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65.01142: [52él:061.14 ( 437.1/.2) I
SLABOCH, V.
Plánovitý rozvoj raciunalizace v l'esortu Českého úřadu
geodetického a kartografického
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, č. ~,
B. 230-233, lit. 9
Plánovité usměrňování racionalizace jako nástroje
k realizaci výsledku výzkumu, využívání technických
prostředku, zlepšovacích návrh <1, zhodnocování tech-
nických Informací a usměrňování Iniciativy pracují-
cích. Přínos jednotliVých raclonalizačnír.h akcí, roz-
dělených podle výzkumných programů v roce 1981 a
plán na rok 1982.

528.38:528.241
ZEMAN, A.
Výpočet rozdílů tíhovéhu potencialu mezi body n;',••-
lačnl sltě
Geole'tickv a kartografický obznr, 28, 1982, č. 9,
s. 234-237, 1 tab., lit. 8
Odvození vztahů pro výpočet rozdílů tůhového po ten-
clálu mezi body nivelační sítě. Možnost využití existu-
jících hodnot tlhových redukcí v soustavě normálních
výšek k výpočtu korekčnlch členů v rovnicích 1'1'0
geopotenclální rozdlly. Odhad přesnosti vypočtenvch
hodnot a doporučení k volbě délky úseků nivelační
linie.

528.48:728[ 437.6)
ZILINCÁR. r.
Geodetické práce prl výstavbe montovaných objektllv
bytovej výstavby v Bratislave
Ge,olNickj' a kartografický obzo.r, 28, 1982, č. 9,
s. 238-243, 5 ohr., 2 tab., ,Il!. 6
Geodetické met6dy využívané prl výstavbe montova-
ných bytových objektov nových konstrukčných sÚ3tav
v Bratislave. Met6dy vytyčovacích prác a kontrola vy-
týčenla.

528.486:528.088.3

HERiDA, M.
Přesnost vytyčování a výpočet stav,ebních toleran.cí
Ge1ol€'tický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 9,
s 248-252, 4 obr., 2 tab .. lit. 9
Různé postu,py výpočtu přesnosti montO'vaných kon-
strukcí jak podle ČSN, tak p.odle normy RVHP. S tím
úzce souvisí 1 volba toler.ančního pole a tolerancí a
vliv přesnosti podrobenéhol vytyčen!. Význam různých
pos'tupů výpočtu je hodnocen na základě člselného
přlkladu.

528.856:519.85
POLÁČEK, J.
Geometrické transformace digitailzovaných snímků
G~oje'tlcký a kartografický obzo'r, 28, 1982, Č. 9,
s. 248-252, 4 ohr., 2 tab., lit. 9
Teorie řešení transformací digltallzovaných záznamů
dálkového průzkumu Země. Hiediska zpracovatelská' a
uživatelská. Problematika identifikace vlícovacích !Ju-
dů pro transformace. Aproximace transformačního mo-
del u a vlastní transformace snímků. Nároky na počí-
tač podle typů transformací. Rovnice pro různé trans-
formační modely.

528.482.3:625.7
MATĚjičKOV Á, L.
Sledování horlzontálnlch posunů podpěr II. severojižní
magistrály v Praze
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 9,
s. 253-256, 5 obr., 3 tab., lit. 1
Geodetický způsob dlouhodobého sledování horizontál-
nich podélných a příčných posunů podpěr II. Severo-
jižní magistrály v Praze, v části nad stavbou metra,
sloužící k rektlf!kaci mostní konstrukce.

65.011 42: [528:061.14 (437.1/.2) ]
CJIAEOX, B.
IInaHoBoe pasBHTHe pa~HoHanHaa~HH B BellOMCTBeqelll-
CKoro ynpaBneHHll reOlleaHH H KapTorpa.pHH

fOOlleSHqeCKHH H KapTOrpapHqeCKHH 06aop 28, 1982,
No 9, CTp. 230-233, J1HT. 9
IIJlaHoBoe HanpaBneHHe paI.\HOHaJIHSaI.\HH KaK cpellCTBa
peaJlHS3I.\HH peaYJIbTaTOB HCCJleJl.OBaHHJl,HCrrOJIbSOBaHHJl
TeXHHqeCKHX CpeJl.CTB, paI.\HOHanHsaTopCKHX npeJl.JIOlKe-
HHH, OI.\eHKHTeXHHqeCKHXHHpOpMaI.\HH H HanpaBneHHJl
HHHI.\HaTHBbl pa60qHx. BKJIaJl. OTJl.eJIbHbIXpaI.\HOHanHsa-
TOpCKHXJl.eHCTBHll,paSJl.eJIeHHblX no HCCJleJl.OBaTeJThCKHM
nporpaMMaM B 1981 r. H nnaH Jl.nJl 1982 r.

528.38:528.241
3EMAH, A.
BLlqHCneHHe paaHocTeH nOTeH~Hana cHnLl Tll>KeCTHMe>K-
llY nYHKTaMH HHBenHpHoH ceTH
feOJl.eSHqecKHll H KapTOrpapHqeCKHH 06sop, 28, 1982,
No 9, CTp. 234-237, 1 Ta6., JIHT. 8
BblBeJl.eHHe OTHOllleHHHJl.JIJl BblqHCJIeHHJl pasHocreH no-
TeH~Hana CHJIbI TJllKeCTHMelKJl.YnYHKTaMH HHBeJIHpHOH
ceTH. BOSMOlKHOCThHCnOJIbSOBaHHJlcy~ecTBYlO~HX SHa'
qeHHH rrpHBeJl.eHHň CllJIbl TJllKeCTHB CllcTeMe HopMa.'lb-
HblX BblCOT Jl.JIJl BblqllCJIeHlIJl rrOrrpaBOqHblX qJIefIOB
B ypaBHeHIIJlX Jl.JIJl paSHOCTeň reorrOTe~llaJIOB. OI.\eHKa
TO'lHOCTllBbIqllCJIeHHblXSHaqeHIIH II npeJl.JIOlKeHlle BbI60-
pa Jl.JIIIHbl yqaCTKOB HIIBMllpHOň JIIIHllll.

528.48:728(437.6)
)KI1JII1HqAP, 11.
feO.IleSHqeCKHe pa60TbI npH nocTpoHKe c6HpaeMLlx 06'L'
eKToB >KHnH~Horo CTpOHTenbCTBa B r. EpaTHcnaBa
feoJl.e:mqecKHH II KapTOrpapllqeCKHH o6sop, 28, 1982,
No 9, CTp. 238-243, 5 pHC., 2 Ta6., miT, 6
feO.IleSHqecKHe MeTOJl,b1llCnOJIbSOBaHHble rrpll nocTpoHKe
c6HpaeMblx lKllnll~HblX 06'LeKTOB HOBblXKOHCTpyKI.\llOH-
HblX CllCTeM B r. EpaTllcnaBa. MeTOJl,b1 pas611BKll II ee
r:poBepKa.

528.486:528.088 3
fEP.llA, M.
TOqHOCTb paa6L1BKH H BblqHCneHHe cTpoHTenbHLlx .Il0-
nycKoB
feOJl.eaHqeCKHH H KapTOrpapHqeCKHH 06aop, 28, 1982,
No 9, CTp. 244-248, 2 pliC., nllT. 11
PaaHble cnoco6bl BblqHCJIeHlIJl TO'lHOCTll c611paeMblx KOH-
CTpyKI.\HHKaK no ČSN TaK II no CTaHJl.apTYC8B. C TeM
TeCHo HaXOJl.IITCJlB CBJlSll II Bbl60p TOJIepaTHOro nOJIJl
H Jl.OrrYCKoBII BJIIIJlHHe TOqHOCTll rroJl.p06HoH paa6bIBKH.
3HaqeHlle paSHblx np0I.\eCcOB BblqHCneHlIH OI.\eHIIBaerCJl
Ha OCHOBeqllCnOBoro npHMepa.

528.856:519.85
IIOJIA QEK, i1.
feOMeTpHqeCKHe npe06paaOBaHHJl I.\HPPOBLIXCHHMKOB
feOJl.eaHqecKHH H KapTOrpapH'leCKIIH 06aop, 28, 1982,
No 9. CTp. 248-252. 4 pHC., 2 Ta6., nllT. 9
TeopllJl pellleHHJl rrpe06paaoBaHIIH I.\llPPOBblX aannceH
Jl.HCTaHI.\llOHHoro SOHJl.HpOBaHIIJl 3eMmL TO'lKH SpeHIIJl
o6pa6OTKll II rronbsoBaTeneH. IIpo6JIeMaTHKa HJl.eHTH.pn-
KaI.\HH orropHblX TOqeK Jl.nJl rrpoo6paaoBaHIIH. AnnpJKCll-
MaI.\llJl npeo6paaOBaTe.'lbHOH MOJl.eJIll II c06cTBeHHoe np€-
06pasoBaHlle CHHMKOB.Tpe60BaHIIJl Jl.J1Jl8BM rro THlIclM
npe06paaoBaHlIH. YpaBHeHHJl Jl.J1JlpasHblx npe06pa30JJa-
TeJIbHblX MOJl.eJIeH.

528.482.3:625.7
MATEHI1QKOBA, JI.
Ha6nlOlleHHe aa ropllaOHTanbHblMH CMe~eHHJlMH onop
n. CeBepO-lOlKHOHMarHCTpaJlH B r. Hpara
feOJl.eaHqeCKIIH II KapTorpa.pll'leCKHŘ 06aop 28, 1982,
No 9, CTp. 253-256, 5 pHC., 3 Ta6.,nllT. 1
feOJl.eSH'leCKIIH cnoc06 Jl.OJlrOBpeMeHHoro Ha6JIlOJl.eHIIJl3a
ropllSOHTanbHbIMll rrpOJl.OJIbHblMll II rrOrrepe'lHblMH CMe-
~eHIIJlMll onop íÍ. CeBepo-lOlKHoH MarHCTpanH B r. IIpa-
ra, B rrpOCTpaHCBe HaJl. nOCTpoHKoíJ: MeTpo, cnYlKll~llX
.IlJIJl peKTllplIKaI.\llll nponeTHoro CTpeHHJl MOCTa



65.011.42:[528:061.14 (137.1/2 J ]
SLABOCH, V.
Planmassige Entwieklung der Rationalisierung im Res-
sort des Tseheehisehen Amtes fiir Geodasie und Karto-
graphie
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 9,
Seite 230-233, Lit 9
Planmassige Orientierung der Ratianalisierung ais
Werkzeug ZUl' Reaiisierung der Forschungsergebnisse,
ZUl' Ausnutzullg der techllischen Mittel, der Verbes-
seľungsvarschlilge, der Bewertung der technischen In-
farmationen und der Orientierung der Initiative der
WerkUitigen. Beitrag deľ einzelllen nach den Far-
schungspragrammen lm Jahr 1981 verteilten Ratlanaii-
sierungsatkianen und deľ Plan ftir Jahr 1982.

528.38:528.241
ZEMAN, A.
Bereehnung der Sehwerkraftpotentialuntersehiede zwi-
sehen Punkte eines Nivellementnetzes
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 9,
Seite 234-237, 1 Tab., Lit. 8
Ableitung der Farmeln fUr Berechnung der Sch\Ve~-
I{raftpatentialunterschiede zwischen Punkte cilles Nivel-
lementnetzes. Miiglichkeit der Ausnutzung van hesle-
henden Werte der Schwerereduktionen im Normalh'i-
hensystem ZUl' Berechnung der Verbesserungsglisdl1r
in Gleichungen fUr dle Geapatentialunterschlede. Ge-
nauigkeltsabsch!ltzung der berechneten Werte und
Empfehlung ZUl' Wahl der AbschnlttsHingen der 'Il'J·31-
lementllnle.

528.48:728 [437.6)
ZILINČÁR, !.
Vermessungsarbeiten belm Ausbau von Montageobjek·
ten im Wohnungsbau iu Bratislava
Geodetický a kartografIcký obzor, 28, 1982, Nr. 9,
SeHe 238-243, 5 Abb., 2 Tab., Lit. 6
Vermessungsverfahren beim Ausbau der Montagew'Jh·
nungsabjekte neuer Kanstruktionssysteme in Bratic>lll-
va. Absteckungsverfahren und Absteckungskantrall e.

528.486:528.088.3
HERDA, M.
Absteekungsgenauigkeit und Bautoleranzenbereehnung
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 9,
Sejte 244-248, 2 Abb., Lit. 11
Verschiedene Genauigkeitsberechnungsverfahren von
montierten Baukanstruktianen wie nach tschechoslo-
wakischen Staatsnarmen so nach dem RGW Standard.
Die Wahl eines Toleranzfeldes und Taleranzen, die
damit ln Verbindung stehen und der Einfluss der
Detailabsteckungsnauigkeit. Dle Bedeutung verschie-
dener Verfahren wird auf Grund eines numerischen
Beispiels bewertet.

528.856:519.85
POLAČEK, J.
Geometrlsehe Umwandlung digitalislerter '\ufnahmen
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 9,
Seite 248-252, 4 Abb., 2 Tab., Lit. 9
Thearle der Liisung der Umwandlungen digltallsierter
Reglstratlanen bel der Fernerkundung der Erde. Be-
arbtiter- und BenUtzerstandpunkte. l'rabiematlk der
Identlflzlerung von Passpunkten fUr Umwandlu:1g.
Aproximatlan eines Umwandlungsmodells und eigene
Umwandlung. AnsprUche auf dle Rechenalagen nach
der Umwandlungstypen. Gleichungen fiir verschledene
Umwandlungsmadelle.

528.482.3:625.7
MATĚJ!ČKOVÁ, L.
Uberwaehung der horizonlalen Versehiebungen der
Stiitzen der II. Nordsiidmagistrale in Prag
Geodetlcký a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 9,
Selte 253-256, 5 Abb., 3 Tab., Lit. 1
Geadatisches Verfahren langjahriger Uberwachung deľ
harlzontaJen Langs - und Qllprverschiebungen der
ZUl' Rektifizierung a.er Bl'Uckenkonstl'uktian dienenden
StUtzen der II. Nol'dsudmagistl'ale in Prag lm Tei!
uber Metl'oball.

65.011.42:[528:061.14(437.1/2) I
SLABOCH, V.
Planned Development of Rationalization in the Braneh
of Czeeh Offiee of Geodesy and Cartography
Geodetický a kartagrafický obzor, 28, 1982, No. 9,
pp. 230-233, 9 ref.
Planned regulatlon oI rationalization as a taol for
the realizatian of resulls af research, the employing
technical means, impravement suggestions, valoriza-
ting the tecl111ical lnformatiun, and regulating the
initiative of warkel's. The contriblltion uf individual
rationalizalion actions, divided ln accol'dance with
research programmes ln 191\1. The plan for the year
1982.

528.38:528.241
ZEMAN, A.
Computation of Dlfferenees of the Gravity P9tential
between Points of the Levelling Network
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 9,
pp. 234-237, 1 tab., 8 ref.
Derlvlng relatians for the computatlon af differences
of gravlty potential between points of the levelllng
network. The passibillty of use of existed values of
gravlty reductlons ln the system af norma 1 helghts for
camputlng carrectlon members ln equations for geopo-
tentlal differences. The estimatian of accuracy of cal-
culated values and recammendatlons for the choice
of length af the levelling net work sectlans.

528.48:728[437.6)
ZILINČAR, 1.
Geodetle Works wlth Construeting Build-Up Objeets of
Housing Development in Bratislava
Geodetlcký a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 9,
pp. 238-243, 5 fig., 2 tab., ti ref.
Geodetlc methods used with the construction of Imild-
up housing objects af new structural systems in B1'a-
tlslava. Methads and the check af laylng out work.

528.486:528.088.3
HERDA, M.
The Aeeuraey of Laying Out and Computation of
struetural Toleranees
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 9,
pp. 214-248, 2 ťlg., 11 rer.
Dlfferent processes of camputlng the accuracy af
prefabricated structures according to the Czechoslo-
vak standards as well as the standards of COMECON.
The coherent cholce af the margin af errors as well
as tolerances and the accuracy af detailed laying out.
Significance af different processes of computatian is
evaluated on the basis of a numerical example.

528.856:519.85
POLAČEK, J.
Geometrieal Transformations of Digitallzed Photogl'aphs
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 9,
pp. 248-·252, 4 fig., 2 tab., 9 re,f,
The theary af solvlng transfarmatians of digitalized
recardlngs of the Earth's remate senslng. Processors'
and users' vlewpaints. Problems af the ldentification
of pass points for transformations_ The appraximation
of a transformation model and the proper transforma-
tlon of photographs. Demands on a computer accordiag
to the type af transformatlons. Equations for variOllS
transformation models.

528.482.3:625.7
MATĚJíCKOVÁ, L.
Investigating Horizontal Dlsplaeements of Supports
the II North·Sonthel'n Route in Prague
Geodetický a kal'tagrafický obzor, 28, 1982, No. 9,
pp. 253-256, 5 fig., 3 tab., 1 ref.
Geodetic method of the 10ng·tel'med investigating the
horizontal longitudinal and transversal displacements
af supparts aI the II Norlh-Southern raute in Prague
in the part above the construction af the undergrollnd
railway, serving for rectification of the bridge con-
struction.



Geodetický a kartografický obzor
ročník 211/70, číslo 9/1982 229

K životnímu jubileu předsedy ČÚGK s. Ing. Františka KOUBKA

Dne 9. září ],982 se v plném žú'otním elánu, v činol'Odé práci pro naši socia-
listickou společnost, pro československou geodézii a kartografii dožívá 70 let
předseda Českého úřadu geodetickrho a kartografickrho, soudruh Ing. František
Koubek.
Je pražským rodákem. Prostředí rodiny strojv'Ůdce formovalo jeho vzt(th

k dělnické třídě, ke komunistické straně, které ztlstal i v nejtěžších chvílích
věrný. Členem KSČ se stal v r. 1.937, v období nástupu fašismu a stále se
stupňující persekuce komunisM. Oddanost straně a marxisticko-leninským
princip'Ům formovala jeho životní názor, přístupy k problém'Ům, vztah k práci
a lidem.
Zaměstnání otce, prostředí dráhy vytvořilo u s. Ing. Koubka úzk!í vztah

ke stroj'Ům, k technice. Dokonce tak úzk!í, že se rozhodoval mezi studiem strojního
a zeměměřického inženýrství. To druhé nakonec zvítězilo a určilo jeho další
zaměření.
Soudruh Ing. Koubek pro.~el praxí při novém měření a vedení katastru

na Slovensku, potom v Horšovském Týně. V západních Čechách byl v době
okupace zapojen v protifašistickém odboji a aktivně se podílel na boji proti nacistick!ím okupant/tmo
Po osvobození v r. 1945 pro.~el z pověření strany řadou zodpovědných funkcí, ve kterých důsledně a neúnavně pro-

sazoval socialistickou orientaci našeho rozvoje proti buržoazním a oportunistickým názorům. Aktivně se podílel
na vytváření podmínek pro kolektivizaci zemědělství.
Po roce 1951 pracoval na úseku výchovy. Svým vztahem k mladým lidem,uměním n(lučit i přesvědčit dokázal vy-

chovat řadu nejen dobrých odborník'Ů, ale i vedoucích pracovník1t a stranických f1tnkcionářů, oddan!ích socialismu
právě tak jako jejich učitel.
Od roku 1958 zastává soudruh Ing. Koubek vedoucí funkce v resortu geodézie a kartografie. S01lča,mě zastávářad1l

zodpovědných funkcí ve straně a ve společenských organizacích.
V krizových létech 1968 a 1969 otevřeně a d'Ůsledně bojoval proti pravičáck.ým a oportunistick.lím tendencím, proti

snahám podlomit vedoucí úlohu strany v resortu,proti vnášení socialismu cizích teorií do řízení resortu a jeho ekonomiky.
Soudruh Ing. Koubek sehrál důležitou úlohu při formování straně a socialismu oddaných sa v resortu v krizových

létech a při následné konzolidaci resortu. 1. ledna 1970 je jmeno/'án předsedou Českého úřadu geodetického a karto-
grafického. V té době se vytváFí koncepce dalšího rozvoje geodézie a kartografie, na které se osobně rozhodujídm způso-
bem podíli. Pracuje na přípravlS podkladlt pro projednání dalšího rozvoje geodézie a kartografie byrem ÚV KSČ
a vládou ČS R.
PráolS v tomto období, kdy bylo nezbytné provést základní zmlSny oe struktuře organizace a řízení geodézie a karto-

grafie, kdy dochází k přeformování kádrové struktury ve vedení resortu i ve v,§echresortních orgánech a organizacích
vynikl nezdolný elán soudruha Ing. Koubka, jeho řídící schopn08ti, ,§iroké teoretické i praktické znalosti a principiální
politický přístup.
Resort Českého úřadu geodetického a kartografického dosáhl pod vedením soudruha Ing. Koubka při plnění základ-

ních úkolů stanovených ÚV KSČ a vládou ČSR významných úspěch1t. Beze zbytku. splnil úkoly 5. i 6. pětiletky, spl-
ulSny i překročeny byly i úkoly prvního roku 7. pětiletky.

