opava
16. Ing. Jiří Štěpán - Koncepce rozvoje SG Nový ličí/)
v 7. pětiletce
- Geodézie, n. p., Opava
17. Ing. Josef Lang - Technická
příprava
výroby a její
vztah k plánovacímu
procesu a k řízení - Geodézie,
n. p., Plzeň
18. Ing. Ivo WeHosch - Racionalizace
geodetických
prací při komplexní
bytové výstavbě,
- Geodézie, n. p.,
Liberec
19. Ing. Robert Patrik - Místní !;etření pro THM v 00'
cích,
kretu

kde

bylo

provedeno

přídělové

řízení

podle

de-

č. 12/45 a knihování
č. 90/47 Sb. - Geodézie,
n. p., Pardubice
20. Ing. Josef Padrián - Systém plánování
a řízení mě·
řických
prací
na SG Geodézie, n. p., Pardubice
21. Ing. Pavel Krejčí - Registr evidence
nemovitostí
na
SAPO Geodézie, n. p., Plzeň
22. Ing. Božena Osmančíková
- Koncepce technických
předpisu
systémů

pro
-

využívání

Geodézie,
Ing.

geodetických

informačních

n. p., Opava
laroslav

Hlubuček,
GKS Praha,
studitní
vedoucí
ročníklJ

NIKONOV,
A. A.: Golocenovyje i sovremennyje
dviženija
zemnoj kory (Holocénové
a recentné
pohyby zemskej
k~ry]. Moskva, Izdatelstvo
NAUKA 1977. 239 s., 83 obr.,
22 tab., formát 170 X 258 mm, cena 2,10 Rb.

Riešeniu problematiky
súčasnej
dynamiky zemskej k~ry na interdisciplinárnom
princípe venujú v ZSSR mimoriadnu pozornost.
Dokazuje to aj monografia
známeho
sovietskeho
vedca, doktora geologicko-mineralogických
vied A. A. Nikonova z Ústavu fyziky Zeme AV ZSSR, ve·
novaná geologicko-geomorfologickým
a seizmicko-tektonic kým otlízkám výskumu recentných
a holocénových
pohybov zemskej kory. Publikácia
je vysoko aktuálna,
pretože výsledky výskumu tektonických
pohybov v súčasnosti prispievajú
nielen k rozvoju vedy, ale nachádzajú aj bezprostredné
využitie vo viacerých odvetviach
národného
hospodárstva
(napr. pri rozhodovacej
činnosti v súvislosti s prognózou
rozmiestnenia
a s výbe·
rom vhodných stavenísk pre jadrové elektrárne
a velké
vodné diela, najmll v seizmických
oblastiach,
dalej pri

