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ČERMÁK, 1.
K tematickému plánu l!asopisu na obdob! 8. pětiletky
Gecdetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Č. 3, str.
199-200
Základní výchozí dokumenty a úkoly časopisu. Zaměření, základní tématlka a skladba časopisu. Spolupráce
s autorským a lektorským ko,lektlvem a s geodetickými pracovlštl v ČSSR. Další rozvoj spolupráce s redakcemi odborných geodetlckých a kartografických
casoplsů soclallstlckých
států.
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5PO>K, 51.

BRaZ, J.

npHnHBH8H

Slapová stanice na Geodetické observatol'i Pecnf
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Č. II, str.
201-206, 4 obr., 3 tab., llt. 18
Stručná infnrmace o slapové stanici na Geodetické observatoři Pecný. Popis stanice, přístrojové
vybavení,
časový průběh praci, mezinárodní spo,lupráce, technologie měření, cejchováni slapového záznamu a zpracováni naměřených
dat. Výsledky slapových
měřeni
získané na stanici za období 1970-1985.
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fOPH5IHCK!'I,
H.
912.43(084.3,-11) :528.45.088
HORŇANSK1, 1.
Presnosť technickej mapy mesta
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Č. 3, str.
206-210, 2 tab., lit. 8
TechniCká mapa mesta (TMMJ z hladiska vzniku, a teda aj z hladiska presnostl, je tvorená heterogénnou
množinou podrobných bodov polo,hoplsu (vrátane podzemných vedeníJ. Kvantlfikácia parametr ov presnosti
jednotllvých kateg6rll podrobných bodov TMM. Využitelno,st týchto informáci!.
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528.8.041:771.4
KRAUS, V.
Rotační vyvolávací zafízení
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Č. 8, str.
211-214, 2 obr., 1 tab.
Strojové zpracování formátových a svltkových krátkometrážních fotografických materiálů dálkového prl"1zkumu Země na zařízení Colenta. Způsob stanoveni spo·
lehllvostl zařizení co do rovnoměrnosti
a opakovatelnosti zpr acovánl,
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WI1MA,

528.48:528.7(21 + 21-194.2J
SIMA, J.
Soudobé aplikace pozemní a blízké fotogrammetrie
v úlohách inženfrské geodézie
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Č. 8, příloha na pokraČOVáni, 48 obr., 10 tab., lit. 25
Problematika apllkací pozemní a blízké fotogrammP.lrle
ve stavebnictví, strojirenském
průmyslu a energetice.
Soudobé technické prostředky a metody analogové a
analytické fotogrammetrle,
které lze efektivně pOllžít
při řešení některých úloh Inženýrské geodézle ve zmíněných odvětvích národního hospOdářství ČSSR.
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528[05] ,,1986/1990"
ČERMÁK, I.
Zum thematischeu
Plan der Zeitschrift .lm Zeitabschnitt
des 8. Flinfjahrplanes
Geodetlcký a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 8, Seite
199-200
Resultierende
Hauptdokumente
uud Aufgaben der Zeitschrift. Orientierung,
Grundthematik
und Struktur der
Zeitschrift. Mitarbeit mit dem Autoren- und Lektorenkollektiv und mít den geodiitlschen
Arlbeitsstellen
in
der ČSSR. Weirere Entwicklung
der Mltarbeit mít Redaktionen
der geodiitischen
und
kartographischen
Fachzeitschriften
der sozialistlschen
Liinder.

528(05),,1986/1990"
ČERMÁK, I.
To the Thematic Plan of the Jourual for the Period of
8th Five-Year Plau
Geodetický a kartografic1ký obzor, 32, 1986, No. 8, pp.
199-200
Baslc lnltlal documents and a!lsignments of the joumal.
Orientation of mam toplcs and com[Josltlon of the journal. Collaboration
wlth authors
and .revlewers,
aud
with geodetlc workplaces ln ČSSR. Further
development of collaboratlon
with editorlal boards o·f professional geodetic and cartographlc
journals ln soclallst
countries.