Výzlwmnými mezníky v rozvoji resort1l byly XIV., X V. a XVI. sjezd KSČ a důležitá zasedání Ú V KSČ v období
mezi sjezdy. Hlavní články, na kterr se re.~ortv tomto období orientuje, jsou úkoly geodézie a kartografie ua úseku
zemlSdělské politiky KSČ, a to zejména ochrany zemlSdlSlskéa lesní půdy, na úseku investiční politiky KSČ, a to zejména
v energetice, dopravě, rozhodující investiční v:ýstavbě v ostatních odvětvích a bytové vlístavbě. Prvořadá pozornost
je vřuovánal: rozvoji: služeb občanům. Ale zároveň je v popředí pozornosti problem(diht řízení msortu, dOSaŽel1'l
vysoké efektivnosti a hospodárrwsti, rozvoje nové techniky a nových metod, ZL'lí,~eníúrovně kádrové práce. V resortu
jsou nejen rozpracovány, ale d'ltsledně realizovány, analyzovány a kontrolovány úkoly Souboru opatření. Soudruh
Ing. Koubek zd'Ůrazňuje nutnost komplexního pohledu na řízení resortu při důslednrJm sledování hlavních článků,
které jsou v závislosti na úkolech politiky KSČ v té kterrJetapě rozhodující. Důsledně prosazuje koncepčnost v řídící
a organizátorskrJ práci.

V rámci úkolů českosl.oven8ké geodetické a kartografické slnžby věnoval a 'věnuje s, Ing. Konbek prvořadou pozorn08t
úzkr 8polupráci a koordinaci činnosti Č[ÍGK n S[ÍOK. Základní úkoly jsou řešeny společně oběma resorty, je roz-
'I'innta dělba práce v koncepčních zámlSrech, legislativě, mezinárodní spolupráci ,i na 08tatních úsecích.
Pro soudruha Ing. K011bka je charakteristick.ý jeho vřelý vztah k Sovětskému svazu, k sondruhům ze sovětské geo-

detické a kartografické služby a k ostatním geodetickým a kartografickým službám socialistických států. Je zastáncem
a realizátorem úzké spolupráce a dělby práce mezi geodetick.ými službami socialístick.ých stáM, prosazuje důsledně
uplatnění kladných zkušeností ostatních služeb v resortu Č[ÍGK.
Zásluhy soudruha Ing. Koubka o rozvoj naší socialistické společnosti byly dosud oceněny udělením Řádu práce,

1'yzJwmenáním Za zásl1lhy o výstavbu a Za vynikající práci. U příležitosti jeho ?O. narozenin president ČSSR prop1tj-
čJ/je S. Koubkovi Řád Vítězného února.
1)racuvnici resortu geodézie a kartografie jsou hrdi na svého předsedu Ing. Pmn tilka]( oubka. Vyjadřuj í mn své poděko-

1'ání za neúnavnou práci, soudružský vztah, za v,§echno to, čím přispěl a stále přispívá k dalšímu rozvoji re8ortu,
k I'Ozcoji českoslocellské geodézie a kartografie. Do dalších let mu přejeme hodně pevnAho zdraví a úspěchů,
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Plánovitý rozvoj racionalizace v resortu
Českého úřadu geodetického
a kartografického

Veškeré racionalizační úsilí v resortu Českého
úřadu geodetického a kartografického je považo-
váno za nedílnou součást rozvoje vědy a techniky
(dále jen RVT) v geodézii a kartografii. Resortni
a podnikové programy komplexní socialistické ra-
cionalizace (dále jen KSRJ jsou proto zpracovává-
ny jako součást resortního programu RVT. XVI.
sjezd KSČ zdúraznil význam KSR takto: "Považovat
komplexní socialistickou racionalizaci za význam-
ný faktor růstu efektivnosti. Soustředit pozornost
na uplatňování investičně nenáročných a rychle
návratných racionalizačních opatření".

Programy KSR v resortu ČÚGK jsou zaměřová-
ny na racionalizační akce, jejichž realizace zajistí
splnění plánu na základě růstu společenské pro-
duktivity práce. Hlavní důraz je kladen na úsporu
živé práce, na snižování spotřeby materiálu, hos-
podaření s energií a pohonnými hmotami, opti-
mální využívání základních technických prostřed-
ků a zvyšování užitné hodnoty geodetických a kar-
tografických výrobků. Úzké propojení racionalizač-
ní činnosti s konkrétními úkoly hospodářských
plánu jednotlivých organizací je zajištěno tím, že
plánované přírůstky upravených vlastních výko-
nů (po odečtení cenových vlivů) jsou plně pokrý-
vány součtem dílčích přírůstků těchto výkonů
z konkrétních akcí KSR.

KSR, jakožto významný nástroj zajišťování hos-
podářského plánu resortu a jednotlivých organiza-
cí, vede k systematickému a uvědomělému prohlu-
bování řídící činnosti, neboť spojuje soustavnou
analýzu zdrojll a rezerv s cílevědomým zaměřo-
váním aktivity pracujících.

Náročné úkoly 7. pětiletky vyžadují další roz-
vinutí racionalizační aktivity a její propojení na
realizaci dílčích výsledků cílových programů RVT,
zaměřených na splnění věcných úkolů daného plá-
novacího období. Předpokladem pro splnění tohoto
záměru je zkvalitnění procesu přípravy a plnění
plánů na všech úrovních a prosazení větší efek-
tivnosti všech druhů prací.

KSR je rovněž chápána jako nástroj realizace vý-
sledků výzkumu a využívání všech ostatních zdro-
jů růstu produktivity práce v hospodářských or-
ganizacích resortu. Resortní program KSR na jed-
notlivá léta 7. pětiletky i na celou pětiletku je
tématicky členěn shodně se základními cílovými
programy RVT na toto období:

1. Organizace a řízení geodetických prací.
II. Obnova map velkých měřítek a racionaliza-

ce evidence nemovitostí.
III. Kartografická díla pro národní hospodářství,

obranu, výuku a vzdělávání.

Ing. Václav Slaboch, CSc.,
Český úi'ad geodetický a kartografický

IV. Teoretické základy a aplikace určování pro-
storové polohy geodetických bodů.

V. Inženýrsko geodetické a fotogrammetrické
práce pro různá odvětví národního hospodářství.

VI. Dálkový průzkum pro potřeby národního hos-
podářství.

Z hlediska resortního programu KSR jsou zdro-
je racionalizace rozdělovány do následujících sku-
pin:
a J realizace výsledků výzkumu,
b) využívání technických prostředků,
c) realizace výsledků vynálezectví a zlepšovatel-

ství,
d) zhodnocení vědeckotechnických a ekonomic-

kých informací,
e) zaměřování iniciativy pracujících na zabezpe-

čení hlavních úkolů KSR.

2.1 R e a I i z a c e v Ý s led k ů v Ý z k u m u

V oblasti realizace výsledků resortního výzkumu
lze v nejbližším Období očekávat nejvýznamnější
přínosy z realizace následujících vyřešených a ově-
řených výzkumných úkolů:
V Ý z k u m n Ý pro g r a m I, o l' g a n i z a c e a
ř í z e ní: Realizace výsledků výzkumu ASŘP tžv.
1. generace předpokládá zajistit do konce 7. pěti-
letky plánované snížení počtu pracovníků v řídí-
cím a .správním aparátu (ŘASA). Vydání a aplika-
ce Směrnice pro základní mapu velkého měřítka
(ZMVM) předpokládá snížení pracnosti v jednotli-
vých podskupinách výkonů při tvorbě a údržbě
ZMVM o 3 až 10 procent při zachování dosavadní
užitné hodnoty THM.
Výzkumný program II, obnova map
velkých měřítek a racionalizace
e v i den cen e m o v i t o stí: Aplikace systé-
mu MAPA (číselné zpracování map velkých
měřítek) na malém počítači SM 4/20, jehož
postupná instalace se předpokládá ve všech Geo-
déziích, n. p., přinese podstatné snížení objemu
kooperací a zvýšení objemu upravených vlastních
výkonů. Aplikace báze dat ZMVM ve městech při
údržbě ZMVM předpokládá úsporu nákladů ve
výši 330 Kčs/1 ha.

V oblasti evidence nemovitostí bylo výzkumně
dořešeno a prakticky ověřeno zakládání automati-
zované evidence vlastnických vztahů, tzv. "Sub-
registr D". Kapacity pro realizaci tohoto záměru
se na střediscích geodézie podařilo uvolnit díky
důsledné racionalizaci systému automatizovaného
zpracování údajů evidence nemovitostí.

V Ý z k u m n Ý pro g l' a m I I I, k a r t o g r a f i c-
k á díl a: Realizace výsledků výzkumu umožní ra-
cionalizovat topografické, kartografické a repro-
dukční práce při obnově základní mapy v měřítku
1:10000. Při opakovaných vydáních státní mapy
odvozené v měřítku 1:5000 (SMO 5), provedené na
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plastickou fólii, se předpokládá úspora pracnosti
až o 30 procent. Další snížení zejména devizových
nákladů se předpokládá nahrazením zahraničních
kartografických materiálů domácími, aplikací líco-
vacích děrovačů a šablon pro ZMVM.

v Ý z k u m n Ý p I' o g I' a m I V, bod o v á P o I e :

Výsledky výzkumu umožňují organizacím resortu
zabezpečovat přípravné geodetické práce pro vý-
stavbu atomových elektráren. Od náhrady plošné
technické nivelace nivelací trigonometrickou se
očekává 30 procentní úspora času.
V Ý z k u m n Ý pro g I' a m V, i n žen Ý I' S k á
g e o d é z i e : Nejvýznamnější přínosy jsou očeká-
vány při realizaci automatické. kresby terénních
řezů, automatickém výpočtu kubatur, automatic-
ké kresbě vrstevnic a izočar a při zdokonalování
technologických postupů inženýrsko geodetických
prací ve výstavbě. Ve VÚGTK Zdiby byl dokončen
vývoJ a ověření hledačů podzemních vedení ME-
TAX (kovová vedení) a EOM (nekovová vedení),
které umožní resortním organizacím zabezpečovat
nové druhy prací pro mimoresortní odběratele,
zejména pro resort paliv a energetiky (povrcho-
vé doly) a zemědělství (meliorace).

V Ý z k u m n Ý p I' o g I' a m V I, dál k o v Ý p I' ů-
z k u m Zem ě: Přínosy z realizace výsledků vý-
zkumných úkolů řešených v rámci tohoto progra-
mu, který je zařazen mezi státní výzkumné úkoly,
se projeví zejména v jiných resortech, hlavně ze-
mědělství, lesním a vodním hospodářství, geologii
a při ochraně životního prostředí. Koncem 7. pě-
tiletky se předpokládají v resortu ČÚGK přínosy
z realizace dálkového průzkumu Země zejména při
tematickém mapování.

Předpokladem úspěšné realizace výsledků výzku-
mu v praxi je úspěšné vyřešení úkolu, ukončené
'praktickým ověřením jeho výsledků. Výsledkem ře-
šení musí být i ekonomické ukazatele, tj. podrob-
ný propočet ekonomické efektivnosti, investiční
náročnost a stanovení nákladů na měrnou jed-
notku výkonu a návrhu ceny nového výrobku.

2.2 V Yu ž í v á n í tec hni c k Ý c h P I' o s tře d-
ků

Do této skupiny zdrojů racionalizace jsou zahrno-
vána opatření pro optimální využívání nových i
stávajících technických prostředků, které je před-
pokladem dalšího snižování podílu živé práce a
dosažení stanovených ekonomických ukazatelů.
KSR v resortu ČÚGK je usměrňováno tak, aby ne-
jen bezprostředně napomáhala plnění úkolů podni-
ků v daném roce, ale aby současně zajišťovala
soustavny technický rozvoj geodézie a kartogra-
fie. Racionalizace je tedy zaměřována jednak na
racionalizaci stávajících pracovních procesů akce-
mi bez investičních nároků, založenými na využi-
tí existujících rezerv, na lepší organizaci práce,
vyšším využíváním stávajících výrobních fondů
atd., a jednak na inovace pracovních procesll na-
sazením nové techniky, zejména elektronických
dálkoměrů a tachymetrů, velké i malé výpočetní

techniky, automatických kreslících koordinátogra-
fů a fotogrammetrických přístrojů.

Je zřejmé, že optimální využití technických pro-
středků musí být předem výzkumně zajištěno. Do-
savadní zkušenosti v oblasti KSR ukazují, že kom-
plexní přístup k racionalizaci při využívání tech-
nických prostředků je jedním z hlavních zdrojů
zabezpečení vyšší efektivnosti geodetických a kar-
tografických prací.

Komplexní racionalizace založená na aplikacích
výpočetní techniky se uplatňuje v oblasti eviden-
ce nemovitostí a spolu s nasazením automatizo-
vané 'zobrazovací techniky při tvorbě a údržbě zá-
kladní mapy velkého měřítka. V racionalizaci pra-
cí v bodových polích se uplatňují elektronické dál·
koměry a tachymetry, které jsou rovněž využívány
při velkoměřítkovém mapování geodetickými me-
todami. Komplexní racionalizace tohoto typu vytvá-
ří zcela nové pracovní postupy a mění pracovní
podmínky natolik, že návrat ke starým pracovním
postupům a technickým prostředkům je prakticky
nemožný.

Velké rezervy racionalizace však stále ještě zů-
stávají ve využívání výpočetní techniky, zejména
pro oblast řízení a organizace, fotogrammetrie,
aplikace datových bází map velkých měřítek, in-
ženýrské geodézie a geodetických sítí a integrace
REN s informačními systémy ostatních resortů.

V resortu ČÚGK jsou systematicky vytvářeny
předpoklady pro zavádění nových technických pro-
středků. V průběhu 7. pětiletky budou organizace
postupně vybavovány malými počítači SM-4/10, bu-
de obnoven resortní počítač EC 1030 počítačem
vyšších parametrů. Zahraniční automatické kreslí-
cí koordinátografy budou postupně nahrazovány
československými automatickými grafickými systé-
my typu DlGIKART. Elektronické dálkoměry a ta-
chymetry z devizové oblasti budou modernizová-
ny dovozem zařízení srovnatelných nebo vyšších
parametrů z NDR. Největší přínos se očekává od
využití elektronického registračního tachymetru
VEB Zeiss Jena RECOTA.

I

2.3 R e a I i z a c e v Ý s led k ů v y n á I e z e c tví
a zlepšovatelství

Vytváření předpokladíi pro optimální využívání vý-
sledků vynálezectví a zlepšovatelství v resortu
ČÚGK je hlavním cílem "Programu plánovitého roz-
voje tvorby a realizace vynálezů' a zlepšovacích
návrhů k zabezpečení úkolů rozvoje vědy a tech-
niky na léta 1981-1985" (dále jen Program). Pro-
gram je zaměřen především na zvýšení podílu zlep-
šovatelství a vynálezectví při plnění plánovaných
úkolů KSR. V souladu s usnesením vlády ČSR č.
234/78 ukládá tento program organizacím resortu
ČÚGK zvyšovat společenský přínos z využívání
všech zlepšovacích návrhů o 5 procent ročně a po-
čet přihlášek o 3 procenta ročně, přičemž výcho-
zími údaji je skutečnost v roce 1980.

Vzhledem k velkým rozdílům mezi jednotlivými
organizacemi byly úkoly v oblasti vynálezectví a
zlepšovatelství pro jednotlivé organizace rozepsá-
ny tak, aby do konce r. 1985 dosáhly všechny or-
ganizace minimálně plánovaného průměru, tj. roč-
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ních přínosů z využívání zlepšovacích návrhů 67
tis. Kčs na 100 pracovníků a 6 zlepšovacích návr-
hů na 100 pracovníků ročně. Zkušenosti z řady re-
sortních organizací ukazují, že splnění podnikových
programl! zaměřených na zajištění takto rozepsa-
ných úkolů je možné. Program předpokládá, že
výsledek zlepšovatelství a vynálezcovství za celé
období 7. pětiletky bude charakterizován celospo-
lečenským přínosem 21168 tis. Kčs při 1812 poda-
ných zlepšovacích návrzích. Docílená kvalifikace
pracovníků resortu je jedním z hlavních předpo-
kladů pro dosažení tohoto cíle. Současně je však
třeba dbát na to, aby požadavek na zvyšování po-
čtu podaných zlepšovacích návrhů nebyl na úkor
jejich kvality.

Je třeba využívat zkušeností z organizací, které
v této oblasti dosahují již dlouhá léta vynikajících
výsledků a přiblížily se téměř dvojnásobku prů-
měrných rozepsaných úkolů. Podmínkou progresi-
vity na tomto úseku je usměrňování iniciativy
pracujících na rozhodující úkoly programu KSR,
prohloubení spolupráce vedení podniku se spole-
čenskými organizacemi, zejména s ČSVTS, SSM a
ROH. Organizační opatření ke splnění stanovených
úkolů je třeba doprovázet vhodnými morálními a
materiálními stimuly a tematickým usměrňováním
zlepšovatelské činnosti.

2.4 Z hod noc e n í v Ý s 1 e d k li věd e c k Ý c h,
tec hni c k Ý c h a e k o n o m i c k Ý c h i n-
formací

V resortu ČÚGK tvoří odvětvová soustava VTEI
nedílnou součást vědeckotechnického rozvoje a tím
i součást KSR. Hlavním úkolem odvětvového sy-
stému VTEI je vytváření předpokladů pro syste-
matické zavádění nejnovějších poznatků domácí-
ho i zahraničního rozvoje vědy a techniky do pra-
xe prostřednictvím účinného a včasného poskyto-
vání informací jednotlivým typům uživatelů. Dob-
ře fungující odvětvový systém VTEI je rovněž jed-
ním ze základů kvalifikovaného řízení a rozhodo-
vání na všech úrovních resortu.

Do plánu RVT na 7. pětiletku byl v rámci I. cí-
lového programu "Organizace a řízení geodetic-
kých prací "zařazen dlouhodobý výzkumný úkol
s názvem "Zdokonalení činnosti soustavy VTEI
v odvětví geodézie a kartografie s hlavním zamě-
řením na zdokonalení a objektivizaci rozhodovací
a řídící činnosti". Prostředkem řešení tohoto úko-
lu je využití automatizace při zpracování doku-
mentografických informací. Realizace automatizo-
vaného odvětvového systému VTEI vytvoří před-
poklady pro odstranění duplicit v informační čin-
nosti a pro propojení odvětvového informačního
systému v národním i mezinárodním měřítku.

Současně s řešením dlouhodobých záměrů jsou
v oblasti VTEI řešena krátkodobá opatření, zamě-
řená na zdokonalení stávajícího způsobu infor-
mačního zabezpečení RVT a geodetické a karto-
grafické praxe. Zlepšila se pohotovost a uspořádá-
ní "Literární hlídky", kterou vydává VÚGTK-ODlS
Zdiby a která shromažďuje anotace všech pOjedná-
ní periodické i neperiodické literatury docházející
do VÚGTK. Pro potřebu vedoucích pracovníků re-

sortu ČÚGK a SÚGK je vydávána v měsíčních in-
tervalech účelová publikace "Geodetické a karto-
grafické informace pro vedoucí pracovníky", kte-
rá umožňuje konfrontaci úrovně geodézie a kar-
tografie v Československu s jejím současným sta-
vem ve světě. Na pomoc geodetické praxi je vy-
dáván "Výběr informací", který je tematicky uspo-
řádán k nejaktuálnějším problémům praxe. VÚGK
- ODlS Bratislava zahájil v letošním roce vydá-
vání "Výběru informací" pro potřeby geodetic-
kých pracovišf a titulu "Signální informace", kte-
ré obsahují překlady názvů všech nejdl1ležitějších
článků uveřejněných v časopisech z devizové ob-
lasti docházejících do ČSSR.

Přes jistý pokrok, kterého bylo v činnosti odvět-
vového systému VTEI dosaženo, stále ještě exis-
tuje v této oblasti velké množství rezerv. Další
opatření ke zdokonalování musí vycházet z dů-
kladného rozboru potřeb základních informačních
středisek (ZIS) v organizacích a tím k vytvoření
předpokladů pro jejich lepší funkci. Informace by
měly být např. formou studií a rešerší směrovány na
zabezpečení jednotlivých akcí KSR, na jednotlivé
tematické úkoly a na řešení konkrétních problé-
mů spojených s řízením organizací. Informace
o nových přístrojích, pomůckách a materiálech,
určené pro geodetickou a kartografickou praxi,
je třeba uživatelům prezentovat v souladu s in-
formacemi o jejich cenách a dostupnosti z hle-
diska současné mezinárodní ekonomické a poli-
tické situace.

2.5 ° r i e n t a c e s o c i a I i s t i c k é i nic i a t i-
v y n a z a bez peč e n í h I a v n í c h ú k 0-

I ů K S R

Programy KSR v jednotlivých organizacích ne-
lze realizovat bez účinné a neformální účasti pra-
ucjících na jejich plnění. Činnost komplexních ra-
cionalizačních brigád, zlepšovatelů a vynálezců,
osobní a kolektivní tvůrčí plány inženýrsko-tech-
nických, vědeckých a řídících pracovníků je tře-
ba orientovat na plnění hlavních úkolů programu
KSR. Znamená to cílevědomě shromažďovat a sle-
dovat informace o problémech praxe, shromažďo-
vat informace o možných postupech řešení a zku-
šenostech s řešením obdobných problémů v ji-
ných organizacích a usměrňovat na jejich využití
v denní praxi činnost jednotlivých pracovních ko-
lektivů.