prieskume
a ťažbe nafty a zemného plynu, pri vypracovaní metód prognózy zemetrasenl,
pri skvalitnení geodetických
sietí ap. j. Výskum recentných
pohybov zemskej kory dnes predstavuje
nový vedný smer na hranici
viacerých vied ako sú geodézia, geofyzika, geológia, geomorfológia,
oceánografia
ap.
Spracovanú
látku rozčlenil autor do 3 dielov a 13 kapitol. PRVÝ DlEL má názov "Úvod, terminológia,
stav
otázky a úlohy výskumu" a obsahuje 3 kapitoly. V prvej sústreďuje A. A. Nikonov pozornosť na posúdenie a
upresnenie pojmov recentné a holocénové pohyby, v druhej sa zapodieva
podstatou
recentných
pohybov a ich
klasifikáciou
a v tretej stavom výskumu v danej oblasti
ČI
formuluje
úlohy tejto publikácie.
DRUHÝ DlEL, venovaný holocénovým
a recentným pohybom zemskej kury v ruznych tektonických
oblastiach,
tvorí základnú a najrozsiahlejšiu
čast publikácie. Je roztlelený na 5 kapitol.
Do 1. kap. je zaradená pro b lem a t i k a z v i s I Ý c h
P o h Y b o v Fen o š k a n d i n á v i 8', ktorú z hfadiska
poznani a holocénových
a recentných
zvislých pohybov
považuje autor za jednu z najcharakteristickejších
oblastí na svete. Najprv vyšetruje
charakteristické
čtrty
neskoroglaciálnych
a postglaciálnych
pohybov (zdvíhanie Fen~škandinávie,
zmeny charakteru
a rýchlosti pohybov v čase], po,tom skúma zákonitosti prejavu súčasných
pohybov Fenoškandinávie
a ich vzťahy s holocénovými
pohybmL Patričnú pozornost venuje otázkam seizmotektoniky a glacioizostázie,
menovite vzťahu medzi z,emetraseniami a tektonickými
štruktúrami
a pohybmi a vzťahu medzi glacioizostatickými
a vlastnými
tektonickými
pohybmL Kapitolu uzatvára porovnanie
výsledkov s inými oblasťaml (napr. Kanada, Grónsko, Špicbergy a i.].
V 2. kap. "Z v i s I é P oh y byv y s o k o mobil
nÝ ch
a v y s o k o s e i z m i c k Ý c h o b I a stí"
sa autor za'meral na tektonicky
a seizmicky najaktívnejšiu
oblast
ZSSR, na orogénnu
oblasť Strednej Ázie. Zapodieva sa
v hej odhadom rýchlostí
a gradientov
rýchlostí
seku'
lárnych
(holocénových
aj recentnýchj
pohybov. Analyzuje vzájomné vzťahy medzi recentnými
pohybmi a tektonickou stavbou a seizmicitou územia. K dispozícii mal
výsledky opakovaných
nivelácií
z niekofkých
nivelačných línií a z viacerých
geodynamických
polygónov
Strednej Ázie (Alma-Ata, Ašchabad, DUšanbe, Garm, Taškent a Lj. Zaujímavé poznatky poskytuje
grafické
porovnanie maximálnych
rýcl1lostí pohybov a ich gradientov a vyšetrovanie
súvislosti medzi holocénovými
a recentnými pohybmi a seizmicitou v stredoázijskej
a iných
orogénnych
oblastiach.
3. kap. je venovaná
pro b lem a t i k e vod o r o vných
pohybov
regionálnych
zlomoch
tichooceánskej
a iných
mobilných
ob·
I a stí.
I napriek
nesporným
úspechom
dosiahnutým
v niektorých
krajinách
(napr.
Japonsko,
USA, ZSSR
a i.j, zaostáva
výskum
recentných
vodorovných
pohybov
za výskumom
zvislých
pohybov.
V najbližších rokoch
sa prenikavejší
obrat
očakáva
od využitia
najmodernejšÍG!1
metód
ako napr.
družicovej
geodézie a laserovej techniky a interferometrie
s velmi
cJlhými základňami,
čím by sa mala po r. 1980 dosiahnúť presnosť určovania
pohybov litosferických
blokov
radove v prvých cm. rok-I. Tradičné terestrické
met6dy
sa úspešne používajú pri sledovaní menších lokalít.
Najviac údajov o recentných
vodorovných
pohyboch
nahromadili
vedci z tektonicky
aktívnej
zóny zlomov
San Andreas v Kalifornii. Pod týmto názvom sa rozumie
celá sústava zlomov. Celko.vá dlžka sústavy je okolo
900 km. S komplexným
výskumom recentných
pohybov
tu začali po známom ničivom zemetrasení
(M ~ 8,3]
v San Francisku
(r. 1906]. Výskumné práce podstatne
zintenzívnili
na začiatku tridsiatych
a na konci plitde·
siatych rokov a najmli v súčasnosti.
Pc:drobne preskúmali seizmicitu
oblasti a systém zlomov. Recentné pohyby sposobujú
v tejto zóne vážne národohospodárske
škody (trhajú sa cestné telesá, naftovody, a pod.]. Priemerná hodnota
relatívnej
ročnej rýchlosti
pravostranněho vodorovného
pohybu na zlome určená podla výsledkov geodetických
meraní za obdobie 1907-1971
je
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3,2 cm ± 0,5 cm. S prihliadnutím
na posuny pri najvličších zemetraseniach
(napr. r. 1906 J činí vypočítaná
priemerná hodnota ročnej rýchlosti tohoto pohybu 5-8
centimetrov. Velmi zaujímavé sú výsledky vyšetrovania
súvislostí rýchlych a pozvorných pohybov na zlome so
seizmickými javmi a najma skúmanie otázky odhadu
seizmického nebezpečenstva
v zlomovej zóne podra údajov o novších, holocénových
a recentných
pohyboch.
Autor sa zapodieva aj vyšetrovaním horizontálnych
po'
.hybov na zlomoch v r6znych mobilných pásmach Zeme, menovite tichooceánskom,
stredoázijskom
a stredo·
zemnomorskom.
Predmetom 4. kap. sú z v i s I é a vod o r o v n é p oh Ybyv
o b I a s t i a ch r i f t o gen é z y a s ú č a sn éh o v u I k a n i zrnu. Riftové zóny (priekopové prepadli·
nyl vytvárajú celosvetovú sústavu. Vličšina z nich sa via·
že na osové časti stredooceánskych
chrbtov, teda nachádza sa na oceánskom dne a je pre priame výskumy a
merania neprístupná.
Preto vedci vynakladajú
velké
úsilie na výskum kontinentálnych
riftových zón a prechodných oblasU medzi nimi a oceánskymi riftovými zónami. Problematike súčasných pohybov riftových zón je
venovaná prvá čast kapitoly. V nej autor zahrnuje a
zovšeobecňuje
výsledky o pohyboch v kontinentálnych
i oceánských riftových zónach. Druhú čast kapitoly tvorí štúdium zákonitostí
lokálnych recentných
pohybov
v oblastiach aktívnej vulkanickej činnosti.
V 5. kap. je podané prvé v doterajšej liferatúre, súborné spr a c o van i e pro b lem a t i k Y rec e n t n Ý c h
n e t e k t o nic k Ý c h a tec h n o g é n n y c h P o h yb o v. Za netektonické pchyby A. A. Nikonov považuje: 1.
pohyby spojené so spevňovaním
seoimentárnej
vrstvy
Zeme a hornín v procese diagenézy a 2. fluidodynamické
pohyby. Medzi technogénné
pohyby zarad'uje 1. pohyby
vyvolané zmenami hydrodynamických
a hydrostatických
podmienok v hlbinách v procese odčerpávania
fluidav
alebo vháňania [pumpovania]
vody do hlbín, 2. pohyby
súvisiace s tažbou nerastných surovín, 3. pohyby spojené
so zmenami statických zatažení na povrchu a vytvorením dynamických zatažení. Podrobne vyšetruje závislost
maximálnych priehybov zemského povrchu od priemerného vypočítaného zataženia vodnými nádržami.
V TRETOMDlELI sa autor sústreďuje na základné črty
holocénových a recentných pohybov a na ich význam
z aspektu objasnenia viieobecných zákonitostí tektonického vývoja zemskej kory i z aspektu riešenia aplikovaných úloh. Látku rozvrhol do 5 kapitol.
V 1. kap. a n a I y z u j e k van t i t a t í v n e r o z d i e .
ly holocénových
a recentných
zvislých
t e k t o nic k Ý c h P o h Yb o v v r a z n y c h g e 0š t r u k t ú r n y c h o b I a s t i ach
s r6znym tektonickým režimom a raznou seizmicitou.
Druhá kap. obsahuje p o k u s k van ti t a t í v n e h o
odhaduvodorovnýchpohybovvporovnaní
s o z II i s I Ý mi. Priemerné hodnoty ročných rýchlostí
recentných vodorovných pohybov na niektorých velkých
zlomoch sa pohybujú rádove v cm (1,7-7), zatial čo
pri recentných
zvislých pohyboch tieto hodnoty kolísu od desatín mm do niekorkých mm. Rýchlosti vodorovnýéh pohybov prevyšujú v týchto prípadoch rýchlosti
zvislých pohybov o jeden rad.
3. kap. je venovaná o s o bit o s t i a m č a s o v é h o
p r i e b e h u l' e g i o n á lny c h po h Yb o v a nlijma objasneniu "paradoxu rýchlostí" recentných pohyb ov. Vyšetrujú sa v nej nasledujúce hlavné otázky: 1. či existuje zrýchlenie pohybov v neotektonickom
období, 2. či
sa v neotektonickom
období vyskytujú časové intervaly
zrýchlených
pohybov a akaj dlžky, 3. či je dokázaný
kolísavý charakter
pohybnv, 4. aká je možná podstata "paradoxu rýchlosti" pohybov.
.
"P o h Yb Y zem s k e j k ary
a o t á z k Y s e i z m 0t e k t o n i k y" je názov 4. kap. Autor sa v nej dotýka
otázky zmien seizmickej aktivity od neskorého pleistocénu po súčasnost, skúma mimoriadne obtažný problém
vzájomnej súvislosti recentných
tektonických
pohybov