528.27:525.6
BROZ, J.
Erdgezeitenstation
des geodiitischen
Observatoriums
Pecný
Geodetlcký a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 8, Seíte
201-206, 4 Abb., 3 Tab., Lit .. 18
Kurze lnformation
liber die Erdgezeitens'tation
am
geodiitischen
Observatorium
Pecný. Beschreibung
der
Statlon, Ausstattung mít Geriiten, Verlauf der Arbeíten,
internationale
Mitarbeít, Messtechnologie,
Eichung der
Gezeítentafel
und Verarbeitung
der Messdaten. Ergebnisse der Gezeitenmessungen,
die ln der Statlon lm
Zeítabschnltt
1970-1985 erzlelt wurden.

528.27:525.6
BROZ, J.
Tide StaUon at the Geodetic Observatory
Pecný
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 8, pp.
201-206, 4 fig., 3 tab., 18 ret
A brief informatlon on the tide station at the Geodetic Observatory Pecný. Description
of the station, instrumental
equilPment, review of the carried out work,
internatlonal
col1aboratlon,
technology
of measurements, caUbrating the tlde records
and processing
measured data. Results of tlde measurements
obtained
at the statlon dur ing the period 1970-1985.

912.43[084.3-11] :528.45.088
HORŇANSKÝ, I.
Genauigkeit der technischen Stadtkarte
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 8, Seite
206-210, 2 Tab., Lit. 8
Die Technische
Stadtkarte
wird vom Standpunkt
der
Entstehung,
sowle vom Standpunkt
der Genaulgkeit
durch eine heteJ?ogenne Menge von Elnzel,punkten des
Grundrissies
[den
Leltungskataster
eingeschlossen)
gestaltet. Elne Quallfizlerung
der Genauigkeitsparameter der einzelnen Kategorien der Einzelpunkte der technischen Stadtkarte.
Nlitzlichkelt
dleser lnformationen.

912.43[084.3.-11 J :528.45.088
HORŇANSKÝ, I.
Accuracy of Technical City Map
Geodetický a kartografIcký
obzor, 32, 1986, No. 8, pp.
206-210, 2 tab., 8 ret
Technical City map [TCM) from the view,point of origin [also of accuracy) is formed by hetere·geneous
set
of detailed points included underground
utilities. Evaluation of parameters
for individual categ1mies of detailed points of TCM. Appllcability
of achieved lnformation.

528.8.041:771.4
KRAUS, V.
Rota tionsent wickl ungseinrich tung
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 8, Seite
211-214, 2 Abb., 1 Tab.
Maschinelle Verarbeitung
der Format- und kurzen Rollfilme der Fernerkundung
der Erde lm Geriit Colenta.
Verliissllchkeitsbestimmung
de'r Einrichtung ln Hinsicht
auf die Gleichmiissigkelt
und Mliglicbkelt der Verarbeitungswied erhol ung.

528.48:528.7[21 + 21-194.2)
ŠÍMA, J.
Gegenwiirtige
Applikation
der terrestrischen
und nahen 'Photogrammetrie
in den Aufgaben der Ingenieurgeodiisie
Geodetic1ký a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 8, Beilage zur Fortsetzung,
48 Abb., 10 Tab., Lit. 25
Problemati'k der ~pplikation
der terrestrischen
und nahen Photogrammetrie
lm Bauwesen,
in der Maschinenindust,rie
und Energetik.
Technische
Mittel und
Methoden der analogen uud analytischen
Photogrammetrie, die man zur Zelt bei Llisung einiger Aufgaben
der lngenieurgeodiisie
im erwiihnten Fachgebieten
der
Nationalwirtschaft
der ČSSR efekt(v nutzen kann.

528.8.041:771.4
KRAUS, V.
Rotary Developing Machine
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 8, pp.
211-214, 2 fig., 1 tab.
Machine developing of sheet and sbo'rt-strip protographic materials from the remote senslng of the Earth by
means of the Colenta developing dJevlce. The method
of determlning the rellability of the de,vlce as concerning the homogenity and repeatability
of processlng.