Nové komplexní racionalizační brigády je třeba
ustavovat vždy se zadáním konkrétního úkolu,
např. na řešení resortních a podnikových tematic-
kých úkolů, pro zabezpečení podnikových racio-
nalizačních akcí, vypracování nových technologic-
kých postupů, na zavádění zlepšovacích návrhů a
vynálezů do praxe. Zvýšenou pozornost při rozvo-
ji a usměrňování socialistické iniciativy je třeba
věnovat mladým pracovníkům a mládežnickým ko-
lektivům.

Správná orientace socialistické iniciativy úzce
souvisí s úrovní organizace a řízení KSR v jednot-
livých organizacích. Hlavní úloha zde připadá od-
dělením technického rozvoje, jejichž hlavní náplň
činnosti možno shrnout do následujících bodů:
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zpracování podnikových programů KSR,
organizační zabezpečení ověřování a reali-

zace výsledků výzkumu,
zpracování podnikových koncepcí,
spolupráce s resortní vědeckovýzkumnou zá-

kladnou,
- řízení a usměrňování vynálezectví a zlepšo-

vatelství v organizaci včetně přípravy a vyhodno-
cování řešení resortních a podnikových tématic-
kých úkolů,
- zabezpečení propojení organizace prostřed-

nictvím ZIS na odvětvový systém VTEI,
- koordinace prací při zpracovávání resortnícll

a podnikových technických předpisů,
- orientace socialistické iniciativy pracujících

na plnění úkolů KSR a prosazování progresívních
pracovních metod a postupů.
Oddělení technického rozvoje mohou své nároč-

né úkoly plnit pouze za předpokladu plné podpo-
ry vedení organizace a dobrého kádrového zabez-
pečení.

3. Výsledky KSR v roce 1981 a předpoklad pro rok
1982

Plánovitý rozvoj KSRv roce 1981 se opíral především
o využívání výsledků výzkumu a nové techniky.
Na celkovém přírůstku upravených vlastních vý-
konů ve výši 17 863 tis. Kčs se podílely raciona-
lizační akce rozdělené podle skupin Jednotné kva-
lifikace výkonů (JVK) do oblastí jednotlivých cí-
lových programů takto:
I. Organizace a řízení geodetických a kartogra-

fických prací 10,6 %.
II. Obnova map velkých měřítek a racionalizace

evidence nemovitostí 36,5 %.
III. Kartografická díla 37,2 %.
IV. Určování polohy geodetických bodů 3,3 %.
V. Inženýrská geodézie 10,8 %.
VI. Dálkový průzkum Země 1,6 %.
Plán KSR v resortu ČÚGKna rok 1982 byl sesta-

ven tak, aby pláovaný přírůstek upravených vlast-
ních výkonů ve výši 14 445 tis. Kčs byl plně po-
kryt konkrétními akcemi KSR. Podíl jednotlivých
skupin výkonů na splnění tohoto ukazatele zůstá-
vá přibližně stejný jako v roce 1981.
Z dosavadních výsledků je zřejmé, že je třeba

v dalším období zaměřit pozornost KSR na oblast
organizace a řízení, na praktické aplikace určo-
vání prostorové polohy geodetických bodů, zejmé-
na pro výstavbu atomových elektráren, nové apli-
kace inženýrské geodézie a dálkového průzkumu
Země, kde jsou zcela jistě značné rezervy, které
je třeba v praxi uplatnit.

Komplexní socialistická racionalizace je nedílnou
součástí rozvoje vědy a techniky, z čehož vyplý-
vá, že řízení RVT je neoddělitelně spjato s říze-
ním KSR. Jestliže výsledky výzkumu, technické
prostředky, zlepšovací návrhy a vynálezy, VTEI
a iniciativa pracujících jsou zdroji racionalizace,
potom také platí, že KSR je nástrojem k optimál-

nímu využívání těchto zdrojů a ověření efektivnos-
ti výsledkll komplexně pojatého RVT prostřednic-
tvím ukazatelů hospodářského plánu.

Úkoly stanovené pro jednotlivá léta 7. pětiletky
je možno splnit pouze za předpokladu úzké spo-
lupráce hospodářských organizací s resortní vě-
deckovýzkumnou základnou. Analýza dosažených
výsledků KSR musí být nedílnou součástí řídící
práce na všech úrovních.
Rozbory dosažených výsledků KSR v resortu

ČÚGK ukazují, že úkoly stanovené hospodářskými
plány je možno splnit i za současné složité eko-
nomické situace. Rezervy je třeba odhalovat ze-
jména v prohloubení spolupráce a dělby práce
mezi organizacemi resortů ČÚGK a SÚGK, v užší
návaznosti vědeckovýzkumné základny na geode·
tickou a kartografickou praxi, ve spolupráci geo-
detických služeb socialistických států a v soustav-
ném vytváření předpokladů pro pohotové zhodno-
cování VTEI.
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efektivnosti úkolů plánů technického rozvoje.

Lektoroval:

Ing. Bořivoj Delon~, CSc.,
ředitel speciálních geodetických prací,
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Výpočet rozdílů tíhového potenciálu
mezi body nivelační sítě

Ing. Antonín Zeman, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

Soustava normálních výšek je funkční součástí Molo-
děnského teorie určování tvaru reálné Země a jejího
vnějšího tíhového pole. Podle této teorie se uvedené
úlohy řeší přesně s využitím nivplačních a gravi-
metrických měření, provedených pouze na zemském
povrchu. Odpadá vůbec potřeba údajů o vnitř'ním
tíhovém poli Země a tedy hypotéz o zákonitostech
rozložení měrných hmotností uvnitř zemské kůry.
Soustava normálních výšek je však vztahována k vý-
chozí ploše (quasigeoidu), která nemá fyzikální
smysl. .
Soustava ortometrických výšek je vztažena k ploše

geoidu, jehož fyzikální smysl je zřejmý. Ortometrické
výšky však nelze přesně určit bez znalosti průběhu
tíhového zrychlení mezi geoidem a zemským po-
vrchem, tzn. bez přímých podpovrchových gravi.
metrických měření nebo bez přesných představ
o měrných hmotnostech hornin mezi oběma plochami.
Získání těchto údajů je spojeno se zásadními i prak-
tickými obtížemi.
Z nivelačních a gravimetrických měření na zemském

povrchu lze však určit hodnoty rozdílů tíhového po-
tenciálu. Jejich určení není spojeno s žádnými zásad-
ními těžkostmi a navíc mají jednoznačný fyzikální
smysl. Rozdíly tíhového potenciálu jsou úměrné
práci, potřebné k přesnou jednotkové hmotnosti mezi
dvěma hladinovými plochami tíhového potenciálu
Země. Jsou proto zvlášť vhodné pro určování vztahu
středních hladin různých moří ve velkých nivelačních
sítích kontinentálního rozsahu. Mezinárodní unie
g~odetická a geofyzikální také rozhodla, že pro vy-
rovnání nivelační sítě UELN (United European
Levelling Net) budou použity rozdíly tíhového poten-
ciálu mezi body této sítě - viz [I]. Při chystaném vy-
rovnání mezinárodní nivelační sítě, pokrývající území
střední a východní Evropy, by také bylo vhodné
souběžně s vyrovnáním normálních převýšení provést
i vy~ovnání rozdílů tíhového potenciálu (geopoten-
ciálních rozdílů).

2. Odvození vztahů pro výpočet rozdílů
tíhového potenciálu

2.1 Odvození rozdílů tíhového potenciálu
z měřených hodnot tíhového zrychlení
skutečného tíhového pole

Rozdíl tíhového potenciálu mezi blízkými body M, N
na zemském povrchu je dán známým vztahem

-(WN- WM) = f gdh, (I)
(MN)

který lze za předpokladu spojitosti tíhového zrychlení
g v (M, N) řešit přibližně některou metodou tzv.
mechanické kvadratury. Pro dostatečně blízké body
M, N lze např. použít obdélníkovou metodu, omeim-
jící se jen na krajní body (M, N)

r (HIV lPI)
J g dh = o o (gM -+ gN) .

(MN) 2

Jelikož H~ - H~ = iJh~N je nivelační převýšení,
může být vztah (2) dále formálně upraven

f g dh = iJh~IN g;IIN.
OliV)

Tíhová zrychlení g však obvykle nejsou měřena v mí-
stech nivelační linie a je proto třeba interpolovat
jejich hodnoty, transformované do hodnot tíhových
anomálií. Využívá se map Bouguerových anomálií
iJg; a vztahu Bouguerových anomálií k anomáliím
na volném vzduchu LIgo

kde k = 0,000 112.1O-2 S-2 (Gal.m-1) pro střední
měrnou hmotnost 2,67.103 kg m-3 a H je v metrech.
Formálně platí, že hodnota tíhového zrychlení I)

skutečného tíhového pole je redukována na quasigeoid
ve vzduchoprázdném prostoru a tíhová anomálie
(I) - y) je totožná s číselnou hodnotou anomálie na
volném vzduchu iJgo - viz [2]

(g _ y) = g _ (y -+ oy H) = (g _ oy H)-
o oH oH
- Yo = iJl)o , (5)

oy
kde je konstantní, neboť pro běžné výšky jeoH
možno považovat průběh normálního tíhového zrych-
lení podél silových křivek normálního tíhového pole
za lineární. Ze vztahů (4) a (5) plyne přímo

g = (iJg; -+ kH) -+ Yo -+ :~ H (6)

a vztah (3) přejde na tvar

J g dh = [(L1g; -+ kH)sllN -+ y~:;v+
PIN) _

+ _oY_HMN].iJhMN• (7)oH o,s o

Uvedený postup odvození rozdílů tíhového potenciálu
vychází sice z elementárního vztahu (I), ale z prak-
tických důvodů (neznalost měřených hodnot tíhového
zrychlení I) v bodech nivelační linie) přechází na tvar
využívající interpolace v mapě tíhových anomálií.
V následující variantě odvození vztahů pro rozdíly

tíhového potenciálu se přímo využívá rozšíření výchozí
rovnice na část obsahující pouze rozdíl normálních
potenciálů a část anomální. Cílem je nalézt takový
výsledný vztah, který umožní snadno převést existu·
jící hodnoty tíhových redukcí převýšení v systému
normálních (Moloděnského) výšek na hodnoty rozdílů
geopotenciálu. Kritériem pro posouzení správnosti
provedených odvození bude požadavek jejich identity
se vztahem (7).
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2.2 Odvození vycházející z hodnot
tíhových anomálií

Při odvození se vychází z rovnosti

pomocí které lze získat pro rozdíl tíhového potenciálu
mezi blízkými body M a N na zemském povrchu
vztah, který obsahuje samostatně složku rozdílu nor-
málního potenciálu a složku anomální

f g dh = f y dh - f y dh + f (g - y) dh -
PIN) (ON) (OM) (ON)

- f (g-y) dh. (9)
(OM)

Normální tíhové zrychlení y je spojité v (O, N)
i v (O, M>, je tedy možno výhodně využít první větu
o střední hodnotě integrálního počtu a první dva
členy na pravé straně rovnice (9) vyjádřit takto

J ydh- f ydh=y;;'Hf-y~H~I, (10)
(ON) (OM)

kde y;~,y~l jsou střední hodnoty normálního tíhového
zrychlení v (O, Hf) resp. (O, H~) normální tížnice,
Hf, H~ jsou úseky normální tížnice mezi body N
resp. M a výchozí (zvolenou) hladinovou plochou
normálního potenciálu U = Uo' Pravou stranu (10)
lze dále výhodně rozšířit takto

M N

YNHN _yMHM = (HN _HM) Ym + Ym +
mY my Y Y 2

H,H + HN+ (y';:; - y:~{) Y 2 Y (11)

Třetí a čtvrtý člen pravé strany rovnice (9) je možno
upravit na základě úvahy, že nivelační linie (ON)
zahrnuje i krátký úsek (MN) - viz [3]

f (g - y) dh + f (g - y) dh-
(OM) (MN)

-' f (g-y)dh= f (g-y)dh. (12)
(OM) (MN)

Za předpokladu, že hodnoty (g - y),tlN mají v (M, N)
lineární průběh (stejný předpoklad jako při odvození
normálních výšek) - viz [2] - je opět možno využít
první věty o střední hodnotě integrálního počtu a zís-
kat vztah

J (g-y)dh=(g-y)~N(Hf-H~), (13)
(MN)

kde (g - y)~N je střední hodnota tíhové anomálie
v (M, N) (děleno podle výškového rozdílu a ne podle
délky úseku).
Potom lze rovnici (9) zapsat s využitím (11) a (13)

ve tvaru
M Nf g dh = (Hf - H~l) y", + y", +

(MN) 2
H~l+ Hf+ (y;: - y;~,t) 2 + (g - y)~tlN (Hf - H~) •

(14)

Protože Hf - H~ = Llh~N je rozdíl normálních orto-
metrických výšek bodů M, N, který lze zapsat jako

součet nivelačního převýšení Llh~N a normální orto-
metrické redukce C~N - odvození uvedeno např.
v [4], [5], [6], dále y:1'f = (y~ + y';:;)/2 a Hr1'f =
= (H~l + Hf)/2, lze rovnici (14) dále upravit

f g dh = (Llh~N + C~1Ny:'1'f) + (y';:;-
PIN)

- y;~{) H~~~ + (g - y);>lN Llh~N . (15)

V prvním členu pravé strany rovnice (15) se vyjádří
y~{,Z: rovnicí pro normální tíhové zrychlení ve tvaru

ay HMN
YJ1N = Y o (1 - f3* cos 2B).I1N + -_.~

/II,S 0.45 • aH 2 '

kde f3* = 0,002644 a Yo.450 = 980,6159.10-2 m S-2

(Gal) pro Helmertův sféroid - viz [6], [7], B~N je
střední geodetická šířka v (M, N) (v praktických
výpočtech se užívá hodnot zeměpisných šířek cp a roz-

díl mezi B a cp se zanedbává) a :~ = -0,0003086.

.10-2 S-2 (Gal.m-1). Helmertův vzorec se užívá dosud
v zemích, které používají Krasovského referenční
elipsoid. Důvodem je praktická rovnost hodnot pólo-
vých zploštění u Helmertova sféroidu (1: 298,2)
a Krasovského elipsoidu (1 : 298,3).
Ve druhém členu rovnice (15) je třeba určit rozdíl

y~ - yi:f. Jestliže se vyjádří y", jako v (16) a vypočte
jeho totální diferenciál

dYm = Yo.45° 2 f3* sin 2B dB + ~.-tJ[ dH, (17)

lze rozdíl y';:; - y;;{ určit ze vztahu

YN _ yM = LlyMN = Y o '>f3* J' sin 2B dB +
Ul-ni ln 0.45 .-

(JLV)

+ ~ ay f dH. (18)
2 aH (MN)

První člen na pravé straně (18) se za předpokladu
lineárního průběhu sin 2B v (M, N \ vypočte pomocí
věty o střední hodnotě a platí

y;;: - y~{ = YO,450 2 f3* sin 2B;UN LlBMN +
+ -~~_LlhMN (19)2 aH Y'

Ve třetím členu rovnice (15) lze opět formálně předpo-
kládat, že hodnota tíhové anomálie (g - y) je totožná
s číselnou hodnotou anomálie na volném vzduchu
Llgo - viz (5). Na základě této formální úpravy a s vy-
užitím vztahu (4) lze napsat třetí člen rovnice (15)
ve tvaru

(g - y)~UNLlhMN = (dg; + kH)~N Llh~lN. (20)

Pro rozdíl tíhového potenciálu mezi blízkými body
.J.~I,N tedy vze ztahů (15), (16), (19) a (20) platí

r g dh = (/lplN + C·HN) yJIN + y ° 2f3* HJUVo Y ra,s 0.45 Y. s
(1I'iN)

sin 2BMN LlBMN + ~ ay LlhMN . H"yM,I;.s·+
• s 2 aH Y

+ (Llg; + kH);~1NLlh~N =
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= Y .0LlhMH -f3*y .0 LlhMN cos 2BMN +0,4:> o 0.4:) o s

1 ay
+ LlhMN H,"IN + CMN y ° _2 oH o Y. s Y 0.45

_ CjH,N Y ° f3* cos 2BJIN + .!. oy CiVIN
Y 0.45 s 2 oH' Y

H~:~ + Yo.450 2 f3* H~:l{ sin 2B~IN . LlBJIN+

+_~oy (LlhMN + CJ1N) HMN +2 oH' o Y' Y.s

+ (Llg~ + kH),;lIN Llh~IN =

=~Yu.45° Llh~IN + C~L';;Y045° -f-- Yo.45° 2 f3*
. HX~ sin 2B;VIN LlBllLV - f3*YO.450LlhtlN .

co~ ?BMN .1... oL AhJ1.v IlJI!'! ,_
• ,~- s 1 alf LI 'y ". s -:

+ (Llg~ + kH)}IS Llh~lS . (21)

Výraz 2f3*H~:~v sin 2B~\1N I1BMN je však právě záporná
hodnota normální ortometrická redukce - C:;!N - viz

1 k f3* k ay[5], [6]. Po vy čís ení onstant Yo,45°, , a aH

přejde výraz (21) na tvar

r g dh = 9,806159 Ijh~IN - 2,5927 .10-2 Llh~1S
(MN)

cos . 2B~l:lN - 3,086.10-6 Llh:;!N H::': +
+ (Llg~ + 1,12 .10-6 H)~l:lN Llh~N. (22)

Ke vzorci (22) lze dospět také jednodušeji z rozší·
řené rovnosti

která umožňuje ve zkráceném odvození ověřit platnost
vztahu (22). Výraz pro rozdíl tíhového potenciálu má
s využitím rovnosti (23) tvar

f g dh = f (y - Yo.45° + YO.45°) dh - J (y-
(MN) (ON) (OM)

- YO,45°+ YO,45°)dh + r (g - y) dh-
(O'N)

- f (g-y) dh.
(OM)

Analogicky s (11) a (12) platí

f g dh = Yo.45° [ r dh - r dh] + J (y-
(MN) (ON) (OM) (MN)

-Yo.45°) dh + r (g-y) dh = Yo.45°·
(ÚN)

.Llh~LV_YO.45o{1* J cos2Bdh+
(MN)

+ -~ f H dh+ (g - y)~N Llh~IN =
(MN)

= YO.45oLlh~IN -Yo.45' {1*Llhf,lN cos 2B:1N +
ay [(Hf)2 - (H~)2 ,I+ oH ---2'--- +

+ (Llg~ + kH)~llN Llh~IN . (25)

(
H11,l HN)

Protože platí, že [(HN)2 - (HM)2]j2 = ---"-+__l.'... •
y y 2 2

. (Hf - H~I) lze (25) dále upravit

J g dh = 9,806159 Llh~N - 2,5927 .10-2 Llh~N .
(MN)

. cos 2B~N - 3,086.10-6 Llh~N H::'~ +
+ (Llg~ + 1,12.10-6 H);l:lN Llh~IN . (26)

3. Vztah k tíhové redukci normálního převýšení
a odhad přesnosti vstupních hodnot

Vztahy (22) a (26) pro Llh~IN, H::': v metrech a Llg~
v [m r2J mají rozměr [m2 r2J. Mezinárodní unie
geodetická a geofyzikální v roce 1954 rozhodla, aby
rozdíly tíhového potenciálu byly uváděny v tzv. geo-
potenciálních jednotkách ugp (unité géopotentielle),
jejichž rozměr je [1O.m2 S-2] (kGcal.m), aby výsledné
hodnoty byly řádově shodné s hodnotami nivelačních
převýšení v metrech. Vztahy (22) a (26) v jednotkách
ugp mají tvar

r g dh = 9,806159 .10-1 Llh~IN - 2,5927 .10-3 Llh'~1S .
(J,rN)

. cos 2B:IS - 3,086.10-7 LlhtlN. H::';v +

+ (Llg~ + 1,12.10-7 HWN Llh~IN . (27)

Čtvrtý člen pravé strany (27) odpovídá anomální
části P normální tíhové redukce Cq = Co + p

pMN = (Llg~ + 0,112 H)~l:lN Llh~N
N 'Ym

ve které Llg~ je udáváno v 10-5 m S-2 (mGal) a y;;; se
nahrazuje konstantou pro celé území státu (qJm =
= 49° 30', Hs = 500 ml. Potom y;;; = 980,945.10-2
m S-2, pMN = 0,00102 (Llg~ + 0,112 H)~N Llh~'klN- viz
[8] a pro čtvrtý člen (27) platí

(Llg~ + 1,12.10-7 H)~l:lNLlh~N ~
~ 9,809.10-4 PMN. (29)

Vztah (29) platí až na rozdíl mezi Llh~IN v (28) a Llh~n-
v (29). Jelikož však čtvrtý člen (27) může dosáhnout
hodnoty max. 10-4 prvního členu a má tak stejný cha·
rakter opravného členu jako složka P tíhové redukce
normálního převýšení, není třeba rozdíl Llh~N - Llh~N
v žádném případě uvažovat (prakticky se LlhMN do-
sazuje s dostatečnou přesností v desetinách metru).
Stejně i 2. a 3. člen (27) mají charakter opravných

členů. Druhý člen dosahuje max. 2,5.10-3 prvního
členu a třetí člen i pro max. H::': = 2000 m dosahuje
pouze 6.10-4 prvního členu. Rozdíl Llh~N - Llh~N je
tedy možno též u těchto členů vždy zanedbat a na-
hradit Llhf1N hodnotami nivelačních převýšení L1h~IN
(dosazováno opět jen v desetinách metru).
Vztah (27) tak přejde s využitím předchozích úvah

v konečné podobě na tvar

r g dh = 9,806159 .10-1 Llh~IN - 2,5927 .10-3 Llh~N .
(MN)

. cos 2B~N - 3,086 .10-7 L1h~IN . H::~ +
+ 9,809.10-4 PMN. (30)

Jestliže se nivelační linie mezi body A, B skládá z n
oddílů, pro které jsou vypočteny hodnoty Cq = Co +
+ P, potom pro převod na rozdíly tíhového potenciálu
v ugp platí
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f g dh = 9,806159.10-1 LJh1B - 2,5927.10-3 •

(AB)

ft

. ~ LJh~·i+l . COS 2B.:·i+1 - 3,086.10-7 •

i=1
n n

. ~ LJh~i+l H~:~+l + 9,809.10-4 ~ Pi. (31)
i=l .=1

Ve vztahu (31) se 1. a 4. člen vypočtou přímo pro celou

(n n n)
nivelační linii ,:1Pi =':1Cq -i~1 Co , 2. a 3. člen je

třeba vypočítat pro jednotlivé úseky nivelační linie.
Odvozené vztahy byly aplikovány na výpočet roz-

dílů tíhového potenciálu na konrétních nivelačních
liniích ČSJNS (čs. jednotná nivelační síť).
První nivelační linie byla vybrána tak, aby probí-

hala ve směru jih-sever. Rozdíl!pB -!PA = +29/08",
délka linie LI = 66,8 km, LJMB = +44,398 17 m,
B
~P = +1,61 mm. První člen (31) se rovná +43,537 55
A
ugp, čtvrtý člen +0,00158 ugp. Součet 2. a 3. členu
byl počítán v několika variantách rozdělení nivelační
linie. Nejprve pro všechny oddíly (úseky mezi jed-
notlivými nivelačními body), což odpovídalo v prů-
měru 250 mj1 oddíl a dále pro postupně se zvětšující
úseky až k případu, kdy se délka úseku rovnala délce
celé nivelační linie. Výsledky výpočtů jsou uvedeny
v tab. 1.
Druhá nivelační linie byla vybrána tak, aby probí-

hala ve směru západ - východ. Rozdíl !pc-!PD =
= +1' 17", LJhCD = +130,90987 m (celkově byla
tato linie členitější než první linie), L2 = 89,4 km,
D
~P = +1,29 mm. První člen (31) se rovná +128,37230
C

ugp, čtvrtý člen +0,00126 ugp. Součet 2. a 3. členu
byl vypočten ve třech variantách rozdělení nivelační
linie. Výsledky výpočtú jsou také uvedeny v tab. 1.