(najmli v zónach zlomových systémov] a seizmicity a
problém seizmicko-tektonických
impulzov a fáz pohybov
v seizmoaktívnych
oblastiach.
5. kap. je venovaná p I' a k t i c kým o t á z k á m p 0súdenia
seizmického
nebezpečenstva
na
z á k I a d e i n for m á c i í o h o I o c é n o v Ý c hal'
ecen t n Ý c h P o h Yboe h. SÚ v nej vyložené možnosti
a niektoré nádejné výsledky nJvých sp6sobov posúdenia
seizmického nebezpečenstva.
Publikáciu uzatvára rozsiahly zozn'am literatúry
(22
strán, z toho takmer 8 strán inojazyčnej literatúry v drvivej vačšine v anglickom jazyku].
Monografia A. A. Nikonova predstavuje významný vedecký prínos k rozvoj u problematiky
holocénových
a
recentných pohybov. V prehladnej forme zhrnuje velké
množstvo teoretických poznatkov aplikovatelných
v praxi v národnom hospodárstve. Velmi cenné je úsiUe autora o systemizáciu materiálov a hladanie všeobecnýcb
zákonitostí.
Kniha je určená širokému okruhu špecialistov geovedcov. Pozoruhodný je široký rozhJad autora v geodetickej
problematike. Geodeti, ktorí sa zaujímajú o problémy súčasnej dynamiky zemskej kary nájdu v nej zaujímavé
poznatky a výskumníci podnety pre d'alšie výskumy.
Doc. Ing. Peter Marčák,
CSc,
VOGK, Bratislava

LOBAČEV, V. M.: Radioelektronnaja geodezija. (Radioelektronická geodézie.] Nakl. Nedra, Moskva 1980, 327 s.,
125 obr., tab. 41, lit. 41 (VÚGTK 42418].

Uvedená monograťie je věnována
využití elektroniky
v geodetických měřeních, zejména pak využití elektromagnetických vln pro měření vzdáleností, a to se zvláštním zřetelem na atmosférické vlivy na přesnost měřeni
a na moderní postupy určení parametrů přístroji'i. Látka
je zpracována v těchto šesti kapitolách:
1. Obecné principy
tromagnetických
vln

geodetických

měření

pomoci

elek-

Kapitola obsahuje klasifikaci
elektronických
metod
měření úhlů a délek, problematiku rychlosti šíření elek·
tromagnetických
vln, index lomu vzduchu
a způsoby jeho určení, podmínky šíření elektromagnetických
vln v atmosféře a jejich trajektorií.
2. Fázová

metoda

měření

vzdáleností.

V této kapitole jsou uvedeny principy určení vzdálenosti fázovou metodou a vyloučení nejednoznačnosti
ve
výsledcích měření.
3. Fázové

světelné

dálkoměry.

Tato část je nejrozsáhlejší
a obsahuje problematiku
zdrojů světla, modulátorů a optických částí dálkoměrů,
přijímacích systémů a hlavních druhů světelných dálko·
měrů včetně refraktometrů.
4. Fázové

radiové

ddlkoměry.