528.48:528.7[21+21-194.2)
ŠÍMA, J.
Contemporary
Applications of Terrestrial
and Close-Range Photogrammetry
ln Task of Engineering
Geode-

sy
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 8,
enclosure to be contlnued, 48 fig., 10 tab., 25 ret
Problems nf applicatlon of terrestrlal
aud close-range
photogrammetry
in buildlng industry, mechanlcal
englneering, and energetics. Contemporary technical means
and methods of analogue and analyttcal
photogrammetry whlch can be effectively used wíth solvlng 150me problems of englneerlng geodesy ln the above mentioned branches of Czechoslovak national economy.
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Ing. Ivan Čermák,
vedoucí redaktor GaKO

K tematickému plánu časopisu
na období 8. pětiletky

Rámcový tematický plán (RTP) na léta 1986-1990, projednaný a přijatý na Koordinační radě ČÚGK a SÚGK,
vychází z koncepce ideově politického programu a odborného zaměření Geodetického a kartografického obzoru
(GaKO), z hodnocení úrovně a obsahu časopisu GaKO, plnění RTP a činnosti redakční rady GaKO za 7. pětiletku a především z hlavních dokumentů XVII. sjezdu Komunist'cké strany Československa (KSČ), zejména
z politické zprávy ÚV KSČ, přednesené generálním tajemníkem ÚV KSČ s. Gustávem Husákem, ze zprávy
ÚV KSČ o plnění závěrů XVI. sjezdu strany a ze zprávy o činnosti ÚKRK KSČ, přednesené s. Jaroslavem
Hajnem. Neméně důležitým dokumentem pro další činnost je zpráva o Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986-1990 a výhledu do roku 2000, přednesená členem předsednictva ÚV KSČ
a předsedou vlády ČSSR s. Lubomírem Štrougalem a usnesení XVII. sjezdu KSČ při vědomí důležitosti závěrů
jednání XXVII. sjezdu KSSS pro další rozvoj zejména mezinárodní hospodářské a vědeckotechnické spolupráce
a koordinace pětiletých plánů se státy RVHP, zejména se SSSR. Rovněž tak RTP zahrnuje závěry všeplenární
schůze Ústřední rady odborů.
-

-

Mezi základní úkoly časopisu GaKO patří přispívat:
k plnění stranických a vládních usnesení v oblasti geodézie a kartografie a k plnění normativních předpisů
v oboru geodézie a kartografie,
k urychlení sociálně ekonomického rozvoje v oboru geodézie a kartografic cestou intenzifikace a zvyšování
efektivnosti společenské výroby, kvality veškeré práce a přísné hospodárnosti,
k rozvoji hospodářské spolupráce a socialistické ekonomické integraci se socialistickými zeměmi, zejména se
SSSR v souladu se závěry ekonomické porady členských zemí RVHP na nejvyšší úrovni,
k urychlení vědeckotechnického pokroku v geodézii a kartografii v souladu s realizací Komplexního programu
vědeckotechnického pokroku členských zemí RVHP do roku 2000, tj. zejména k elektronizaci a komplexní
automatizaci geodetických a kartografických prací,
k tvorbě a ochraně životního prostředí (lesních porostů, zdrojů vod, kulturních plodin apod.),
k rozvoji vynálezcovství a zlepšovatelství v oboru geodézie a kartografie,
ke zvyšování úrovně řízení, k aktivitě v plnění plánu výrobních organizací obou resortů ČÚGK a SÚGK,
k zlepšování pracovních podmínek, pracovního prostředí a bezpečnosti při práci ve spolupráci s odborovými
organizacemi,
ke zvyšování kvalifikace a socialistického uvědomění geodetů a kartografů,
k prohlubování spolupráce výrobních organizací s pracovišti základního výzkumu a vysokých škol, k rozšiřování sítě výzkumně výrobních jednotek a vědeckovýrobních sdružení a k rozšiřování realizační základny
výzkumu v geodézii a kartografii.