Nivelačni linie I Průměrná délka 2. a 3. člen (31) v UIlP
Počet ůseků

I
ůseku v km

AB
265 0,25 +0,01033
26 2,6 +0,01024
13 5,2 +0,01044
9 7,5 +0,01048
7 9,7 +0,010 14
5 13,5 +0,01I II
4 16,9 +0,00875
:l 22,5 +0,00959
2 :{3,8 +0,0108:{
I 66,8 +0,01092

OD
299 0,30 +0,02956
28 3,2 +0,02968
I 89,4 +0,02653

Přehled výsledků v tab. 1 dokazuje, že rozdíl mezi
hodnotami redukcí 2. a 3. členu vypočtených detailně
po oddílech (odpovídá přesnosti výpočtu normálních
tíhových redukcí systému normálních výšek) nebo
po úsecích o délce přibližně 3 km dosahuje maximálně
1.10-4 ugp (odpovídá přibližně hodnotě 1.10-4 m
nivelačního převýšení). Vzhledem k přesnosti nive-

lačních měř'ení, která nezaručuje u př'evýšení srovna-
telně dlouhých úsekú správnost ani v 10-4 m, jsou
uvedené maximální rozdíly od relativně nejpř'esnějších
hodnot (po oddílech) zcela nevýznamné. Hodnoty
pro delší úseky již vykazují větší rozptyl, přesto však
asi do délky úsekú 10 km (v terénu, který není extrém-
ně členitý) je jejich přesnost pro výpočet rozdílú
tíhového potenciálu dostatečná.
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Geodetické práce pri výstavbe
montovaných objektov bytovej
výstavby v Bratislave

Ing. Ivan Žilinčár,
Pozemné stavby, k. p., Bratislava, závod 4

Široké využívanie prefabrikovaných progresívnych
metód v bytovej výstavbe, hlavne nových kon-
štrukčných sústav (NKS), zvýšilo požiadavky na kva-
litu a kvantitu geodetických prác vykonávaných po-
čas realizácie stavebného objektu. Charakteristickou
črtou sa stáva zvyšovanie požiadaviek na presnosť
vytýčenia rozmerov a tvaru objektov, ako aj polohy
jednotlivých konštrukčných dielcov. Súhrn týchto
geodetických prác tvorí neoddelitefnú súčasť stavebno-
technickej činnosti, ktorá nadobúda na význame pri
technicky náročnej bytovej výstavbe montovanej
prúdovými metódami stavania.

NKS prevládajú aj pri vefkoplošnej bytovej vý-
stavbe sústredenej do sídlisk mestského sektoru
Bratislava (BA) - Petržalka. Hlavné konštrukčne sústa-
vy tvoria:
- konštrukčný panelový systém BA - NKS,
- kombinovaný skeleto (S)-panelový systém BA-
NKS-S, so vstavanou občianskou vybavenosťou.

Tieto konštrukčné panelové systémy v roznych varia-
bilných typoch a vyhotoveni ach sú hlavnými typmi
bytových objektuv, budovaných na území hlavného
mesta SSR.

2. Charakteristika konštrukčných systémov

Konštrukčný panelový systém BA-NKS využíva prv-
kovú typizáciu, kontaktnú montáž na rektifikačných
skrutkách a výroba rozhodujúcich dielcov je zabezpe-
čená na úrovni pokrokových technológií u nás a v za·
hraničí. Systém BA-NKS je charakterizovaný rovna-
kou hrúbkou stenových a stropných dielcov (150mm),
pričom pri stropných dielcoch sa využíva možnosť
vytvárať rozpatia v oboch smeroch ich podorysných
rozmerov. Tým sa dosahuje maximálna variabilita
dispozičných riešení. Princíp statického riešenia kladie
požiadavku na nosnú funkciu obvodového plášťa.
Z tohoto dovodu sú obvodové panely vyhotovované
ako 3-vrstvové nosné dielce výrobnej hrúbky 290 mm,
z čoho ich vnútorná - nosná vrstva je hrúbky
150 mm [1]. Stenové dielce spolu s obvodovým
plášťom vytvárajú vlastnú nosnú sústavu priečnych
a pozdížnych stien, kolmo na seba umiestnených
v základnej modulovej osnove 4800 mm a 4200 mm.
Styky a spoje dielcov sú jednotného princípu, ktorý
zabezpečuje vzájomné statické spoluposobenie obvodo-
vého plášťa s vnútornými nosnými stenami a stropmi
pomocou ok vyčnievajúcich z dielcov a betónovej
zálievky, bez nárokov zvárania na stavbe. Stabilizáciu
zvislých stenových prvkov počas montáže zabezpečuje
system rektifikačných opierok. Univerzálna rektifi·
kačná opierka umožňuje dodatočnú rektifikáciu zvislej
osi stenového prvku v rozmedzí ±100 mm na hornej
hrane panelu.

Zakladanie objektov konštrukčného systému BA-
-NKS je charakteristické pre výstavbu v lokalite
Petržalka. Objekty bytovej výstavby sú založené
na pilótach Výskumného ústavu inžinerských stavieb
(VÚIS) 0 380-420 mm, dížky 7000-12000 mm
tbr.1).

Z hfadiska vykonávania geodetických prác je zaují-
mavý kombinovaný skeleto-panelový konštrukčný
systém BA-NKS-S, vypracovaný pre potreby tzv.
"obalovej zástavby" sídlisk (obr. 2). V kombinovanom
12 + 2 podlažnom objekte sú prvé dve podlažia vy-
užívané pre potreby občianskej vybavenosti. Horná
obytná časť objektu, nesená montovanou dvojpodlaž-
nou skeletovou konštrukciou, je zložená z dvanásť-
podlažných sekcií typu BA-NKS. Nosný systém kon-
štrukcie montovaného skeletu tvoria nosné rámy,
zmontované z prievlakov a stípov. Rámy sú vystu-
žené pozdížnymi trámami a stužidlami, ktoré zabez-
pečujú priestorové spoluposobenie a stabilitu celej
konštrukcie. Tento nosný systém preberá celé zaťa-
ženie hornej-obytnej časti objektu. Celé zaťaženie
objektu BA-NKS-S je prenášané do híbkového zalo-
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ženia systémom monolitických železobetónových pá-
sov, ktoré sú osadené nad hlavicami pilót, pod každým
rámom montovaného skeletu. Pod každým stÍpom
jednotlivých nosných rámov je umiestnených 6 pilót
VÚIS vo vzájomnej osovej vzdialenosti 1000 mm,
ktoré prenášajú zaťaženie objektu do základovej
pódy.

Z uvedenej charakteristiky konštrukčných systémov
BA-NKS a BA-NKS-S jednoznačne vyplývajú zvýšené
požiadavky na kvalitu a kvantitu geodetických prác,
vykonávaných počas výstavby objektu. Keďže kon-
štrukčný systém BA-NKS-S združuje v sebe aj systém
BA-NKS (horná - obytná časť), celú problematiku
vykonávania geodetických prác rozvedieme na tomto
kombinovanom systéme.

Nároky na geodetické práce sú priamo zakotvené
a požadované v technologickom predpise pre montáž
objektu [2]. Je nesporné, že geodetické práce tvoria
neoddeliteInú súčasť procesu výstavby objektu. Možno
ich rozdeliť na niekoIko etáp, a to:
- geodetické práce vykonávané pred vlastnou mon-

tážou objektu,
- práce počas montáže objektu,
- práce po skončení montáže objektu.

3.1 Geodetické práce pred montážou objektu
zahrňujú:

a) vytýčenie objektu,
b) vytýčenie osí pilót v základovej jame,
c) kontrolné meranie vybudovaných piIót,
d) vytýčenie základových pásov objektu a po ich

vybudovaní, vytýčenie osí stlpov,
e) kontrolu montážnej roviny základovej konštrukcie

a vytýčenie obrysov objektu na prekontrolované
základy.

Vytyčovacie a kontrolné práce vykonávané v tejto
fáze výstavby, majú zabezpečiť vzájomnú rovno-
bežnosť a kolmosť jednotlivých radov základových
pásov, ako aj ich súososť s osami už vybudovaných
piIót.

Pri betónovaní základov kotvia sa do základových
pásov oceIové šablóny, tzv. kotevné trne, ktoré
slúžia na privarenie nosných stlpov skeletu. Po kon-
trole osadenia kotevných ttňov a konštrukcie základu,
je tento po stránke geodetickej pripravený na montáž
skeletovej konštrukcie (obr. 3).

3.2 Práce pri montáži skeletovej
konštrukcie

Geodetické práce v tomto štádiu výstavby objektu
sledujú dodržanie parametrov požadovaných OSN
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[3J a [4], pri zachonmí racionálnych technologických
postup ov mcrani~l. Ide predovšctkým o tieto operácie:
a) vytýčenie modulových osí a osí stužidiel skeletu,
b) vytyčovanie stÍpov a rámovej skeletovej konštruk-

cie,
c) kontrola zvislosti a rovinnosti konštrukcic skeletu.

.Na prekontrolovanú konštrukciu základov sa vynesú
modulové osi a osi stužidiel. Po presnom zmeraní
polohy; a v)~šky kotevnýc~ ttľíoy pristupuje sa k mon-
táži stlpov. Urovnanie stlpov do zvislice sa vykonáva
teodolitmi, všeol)l'cnc známym postupom. Tch poloha
je fixovaná prival'ením ku kotevnému tiřm. Po zmon-
tovaní rámovej Rkeletovej konštrukcie sa horné po-
vrchy prievlakov a trámov v.\-škovo zmerajú. Výško-
vé vyrovnanie sa vykoná pomocou vyrovnávajúcej
betónov(]j vrstvy. Táto musí byť vykonaná s takou
presnosťou, aby odchýlky rovinnosti zodpovedali
požiadavkám typového podkladu systému BA-NKS-S
pre uloženie stropných panelov, ako aj presnosti vy-
týčenia a osadenia kotevných rektifikačných skrutiek
obytnej častí objektu. Uložením panelov na vyrov-
nanú betónovú vrstvu stropu montovaného skeletu,
je začatá etapa montáže dvanásťpodlažnej obytnej
sekcie konštrukčného systému BA-NKS (obr. 4).

Pri objektoch konštrukčného systému BA-NKS-S
s montovanými skeletovými podlažiami v spodnej
časti objektu, sa základné vytýčenie podorysnej mo-
dulovej osnovy vykonáva až na strope monolitickej
časti objektu. Súčasťou základného vytýčenia modu-
lovej osnovy je tiež vytýčenie bodov zvislých rovín,
ktorými sa podorysná osnova prenáša do vyšších pod-
laží. Súčasným vytýčením týchto bodov sa najlepšie
zaistí potrebná presnosť vo vzťahu k podorysnej
osnove.

Vytyčovanie pri montáži obytnej sekcie obsahuje
tieto geodetické práce:
a) vytýčenie podorysnej modulovej osnovy v 1. mon-
tovanom obytnom podlaží, tzv. "základné vytý-
čenie",

b) vytýčenie a zaistenie bodov zvislých rovín,

c) vytýčenie podorysnej osnovy ďalších podlaží ob·
jektu,

d) vytýčenie výškovej osnovy - konštrukčných výšok
a výškových úrovní jednotlivých podlaží.

Keďže vytýčenie priestorovej polohy objektu zabez-
pečuje investor, pri podrobnom vytýčení sa vychádza
z odovzdanej vytýčenej hlavnej polohovej čiary ob-
jektu. Podrobným vytýčením sa pri montovaných
objektoch rozumie vytýčenie modulovej osnovy. Táto
je definovaná ako dohodnutá sústava priamok, ku
ktorým je vztiahnutá poloha konštrukcií rozhodujú-
cich pre priestorovú skladbu objektu. Modulová osno-
va objektu pozostáva z podorysnej osnovy, ktorú
tVOrl sieť priamok určujúcich polohu zvislých kon-
štrukcií v podoryse a z výškovej osnovy, ktorú tvorí
sieť priamok určujúcich polohu vodorovných kon-
štrukcií vo zvislých rezoch objektu. Podorysnú mo-
dulovú osnovu montovaných objektov konštrukčného
systému BA-NKS-S tvorí obrysový pravouholník,
rozdelený rovnobežne osami priečnych nosných stien.
Prax potvrdila poznatok, že je výhodné tento zá-
kladný obrazec ďalej upraviť rovnobežným odsade-
ním niektorých modulových priamok. Z toho dovodu
je výhodné vytyčovať odsadené hrany zvislých
dielcov, nakofko tieto sa pri montáži nezakryjú a je tu
možnosť kontroly presnosti montáže zvislých diclcov .

Základné vytýčenie podorysnej modulovej osnovy
1. montovaného obytného podlažia sa vykonáva
použitím ortogonálnej metódy. Podstatou metódy je
vytyčovanie pravouhlých súradníc priesečníkov pria-
mok modulovej osnovy od hlavnej polohovej čiary,
vytýčenej zvislicami na strope montovaného skeletu
a pozostáva z postupného a kombinovaného vytyčo-
vania pravých uhlov, dÍžok a rovnobežiek.
Výhodnou metódou vytýčenia podorysnej modu-

lovej osnovy, hlav ne vo vyšších podlažiach montova-
ného objektu, je metóda "staničenia". ,Jej prednosťou
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je rýchlosť, nakol'ko vytýčenie základného obrazca, sa
obmedzuje na najmenší možný poč:et bodov. V dalšom
sa postupuje tak že na vytýčené rovnobežné strany
základného obrazca sa vynášajú zodpovedajúce úseky
a spojením takto vytýčených bodov vznikajú vnMorné
priamky modulovej osnovy L6].
Vo vyšších podlažiach montontných objektov je

postup vytýčenia podorysnej modulovej osnovy ovply-
vnený polohou zvislíc vzhl'adom na obrysy objektu.
ako aj použitou metódou vytýčenia zvislíc. Trelm
poznamenať, že zvyšovaním výšky objektu vel'mi
rýchlo narastá obťažnosť vytýčenia zvislíc. Markantne
sa to prejavuje pri 10 a viacpodlažných objektoch.
Kedže v systéme BA.NKS-S nie sú inštalai':né otvor V
v stropoch, na vytýčenie zvislíc1 používam e metód~l
"mimo podorys objektu", zo stabilizovaných merač-
ských bodov, optickým prevažovačom. Postačuje
vytýčiť. body priečnych priamok modulovej mmovy,
obvykle krajných a na kontrolu jednu v strcdnej
časti montovaného podlažia. Ostatná body priečnych
priamok osnovy sa vytýi':ia teodolitom. Pozdlžne
priamky osnovy sa vytýčia metódou "staničellia".
Vytýčenic výškovej modulovej osnovy zabezpci':uje

polohu vodorovných konštrukcií v zvislom smerc.
Pozostáva z vytýčenia jednotlivých výškových úrovní
a konštrukčných výšok podlaží. Súčasťou vytFenia
je aj vytýčcnic základnej výškovej úrovne (obvykle
označovanej 0,00), ktorá svojim charakterolll nepatrí
do podrobného vytýčenia. Poi"ttS v,}'stavby objektu
sa toto základné vytýčenie modulovej osnovy vyko-
náva niekol'kokrát v roznych fázach výstavby (prc
základovú škáru, monolitické základové pásy a prod
montážou skeletu). Vytýčenie konštrukčných výšok
a vodorovných rovin závisí od použitého konštrukčné-
ho systému objektu. ÚčeloJll jc v jednotlivých podla-
žiach určiť výšky úložných ploch zvislých stenových
dielcov. Pri kontaktnej montáži používanej pri systé-
me BA-NKS-S, je vodorovná rovina podlažia reali-
zovaná výškou rektifikačných skrutiek na ktoré sa
kladú zvislé dielce. Tieto dva druhy vytýi':cnia výško-
vcj modulovej osnovy predstavujú konei':nú fázu
prác, ktoré by mal vykonávať geodet počas montáže
objektu. Podrobné rozmeranie polohy montovaných
dielcov, ich osadenie do vytýčenej geomctrickej sústa-
vy v jednotlivých podlažiach montovaného objektu,
patrí do pracovnej náplne montážnej i':aty. Treba
zdorazniť, že podrobné vytyčovanic - vytýčenic
modulovej osnovy montovaných objektov, tvorí
súi':asť stavcbnomontážnych prác a bezprostrednc
ovplyvňuje statickú a funkčnú spol'ahlivosť, t. j. kva-
litu objektu. Dosiahnutie predpísanej presnosti vytý-
čenia, tvorí základnú zložku na zabezpečenic geo-
metrickej kvality požadovaných tvarových a rozmero-
vých parametrov objektu (obr. 5).

Presnosť vytýčenia montovaných bytových objektov
posudzujeme z dvoch hl'adísk, a to z hl'adiska:
a) vonkajšej presnosti, t. j. presnosti vytýčenia pries-
torovej polohy objektu k bodom geodetického
základu,

b) vnútornej presnosti, t. j. presnosti vytýčcnia tvaru
a rozmerov objektu.

V oboch prípadoch polohovú a výškovú presnosť
posmhujcme oddelene.
V dalšom sa budeme zaobernť lcn problematikou

zabezpečeni,t vnútorrlPj presnm;ti vytýčenia. nakol'ko
táto bezprostredlll' ovplyvňuje kvalitu objektu ,I, je
pre geodeta spolupracujúceho pri montáži prvoradá.
Presnosť podrobného vytýčenia posudzujemc podl'a

kritérií pre v.vtýóenie podrohn,}'ch bodov montova-
ného objektu, uvedených v príslušných technických
normách ČSN a ON. Kritériorn presnosti vytýčenia
podrobných bodov sú krajné pozdížne a prieóne od-
ehýlky, vztiahnuté k hlavným bodom objektu, ako aj
krajné vyškové odchýlky, vztiahnuté k hlavným
v,}'škovým boclom.

Obr. 5: Urovna/lin ;;vislej osí stenového dielca ponwcou
univerzúlnej rektifikačnej opierky

4.1 Vytýčenie spodnej stav by montovaného
hytového objektu

Presnosť vytýčenia pódol'ysnej modulovej osnovy je
stanovená v ČSN 73 0421 čJ. 21-22. krajnými odchýl-
kami. Vytýóenie považujeme za llcvyhovujúcc, ak nie
sú dodržané stanovené hodnoty krajných odchýlok.
Krajné odchýlky vytýčenia výškovej modulovej
osnovy sú stanovcné v čI. 23--26 [3l
Vytýóenie p6dorysnej modulovcj osnovy monto-

vaného skeletu bytového objektu BA-NKS-S sa vy-
konáva na prekontrolované základy a platia pre rlU
krajné odchý1ky požadované v ČSN [3]. Krajné
odchýlky pre montáž dielcov montovaného skeletu
sú uvedené v tabulkách 1 a 2.