Kapitola obsahuje vysvětlení principů sovětských a západních radiových dálkoměrů a rušivé vlivy, snižující
přesnost a dosah měřených délek.
5. Radiogeodetické
sítí.

systémy,

pojem

radiogeodetických

V této kapitole je definován pojem radiogeodetických
sítí a vysvětleny principy měření v těchto sítích včetně
Dopplerovských.
6. Zpracovlíní

výsledků

radiogeodetických

měření.

V této části jsou uvedeny postupy výpočtů, určení redukcí a výpočtu souřadnic v radiogeodetických
sítích.
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Monografie V. M. Lobačeva je významnou prací v oblasti elektronických
geodetických
měření a její předností je zaměření na geodetickou
praxi (na rozdíl od
obdobné publikace H. Kahmenu Elektronische
Messverfahren in der Geodasie, která je podrobněji zpracována
v části elektronické teorie a techniky), i když problema,
tika rádiových dálkoměrů je pro nás méně významná.
Monografii lze doporučit ze,jména geodetům - specialistům v elektrooptickém
měření vzdáleností
a samozřejmě i všem, kteří mají zájem o hlubší studium této
problematiky.
Ing.

Miroslav

Herda, CSc.,
VOGTK, Zdiby

KOCH, K. R.: Parameterschiitzung

uud Hypothesentests iu
linearen Modellen (Statistické odhady parametrů a testování hypotéz v lineárních modelech). Vydalo nakladatelství Dummler v Bonnu r. 1980, 296 str., 16 obr.

covány pro geodézii v šesti částech, geodetické zákla·
dy, gravlmetrie,
nivelace, mapování, evidence nemovi·
tostí a inženýrská
geodézie, vyrovnávací
počet, fotogrammetrie a v kartografii v Jedné části. V příloze jsou
uvedeny i obvykle používané značky obecných veličin
jako nezávazné. Norma neplatí samozřejmě pro písmenné značky a zkratky, označující předměty v mapách.
Norma obsahuje celkem 165 značek a nemůže být po
věcné stránce úplná, ovšem hlavní zásady by měly být
normou dány. Novost značek je dál9 značně proměnná,
neboť některé značky jsou ustálené, naproti tomu např.
ve vyrovnávacím
počtu se i zde odráží ne soulad mezi
značkami i názvoslovím teorie~ chyb a matematické statistiky. Tento nesoulad pociťují i v jiných zemích, tak
v NDR se navrhuje v souvislosti se zavedením jednotných parametrů
přesnosti v geodézii a kartografii
používat jako parametry
přesnosti standardní
odchylku,
varianci, kovarianční matici a rozpětí výběru a nepoužívat střední chybu a jednotkovou
střední chybu [Sommer, M.: Zum Konzept eines einheitlichen
Genauigkeltssystem fur Geodasie und Kartographie, Vermc'sstmgstechnik, č. 9/1980]. Je jasné, že v běžné technické činnost!
jednotná symbolika je významným racionalizačním
opa·
ti-ením a i v odborné literatuře je alespoň základní označování veličin jednotným způsobem prospěšné.
Ing.

Rozvoj Výpočetní techniky v posledních dvou desetiletích
významně ovlivnil metody a postupy pro zpracování měřených dat. Kochova kniha podává ucelený přehled moderních postupů, v nichž tradiční metoda nejmenších
čtverců zůstává důležitou, avšak pouze jednou z mnoha
možných metod. Kniha má sloužit širšímu okruhu čtenářn s rozdílnou matematickou průpravou; z vyšší matema·
tiky autor proto předpokládá
pouze znalost základů diferenciálního
a integráln'ho
počtu; lineární algebře a
teorii pravděpodobnosti
věnuje první dvě části, tj. celou
polovinu knihy.
Jádrem knihy je její třetí část (95 stran) pojedná·
vající v prvé řadě o odhadech pevných parametrů a je·
jich variancí a kovariancí
v lineárních
modelech (tj.
např. souřadnic trigonometrických
bodů v lineárních rov·
nicích oprav).
Čtvrtý oddíl [30 stran} cbsahuje testování hypotéz, odhadování kritických oblastí a testování odlehlých (málo
pravděpodobných)
měření.
V pátém oddílu (5 stran] je podán stručný přehled
diskriminační
analýzy [Bayesova strategie].
I když čtení některých partií není pro nespecializova·
ného, reps. iiným směrem zaměřeného
geodeta příliš
snadné, kniha je velmi užitečná pro každého, kdo se
zajímá o moderní zpracování geodetických dat.
Prof. Ludvík
Hradi/ek;
přírodovědecká
fakulta UK v Praze

Vzrůstající nejednotnost v používání písmenných značek
v geodézii a kartografii, a to nejen v odborné literatuře.
ale i v Zápisnících, výpočetních tiskopisech a výstupech
z počítačů, vyvolala potřebu
revidovat
původní CSN
[l19322, učinit ji obecně závaznou a tím přispět postupně k zlepšení této situace. S účinností od 1. 5. 1981 pla·
tí tedy pro používání písmenných značek veličin v geo
dézii a kartografii nová ČSN 019322. Značky jsou zpra·

Miroslav

Herda, CSc.,
VOGTK, Zdiby

l:SN 73 2150 Kontrolní měřeni geometricktch
rozcmníc1l

stavebních

parametri

objektů.