Procesu, který vyvolal XVII. sjezd KSČ v resortech geodézie a kartografie, musí napomáhat také Geodetický
a kartografický obzor uveřejňováním hlavních článků a příspěvků v rubrikách. Přitom hlavní pozornost bude
orientována na problematiku automatizace v geodézii a kartografii, dálkového průzkumu Země, evidence nemovitostí a mapování, tematické kartografie a na problematiku ekonomiky řízení a plánování V geodézii a kartografii. K zabezpečování dostatku článků. a příspěvků by měli ve vytvořenýoh podmínkách iniciativně napomáhat
nejen členové redakční rady časopisu GaKO a podnikových Zpravodajů a dopisovatelé, ale i vedouoí pracovníci
orgánů a organizací resortů ČÚGK a SÚGK a praoovníci odborných vysokých i středních škol ČSSR.
Těmto novým úkolům bude nutno přizpůsobit i zaměření časopisu, aby ještě efektivněji plnil především následující úkoly;
1. Přispívat k rozvoji vědy a techniky v odvětví geodézie a kartografie, a to zejména následujícími formami:
- zveřejňováním nejnovějších poznatků a výsledků vědy a techniky i výzkumu, a to nejen těch, ktaré jsou
řešeny vlastními výzkumnými základnami, ale také těch, které lze přejímat ze zahraničí v rámci spolupráce
geodetiokých služeb socialistiokých států,
- popularizováním výsledků zavádění výzkumu do praxe a přispívat tak k uryohlení cyklu výzkum - vývoj
- výroba - užití a k raoionalizaci výrobníoh a pracovních procesů,
- zveřejňováním výsledků dosažených při plnění závěrů XVII. sjezdu KSČ i jiných výsledků, kterých bylo
v odvětví dosaženo při zvyšování efektivnosti a intenzifikaci prací v geodézii a kartografii,
- propagováním zlepšovatelského a vynálezcovského hnutí zveřejňováním tematických úkolů pro zlepšovate.
le i nejvýznamnějších dosažených výsledků na tomto úseku,
- seznamováním čtenářů s programy komplexní sooialistioké raoionalizace a uveřejňováním výsledků
plnění těohto programů,
- informováním čtenářů o významnýoh zasedáníoh a jednáních, která přispívají k rozvoji vědy a techniky
v odvětví geodézie a kartografie v ČSSR i v zahraničí.
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2. Přispívat k formování socialistického uvědomování i charakterovému profilu pracovníků v odvětví geodézie
a kartografie, zvláště mladých pracovníků a studentů zeměměřických vysokých i středních škol, a to následujícími formami:
- uveřejňováním úvodníkových článků zaměřených na zvyšování politickoodborné úrovně čtenářů a na per·
spektivní úkoly odvětví geodézie a kartografie v duchu hlavních dokumentů a usnesení XVII. sjezdu
KSČ,
- popularizací výsledků rozvoje iniciativy pracujících,
- informováním o záměrech, činnosti a výsledcích dosažených Československou vědeckotechnickou společností, zejména o výsledcích ČSVTS dosažených ve spolupráci a ku prospěchu plnění úkolů v resortních
orgánech a organizacích i na geodetických pracovištích dalších rezortů,
- poskytováním informací o hlavních událostech odborného, společenského a politického života vodvětví
geodézie a kartografie i v socialistické společnosti,
- poskytováním maximálního prostoru na stránkách časopisu mladým autorům k uplatnění jejich názorů,
námětů a podnětů.
Následující program základní tematiky GaKO na období 8. pětiletky, vycházející z výše uvedených záměrů
redakce a redakční rady GaKO nebude dogmatem, bude dále prohlubován a rozvíjen v souladu s potřebami
socialistické společnosti tak, jak se bude život v ní vytvářet a zejména dále i tak, aby byl zcela v souladu s 8.
pětiletým plánem.
Základní tematikou GaKO na období 8. pětiletého plánu jsou tyto hlavní tematické skupiny:
ÚVODNÍKOVÉ ČLÁNKY A PERSPEKTIVNÍ SMĚRY; TEORETICKÁ GEODÉZIE A KARTOGRAFIE;
DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ; TECHNICKÁ (APLIKOV ANÁ) GEODÉZIE; TECHNICKÁ (APLIKOVANÁ)
KARTOGRAFIE
A KARTOGRAFICKÁ
POLYGRAFIE;
EVIDENCE NEMOVITOSTÍ, MAPOVÁNÍ
A POZEMKOVÉ ÚPRAVY; AUTOMATIZACE V GEODÉZII A KARTOGRAFII; EKONOMIKA ŘÍZENÍ
A PLÁNOVÁNÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII A PŘÍSTROJOVÝ VÝZKUM A vÝVOJ V GEODÉZII
A KARTOGRAFII.
Kromě této základní tematiky hlavních článků počítáme v GaKO s přehledy a rubrikami pro zařazování
kratších aktuálních příspěvků a informací.
Cílem při naplňování jednotlivých čísel GaKO by měla být optimální skladba čísel, a to asi 2/3 z celkového
obsahu čísla věnované hlavním článkům s důrazem na články s aplikací pro praxi a na články z praxe (zavádění
výsledků výzkumu apod.) a asi 1/3 z celkového obsahu čísla věnovaná rubrikám, kde by se měly ve větší míře
publikovat významné zprávy z pracovišť výrobních organizací s širším obsahovým dopadem a příspěvky mladých autorů a kolektivů.
Nadále předpokládáme uveřejňovat tematické fotografie z celoresortní soutěže ČúGK GEOFOTO, z celore.
sortní fotografické soutěže SÚGK i další fotografie z geodetické a kartografické praxe s vhodným obsahovým
zaměřením.
Rovněž tak uvažujeme i nadále s uveřejňováním rozsáhlejších článků (na pokračování) s technologicky pojatými tituly s tematikou NA POMOC GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRAXI ve formě vyjímatelné přílohy
časopisu.
Pro zlepšování spolupráce autorů s redakcí GaKO budou dále vydávány "Pokyny autorům příspěvků",
ve kterých jsou uvedeny základní údaje o psaní příspěvků do časopisu a zároveň je připojena ukázka nejběž.
nějších korektur. Tyto pokyny předpokládáme opět publikovat ve formě vyjímatelné přílohy GaKO a mají
sloužit zejména mladým a začínajícím autorům.
Redakce a redakční rada GaKO bude v daných podmínkách, v souladu se závěry porad vedoucích redaktorů
odborných časopisů socialistických států, dále prohlubovat vzájemnou spolupráci s bratrskými redakcemi zejména formou výměny článků s aktuálním obsahem a jejich uveřejňováním.
Redakce GaKO chce s vydatným přispěním redakční rady GaKO, kolektivu autorů i lektorů přispět k plnční
úkolů, které vyplývají ze závěrů XVII. sjezdu KSČ k posílení úlohy vědeckotechnického rozvoje při zvyšování
intenzifikace československého národního hospodářství. Bude proto své úsilí zaměřovat především na získávání
a uveřejňování článků pro tematické skupiny, které úzce souvisí s problematikou intenzifikačního procesu v geodézii a kartografii, s realizací výzkumných úkolů významných pro zvyšování efektivnosti v geodézii a kartografii, na orientaci úvodníkových článků na perspektivně a společensky nejzávažnější problémy geodézie a kartografie v současné etapě. Redakce a redakční rada časopisu chce přitom velmi úzce spolupracovat i s dopisovateli
(ZPRÁVY Z KRAJů) a navázat s jejich pomocí užší kontakty s geodetickými pracovišti a zejména s mladými
autory. Rovněž je třeba neformálně rozvíjet spolupráci s organizacemi vědeckotechnických společností, aby
významnému potenciálu ČSVTS se dostalo optimální publicity, ale i informací na stránkách časopisu.
Redakce a redakční rada GaKO uvítá spolupráci všech vedoucích, řídících a koncepčních pracovníků obou
centrálních orgánů státní správy-ČÚGK
a SÚGK, vědeckých a výzkumných pracovníků Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech a Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislavě i dalších výzkumných pracovišť, geodetických a kartografických kateder vysokých škol a středních průmyslových škol, funkcionářů a členů vědeckotechnických společností pro geodézii a kartografii a všech odborných
pracovníků ze všech geodetických a kartografických pracovišť v ČSSR i v zahraničí, kteří projeví snahu přispět
svými články a příspěvky k naplnění tematického plánu našeho odborného časopisu.
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Slapová stanice na Geodetické observatoři Pecný