4.2 Vytýčenia obytnej sekcie montovaného
objektu

Aj keď základné vytýčenie modulovej osnovy 1. mon-
tovaného obytného podlažia sa vykonáva až na strope
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Tab. 1. Krajné odchylky pre montáž dielcov bytového
objektu BA-NKS-S

Označenie odehýlky I
i
I

1. Odchýlkydfžkyašírkyobjektu vpódoryse:
Pri vzdialenosti kontrolovaných
bodov do:
10 m
10-25 m
25-50 m

2. Výškové odchýlky objektu
Pri vzdialenosti kontrolovaných
bodov:
v pódoryse vo výško
do 10 m do 4 m
do 10 m 4---10 m
do 10 lil 10-25 m
do 10 m 25-50 m

3. Odchýlky objektu od zvislico
Pri vzdialenosti kontrolovaných
bodov:
do 10 m
10-25 m
25-50 m

4. Odchýlky konštrukčných dielcov
a) Osí nosných stien
b) Konštrukčná výška podlažia H
c) Svetlá výška podlažia
d) Odchýlka vzájomných úrovní

podhTadov susedných stropných
dielcov

Krajná
odehýlka
[mm]

5-15
10-20
15-25

.5-15
10-20
15--25
20-30

5-15
6-25
8-40

10
10

5-10

Tab. 2. Krajné odchýlky pre montáž dielcov montova-
vaného skeletu BA-NKS-S

Označenie odehýlky Krajná odeh}-lka
[mm]

1. Odchýlka osí základových
pásov od osí vytýčených 10

2. Odchýlka osí kotevných
tfňov od vytýčencj polo-
hy 10

3. Odchýlka rovín súmer-
nosti stfpov v spodnom
prierezo od vytýčenoj
polohy 5

4. Odchýlka osí stfpa
od zvislice v hornolll
priereze (do výšky 4,5 m) 5

5. Odchýlka polohy hor-
ných plóch stípov od vy-
týčenej úrovne + (l0 + 2p)

- (5 + p), kde p
znamená počet

Il. Odchýlka polohy osí
podlaží

nosníkov, vazníkov
a priečelí od vytýčenej
polohy:
a) v spodnom páse 5
b) v hornom páse 15

skeletovej konštrukcie objektu, platia tu tie isté kri-
téria presnosti ako pre vytýčenie spodnej stavby [3].
Rozbor presnosti základného vytýčenia je pomerne
jednoduchý, nakofko vytyěované prvky sú totožné
s prvkami vytyčovanej modulovej osnovy. Pri pouŽí.
vanej ortogonálnej metóde, chyby vo vytyčovaných

dÍžkach musia zodpovedať kritériam presnosti vyty-
čovania vzdialenosti podfa tab. 2 ČSN 730420
v 2. triede presnosti. Presnosť vytýčenia horizotnál-
nej roviny (realizovanej výškou rektifikačných skru-
tiek) v jednotlivých podlažiach, určuje čI. 24 ČSN
73 0421 krajnými odchýlkami v závislosti na vzdia-
lenosti posudzovaných bodov. Na splnenie požiadaviek
čI. 25 [3], je treba konštrukčné výšky vytyčovať geo-
metrickou niveláciou známým postupom so zavese·
ným pásmom (v schodištiach, prípadne výťahových
šachtách) a nivelačnou latou. Vo všeobecnosti možno
povedať, že výškovú modulovú osnovu treba vytyčo-
vať len nivelačnými prístrojmi 2., prípadne 3. triedy
presnosti. Inými pomackami (napr. hadicová vodo-
váha) nemažeme dosiahnuť požadovanú presnosť
vytýčenia [3]. Presnosť vytýčenia zvislíc požadovaná
čI. 26 [3], je zabezpečená používaním metády optické-
ho prevažovania zvislíc. Presnosť preváženia zvislice
optickým prístrojom PZL firmy Zeiss (I mm na výšku
100 m), zabezpečuje túto požiadavku. Krajné odchýl-
ky pre montáž dielcov bytového objektu sú uvedené
v tab. 1.

V priebehu realizácie objektu vznikajú zákonite geo-
metrické nepresnosti pri výrobe dielcov, pri vytyčo-
vaní, rozmeriavaní a osadzovaní. Prípustné kolísanie
týchto geometrických parametrov je označované ako
"technologická tolerancia" . Výsledná geometrická
presriosť je dosiahnutá skladaním jednotlivých tech-
nologických odchýlok, pričom jej vefkosť musí byť
vždy v medziach funkěných odchýlok. Technologické
odchýlky vytyčovania, rozmeriavania a osadzovania
dielcov pri montáži objektu BA-NKS-S sú uvedené
v tab. I a 2, [3].

Zásady kontroly vytýčenia sú všeobecne známé
z čI. 30 a 31 ČSN 73 0420. Pri podrobnom vytyčovaní
montovaných bytových objektov kontrola pozostáva
z opakovania vytyčovaného úkonu. Základným kri·
tériom kontroly je rozdiel medzi prvým a druhým
meraním d, ktorý sa porovná so základnou strednou
chybou m podfa vzorca

kde SUClnt lm m je krajná odchýlka kontrolného
merania [5]. V prevládajúcom počte prípadov nemá
byť prekročená hodnota dj2. Pri výskyte vačšieho
počtu prípadov prekročenia hodnoty dj2, ide pravde-
podobne o výskyt systematickej chyby. Ďalšie kon-
trolné postupy sa v praxi podrobného vytyčovania
montovaných bytových objektov nevykonávajú.

Konečnou fázou geodetických prác pri výstavbe
objektov je meranie a vyhotovenie dokumentácie
"skutočnej realizácie objektu". Meranie slúži ako dokaz
dodržania predpísaných funkčných parametrov na
dokončenom objekte. Zameriava sa hlavne na vyhod.
notenie a dokumentáciu odchýlok:
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-- rOZllwrov v podory~nuj o~nove objektu,
- vo výškove,j o~non', kOllštl'ukěných a "vdlých

výškach,
- zviRlíc. nO"lwj steny a jednotlivých 1l0sn}Tchdiclcov

objektu.
Predmetolll nll'rania okrelll geometrických parallle-
tn)\" objektu je aj kontrola skutočného o"adenia ob-
jektu, tj. polohy objektu ako celku v priestore a zrnem-
nic všetk}'ch prípojok inžinier"kych sietí objektu na
vytyěovaciu Rieť.Takto vyhotovená gcodetieká doku-
mentácia ovenmá zodpon,dn)-m gpodetorn. je verným
obrazom kvality "tavdJIl('ho objektu, Ako taká, je
"úi'-asťou (lokulllentácie predkladanej na kolaudai':né
konanie.

Probl('lllatika geodptických prác pri v}-"tavbe mon-
tovaných bytových objektov je: nl'mi široká. 1\ové
konšt rukčn(' "ystémy ,I teclllwlógie použí vanL' pri
v,'·:,tavbc si vyžadujú nové prbtupy a presnejšiu
"Ú\,jnnost zúi'-astnen)-eh zložiek. ličast gt'odeta na
v}'stavbe je knllitatívllou zmcnou, ktorá priaznivo
ovplyvňuje kvalitu montovaných hytových objektov.

IIIKIAXIc";KovA, M.: Montovallé "ústan' bytov,
I. vyd, Bratislavn" ALFA, 1981. -

12.1 Teellllologid;:~' predpis 1'1'1' montáž ohjekto\' BA-
-XKH-H, súbor predpisov pr" zabeZjw(,l'nie ako,t i,
kontroly a hodnotcnia kvality P<LllP]OV,\'l'!, ohjekto\'.
BratislaY<l. Pozemné staYJJ,V,

[:1] Č'HX 7:~ 042 L V ytyčo,-al'Í odehyll,~' st a \'vhn,\'I'h
objektú H jll'osjorovoll skLtdboll, I \l71.

14J OX 7:~ 2480, Proní,d6ní 1ll()Jltovan~'eh JH-, ()IHlv~('h
Iwnstl'llkcí, J \W7,

Iti] ('H1\' 7:l 2[;)0, h.untmlní m,'-i'('"í g,'um"lri(-k~'('h pnra-
llwtrľt p'JZI'lllllÍeh sta,-e/míeh oiJj,'ktl-1. U17\l,

IOJ HEHDA, M, - MATĚ.JK.\. Z,: V~'t~-('O\Ú!lí a md"'llí
ph lIlontáži jlal1f'lo\'~'('h bodo,-, Pral,,,, ,'ť(:TK
J\l74.

Lekto rova I:
Prof. Ing. Ondrej Michalčák. CSc.,

Katedra geodézie Svf SVŠT. Bratislava

Soutěž GEOPOTO' III
Autor: ~vl.Skořepa
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Přesnost vytyčování a výpočet
stavebních tolerancí

Se zvyšováním požadavků na pí'esnost montovaných
stavebních konstrukcí v souvislosti s vázanou (kon-
taktní) montáží panelových konstrukcí (styk dílců
je vymezen zařízeními a pí'ípravky, vkládanými do
dílcú), s prostorovou prefabrikací (stavebním dílcem
je prostorová buňka) a s používáním speciálních mon-
tovaných konstrukcí (např. reaktorovny jaderných
elektráren) vzrústá i význam teorie geometrické kva-
lity montovaných stavebních konstrukcí. Racionální
navrhování montovaných konstrukcí vyžaduje použí-
vat v této oblasti pro vymezení geometrické kVldity
charakteristiky rozměrové a tvarové pí'c:mosti a vý-
početní postupy, odpovídající teorii i realitě, dosaho-
vané na staveništích, neboť požadavky na geometric-
kou kvalitu významně ovlivňují stavební náklady.

Hlavním předpokladem racionálního výpočetního
postupu je znalost vlivu nepřesností - odchylek sta-
vebních dílců a operací - podrobného vytyčení a mOll-
táže dílcú - na pí'esnost smontované konstrukce nebo
objektu, tedy znalost způsobu, jak se rozměrové a tva-
rové odchylky dílců a operací "hromadí" či "přená-
šejí". Ph tom by charakteristiky přesnosti, použité
pro výpočet, měly samozřejmě také vyhovovat řešení
celého problému, jak je zřejmé z dalších úvah. Pokud
se týče způsobu výpočtu, měl by dávat nejpravdě-
podobnější výsledky s přihlédnutím ke všem okolno-
stem.

Dále je třeba připomenout, že podrobné vytyčování
je operací poněkud jiného charakteru než montáž
a podstatně se liší od výroby stavebních dílcŮ. Zatímco
u dílců a montáže se mimo geometrickou pí'esnost
požadují ještě odpovídající materiálové vlastnosti,
které jsou neméně důležité, je u vytyčení přesnost
hlavním znakem kvality, což se projeví při stanovení
vzájemného poměru přesnosti vytyčení, dílců a mon-
táže. Výsledkem vytyčení je pouze značka, tj. realizace
abstraktních geometrických veličin a vytyčené veliči-
ny podléhají inherentním vlivům - vlivu teploty,
vlhkosti a dotvarování apod. - jen v daleko menší
míře, pokud konstrukce, na níž se vyznačují, těmto
vlivům podléhá. Pri tom požadavek homogennosti
výpočtu geometrické přesnosti vyžaduje používat pro
vytyčení tytéž charakteristiky přesnosti jako pro
ostatní složky - dílce a montáž.

o tom, že řešení problému výpočtu geometrické
přesnosti není jednoduché, svědčí také ustanovení
ČSN 730010 Úchylky a tolerance ve výstavbě, která
se právě reviduje, a která podle článku 23 dovoluje
použít dva různé vzorce, dávající podstatně rozdílné
výsledky, jak je dále podrobně uvedeno, aniž by bylo
jednoznačně stanoveno, který a kdy z obou vzorců se
má použít. Při tom pravděpodobnost výskytu hodnot
podle obou vzorců je velmi malá a tedy neodpovídají
zcela realitě.

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

2. Teorie výpočtu charakteristik přesnosti
montované stavební konstrukce

Při teoretickém rozboru způsobů výpočtu charakte-
ristik pl'esnosti, uvedených ve zmíněné ČSN 73 0010
[1] a v dalších technických normách, a teoretických
prací a vhodných charakteristik přesnosti stavebních
konstrukcí a jejích složek je vhodné použít známý
postup teorie chyb, uvedený např. v [2] a vyjít z mo-
delu hromadění skutečných odchylek. Skutečná od-
chylka (pro technické úěely se definuje jako odchylka
od základního rozměru, určená kontrolním měřením
se stanovenou přesností, tj. s chybou pro daný účel
zam~dbatdnou), je logickým parametrem přesnosti,
ale pro hromadnou výrobu velkého objemu nevhod-
n}'lll, Jestliže výsledný základní rozměr konstrukce
.r,0)' je funkcí dílčích základních rozměrů Xi no»>

je skutL1čnáodchylka výsledného zákll1dního rozměru
Ó,,rdána totálním diferenciálním funkce f, v němž se
jednotlivé diferenciály proměnných nahradí jejich
skuteónými odchylkami OXi, tj. skutečnými odchylka-
mi dílců a vytyčených rozměrů a osazení dílců podle
vzorce

kde parciální derivl1ce ofloxi vyjadřují vliv geome-
trických vztahů dílčích rozměrů na výsledek, vyšší
derivace 11diferenciály je možné zanedbat [2], [3].
Tento vzorec je možné oznl1čit ve shodě s ČSN

73 0010 jako sumarizl1ční, neboť u lineárního rozmě-
rového řetězu, tj. u konstrukce složené z dílců postupně
k sobě přiřazovaných, kde jsou parciální derivace
rovny jedné, se skutečné odchylky přímo sčítají.
Výpočetní postup s použitím skutečných odchylek
stavebních dílců a operací není vzhledem k hromadné-
mu charakteru výroby dílců a k industrializovl1nému
způsobu stavění použitelný. Není totiž možné určit
kontrolním měřením skutečné odchylky všech staveb-
ních dílců a pak sestavovat dílce tak, aby byly splněny
požl1davky na geometrickou přesnost a podobně není
možné po osazení dílců kontrolovat rozměry a tvar
konstrukce a pak na základě těchto výsledků korigo-
vat nebo rektifikovat polohu dílcŮ. Tento postup je
vhodný jen u unikátních konstrukcí s vysokými poža-
davky na geometrickou přesnost např. v jaderném
výzkumu.
V ČSN 730010 je v článku 23 uveden první vzorec

(označený jl1ko 4a) pro toleranci výsledného rozměru
lineární sestavy dílců ve formě

n
I1x = ~LlXi ,

i~l

kde Llx je tolerance výsledného rozměru sestavy,
LlXi jsou tolerance dílců a olcerací (použité značky od-
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povídají nové nOl'JlJě H,VHl' pro gllOIlWŤt'ickou př'cs-
nost [4J). Tcnto vzorec je oZlHlčlen jako sUlll,uizační,
dílčí tolerance se př'ímo si"ítají. .Jako pHklad dopadu
výpo(-dního postupu je možné uvést stěnu délky
15 m, lllontovanou ze tH dílcLl s pož'ldovanou tolerancí
50 mm. Dílce je pak třeba vyrobit v toleranci např'.
10 mlll (odpovídá 6, stup;li př'csnosti podle ČSN
730010) a montovat s tolcrancí spáry takó 10 mm.
Vztah tohoto postupu k realitě je Uelm posuzovat
podle rizika př'do'oi"eni vý~..dedné toienmc('. Ph v,)TroiJě
dílei't a montáži s běžně používanou pi"l'sností - s ri-
zikem př'ekroi'-ení dílb tolerance 10 % (.l.ri r- 3.:~ (Ji'
kde (Ji je slll(="'rodatná odehyika dílee neiJo :-;páry),
je riziko pi'eJ,;,rol-ení vý:-;Iedné to!Pranee jcn 0,001
pokud odchylky dílclt a spár mají normální rozdó/ení
a nevyskytuje se sy:-;tomatieká chyba, takže prakticky
nemúže dojít k pi'okročcní toleraue(l.

Obr, 1: Kontrola geometl'/:ck,IÍch pammctnl prostorolJého
stavelJII iho dilce Pri/mlitav 2,4 X 9,8 ;< 3,2 111

2.1 Výpočet s použitím aposteriorníc!l
charakteristik přcsnosti

.Jelikož při stavbě montovaných konstrukcí hromad-
nóho charakteru so jedná o opakovanou činnost, př'i
niž geometrické parametry stavebních díků, vyt,Yi"c-
nýeh hodnot a ;unontovanýeh konstrukeí nabývají
v určitých mezích rllzné hodnoty a vytvářejí tak sta-
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tistické :-;ouiJory, je vhodné použít pro výpoč.et pi'o:-;-
no:-;ti charaktoristiky tčchto soubOl'll. Tyto oharakte-
ristiky je možné dále rozlišit na aposteriorní, jestliže
hvlv odlwdnutv na základč' kontrolnieh lllč,ření oh-
d~L;ných konst/:ukcí nebo apriorni. jestliže phdstavují
jen definici požada"kú, kter.ým i>y na ",áklad{\ poža-
davkú na konstrukei móly vyllOvovat dílce, vytyóení
a montáž. Oba druhy ehaTaktcri:-;tik je možné použít
ph navrhování, tj. odhaduj í :-;(' a proto se i plá!Jujc
phrnór-ené ri",iko př'ckrai"ování v.n)()(·ten,~'ch hodnot
tok~r'1I1élí,ohvykl(~ 10 jak .i iž bylo u ve~jp!lo.

Z apmteriorllíeh elurakt('ri~tjl,- př'é'sno"li S[mhOl'll
stavebních dílcú, vytYl'enýc:h \'(-lii"in a :-;IllJiJto\'an,)'(-!J
konstrukcí. jsou \,!todll':' pro dalJ~' M,(,I pOJil' I[)I t~'to
charak teristiky:
-- sti"ední hodJlota iIIl,.' :-;olli>uru !,!:eJtIl-,'trick:,"ch

paramctrú dílcú, vyt.n\('nSTh \'('li"'i'l a \'('Ii,'-in reaii/,o-
vaných pb montáži a to té'hož drulltl \' 1));'[11II , ur,: ('mi
VZOJ'(ďeln

kdc podle [4 J XI, j:-;uu hodnoty ~;;Jiw-tl'i('kých ]um-
metrú bisti souboru, Pk je pravdópociollll:)"t vS'"kytu
jcdnotlivýeh hodnot "Ie. při stejné' prdvcii"podohnosti
p" c~, l!n'

--- :-;1 ""dní Iwdnota lil, sou horn v.\··~k'dn,\'ch geo-
JJ1("'ri('k,\'ch pnl'illll('il'll cf f'l1JOntm';llló kOJlstrukce a to
opn téhuž druh II \' poi'-tu 1/', mÚ'wí n:orC('lJl

" "~ Ill:'(I,
1,,1

k(l(' ,1'1.'" j:-;ou h',JdnlJiy g('oil1l'trick,\'c!l paralJJl·tJ'l1 :-;ou-
horu slllontovallS'eh Iwn:-;trnkeí, JI;, jc pravdč'pudo!Jno:-;t
v,\'skytu jednotlivých hodnot ,rb' ph stejné pra vdi"-
pochhnosti JI; I :1/

-,- val'lance geolJH'triek,ých parnJlH'trú smontovnné
km·",trukee

variance geometrických pal'amet rLt dílclI. v,\'ty-
i"cných velič'in a veličin realizovan~Th ph lJJonUi\i

- smórodatné odchylky (JI a (JI", (odmocniny van-
ance)
--- statistické ro",dólení pravděpodoblJosti pant-

metru x/,' nebo ;)';1",: (rovnice frekveni"ní kř·ivky).