S účinností od 1. 5. 1981 a s platností pro kontrolní
měření geometrických
parametrů bytových, občanských.
průmyslových
a zemědělských
stavebních objektů byla
vydána nová norma, jejímž cllem je lepší regulace kontrolních měření pozemních staveb a tím také příspěvek
k zvýšení kvality těchto staveb. Norma nahrazuje zbylou
část ON 73 0410, která se ruš! a čI. 27 CSN 73 0010
Úchylky a tolerance ve výstavbě, který se týká přesnosti
kontrolních
měření a nejen stanoví tuto přesnost pro
většinu měření příliš vysoko, ale je 1 v rozporu v normativním doporučením RVHP RS 5635-76 Kontrola geometrické přesnosti ve stavebnictví,
Obecná ustanovenL
Norma neplatí pro kontrolní měření stavebních dllcl1.
pro kontrolu vytyčení a pro měření posunů a přetvořen! stavebních objektů.
Nová CSN 73 2150 je rozdělena na osm částí, úvodní
ustanovení,
názvosloví, výběr parametrl1 určených
ke
kontrole, rozsah a četnost kontrolních měření, přesnost
kontrolních
měření, provádění kontrolních
měřen!, vyhodnocování a dokumentace
kontrolních
měření, dodatek. Norma je polmd se týče metodiky
kontrolních
měření zpracována v souladu se současným stavem teorie kontrol a teorie chyb měření a odpovídá i zásadám
současně zpracovávaného
souboru standardů RVHP pro
geometrickou přesnost ve stavebnictvL Z tohoto souboru
je již schválen standard, obsahující obecná ustanoveni,
zpracovávají
se standardy
pro technologické
odchylky
a pro výpočet přesnosti a v r. 1981 bude započato se
zpracováním standardu pro kontrolu přesnosti.
Významným opatřením, které má přispět k dosažení
potřebné technické
úrovně kontrolních
měření a tím
i k zavedení nové normy, je zpracování Souboru metodickotechnologických
postupů kontrolních
měření ve
Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém
a kartografickém ve spolupráci s Výzkumným a vývojovým 6.stavem Stavebních závodŮ Praha, jehož vydání připravuje
Ústav stavebních informaci v Praze.
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K omezené platnosti
nové normy na pozemní stavební objekty je třeba uvést, že podle plánu státní standardizace na 7. pětiletku se zpracují normy pro další
druhy objektů, dálnice, silnice, železnice a další, pro
něž jsou tzv. kritické parametry daleko významnější, než
pro pozemní stavby a tedy i jejich kontrola.
Ing.

Miroslav

K dosažení nejvyšší vědecké hodnosti srdečně gratulujeme a přejeme doc. ing. Erhartu
Srnkovi, DrSc.,
v jeho rozsáhlé vědecké a pedagogické činnosti hodně
dalších úspěchň.

Herda, CSc.,
VOGTK, Zdiby

Doc. Ing. Zdeněk Nevosád - doktor
technických věd

Doc. Ing. Zbyněk Mar~ík, CSc. jmenování profesorem a udělení
doktorátu

Prezident Československé socialistické republiky s. Gustáv Husák jmenoval s účinnosti od 1. 9. 1980 doc. ing.
Zbyňka Maršíka, CSc., profesorem pro obor geodézie a
fotogrammetrie
na katedře geodézie stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně.
Dne 10. října 1980 úspěšně obhájil prof. ing. Zbyněk
Maršík, CSc., doktorskou disertační práci na téma "Bloková analytická aerotriangulace"
a byla mu udělena vědecká hodnost doktora věd (DrSc.).
Prof. ing. Maršík, DrSc., je široké geodetické veřejnosti znám zejména svým aktivním pňsobením v ÚV CSVTS
- společnosti geodézie a kartografie
a v Mezinárodní
společnosti pro fologrammetrii
a dálkový průzkum.
Blahopřejeme k jmenování i k dosažení vědecké hodnosti a přejeme prof. ing. Zbyňku Maršíkovi, DrSc., v jeho další práci hodně úspěchň.

Doc. Ing. Erhard Srnka doktor geografických věd

Dne 8. října 1980 úspěšně obhájil doc. ing. Erhart Srnka,
CSc., doktorskou disertační práci z vědního oboru 13-04-9
kartografie
na téma "Matematicko-Iogické
modelování
procesu generalizace v kartografii". Na návrh stálé komise
pro obhajoby doktorských
disertací v oboru geografických věd udělila disertantu Vědecká rada VAAZ v Brně
dne 30. října 1980 vědeckou hodnost doktora geografických věd (DrSc.).
Doc. ing. Erhart Srnka, DrSc., má značnou zásluhu na
rozvoji teoretické i praktické kartografie a patří k prňkopníkňm využívání matematických
metod a automatizace v mapové tvorbě. Zvláště jeho práce v oblasti matematického
modelování kartografické
generalizace
dosáhly výrazného ocenění a významně přispěly k autoritě československé
kartografie
v zahraničí. Známý je i
jeho zásadní podU na vědeckotechnické
přípravě a tvorbě stěžejních československých
kartografických
děl, zejména Československého
vojenského atlasu a Vojenského zeměpisného atlasu.