Součástí gravimetrické laboratoře na Geodetické observatoři Pecný Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického je i stálá slapová stanice.
Byla zřízena v r. 1969. Od r. 1970 je v nepřetržitém
provozu. Slouží k měření vertikální složky zemských
slapů tj. slapových variací tíhového zrychlení.
Slapové variace jsou důsledkem rotačního pohybu
Země v gravitačních polích Měsíce a Slunce. Obě tato
tělesa se vzhledem ke geocentru pohybují nerovnoměrně po eliptických drahách skloněných k rovině rovníku. Teoretický vliv slapů lze dostatečně přesně vypo·
čítat z astronomických údajů. V současné době se
používá k pop;su slapového pole 505 harmonických
členů slapového potenciálu. Ve skutečnosti však dochází též k deformacím zemského tělesa, pohybu hla.
din moří (příliv a odliv) i atmosféry. Tyto jevy pak
rovněž působí na tíhové pole, takže skutečné slapové
efekty je třeba určit měřením.
Slapové posuny hladinových ploch zemského tího·
vého pole dosahují až 1,0 m, pohyby bodů na zemském
povrchu až 0,5 m. Změny směru svislice činí až 0,02",
změny tíhového zrychlení 280.1O-sm. S-2. Všechny
tyto veličiny převyšují přesnost geodetických měření
současnou přístrojovou technikou a je tedy třeba
zavádět
slapové opravy. Nejnaléhavější
potřeba
těchto oprav je u gravimetrických měření. Měření
slapových parametrů pro výpočet přesných slapových
oprav gravimetrických měření je hlavním praktickým
oílem stanice Pecný.
Podrobný výklad zemských slapů viz [1], [2]. Toto
pojedn.á.ní má sloužit jako stručná povšechná informace O existenci a činnosti slapové stanice na GO Pecný.
Podrobný popis všech slapových měření, technologických a přístrojových zkoušek a jejich výsledky jsou
obsahem řady výzkumných a technických zpráv,
které jsou uloženy ve VÚGTK a řady publikací v do·
máoíóh i mezinárodních odborných časopisech.