Vliv apostoriorních charakteristik stavebních dílců
v konstrukci a vytyčení a montáže na charakteristiku
sll1ontované konstrukce so odvodí podle [21 z totální-
ho diferenciálu funkce f(x;), v němž so difercnciál~i
dílčích parametrú Xi nahradí jejich ocichylkami od
str-cdních hodnot iYi podle vzoree

, ft, af "
O X =c ~ --- <5 Xi

i=l aXi
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~_ ;, ( Of)2 ~ ", of of
(Jx --.':" --_ (Ji + 2l:l: --- -- r (Ji (Jj

.=1 OX, OXi OXj

kde (J~, (J~ jsou variance výsledného parametru smon-
tované konstrukce nebo dílčích parametrů Xi, Xj, a r je
koeficient korelace parametrů Xi> Xj, vyjadřující vliv
statistické závislosti náhodných hodnot uvedených
dvojic, i když střední hodnoty odchylek dílčích para-
metrů jsou nulové, E Wxil = O.Pro nezávislé hodnoty
dvojic je koeficient korelace nulový a dvojnásobné
součiny odpadnou.
Tolerance smontované konstrukce se odvodí ze smě-

rodatné odchylky (Jx pomocí koeficientu t - normo-
vané náhodné proměnné v závislosti na pravděpodob-
nosti překročení, takže tolerance Llx je dána vzorcem

s použitím vzorců (11) a (12) lze vypoč[,;t toleranci
výsledného geometrického parametru, tj. smontované
konstrukce, jestliže jsou známy směrodatné odchylky
dílčích geometrických parametrů, tj. dílců, vytyčení
a montáže. Takto vypočtená tolerance neurčuje vztah
k základním hodnotám dílčích parametrů ani výsled-
ného parametru, neboť střední hodnoty nemusí sou-
hlasit se základními. Pro výpočet mezních hodnot je
třeba rovněž uvážit systematické odchylky od střed-
ních hodnot dílčích parametrů. Mezní hodnoty se
proto počítají podle vzorce, uvedeném v U5] a použi-
tém i v normě RVHP pro výpočet tolerancí [6],
v kterých je vliv systematických odchylek uvážen
tak, že

kde .l:min, Xmux jsou mezní hodnoty výsledného geo-
metrického parametru smontované konstrukce, Xno", je
základní hodnota výsledného geometrického parame-
tru a Omi jsou odchylky středních hodnot dílčích geo-
metrických parametrů, tj. dílců, vytyčených veličin
a montáže od jejich základních hodnot. Vzorce (13)
a (14) vyhovují teorii i zkušenosti, neboť systematické
odchylky od základních hodnot se u díleů vyskytují
běžně, u montáže je jejich výskyt závislý na techno-
logii montáže a u vytyčování se mohou vyskytnout
u rozměrů, neboť se zde projeví odchylky měřidel od
nominálních rozměrů jednotek délky v plné hodnotě.
Použití těchto vzorců při navrhování konstrukcí před-
pokládá znalost skutečných hodnot systematických
odchylek a to zejména jejich znamének, neboť tyto
odchylky se slučují algebraicky. Hodnoty systema-
tických odchylek lze ovšem spolehlivě určit jen
z kontrolních měření, takže tyto vzorce jsou vhodné
pro navrhování konstrukcí z již vyráběných dílců
a montovaných takovou technologií, jejíž vliv na geo-
metrii je rovněž znám. Dále je třeba uvést, že tyto
vzorce platí přesně jen pro základní soubory dílčích
geometrických parametrů, tedy za předpokladu, že
hodnoty tolerancí Llx a systematických odchylek stí'ed-
ních hodnot Omi byly určeny z dostatečně velkých
souborů a také za předpokladu, že frekvenční funkce

rozdělení směrodatných odchylek (Ji jsou sudé, neboť
jinak neplatí model hromadění těchto odchylek podle
vzorce (9), jak je známo z teorie, např. v (2). Z tvaru
vzorců (13) a (14) je dále zřejmé, že základní hodnota
Xnom výsledného geometrického parametru neleží
uprostřed tolerančního pole, toleranční pole je nesy-
metrické, takže při existenci systematických odchy-
lek, které se u dílců zpravidla vykskytují, je třeba
vyrábět dílce, vytyčovat a montovat s opravenými
základními hodnotami. Pro uvedený příklad je podle
tohoto výpočetního postupu třeba vyrábět dílce
v toleranci 22 mm (odpovídá 8. stupni přc~mosti)
a montovat při této přesnosti dílcÍl také s touto tole-
rancí, ovšem o hodnotu systematické odchylky dílCll
je tl'eba opravit základní hodnoty rozměrů. Riziko
překročení výsledného rozměru je zde stejné jako u díl-
Mch rozmčrů, v uvedeném příkladu opět 10 ';/o, po-
kud byly systematické chyby správně odhadnuty,
jinak se riziko zvyšuje.

Obr. 2: Skutečné rozměrové a tvarové odchylky prostoro-
vého stavebního dílce, prostorový dílec 1 : 70, odchylky 1: 1

2.2 Výpočet s použitím apriorních
charakteristik přesnosti

Apriorními charakteristikami je možné nazývat na
rozdíl od aposteriorních charakteristiky, které se od
výroby dílců, vytyčování a montáže požadují předem
bez zkušenosti, tj. bez kontrolního měí'ení konstrukce
téhož druhu v dostatečném rozsahu. Je zřejmé, že
požadavek navrhovat konstrukce bez potí'ebné zna-
losti aposteriorních parametrů, se vyskytuje. Jako
apriorní je možné označit tyto charakteristiky:
- mezní hodnoty výsledného geometrického para-

metru X;"in, x~'ax a mezní odchylky výsledného para-
metru oxlnf, oX;up od základní hodnoty Xnom,

- tytéž parametry jako předtím pro dílčí geo-
metrické parametry dílců, vytyěenýeh veličin a mon-
táže, označené X;min, x,{max, ť3xlint, oX;sup,
- přibližné hodnoty středních odchylek O'mj díl-

čích geometrických parametrů od základních hodnot
Xi 110m, tj. přibližně odchylky systematické,
- tolerance Llxl dílčích geometrických parametrů

a Llx' výsledného geometrického parametru.
Apriorní parametry stejného názvu jako aposteriorní
jsou označeny s čárkou, neboť jsou definovány částečně
odchylně, což vyžaduje podstata tohoto způsobu vý-
počtu.
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Odchylky tohoto způsobu ve srovnání s předcháze-
jícím způsobem jsou následující:
- přibližné systematické odchylky nejsou určeny

z kontrolních měření dílčího geometrického parame-
tru určitého druhu, nýbrž se jen hrubě odhadují na
základě charakteru výroby dílců, vytyčení a montáže,
takže mohou být kladné i záporné a představuji jen
jakousi rezervu v přesnosti výsledného parametru
zejména z hlediska inherentních odchylek,
- tolerance výsledného geometrického parametru

i dilčích parametrfl obsahují i přibližné systematické
a inherentní odchylky (na rozdil od tolerancí podle
vzorce (12), které obsahují jen náhodné vlivy).

Jelikož dále uvedený způsob výpočtu či model je
méně exaktní než předcházející zpúsob, předpokládá
se symetrické toleranční pole. Za těchto předpokladú
vyhovuje pro technieké charakteristiky vzorec

_\' 2 ~ ( aj)2 "2 (~aj _~, )2O.ť = ~ -- o Xi + •..--o u 111 i
i=1 aXi i=l aXi

kde b' X je symetrická mezní odchylka výsledného
geometrického parametru (b'Xi"! = b'xsup), parciální
derivace funkce x = j(Xi) vyjadřující vliv geometric-
kých vztahú dílčích parametrú na výsledný parametr.
Ve vzorci (15) se systematické odchylky hromadí

jinak než ve vzorcích (13) a (14) a sčítají se s odchyl-
kami náhodného charakteru kvadraticky, aby se
vyjádřil vliv nepřesnosti jejich hodnot a zejména ne-
určitost znamének. Zde je pak tolerance dána vzorcem

takže na rozdíl od vzorcc (12) obsahuje i vliv syste-
matických odchylek. Pro uvedený příklad je třeba
při odhadu systematické odchylky dílcú +3 mm
vyrábět dilce a vytyčovat v toleranci 17 mm (na hra-
nici mezi 7. a 8. stupněm přesnosti), při čemž riziko
překročení výsledného rozměru je opět 10 %.
Na tomto místě je vhodné zhodnotit druhý vzorec

pro výpočet toleranée lineárního rozměrového řetězu,
uvedený v ČSN 730010, označený jako 4b a nazvaný
pravědpodobnostním vzorcem. Tento vzorec

n

Ax2 = ~Axř
i=l

tedy neuvazuJe systematické odchylky dílčích para-
metrů, neboť platí jen pro tolerance náhodného cha-
rakteru a pro sudé rozdělení pravděpodobnosti odchy-
lek dílčích parametrú. V uvedeném příkladu by bylo
třeba pro zajištění přiměřeného rizika překročení vý-
sledné tolerance plánovat interval přibližně 50', takže
by bylo třeba vyrábět dílce v toleranci přibližně 14mm
(uprostřed mezi 6. a 7. stupněm přesnosti).

3. Charakteristiky přesnosti vytyčených veličin

K charakteristice úkonu vytyčení lze v souvislosti
s problematikou výpočtu stavebních tolerancí uvést, že
- pí'esnost metod, používaných pro podrobné vy-

tyčení stavebních konstrukcí, je vesměs dobře známa,
metody jsou prozkoumány a ověřeny -kontrolními
měí-eními, takže charakteristiky přesností je možné
zde považovat za velmi objektivní a obvykle použí-

vttná charakteristika, základní střední chyba [2], [9],
je informativně uvedena v souboru norem pro vyty-
čování [9] a lze ji snadno převést, jak je v těchto
normách uvedeno, na normovanou charakteristiku
mezní chybu vytyčení, ,
- systematické chyby se obvykle vyskytují jen u

vytýčených rozměrů, při čemž jejich velikost je
možné velmi přesně určit, největší podíl má vliv
nesprávné délky měřidla, popř. chyba z komparace
u komparovaných měřidel,
- podle koncepce, realizované v souboru čs. norem

pro vytyčování [9] a rozpracované v [10], je vliv od-
chylek vytyčení na výslednou odchylku konstrukce
velmi malý.
Z uvedené charakteristiky vytyčení vyplývá, že

vytyčení má odlišné postavení v modelu tolerancí
montovaných stavebních konstrukcí i po stránce
přesnosti. Charakteristiky přesnosti vytyčení jsou v ce-
lém modelu nejspolehlivější, ale naproti tomu má
vytyčení nejmenší vliv na ceklovou pí·esnost.

Z hodnot tolerancí dílcú, spal' a vytyčených veličin,
vypočtených v příkladech k uvedeným čtyřem zpú-
sobúm výpočtu při téže toleranci v)'sledného rozměru,
vyplývá hodnocení uvedených zpúsobů. Nejvhodnější
zpúsob s nejnižšími náklady na výrobu dílcú a montáž
představuje postup podle vzorcú (13) a (14), uvede-
ných v normě RVHP [6], za předpokladu spolehlivé
znalosti parametrú přesnosti, použitých v těchto
vzorcích. Bez této znalosti je vhodný vzorec (15),
který je téhož charakteru jako vzorec (13) a (14),
ovšem požadavky na přesnost dílčích rozměrú jsou
přísnější.
Vzorce (3) a (17) podle ČSN 73 0010 představují

mezní koncepce a reprezentují u nás i v zahraničí
dva antagonistické tábory zastáncú. Vzorec (3) vyža-
duje podstatně vyšší náklady zejména na výrobu dílcú
a montáž než předcházející postupy, při čemž nepatr-
né riziko překročení výsledné tolerance je u tohoto
zpúsobu zbytečné, vyšší náklady nejsou účelně vy-
naloženy. Naopak proti vzorci (17) se namítá, že není
dostatečně spolehlivý, což je do jisté míry oprávněné.
Při tom žádný z nich neodpovídá realitě.
Pokud se týká podrobného vytyčení, neovlivňuje

obvykle výsledné tolerance, neboť jeho charakteristiky
pí-esnosti jsou poměrně spolehlivě známé a jejich vliv
je nepatrný.

[IJ ČSN 73 0010 (Jehylky a tolerance ve výstavbě
(1961). (v revizi).

[2] BOHM, J. - ~ADOUCH, V.: Vyrovnávací počet.
Vydavatelství CVUT Praha 1974.

[3] WOLF, H.: Das Fehlerfortpflanzungsgesetz mit
Gliedern II. Ordnung. Z. f. Vermessungswesen,
č.3/1961.

[4] ST SEV 2045--79 Přesnost geometrických pant-
nlOtrú ve yýstavbě -- Základní ustanovení.

[5J HOLICKY, M.: TooreticJsé podklady pro výpočet
geometrické přesnosti. CVUT Praha, Stavební
ústav, Praha 1981.

[6J ST SEV Přesnost geometrických parametrů ve
výstavbě >- Výpočet přesnosti (zpracovává se).
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[7] ST SEV 2681--80 Přemost geometrických pam-
nwtrú ve výstavrH'í Technologické tolerance.

[8] ST SEV Přesnost geometrických parametrů ve
výstavbě Kontrola př'esnosti (zpracovává se)

[9] (~SN 7:{ 0420 Vytyčovací odchylky ve stavebnictTí
Základní ustanovení (1971).

10] HEHDA, M.: Př'esnost vytyčování stavebních
ob,tektú. Výzk. zpnÍ,vy Č. 278Jl968 a 840Jl969
VľGTK Praha.

111] HERDA, M.: Das Verhiiltnis zwi,ehen den Ab
steck- nnd Bantolcnmzen. XIII. kong['('s FH},
\Viesbaden 1ll71.
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Geometrické transformace
digitalizovaných snímků

Ing. Jiří Poláček,
Geodetický ústav, n. p., Praha -

- Středisko dálkového průzkumu Země

První pokusy o počítačové zpracování optické infor-
mace byly konány na začátku 60. let zejména v souvis-
losti s problémy aplikované informatiky, robotiky
a jiných vědních disciplín. Prudký rozvoj výpočetní
techniky v minulém desetiletí umožnil aplikovat tyto
zkušenosti i do oblasti dálkového průzkumu Země
a vytvohl předpoklady pro zpracování leteckých
a družicových snímků zcela novými metodami, na-
hrazujícími tradiční analogové postupy.
Předložený článek poskytuje stručný úvod do pro-

blematiky digitalizace snímků a popisuje způsob řešení
jedné z dílčích úloh jejich zpracování - geometrické
transformace.

2. Základní pojmy, formulace úlohy

Z matematického hlediska lze jakýkoliv polotónový
nebarevný obraz vyjádřit pomocí dvourozměrné spoji-
té jasové (obrazové) funkce, která každému bodu
o souřadnicích x', y' v rovině snímku přisoudí jeho
optickou hustotu F (x', y'). Digitalizace se provádí
tak, že se rovina snímku rozdělí na malé plošné, ob-
vykle čtvercové prvky a uvnitř každého se určí prů-
měrná hodnota optické hustoty, která se kvantuje, tj.
zobrazí jako celé číslo v intervalu (O,n). Obvykle se
volí n jako 255, protože je to maximální číslo, které
lze ještě binárně zakódovat do 1 bytu. Digitalizovaný
obraz je diskrétní a kvantovaný a lze ho vyjádřit
maticí celých nezáporných čísel (tzv. obrazovou ma-
ticí). Snímání vytváří v rovině obrazu kartézský
systém celočíselných souřadnic obrazových prvků,
které udávají jeho polohu uvnitř obrazové matice.
Snímky v digitální formě se získávají buď přímo jako
výstupní informace ze senzorů (skanery) nebo digita-
lizací fotografického záznamu. Vzhledem k malým
rozměrům obrazových prvků obsahují snímky běžného
formátu množství informace udávané v miliónech

hytů. Například snímek rozměrů 7 X 8 cm digitali-
zovaný rastrem 25 /-lmpř'edstavuje soubor o velikosti
8,96 X 106 bytů (viz obr. la, b).

Podle účelu lze geometrické transformace materiálů
dálkového průzkumu Země (DPZ) rozdělit na dvě
skupiny:
1. Transformace prováděné z hlediska zpracovatel-

ského.
2. Transformace prováděné z hlediska uživatel-

ského.

První skupina zajišťuje předzpracování souboru
snímků pořízených v různých spektrálních pásmech
(kanálech) před vlastní počítačovou klasifikací. Je
nutné, aby na jednotlivých snímcích byly přesně zto-
tožněny odpovídající si obrazové prvky, které zachy-
cují na povrchu Země stejný plošný element. Pro
toto ztotožnění se užívá termín kongruence. Tato
operace je nutná nejen při použití různých druhů sen-
zorů s odlišnou geometrií obrazu, ale i u snímků se
stejnou geometrií s malou vzájemnou rotací a translací
nebo u snímků pořízených v časovém odstupu pro
detekci změn. Optické hustoty odpovídající těmto
plošným prvkům na různých snímcích (kanálech) se
totiž při další klasifikaci obsahu snímku používají jako
spektrální příznaky a při jejich nepřesném ztotožnění
by docházelo na okraji rozpoznávaného objektu
k chybám v klasifikaci.
Z hlediska uživatele je důležité, aby se výsledky

klasifikace daly přesně zobrazit do mapy a byly plani-
metrické, tj. aby existovala přímá úměrnost mezi
počtem obrazových prvků zachycujících jistý fenomén
na snímku a odpovídající plochou ve skutečnosti.

Označme jako x, y kartézské souřadnice soustavy, do
které snímek transformujeme (nazveme ji referenční
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Obr. 1a: Negativní obraz multispektrálního leteckého
snírnk'u zhotovovaného v pásmu 790-890 nm. 8n'ímek
s vyznačeným oknem o velikosti 200 X 175 obrazových

prvkl't je digitalizován rastrem 25 /hm

Obr. lb: Okno ze snímku 1a, vizualizované rastrern
400/hm

soustavou). Geometrická transformace He pak obecnó
dá vyjádř'it rovnicemi

x=/(x',y')

y = g (x', y'),

kde x', y' jsou snímkové souř·adnice. Tyto vztahy
nazveme transformačním modelem. Geometricky tranH-
formovaná obrazová funkce se pak v referenčmí sou-
stavě definuje jako

kde rovnice x' = 1-1 (x, y), y = g-1 (x, y) charakteri-
zují inverzní transformaci k (1).

Uživatelský pÍ'Ístup je ve smyslu rovnie (1) a (2)
obecnější, protože jako referenční volí geodetiekou
Houř'adnicovou soustavu. Tento proces se nazývá obra-
zová rektifikace a lze ho označit termínem transfor-
mace typu snímek - mapa. V případě transformace
z hlediska zpracovateIského (typu snímek - snímek)
se jako referenční volí souř'adnicová soustava jednoho
ze snímků, které máme k dispozici (obvykle toho,
kter3' poskytuje nejvíce informací),

Klíčovou otázkou transformace snímku je metoda
nalezení transformačního modelu. (J družicových
snímld:l lze, pokud nemáme velké požadavky na pí'es-
nOHttransformaee, použít pro výpočet transformačních
koeficientů údajll o oběžné dráze družice a době sní-
mánÍ. Pro pí'eHnougeometrickou transformaci je nutno
vyjít ze znalosti vlícovacích bodů. Proces transfor-
mace pak obsahuje tyto 3 etapy: nalezení polohy
vlíeovacích bodú, aproximace transformačního modelu
a vlastní transformaci obrazu. Tento obecně používaný
postup má v případě transformace digitalizovanýeh
snímki'l specifický eharakter, který se promítá do
metodiky a teehnologie procesu transformace a ovliv-
ňuje i její parametry přesnosti.

Efektivnč určit polohu vlícovaeího bodu na digitali-
zovaném záznamu pl'edpokládá mít k dispozici za·
Í'Ízení s možností následné vizualizace. Prakticky se
pro tento účel používá polotónový obrazový displej
R možností přímého označení polohy bodu kursorem.

Ph tomto postupu se dopouštíme ehyby vyplývající
z diRkrétní formy snímku, protože vlícovaeí bod do-
kážeme identifikovat pouze v rámci nejmenšího obra.
zového prvku, jehož velikost je daná rastrem digita.
lizace. Parametr př'esnosti této operace se odhadne
pomocí následujíeí úvahy: tkutečná poloha vlícovacího
bodu se dá charakterizovat dvourozměrným náhod-
ným vektorem X =(x, y) definovaným uvniH obrazo-
vého prvku (x E'O,a/, y E 'O, a),) jehož složky ne-
jsou korelované a který má rovnoměrné rozdělení
pravdčpodobnoHti s hustotou I (x, y) = Ija2, kde a je
velikost rastru digitalizace. Vektor sHední hodnoty je
pakE (x, y)'= (aj2, aj2) a disperze (x, y jsou nezávislé
náhodné veličiny) a; = a; = a2jI2. Střední souřadni-
cová chyba nalezení polohy vlícovacího bodu činí za
těchto předpokladú 0,29 obrazového prvku.

Jiný zpúsob vlícování obrazu umožňuje tzv. plošná
(obrazová) korelace. ,Tedná se v podstatč o výpoč,et
dvourozměrné diskrétní korelační funkce mezi obrazo-
vými funkcemi F (x, y) a () (x', y'), definovanými
v diskrétní formě na jisté části referenčního a trans-
formovaného snímku [8], [9]. Tento zpúsob vlícování
se s výhodou uplatňuje zejména u transformací typu
snímek - snímek.