Dne 18. prosince
1980 udělila
Vědecká
rada VAAZ
v Brně vědeckou
hodnost
doktora
technických
věd
(DrSc.) doc. ing. Zdeňku Nevosádovi, CSc.
Doc. ing. Zdeněk Nevosád, DrSc., vedle pedagogické
a vědecké činnosti uplatňUje svoje rozsáhlé teoretické
znalosti
i organizátorské
zkušenosti
především
ve
funkci tajemníka Českého ústředního výboru ČSVTS společnosti geodézie a kartografie, jako člen i;eskoslovenského národního komitétu pro FW, jako národnl tllllegát
v komisi 4 FW i jako člen československého
výborU pro
geodézii a kartografii.
Ani plné pracovní vytižení a řada povinnosti, plynoucfch z mnoha dalších funkcí nebrání doc. ing. Nevosádovi, DrSc., v jeho obětavé občanské angažovanosti.
Srdečně blahopřejeme
doc. ing. Zdeňku Nevosádovi,
DrSc., k udělení vysoké vědecké hodnosti a přejeme mu
hodně úspěchň v jeho další práci i v osobním životě.

Šedesátiny Prof. Ing. Dr. Ludvíka
Hradilka, DrSc.

Profesor ing. dr. Ludvík Hradilek, DrSc., se narodil 6.
ledna 1921 v Radvanicích v rodině horníka. Reálku vystudoval v Lipníku n. Bečvou s vyznamenáním a zvlášt·
ní pochvalou za vynikající prospěch z matematiky. Za
války pracoval jako dělník a technik v cihelně. Po osvobození absolvoval studium matematiky
a deskriptivní
geometrie na Karlově univerzitě a studium zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze. V r. 1949 nastoupil
místo asistenta u akademika Ryšavého v Ústavu nižší
a vyšší geodézie ČVUT a v r. 1953 přešel na nově zřizovanou katedru užité geofyziky na přírodovědecké
fakultě UK, kde pracuje dosud. V r. 1961 získal jako první
z oboru geodézie a kartografie hodnost doktora fyzikálněmatematických
věd a v r. 1965 byl jmenován profesorem geodézie. V letech 1959-61 a 1966-1969 byl proděkanem fakulty. Jako pedagog je velmi oblíben pro
svňj dobrý přístup ke studentům
a svérázný
humor.
Svojí píH a houževnatosti dovedl získat pro svou vědeckou práci mnoho spolupracovníků.
Vědecky pracuje v problematice určování pohybů zemské kňry v oblastech vysokých hor a jejích horizontálních pohybň na velké vzdálenosti. Pm řešení těchto problémň realizoval metodu trojrozměrné triangulace s ma·
tematickými modely pro vyjádření refrakce na každém
vrcholu sítě. Svá teoretická řešení opíralo měřické hodnoty získané při mnoha vědeckých expedicích do našich
vysokých hor. Aktivně se účastní mezinárodní spolupráce v komisi KAPG (v letech 1965-1972
byl předsedou
pracovní skupiny) i ve speciálních studijních skupinách
Mezinárodní
geodetické
asociace.
Publikoval
přes 50
vědeckých prací, většinu z nich v mezinárodních
vědeckých časopisech. Přednášel na zahraničních
univerzitách
a delší studijní a přednáškové pobyty absolvoval zejména v SSSR, NSR a Kanadě.
Do dalších let přejeme stále stejnou duševní i fyzickou svěžest a další vědecké úspěchy.
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Dne 26. května 1981 se dožívá 50 let věku s. ing. Aleš
Hašek, hlavní redaktor a náměstek ředitele Kartografie,
n. p., Praha.
Po absolvování kartografické
specializace zeměměřického studia na CVlJT v Praze nastoupil v roce 1954 do
Kartografického
a reprodukčního
ústavu v Praze, kde
se věnoval zejména tvorbě map pro potřeby národního
hospodářství, školy a veřejnost. Ve funkci vedoucího oddělení map pro veřejnost se významně podílel na edicích souboru "Poznáváme svět", automap a orientačních
plánfi měst. Svými odbornými znalostmi a dobrými organizačními schopnostmi se ve značné míře zúčastnil i
tvorby "Atlasu ČSR", který byl poctěn vysokým státním
vyznamenáním - Řádem práce.
V roce 1967 odchází ing. Hašek do VÚGTK v Praze,
kde se významně zasloužil o novou koncepci map středních měřítek pro potřeby národního hospodářství. V roce 1972 začíná pracovat na ČÚGK, kde má možnost jako
vedoucí kartografického
oddělení uplatnit bohaté odborné zkušenosti z výroby a výzkumu při řízení kartografické a ediční činnosti resortu. V prfiběhu tohoto období aktivně pfisobí též v oblasti mezinárodní spolupráce geodetických služeb soc. státfi, zejména pak při tvorbě mapy 1:2,5 mil.
V roce 1975 byl jmenován do funkce hlavního redaktora v Kartografa, n. p., Praha.
V prfiběhu celého pracovního pfisobení v resortu se
s. ing. Hašek podílel na veřejně prospěšné práci činností v rfizných odborářských
funkcích a v ČSVTS. V současné době je předsedou OS 1702 - kartografie při ÚV
ČSVTS, členem čs. kartografického
komitétu a podíl[ se
na účasti ČSSR v Mezinásodní
kartografické
asociaci. Za činnost v ČSVTS obdržel "Pamětní medaili" k 25.
výročí vzniku ČSVTS.
Blahopřejeme s. ing. Haškovi k významnému životnímu jubileu a přejeme' mu 1 nadále pevné zdraví, úspěchy
v pracovní činnosti a spokojenost v osobnlm životě.