4.2 Aproximace transformačního modelu

Tato etapa je klíčová pro další zpracování snímku,
protože vhodnost zvoleného transformačního modelu
ovlivřmje kvalitu a má př'ímý dopad na hospodárnoRt
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Transformační model
I

T'ransformaóní rovnice I Počet určovanýeh
I

Nntný pot,et
I neznámých vlíeovaeích bodů

afinní* X = ao + a,x' + a2y' 6 3
y = bo + b,x' + b2y'

projekhvní ;I: =
a" + a,x' + a2y' 8 4

(kolineace) 1 + c,x' + c2y'

Y =
bo + b,x' + b2y'
1 + c,x' + c2y'

k k-i
polynomická :I' = I: ž: aij x'i y'i (k+l) (k+2) (k+l) (k+2)j2
k-tého stupně 'i=Oi~O

k k-i
Y -- 1: 1: bii ;I;'i y'i

'i=Oi=O

spcciálně: *
ortonormální a, = b2 = cos w 3 2

--a2 = b, = sin w
ortogonální = b2

4 2a, = q.cos w
-a2 = b, = q.sin w

kde w je úhel natočení trans formované a referenční soustavy
q je měřítkový koeficient
x', x' jsou souřadnice trans formovaného snímku
x,y jsou souřadnice referenční soustavy

provádění vlastní transformace. Volba tvaru aproxi-
mační funkce se často pro standardní druhy materiálú
provádí apriori na základě typového rozboru geomet-
rických vlastností snímku a její neznámé koeficienty
se určí metodou nejmenších čtvercú. Př·ehled nejčastěji
používaných funkcí, jimiž se aproximuje transformační
model, je uveden v tabulce 1; ukázky jimi transformo-
vaných snímkú obsahuje obr. 4.
Nemáme-li k dispozici informace pro apriorní volbu

transformačního modelu, je ho nutné nalézt tak, aby
se při daném počtu vlícovacích bodú co nejlépe při-
mykal ideální transformační funkci. Prakticky sc
používají dvě řešení tohoto problému. Prvé z nich [2]
využívá dvou rozměrných polynomických funkcí tvaru

k k-i
X = 2; 2; aij X'i y'i

;=0 i~O

k k-i
Y = 2; 2; bij X'i y'i .

i~O i~O

Zvolíme-li stupeň polynomu k dostatečně velký
(v závislosti na počtu vlícovacích bodů), abychom si
mohli být jisti, že základni model bude dobře popisovat
chování neznámé transformační funkce, lze pomocí
Fisherova kriteria testovat, zda tento model nelze
nahradit submodelem nižšího řádu, aniž by se přesnost
transformace významně snížila [7].
Jinou možnost poskytují metody využívající pre-

dikce [5]. Zvolíme-li úmyslně jednodušší transformační
model (tzv. trend), budou mít opravy ve vlícovacích
bodech jak nahodilou složku (šum), tak i významnou
Rystematickou složku (signál). Hodnoty signálu lze
predikovat po celé ploše snímku. Protože by tento
postup byl neúměrně pracný, prakticky se predikce
provádí pouze v uzlových bodech pravidelné čtvercové
sítě, jejichž hustota se řídí počtem vlícovacích bodů.

Vlastní transformace se pak provádí po jednotlivých
čtvercích této sítě, z nichž každý má svůj vlastní jed-
noduchý transformační model.
Význam této metody spočívá ve sníženi nákladů na

etapu vlastní transformace obrazu a lze ho ilustrovat
na příkladu porovnání pracnosti polynomické trans-
formace 2. a 5. stupně. Tabulka 2 uvádí počet základ-
ních aritmetických operaci, potřebných k výpočtu
transformovaných souřadnic bodu podle transformač-
ních rovnic (3). Při objemu dat, který je nutno trans-
formovat, je úspora výpočetního času vzniklá použi-
tím jednoduššího transformačního modelu zřejmá.

Tab. 2. Por()Ynání počtu základních aritmetických
operací, nutných při dosazení do transformač-
ních rovnic polynomické transformace

<:::::::: Transformační I

I~ model

I

Polynom Polynom
Operace ~

2. stupnč
I

5. stupně
"-

Sčítání

I
10

I
40

Násobení 16 76

Specifický charakter geometrických transformaci digi-
talizovaných snímků spočívá v tom, že spojitá obrazo-
vá funkce je zde nahrazena diskrétní obrazovou ma-
tici. To znamená, že do transformačních rovnic (1)
vstupujeme s celočíselnými snímkovými souřadnicemi
a získáváme obecně neceločíselné souřadnice v refe-
renční soustavě. Navíc je tato úloha vzhledem k počtu
trans formovaných bodů prakticky limitována vnitřní
pamětí počítače a rychlostí výpočtu.
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I

Existují dvě řešení tohoto problému. Vycházíme. li
z rovnic (1), tj. ze zkresleného snímku, jedná se o pří-
mou metodu (viz obr. 2a). Obrazové prvky zkresleného
snímku leží v pravidelném mřížkovém rastru; jejich
sou]'adnice jsou pfirozená čísla udávající jejich polohu
ve vstupním souboru. Dosazením do transformačního
modelu se vypočtou neceločíselné souřadnice těchto
prvků v referenčním systému. Při vytváření pravidel-
ného výstupního souboru je nutné výslednou obrazo·
vou matici (respektive hodnoty jasové funkce pří-
slušející pravidelnému rastru výstupního souboru)
interpolovat. Nevýhodou přímé metody je jednak, že
tato interpolace se provádí v nepravidelné síti (viz
obr. 3a), jednak že využití podpůrných informací pro
zpracování snímku v procesu transformace (např. digi-
tálního modelu terénu) je obtížné, protože jsou obvyk-
le vytvořeny v referenčním systému a do zkresleného
obrazového systému je lze převést pouze přibližně
[4]. Proto se v praxi častěji používá nepřímá metoda,
která vychází ze vztahu (2), tj. nalezne se inverzní
transformační model zobrazující pravidelný rastr obra-
zových prvků v referenční soustavě do roviny zkresle-
ného snímku (obr. 2b), kde jim sice také odpovídají
prvky o neceločíselných souřadnicích, ale interpolace
jejich jasových hodnot se provádí v pravidelné síti
(obr. 3b) a také použití podpůrných informací je pod.
statně snazší.
V souvislosti s uvedenou problematikou se naskýtá

otázka volby optimální interpolační metody, která se
použije při určení jasových hodnot celočíselných argu-
mentú v ohrazové matici. To také souviRí s otázkou,
jakým rastrem je nutné digitalizovat snímek, aby ne-
došlo k žádné ztrátě informace. Řešení, formulované

+ • + +

..
'" + t

+ + + +

+ + + +

· · · ·
· · · ·
· · · ·
· · · ·

Obr. 3b: Interpolace při nepřímé metodě
Vysvětlivky: + střed obrazového prvku v transformova.

ném snímku
střed obrazového prvku v referenčním
souřadnicovém systému

v tzv. vzorkovacím (Shannonově) teorému, spočívá ve
stanovení vztahu mezi změnami intenzit jasové funkce
(texturou obrazu) a vysokými prostorovými frekven-
cemi v jeho Fourierově spektru [3]. Je.li toto spektrum
frekvenčně ohraničeno, potom může být jasová funkce
F (x', y') přesně restaurována na základě digitalizace
nenulovým rastrem. V souvislosti s tím se dá ukázat
[4], že pro ideální restauraci jasové funkce by se
k interpolaci měla použít dvourozměrná tzv. sinc
funkce, definovaná jako

sin(~-nlI)

II"---nJI
TJ;

. (lIy )SIn ---nlI
. Ty . (4)

lIy
-----nlI

Ty

Vzhledem k složitosti takového výpočtu se v praxi
používá obvykle polynomické interpolace, čímž se
dopouštíme jisté chyby. Nejrychleji se transformace
provádí tak, že jako hledaná jasová funkce se použije
hodnota v nejbližším bodě z interpolačního pole.
Tento postup se nazývá metoda nejbližšího souseda
a lze ho interpretovat jako interpolaci polynomem
stupně O. Chybový rozbor této metody je stejný jako
při operaci nalezení polohy vlícovacího bodu pomocí
displeje (viz odst. 4.1.)

Široká škála zpracovatelských postupů v každé ze tří
základních etap tranRformar:ního proceRuvytváH ]'adu
možných kombinací, které je nutné optimalizovat jak
z hlediska požadované přesnosti, tak i hospodárnosti.
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Obr. J: Ukázky transformace leteckého snímkn
4a - Pllvodní snímek
4b - Lineární (a(inní) tmnsformace
4c Polynomická transformace 2. stupnč
4d - ]{olineace

Existují Hi zdroje chyb, odpovídající jednotlivým
etapám:

nepřesné určení vlícovacích bodú,
\'olba málo obecného transformačmího modelu,
chyby z interpolace v obrazové matici.

Limitujícím faktorem pÍ'esnosti transformace jsou
ehyhy vznikajíeí v první a tI-etí etapě, které pÍ'edsta-
vují ~umovou složku a jejichž velikost je charakteri-
zov,ína ,~nední sOlIl'adnicovou chybou O,2H obrazového
prvku. Pro stanovení charakteru transformačního
modelu je th'ha vyjít z rozboru gcometrickýeh vlast-
ností transforll1oViul~'ch snímkú, Pro snímky s dobrou
\'nitI-ní geonwtrií obrazu (fotografické snímky) lze
obvykle a(] hoc stanovit jednodu~ší transforrna{'ní
mo(h'l. kt<'rý vystihuje neznúnlOu transformační funkci
s dostatečnou ph'sností vzhledem k ~umové složce.
\' pHpadč sním kit, jej ichž nepravidelné zkreslcn í silnč~
př'(·v.v~uje HUl110VOllsložku (napÍ'. letecké skanery), je
Ueha použít nčkterou z nwtod pro nalezení nejjpp~í
aproximace transformační funkce (viz odst. 4.2). Jako
důležitý faktor výsledné př'esnosti zde vystupujc počet
vlícovaeíeh lJodú, protožc s jejich zvyšující se hustotou
se mO]lOllodstranit složky signálu o vyšší fr<·kvenci.
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Sledování horizontálních posunů podpěr
II. severojižní magistrály v Praze Ing. Ludmila Matějíčková,

Geodézie, n. p., Praha

Jednou z velmi náročných a zajímavých geodetických
prací z oblasti sledování deformací je sledování hori-
zontálních posunů podpěr II. severojižní magistrály
(dále' jen SJM). SJM je štíhlá a lehká konstrukce a její
tuhost ve svislém směru je relativně malá. Vc slcdo-
vané oblasti leží její mostovky na podpěrách 6 m vyso-
kých, a v hloubce necelých 40 m pod povrchem jsou
staniční tunely trasy I. B. metra (viz ohr. I). Navíc
jsou zde nc právě příznivé geologické podmínky, hlini-
té navážky, hrubozrnný písek, hrubý štěrk. Svislé
a horizontální posuny, které jsou způsobeny výstavbou
metra, jsou eliminovány rektifikacemi tak, aby byla
zachována optimální poloha ložisek mostu.

Základním předpokladem pro provedení rektifikace
mostní konstrukce je co nejpřesnější zjištění skuteč-
ných poklesů a horizontálních posunů základů podpěr.
Jedná se zejména o podpěry řady 2 a 3, které jsou
přímo nad budovanou stanicí. Vlastní měření je ještě
komplikováno tím, že v době vzniku deformací je
v pohybu nejenom vlastní konstrukce uvedených
základů, ale i relativně rozsáhlá oblast okolí magistrá-
ly, zahrnující podpěry řady I a 4. Z tohoto důvodu je
hlavní důraz kladen na měření geodetická, která vy-
cházejí ze sítě vztažných bodů umístěných mimo po-
klesovou zónu (body O a 5 a síť jejich zajišťovacích
značek.)

Výchozí údaje určené geodetickým měřením jsou
doplňovány Rystémem operativního měl'ení Vodních
staveb, který zahrnuje hydrostatickou nivelaei, měření
náklonů podpěr, měření deformací ložisek, měření sil

v hydraulickém rektJikačním systému a měření sil
v ocelové konstrukci. Veškeré údaje geodetického
i operativního měření jsou pravidelně vyhodnocovány
a o rektifikaci mostu rozhoduje štáb SJM, který je
složen ze zástupeú investora, projektanta, Vodních
staveb a Geodéz:e.

Za těchto složitých staV('bních a technických podmí-
nek byl dán pro geodetická měí'ení požadavek projek-
tanta prokázat skuteónou změnu polohy základú ve
směru kolmém na podélnou osu mostu 2 až 4 mm
(vzhledem ke spojnici 0-5) a ve směru podélné osy
mostu 5 až 7 mm. Tomuto požadavku odpovídá nut-
nost určovat relativní vztahy přesnosti libovolného
bodu se střední chybou I až 2 mm příčně, 2,5 až
3,5 mm podélně vzhledem ke koncovým bodúm O a 5.

Volba měřických a výpočetních postupů, stabilizace
připojovacích a pozorovaných bodú, jsou výsledkem
komplexního posouzení požadavků na přesnost, prac-
nost a ekonomiku měření. Navržená a prováděná tech-
nologie byla vypracována v rámci spolupráce s ČVUT,
Ing. M. Ingeduldem, CSc., z katedry geodézie a po-
zemkových úprav stavební fakulty.

Pro seriózní posouzení vývoje deformace v čase je
třeba mít relativně četná měření a vyhodnocovat je
pomocí statistických metod. V úvahu je nutno brát
řadu dalších faktorů, z nichž nejdůležitější jsou postup
ražby v podzemí a atmosférické vlivy. Důležitou roli
zde hraje návaznost geodetického a operativního mě-
ření, zejména ph vyhodnocování výsledků a řízení
rektifikace.

Měhcký a výpočetní postup je závislý na stabilitě
koncových bodů O a 5, případně na spolehlivém zjiš-
tění jejich posunu. Každým z obou koncových bodů
byly proto vedeny dvě př'imky, jedna přibližně vose
mostu, druhá kolmo k ní. Přímky byly realizovány
osazením směrových měřických značek na okolních
objektech mimo zónu poklesú. Z úhhl měřených na
tyto značky a ze známých délek se počítají odlehlosti
q bodů O a 5 od těchto přímek podle vzorce známého
z teorie inženýrské geodézie (viz obr. 2).
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a.b .
q = ----.sm y

a+b

Poněvadž ve výrazu

_ sin y 2 2 a.b dydq - - ~- ... - (b da + a db) + --- - cos y.--._ ...
(a + b)2 a + b [!cc

(2)

je při zvoleném rozmístění bodů, úhlu y < 19 a přes-
Ilosti délkového měření zanedbatelný první člen, lze
přesnoBt této metody POBuzovat ~ výrazu

a.h 2mop
Jn = --- cos y .-----

q a + b [Jec

kde m,1' jc sti'ední chyba měí'eného úhlu. Pro konkrétní
délky a, b, úhel y a ln,l' = 5ec, je lnq ~ 0,5 mm.

U bodu O předpokládal projektant minimální po-
lohovou změnu. Ph statistickém sledování naměřených
hodnot byl posun tohoto bodu zjištěn jak početně, tak
i graficky ve vývoji vektorových změn, a to už v době,
kdy velikost vektoru posunu byla v mezích dvojnásob-
ku uvedené střední chyby měřenÍ.
V každé týdenní etapě měření jsou sledovány roz-

díly L/q, etapová hodnota q minus průměr q ze základ-
ních měřenÍ.

Ve statistickém pojetí pomocí kritéria

R = 12k ~ ni P (R >(,V;:;) = eX (4)

lze jednoduše testovat nulovou hypotézu, že E (s) = O,
tj .pohyb bodu neexi stuje,naměřené rozdíly jsou nahodilé
měřické chyby [11- R je rozdíl mezi počtem k kladných
a n-k záporných chyb z konečného souboru n chyb.
Výsledky testování pro prvních 20 etapových měření

ukazuje tabulka 1.

Poč,et q I I I II
n R Vn Smčr

k I n-k I o i i I

10
I

6
I

4
I

20
\

4 I 4,5
I

podélný
9 8 3 20 1 I 4,5 příčný

Pro - dalších 68 etapových měř ení jsou výsledky
testování uvedeny v tabulce 2.

I

I I I
Počet q

I\ n~k I
n R Vn- SUlěr

k O

I \

I

I
I

I
7 59 O

\

68 52 8,2 podélný
65 3 2 68 62 I 8,2 příčný

Protože platí

P{[2k-nl> 2 V~ ~ 5 %
hypotéza o nulovém pohybu bodu byla zamítnuta.

K pohybu bodu došlo v důsledku kombinace ne-
př'íznivých geologických podmínek a silného provozu

na Sokolovské ulici. Bod je stabilizován armovaným
betonovým blokem zapuštěným do úrovně terénu
dostatečně hluboko pod hranici promrzání, ale vzhle-
dem k tomu, že je umístěn na mírném svahu, dochází
k jeho mírnému sjížděnÍ. Markantní je to zejména
v době rozmrzání půdy a tánÍ. V loňském roce na jaře
došlo k jeho prvnímu posunu (období kolem 20. etapy,
posun cca 1 mm), letos se tento pohyb opakoval za
stejných vnějších podmínek. Použití jednoduchého
statistického kritéria umožnilo připravit včas početní
postup pro eliminaci tohoto pOBUnutak, aby byla
zachována kontinuita sledování horizontálních pmmnfl
od základní ch měř-Pil í k dncšku.Dnešní hodnota posunu
je 6 mm. Stejným zpfll;;obemje sledován i hod 5, kdu
zatím nebyla zaznamenána žádná podstatná změna.
Nezávislá kontrola polohy koncových bodů se pro-

vádí měřením délky 05-elektrooptickým dálkoměrem.
Délka se měří obousměrně, zavádí se příslušné

korekce, výslednou hodnotou pro další výpočty a vy-
rovnání je aritmetický průměr. Testování rozdílu mezi
měřením délky 0-5 tam a zpět, prokázalo jeho syste-
matický charakter, daný konfigurací sítě vzhledem
k Sokolovské ulici. Použití kritéria (4) k testování
vlivu systematické chyby za období 30 týdnů dalo
výsledky uvedené v tabulce 3.

Počet rozdílú
I I

I

I
n n

I Fnk n-k I

25 I 5
I

30 I 20 I 5,5

Podle rovnice (5) lze vliv systematické chyby považo-
vat za prokázaný.

i "-,,_
- "-! ."I ~.-

"I -.. ~

~itIHt.príh
lIyclr •• lickl li"

--I.IMI." •• c

tel"!. r'U

Střední kvadratický rozdil vypočítaný ze souboru
30 naměřených rozdílů má hodnotu [1]:
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ma = V [d:J = 1,6 mm.

Empirická střední chyba jednoho měření a empirická
střední chyba aritmetického průměru mají hodnoty:

ma
m = V- = 1,1 mm

2
m,l

mx = 2- = 0,8 mm. (7)

4. Způsob sledování podélných posunů

Změny základů podpěr SJM jsou zj;šťovány jako
změny polohy observačních pilířů, vestavěných do
těchto základú. Schematický řez třetí řadou podpěr na
obr. 3 ukazuje umístění observačního pilíře na úložném
prahu.

K vyhodnocení podélných i příčných vztahú mezi
základy podpěr je použito místní soui'adnicové sou-
stavy (viz obr. 4). Délky stran se měří elektro-
optickým dálkoměrem, vyrovnání se provádí na délku
0-5 určenou tímto dálkoměrem v nulových etapách

a průběžně ověřovanou, bere se v úvahu posun nulového
bodu. Osnovy směrů se měří ve třech skupinách vteři-
novým teodolitem se střední chybou m<p ~ 5"".Střední
chyby x-ových souřadnic se podle dlouhodobého sta-
tistického vyhodnocování pohybují v rozmezí 1-2
mm. Použití elektrooptického dálkoměru místo
paralaktického měření délek zvýšilo efektivnost vlast-
ního měřického postupu a vedlo ke zpi'esnění vydáva-
ných souřadnicových rozdílů.

Příčné posuny jsou odvozovány z měřených paralak-
tických úhlů na bodech O a 5 a ze známých délek.
Výslednou hodnotou je vážený aritmetický průměr.
Přesnost y-ových souřadnic je charakterizována střed-
ní chybou my ~ 1 mm.

Výslednou hodnotou každého etapového bezpečnost-
ního měření jsou soui'adnicové rozdíly, které charak-
terizují změnu mezi n-tým a základním měřením, Ze
souřadnicových rozdílů jsou odvozovány vektory po-
sunu. Ukázka části grafického sledování vektorů je na
obr. 5.
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ku středních chyb měřické metody. Bezpečnostní mě-
ření probíhají v týdenních intervalech, a tento krátký
časový úsek umožňuje odhalit zjevnou tendenci po-
hybu bodu ze série čtyí', pěti opakovaných měření.
Na bodech, kde ke změnám nedochází, lze z disperze
opakovaných měí'ení vyčíslit jednoduchým zpúsobem
dosahovanou přesnost, a z tohoto hlediska pak posuzo-
vat vektory změn na bodech, které jsou v pohybu.

Deformace, vznikající jako dúsledek nepříznivých
vlivů výstavby metra, jsou ph rektifikacích elimino-
vány v dělící ploše pod úložnými prahy opěr mostu
(viz obr. 3).

Vlastní rektifikaci provádějí pracovníci Vodních
staveb, závodu 07, nízkými 100 tunovými lisy Branko,
které jsou umístěny po šesti pod každým sloupem
(podpěrou). Operativní geodetické měření při rekti-
fikaci zajišťují pracovníci provozu pro metro a inves-
tiční výstavbu n. p. Geodézie.

Nejcitlivějším článkem rektifikace mostu je elimi-
nace horizontálních posunú ložisek, respektive zhlaví
betonových sloupů. Tyto posuny mohou být zpúso-
beny jednak vodorovným posunem základové kon-
strukce jako celku, jednak nakloněním nebo deformací
samotného sloupu. Úkolem geodeta ph rektifikaci je
operativně určovat relativní deformace sloupu, tj. rela-
tivní horizontální posuny tH měřených bodú od svisli-
ce, procházející měhckým bodem u paty sloupu.
Každý rektifikovaný sloup se sleduje ve dvou navzá-
jem kolmých směrech, sledování se provádí na mili-
metrových mčHtkách. Porovnáním okamžitých hod-
not" hodnotami nulového čtení před zahájením rekti-

fikace lze sledovat deformaci rektifikovaného sloupu
a okamžitě dodávat podklady pro řízení hydraulických
jednotek, pro kontrolu účinku jednotlivých rektifi.
kačních zásahú a pro stanovení pHpadných korekcí.
Při rektifikaci je možno kromč vyrovnávání svislých
složek upravovat v určitých mezích i podélné a příčné
posuny. Na třetí řadě podpěr bylo provedeno již 30
rektifikačních kroků a výsledné součty zdvihú a spouš-
tění se na jednotlivých sloupech této í'ady pohybují
v rozmezí +8 až +25 mm.