Zoznam diplomových prác
obhájených absolventmi odboru
geodézia a kartografia Stavebnej
fakulty SVŠT Bratislava v roku 1980

Antala I:ubomír
Rozbor presnosti určenia dlžok meranlm zvislých uhlo v
Beran Jozef
Zmeranie a vyhodnotenie žeriavovaj dráhy
Bimová Júlia
Metódy merania a znázorňovania
tvnfových zmlen konštrukcH a zemského povrchu
Brna Juraj
.
Skúška elektronického
tachymetra Etta 4
Cipová Magdaléna
Polohová presnosť bodov polyg6ncwých ťahov

Čatárová Darina
Rozbor vplyvu prostredia
na presnosť trigonometrickej
nivelácie
Doval Marián
Technický projekt na rekonštrukciu
železničného
oblú-

ka
Forgáč Ján
Budovanie podrobného bodového pora pre polohové meranie
Haník František
Meranie sadania objektov veYmi presnou niveláciou
Havliková Emília
Porovnanie fotogrametrických
uhlov určených met6dami analytickej pozemnej fotogrametrie
Holotová Darina
Sledovanie stability objektu meraním snímkových súradnlc
Horský Ján
Rozbor presnosti a hospodárnosti
pozemnej stereo fo to
grametrie
Chňapek Pavol
Automatizácia
určovania kubatúr pri projektovaní
komunikácH
Kapusta Peter
Určenie skreslenia objektívu
Kodeih Adel Said
Fotogrametrické
zmeranie deformácie balvanitého sklzu
Kotos Jozef
Geodetické práce pri výstavbe kanalizačného
zberača
Kovács Atila
Elektronické
tachymetre
Kvaka Jozef
Využitie ortofototechniky
pri rlokumentácii
stavehných
pamiatok
Macauley Mc Douglas Adetokunhoh
Projekt geodetických
prác na výstavbu dialníc
Marek Stanislav
Hodnotenie vplyvu fyzikálnych faktorov pri analytickej
met6de pozemnej fotogrametrie
Marček Milan
Podrobné meranie elektronickým tachymetrom EOT 2000
Mečiarová Margaréta
Určovanie deformáci[
objektu meranlm deformačný~h
paraláx
Ornth Jozef
Fotogrametrické
meranie svahových pohybov
Strižincová Alžbeta
Vplyv atmosferických
podmienok
na dtferenčnú
refrakciu pri meranl dlžok nitkovým dialkomerom
Strýček Jozef
Vplyv atmosferických
podmienok
na dlferenčnú
refrakciu pri meraní dlžok nitkovým dialkomerom
Sýkora František
Testovanie optických dialkomerov
Truc Miroslav
Geodetické práci pri výstavbe dialnlce
Vrátny Ján
Analýza presnosti
určovanla
polohy bodov polyg6nových ťahov
Vrba Dušan
Analýza presnosti met6d podrobného meranla
Zachar Jozef
Presnosť výstavby montovaných obytných objektov

Ba.biak Juraj
Vplyv nerovnosti terénu na presnosť topografickej
korekcle
Benlanová Livia
Vyrovnanie polygónovej slete
Gertnerová Eva
Vyrovnanie geodetických
polohových sletí
Halinár František
IUrčenie zemeplsnej
dlžky pomocného piliera observat6rla SVŠT z prechodu hviezdnym meridiánom pomocou
astronomického
univerzálu Wild T 4
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Karban Vladimír
Určenie
prístrojových
chýb svetelných
dialkomerov
EOK 2000 a ELDI 1
Kolačný František
Skúmanie dynamiky zemského povrchu na geodynamickom polygóne Bratislava
Kovai'lková Hana
Určenie azimutového normálu
Kušíková tudmUa
Riešenie hlavných geodetických
úloh na počítačoch
Maták Eduard
Zhustenie základného
bodového pola
Měhešová Zlatica
Spracovanie opakovaných
nivelácll v Kremnici
Ornthová Lýdia
Overenie presnosti a metodiky digitalizácie
na poloautomatickom zariadenl CODIMAT
Paulechová Anna
Programovanie
maticových operácií a ich využitie na
riešenie vyrovnávacích
úloh
Pobjecký jozef
Určenie parametrov
testovacej
základnice
z merania
elektronickými
dialkomermi
Predná Mária
Určenie zemepisných
súradnlc na topografické
účely
Radičová Marta
Rozbor registra
evidencie
nehnuterností
ako základu
systému evldencie nehnutelností
Rosová Magdaléna
Kalibrácia teodolitu Wild T 3
Strelka jozef
Vyrovnanie nivelačnej siete z opakovaných meranl
Sventek František
Posúdenie presnosti hodov určených dlhými polygónovými tahmi
Tomová Daniela
Výpočet vyrovnaných
súradníc siete pevných bodov

Marko Féllx
Aspekty automatizovaného
modelovania
prvkov krajiny
Martinec jozef
Informačná
schopnost máp vyjadrená entropiou
Mikušová Tatiana
Skúmanie závislostí medzi prvkami obsahu mapy
Palovčík Ivan
jednostupňový
projekt hlavnej cesty - polnej
Režnák Jaroslav
Stúdia presnosti podrobného bodového pola
Richter Jozef
Údržba evidencie nehnuterností
Roháčková Olga
Standardizácia
prvkov obsahu mapy
Rybár František
Stúdia presnosti niektorých geodetických metM podrob·
ného merania
Višni ar Júllus
Vykonávací projekt THM
Zahradná Terézia
Biotechnický návrh organizácie
példneho fondu
2iak Artúr
Stúdia mapy na podnikovú evidenciu pody
Ing.

Katedra

PŘEHLED

mapovania

Marián

Hyrošš,
úprav
SvF SVST, Bratislava

a pozemkových

ZEM~M~ŘICKÝCH

ČASOPISŮ
Bellan Ferdinand
Oblastná štúdia pozemkových úprav
Berger Miroslav
Návrh zobrazeni a pre mapu svsta na jednom liste
Binder Jozpf
Stúdia presnosti niektorých geodetických metód podrobného merania
Borovská Paulína
'Koncepčný návrh !unkčného
podsystému
"Účtovníctvo
a flnancovanle"
Brtková Alžbeta
Organizácia podneho fondu a vegetačně úpravy krajiny
Csókásová Mária
Údr~ba evidencle nehnutelností
Daniš Jaroslav
výpočty v Gaussovom-Kriigerovom
zobrazení na EC 1010
Derner Ondrej
Stúdia krajných odchýlok podrobných máp
Ebner tubomír
Problematika
racionalizácie
tvorby tyflomáp
Ferianc Dušan
Návrh systému dialkového
prenosu údaj ov v rezorte
SÚGK
Chladný Ivan
Projekt organizácie
vinohradov a predvýsadbová
úprava terénu
Kavullčová Zuzana
Využitie komplexného
prieskumu
pod a bonitácie pri
r,iešenl organizácie podneho fondu
Kohút Dušan
Problematika komplexného riešenia protlerozlvnych opatrení
Kontrová tuba
Tvorba banky informácií
v automatizovanom
modele
tvorby máp
Macošek Zdeněk
Stúdia optimálnej velkosti pOdnych celkov

G8od6zija i kartografija.
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Tu. P.: Zkušenosti z investiční výstavby v podniku, s. 1-2.
Kost, F. V.: Zkušenosti
ze zpracováni a vydání plánů,
s. 3-4.
Kišinskij,
V. V.: Plánováni topograficko-geodetlcké
výroby podle čisté výroby, s. 5-8.
Provorov, K. L.: Přesnost výchozích veličin městské geodetické sítě, s. 8-11.
Gajdajev,
P. A.-Kólevid,
T. K.: Dovolené intervaly
a
jejich použití v geodézil, s. 11-16.
Gan'šin, V. N.: Kritérium srovnání středních hodnot podle dvou normálních výběrů, s. 17-18.
Kr;ukov,
Tu. A.-Paršin,
A. s.: O stavbě integrální
sítě
geodetických
dat, s. 18-20.
Borodulžn, G. I.: Rešení mnohoznačnosti
a analýza chyb
měření světelným dálkoměrem MSD-1M, s. 20-23.
Kalžnkin,
N. P.: Transformace
rovinných
pravoúhlých
souřadnic z jednoho systému do druhého, s. 23-25.
Ro;ev, Tu. D.-Pržtykin,
L. G.: Analýza některých zdro·
jů chyb výkyvných profilografů, s. 25-28.
Kovchajev,
G. A.: Převod osy z výchozlho horizontu na
montážní, s. 28-29.
Za/cev, V. I.: Vytýčení přímky, rovnoběžné
se stavební
osou, metodou boční nivelace, s. 30-32.
Baran, P. I.: Určení naklonění stavby pomocí tacheometru
BRT 006, s. 32-33.
Losev, K. A.: Původ klasifikace
městské polygonometrie,
s. 33.
Micha;lov,
V. la.: K otázce kvality negativů leteckých
snímků, s. 34-38.
Gusev, A. V.-Materuk,
A. lu.-Cerkasov,
S. A.: Programové zabezpečení
automatizovaných
kartografických
systémů, s. 39-42.
Starodubcev,
V. G.-Lisičanski;,
V. A.: Zkušenosti z používání filmu s ryclm povrchem, s. 43.
Nikžt~nko,
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Autor si vzal za úkol přiblfžit inženýrům něktéré partie moderní
matematiky a ukázat, jak jich lze výhodně využívat v technické
praxI. Koncepce knihy je moderní a odpovídá světovému trendu,
podle něhož mají inženýři - výzkumní pracovníci a fyzikové
zvládnout abstraktni pojeti matematiky.
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Množiny a zobrazeni

a..

Algebra
Algebraické struktury na množinách
Grupy
Okruhy, svazy

w

L

Vektorové prostory
Báze a pod prostory vektorového prostoru
Homomorfismy vektorových prostorů
Duálnf prostor

V)
~

....I

Obecná topologie
Báze topologie
Souvislé prostory
Konvergence, úplné prostory
Spojitá zobrazeni

~

Z
V)

Mira a integrál na množině
Abstraktni Integrál
Lebesgueova míra
Integrace na kartézských součinech

~

w
>N

Normované vektorové prostory

IiI_

Diferenclálnf počet
Základní vlastnosti diferenciálu zobrazeni
Parclálni diferenciál a parciálni derivace zobrazeni
Věta o přirustku funkce
Diferenciály a derivace vyššiho řádu

Z
~

~~Vl

N
Zde odstřihněte
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na adresu

SNTL - Nakladatelství
technické
Spálená 51, 113 02 Praha 1
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