Dlouhodobé sledování horizontálních posunú podpěr
SJM prokázalo, že výsledky geodetických měření po-
skytují spolehlivou komplexní informaci o celém sledo-
vaném úseku. Přesnost jednotlivých etapových měření
je vysoká, je plně v souladu s požadavky projektanta,
a hodnoty středních chyb, vyvozených z výsledkú
kontrolních měření a ze statistického sledování jednot-
livých veličin jsou dokonce menší, než je požadováno
v projektu. Současně bylo prověřeno, že při častém
opakování měření je možno zvýšit pravděpodobnost
výroku o pohybu bodu až na hranici pod dvojnásobek
středních chyb metody měí·eni.

LITERATURA:

[I] B()HM, J.: VyrovnávacÍ počet, SNTLPraha 1964.

Do redakce došlo: 18. 6. 1982

Lektoroval:
Ing. Josef Žampach,

ČÚGK

PISKUNOV, M. E.: Metodika geodičeskich nabljudenij za
deformacijami sooruženij. (Metodika geodetických mě-
ření deformací objektů.) NakL Nedra, Moskva, 1980,
248 s" 74 obr., lit. 94, tab. 39, cena 1 rubL

V oblasti měření deformací staveb (termín "deformace"
se všeobecně užívá k označení posunů a přetvoření
i u nás) vydalo nakladatelství Nedra v Moskvě další
významnou publikaci, navazující na tradici prací Brajta,
Medveckého a dalších. Publikace je zpracována v těch-
to kapitolách:

Úvodní kapitola obsahuje zejména nástin vývoje metod
měření deformací a dosahované přesnosti a přínos roz-
vcje přesných geodetických metod v SSSR na vysokých
školách a výzkumných ústavech v této specializaci.

1. kap. Obecné problémy teorie a metodiky inženýr-
skogeodetických měření vysoké přesnosti, obsahuje teo-
rii přesných geodetických měření, zejména vah měření,
mezních odchylek, apriorních rozbcrů přesnosti a ze-
jména rozbor problému stability připojovacích a ověřo-
vacích sítí.

2. kap. Metody a přístroje pro inženýrskogeodetická
měření vysoké přesnosti, používané k měření deformací
objekHI, je zaměřena na obecné metody měření a zvlášt-

ní pozornost je zde věnována geometrické nivelaci a
trigonometrickému měření výšek.

3. kap. Projektování systémů inženýrskogeodetických
m'Jření a odhad kvality vyrovnaných výsledků, obsahuje
definici a rozbor pojmu "systém měření" (v originále
,projektirovanije schem izmerenij"), Zásady pro zpra-
cování projektu jednotliVých časových etap měření de-
formací, způsoby odhadu kvality měření, ekonomické
srovnání různých variant měření a projektování lokál-
ních polohových a výškOVých sítí a měření k záměrné
přímce.

4. kap. Zdůvodnění metodiky inženýrskogeodetických
mijření vysoké přesnosti, obsahuje zejména problém sta-
novení třídy přesnosti měření, a to u nivelace, úhlo-
vého a délkového měření v sítích a trigonometrické
nivelace.

5. kap. Některé zvláštnosti vyrovnání inženýrskogeo-
detických měření, je zaměřena na hlavní problém měře-
ní deformací, výpočet a vyrovnání opakovaných měření.

Publikaci M. E. Piskunova lze považovat za další roz-
vinutí problematiky měření deformací staveb na zákla-
dě nejnovějších teoretických a praktických poznatků,
ověřených na velkých inženýrských stavbách přehrad,
hydrocentrál, výškových budov, televizních a rozhlaso-
vých věží, zařízení pro jaderný výzkum apod. a lze ji
proto doporučit všem specialistům v této oblasti.

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
VUGTK
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Podpredseda redakčnej rady
Ing. Ján Kukuča, DrSc., nositel' štátneho
vyznamenania Za vynikajúcu prácu,
60 ročný

Popredný československý geodet, l' i a d i t e r V ý s k u m-
ného ústavu geodézie a kartografie
v Bratislave [VÚGK) Ing. Ján Ku k u č a, DrSc., vedúci
vedecký pracovník, oslávil 10. 9. 1982 svoje šesťdesiate
narodeniny. Rodák z malej slovenskej dedinky Haluzice
[dnes časť obce Bošáca) v okrese Trenčín, absolvoval
Státne gymnázium v Novom Meste nad Váhom v roku
1944 a zememeračské inžinierstvo na Slovenskej vysokej
škole technickej v Bratislave [SVŠT) v roku 1948 s vy-
znamenaním.
Najskor pracoval v štátnej zememeračskej službe, a to

na Povereníctve techniky (1948), potom na zememerač-
skom oddelení technického referátu KNV v Prešove
[1949-1950), Slovenskom zememeračskom a kartografic-
kom ústave v Bratisla've [1950-1953) a Geodetickom
ústave v Bratislave [1954-1963). Za toto obdobie
získal široký odborný rozhrad, teoretické vedomosti
a bohaté praktické skúsenosti najma v novom meraní,
stavebnomeračských prácach, vermi presnej nivelácii,
triangulácii a ako inšpektor technickej kontroly vo
vačšine špeciálnych geodetických prác. Záujem o po-
krok v geodézii ho pritiahol k vedeckej práci. Na zá-
klade konkurzu prešiel v roku 1963 na Ústav teórie
merania [ÚTM) ~AV v Bratislave [teraz Ústav mera-
nla a meracej techniky), kde posobil do roku 1970. Na
tomto pracovisku prehlbuje svoje teoretické vedomosti,
zapája sa do riešenia výskumných úloh a súčasne pra-
cuje na kandidátskej dizertačnej práci, ktorú vypraco-
val v mimoriadne krátkom čase a úspešne obhájil
14. 9. 1965. Jeho hlavnou pracovnou náplňou na ÚTM
bola analýza meracích metód z aspektu teórie chýb me-
raní, pričom využíval hlavne moderné metódy teórie
pravdepodobnosti, matematickej štatistiky a vyrovná va-
cieho počtu.
1. 3. 1970 bol vymenovaný za riaditera novovytvore-

ného VÚGK. Má mimoriadne zásluhy na vybudovaní
a určení koncepcie tohoto pracoviska. Ústav pod jeho
vedením, hoci existuje len 12 rokov, sa može pochváliť
konkrétnymi významnými výsledkami v základnom i
aplikovanom výskume, ku ktorým prispel on sám ako
zodpovedný riešiter alebo koordinátor výskumných úloh,
a tiež ako priekopník a neúnavný propagátor pokroko-
vých metód v gedézii.
J. K u k u č a sa popri svojej náročnej vedúcej funkcii

i nadalej venuje vedeckej práci. V roku 1978 obhájil
doktorskú dizertačnú prácu z vedného odboru geodézia
a získal vedeckú hodnosť d o k t o l' a tec hni c k Ý c h
v i e d.
Osobitne treba oceniť jeho odbornú, vedeckú, pred-

náškovú a publikačnú činnost Je spoluautorom známej
geodetickej príručky "G E O - TOP O", ktorá vyšla
v dvoch vydaniach [Bratislava, ALFA 1963 a 1973) a mo-
n02rafie "P l' a vde pod o b n o s ť a š t a t i s t i k a
v g e o d é z i i a g e o f y z i k e" [Bratislava, Veda
1982]. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul
do 12 výskumných správ a do vyše štyridsiatich vedec-
kých a odborných prác, z toho 9 v zahranlčných časopi-
soch, respektive vo svelových j'azykoch. Okrem toho
publikoval desiatky dalších prác, článkov a recenzií.
Úspešne referoval na viacerých domácich, ale najma
medzinárodných konferenciách a sympóziach, kde pred-
niesol vyše 10 referátov. Jeho práce a odborné referáty,
ktoré venoval najma rozvoju meracích metód a ich ma-
tematicko-štatistickej analýze a interpretácii v geodézii,
teórii matematického spracovania a presnosti geodetic-
kých sieti, ako aj koncepčným a prognostickým olázkam
rozvoja geodézie, sa vyznačujú teoretickou náročnosťou,
ale majú na zreteli potreby praxe. Výsledky jeho prác

sú citované v celoštátnych učebniciach a využívajú sa
v riešení základných teoretických problémov geodetic-
kých sietí. Známy je i ako popularizátor geodézie a
kartografie v tlači a v rozhlase.
Ing. K u k u č a, DrSc., je aktí'vnym členom mnohých

orgánov v ČSSR i v zahraničí: Kolégium predsedu Sloven-
ského úradu geodézie a kartografie [SÚGK), podpredse-
da Redakčnej rady Geodetického a kartografického ob-
zoru, Čs. národný komitét geodetický a geofyzikálny pri
ČSAV, Vedecké kolégium SAV pre vedy o Zemi a ves-
míre, Komisie pre obhajoby doktorských a kandidátskych
dizerlačných prác z vedného odboru geodézia, Komisia
geodézie a kartografie Vedeckej rady Stavebnej fakulty
[SvF) SVŠT, predseda Komisie pre štátne záverečné
skúšky na odbore geodézia a kartografia SvF SVST, pra-
covná skupina Kozmická fyzika organizácie Interkozmos,
Komisia KAPG, pracovná skupina Medzinárodnej geode-
tickej asociácie a mnohé iné. Externe prednáša na post-
graduálnom štúdiu geodézie a kartografie na SvF. Je
vedúcim školiaceho pracoviska a školiterom vedeckých
ašpirantov. V 7. paťročnici je koordinátorom jedného zo
šiestich programov rozvoja vedy a techniky v ČSSR.
Oponoval verký počet výskumných správ, odborných
článkov, dizertačných a habilitačných prác. Dlhé roky
pracoval v rozličných funkciách v ROH a v ČSVTS.
Záslužná organizátorská a vedeckovýskumná činnosť

J. Kukuču bola ocenená viacerými vyznamenaniami a
pamatnými medailami. Medzi ne patrí: rezortné vyzna-
menanie "Najlepší pracovník rezortu SÚGK" v roku
1972, "Čestné uznanie" SVTS v roku 1972, štátne vyzna-
menanie "Z a vy n i k a j ú c u P l' á c u" v roku 1977,
"Pamatná medaila" ÚV K~Č a ÚV NF ČSSR v roku 1977,
"Pamatná medaila" SAV v roku 1978, "Zaslúžilý pracov-
ník rezortu SÚGK" v roku 1979, "Pamatná medaila" SVŠT
v roku 1980. Za úspešnú vedeckovýskumnú, pedagogickú
a vedeckoorganizačnú činnosť a za zásluhy o rozvoj spo-
lupráce ústavov SAV s praxou mu k životnému jubileu
Predsedníctvo SAV ude lilo "Zl a t ú čes t n ú p I a k e-
tu D i o n Ý z a Š t ú l' a z a z á s I u h Y v P r í l' o d-
n Ý c h ve d á c h" a predseda SÚGK čestný názov
"P l' i e k o p n í k s o c i a I i s t i c ke j p l' á c e".
InD. Ján Kukuča, DrSc., je skromným, čestným a obe-

tavým človekom s vysoko vyvinutým zmyslom pre spra-
vod:ivosť, s vermi jemným a taktným, no pritom nároč-
ným prístupom ku každému pracovníkovi. Svoje bohaté
teoretické vedomosti a praktické skúsenosti nezištne
odovzdáva svojim spolupracovníkom sledujúc pritom je-
diný cier: dalej rozvíjať geodéziu.
N"š časopis v mene širokej geodetickej verejnosti

že'.á jubilantovi do dalších rokov vera pevného zdravia
a nové vedecké a osobné úspechy.

Kolektíu redaktorou a redakčná rada

Dňa 13. 8. 1982 sa dožil paťdesiat rokov Ing. Jozef D 0-
I u vod s k ý, riaditer kádrového a personálneho odbo-
ru na Slovenskom úrade geodézie a kartoí!rafie [SÚGK).
S geodetickými prácami sa oboznámil ako praktikant,
kreslič, technik v zememeračskej skupine Stavoprojek-
tu, kde pracoval v rokoch 1947-1952. Zamestnávater ho
vyslal na štúdium a v roku 1956 maturo,val na Priemy-
selnej škole stavebnej v Brne - odbore geodézie a
kartografie. V roku 1961 skončil odbor geodézia a kar-
tografia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bra-
tislave [SVŠT) a naslúpil na Ústav geodézie a karto-
grafie v Bratislave, kde pracoval ako vedúci meračskej
čaty a inšpektor technickej kontroly. Po vytvorení Ob-
lastného ústavu geodézie v Bratislave s celoslovenskou
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posobnosťou (v roku 1968), vykonával funkciu pre-
vádzkového inžiniera, neskol' hlavného geodeta pre Zá-
pados'ovenský kraj. Roku 1973 bol vymenovaný za ria-
ditera Správy geodézie a kartografie v Bratislave. Od
roku 1981 zastáva funkciu riaditera kádrového a perso-
nálneho odboru SOGK.
Ing. O o I u vod s k Ý patrí medzi tých pracovníkov,

ktorí sa svojou usilovnosťou, štúdiom a sebavzdelávaním
vypraco,vali na zodpovednú funkciu v rezorte SOGK.
Pracoval prevažne v oblasti evidencie nehnutefností a
poznatky z tejto problematiky odovzdával na početných
školeniach, ale aj ako externý učiter na strednej odbor-
nej škole. Na Inštitúte riadenia v Bratislave skončil
v roku 1977 cyklické vzdelávanie. Ospešné skončil štú-
dium na Večernej univerzite marxizmu-leninizmu. Aktív-
ne pracoval v straníckej organizácii, v revolučnom od-
borovém hnutí, ale aj v poradných orgánoch KNV. Bol
tiež vedúcim poradnej skupiny predsedu krajského súdu
pre znalcov z odboru geodézie a kartografie.
Za svoju úspešnú činnosť dostal "Čestné uznanie

k 30. výročiu oslobodenia Československa Sovietskou
armádou" udelené vládou ČSSR a ORo, "Medailu za
z3sluhy o rozvoj Západoslovenského kraja" (1979) a
"Pamiitnú plaketu SVŠT" (1979). Pri príležitosti život-
ného jubilea mu bol udelený čestný titul "Vzorný pra-
covník rezortu ~OGK".
Jubilantovi úprimne blahoželáme a do ďalších rokov

prajeme dobré zdravie.

Geodezia, kartografia i zemeustrojstvo, č. 5/81

Georgiev, N. - Dikov, VI.: Geodetický vědecký pokus
s umělou družicí "Interkosmos -- Bulgaria - 1300-
---I", s. 3-4.

Bndev, A.: Mapy bulharských pevností v období osman-
ského rabování, s. 5-9.

Atanasov, St.: Hodnocení přesnosti geodetických sítí
pomocí zobecněných kritérií, s. 10-12.

J.11ladenovska, P.: Použití Lagrangeova interpolačního
vzorce pro transformaci souřadnic, s. 12--14.

Bakalov, P.: O přesnosti přenášení souřadnic a azimutu
od vysoko položeného bodu základní geodetické sítě,
s. 14--18.

Minčev, M.: Zpúsob zpracování měření gyroteodolitem,
s. 18-20.

Penev, P.: Optimalizace plánu pozorování při měřické
metodě určování deformací inženýrských staveb,
s. 21-24.

Šilar, Fr.: Organizace a realizace geodetických prací při
projektování a stavbě pražského metra, s. 25-29.

Netov, N.: Prostorové projektování silničních a želez-
ničních uzlů na dvou ůrovních při libovolném ůhlu
protnutí magistrál, s. 30-34.

'l'otomanov, Iv.: Komplexní a geodetické pohledy na
problém předpovídání zemětřesení, s. 35-38.

Djakov, At.: 13. zasedání předsedů a sekretářů vědecko-
technických, geodetických a kartografických organi-
zací socialistických zemí, s. 39.

65.011.42: [528:061.14 (437.1/2) I
SLABOCH, V.
Evolulion planifée de la ralionalisation prévue poUl'
le ressort du Bureau Tcheque de Géodésie et Carto-
graphie
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No 9,
page'8 230-233, 9 bibllographies
Orientation planifée de la ratiúnalisation comme in-
strument visant la réalisation des résultats de recher-
ches, l'exploitat1on des moyens techniques, des pro-
positions ďamélioration, l'évaluation ďinformations
techniques et orientation de I'iniciative des travaU-
leurs. Apport émanant ď~ctions de rat,onalisation ill-
dividuelles, divlsées les progr~mmes lÍe recherches
effectuées en 1980 et selon le plan dressé pour l'année
1982.
528.38:528.241
ZEMAN, A.
Calcul les dlfférences émanant du potentiel de gravi-
tation entre les points du réseau de nivellement
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 9,
p'ages 234-237, 1 planche, 8 bibliographie6
Déduction des relatlons pour calcul des différence.i
émanant du potentlel de gravltation entre les pDlnts
du réseau de nivellement. Posslblllté d'utilisat!on des
valeurs exlstantes de la réductlon de gravltatlon ddllS
le systeme des hauteurs norma les poUl' le calcul des
termes de correction dans les équatlons poUl' dlfféren-
ces géopotentielles. Évaluation de la précislon desvd-
leurs calculées et recommandation au choix. de Id
longueur des segments de la ligne de nivellement.
528.48:728[ 437.6)
ZILINČÁR, 1.
Traveaux géodésiques pour constructions loeativos
des blitiments assemlés a Bratislava
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 9,
page5 238-243, 5 i1lustrations, 2 planches, 6 biblio-
graphles
Méthodes géodesiques employées dans la construction
locatlve des biltiments assemblées émanant du nouveaU
systeme de constructlons 11 Bratislava. Méthodes des
travaux de jalonnement et controle de celui-ci.
528.486:528.088.3
HERDA, M.
Práclsion du jalonnement et calcul des tolérances de
constructions
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 9,
pagels 244-248, 2 illustratlons, 11 blbliographies
Différents procédés de cal cul de la préclslon des con-
structions préfabrlquées selon les normes tchécoslo-
vaques alnsi que les normes RVHP (Conseil ďAide
Economlque Mutuelle). A ceux-ci sont étroitement
rattachés le cholx du champ de tolérance, les propres
tolérances et l'lnfluence de préclsion du jalonnement
détaillé. L'lmportance de différents procédés est éva-
lué 11 la base ďexemple numérique.--------------528.856:519.85
POLÁČEK, J.
Transformatlons géométrlques des protographies digi-
talisées
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 9,
page'8 248-252, 4 ll1ustr3tions, 2 planche6, 9 biblio-
graphies
Théorle relatlve 11 la solution de transformations Lles
enregistrements digitalisés de I'exploration télémétri-
que de la Terre. PoJnts de vue le la traitablllté et de
l'usage. Problemes d'identiflcatlon des points fixes poUl'

les transformations. Approximation du modele de
transformation et transformation propre des protog~-a-
phles. Prétentions pour l'ordinateur sel on le type des
transformations réallsées. Équations poUl' différent>
modeles de transformation.
528.482.3:625.7
MATĚ]ÍCKOVÁ, L.
Observatloll des déplacemellts horizontaux de supporls
de la IIe magistrale nord-sud ií Prague
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No 9,
pages 253-256, 5 illustratiom, 3 'ptlanche6, 1 biblio-
graphie
Procédé géodéslque ďobservation 11 long terme des
déplacements horizontaux, longItudinaux et trans-
versaux des supports de la li' magistrale 11 Prague,
situés dans la partie au-dessus de la construction du
métro, servant de la rectification de la construction
du pont.
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Prvním přehledným zpracováním nového, prudce se
rozvíjejícího oboru, jakým je počítačová grafika,
v naší technické literatuře je knížka

-, - ,
POCITACOVA
GRAFIKA

Zaměřuje se na problematiku vstupu grafických informací do
počítače, jejich zpracování počítačem a následného výstupu
z počítače. Uvádí přehled a principy zařízení pro počítačovou
grafiku, metody zpracování grafické informace a nejdůležitější
aplikace počítačové grafiky.

Zařízení pro počítačovou grafiku
Kreslicí zařízení a snímače souřadnic
Grafické displeje a pros'tředky pro interakční gra-
fiku
Geometrické základy počítačové grafiky
Zpracování dvojrozměrné informace
Zpracování trojrozměrné informace
Programové vybavení grafických systémů
Programování kreslení na automatických kreslí-
cích zařízeních
Grafické systémy
Grafické jazyky a struktury dat pro interakční
grafiku
Aplikace
Programování číslicové řízeného obrábění
Návrh pomocí počítače
Vytváření estetických obrazů

Posluchačům a absolventům vysokých škol technického, pffro·
dovědného i ekonomického zaměfení, pracovníkům výpočet-
ních stfedisek, kons'trukčních kanceláří a všem, ktefí se zabý-
vají zpracováním grafických informací.

216 stran, 157 obrázků, 6 tabulek, 4 pfflohy, váz. 35 Kčs

Zde odsti'ihněte a pošlete na ad:resu SNTL - NUkLadatelství technické lite'l'lB.tury, odbytové oddělenI,
SpMená 51, 113 02 Praha 1
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