obzor

komunikací. Je zde také poměrně malý mikroseismický neklid. Observatoř umožňuje zajistit potřebné
laboratorní
podmínky pro metrologicky náročná
dlouhodobá pozorování. (Relativní přesnost měření
tíhového zrychlení musí být alespoň 1 . 10-8, minimální
doba měření nezbytná k rozdělení hlavních skupin
slapových vln je 1 rok.) Vzhledem k tomu, že v budoucnu by měla mít GO Pecný jasný geodynamický charakter, je také slapová stanice její logickou součástí.
Slapová stanice je v místnosti, jejíž podlaha je asi
2 m pod úrovní terénu. Je rozdělena přepážkou na
dvě části: na registrační místnost a na vlastní slapo.
vou komoru. V registrační místnosti (obr. 1) jsou přístroje pro zápis signálů gra vimetrů, regulační prvky
klimatizace a jiná pomocná zařízení. Ve slapové ko·
moře (obr. 2) jsou na pilíři odděleném od podlahy
umístěny gravimetry. Pro zajištění stálé teploty
v komoře je používán poloaktivní způsob klimatizace;
to znamená, že vzduch je jen tepelnými zdroji příslušně ohříván, ochlazování je pasívní. Teplota je
udržována s přesností 0,1-0,2 oe pomocí kontaktního
teploměru, který přes relé spíná teplovzdušné venti.
látory. Několik.ventilátorů
zajišťuje neustálou cirkulaci vzduchu. Relat:vní vlhkost vzduchu je při

2. Umístění a popis stanice
Slapová stanice je ve sklepní místnosti hlavní budovy
Geodetické observatoře Pecný. Observatoř byla založena v r. 1956 pro potřeby geodetické astronomie
[3]. Pecný se nazývá podle vrchu, na kterém leží. Je
vzdálena asi 1 km od obce Ondřej ov a přibližně 40
km jihovýchodně od Prahy. Zeměpisné souřadnice
stanice jsou ff! = 49,92 oN, A = 14,78 oE a nadmořská
výška je 534 m. V celosvětovém systému slapových
stanic má číslo 0930.
GO Pecný je pro činnost slapové stanice, která
měří vertikální složku slapů, vhodným místem.
Splňuje předně jednu ze základních podmínek, kterou
je omezení rušivých otřesů působených lidskou činností, je v klidném prostředí, vzdálena od větších
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měla dlouhou tradici [I]. Původně sloužily pro polní
měření, kde však byly časem nahrazeny gravimetry
lehčími a menšími. Gravimetry Askania se ale ukázaly
jako vhodné přístroje pro slapovlÍ. měření a výrobce
je později pro tento účel přizpůsoboval a vybavoval.
Zvláště vhodnými byly gravimetry typu Gs II s fotoelektr:ckým snímacím zařízením (schéma viz obr. 3),
které byly později překonány gravimetry typu Gs 15
s dokonalejším, kapacitním snímáním polohy vahadla.
V roce 1974 byla výroba těchto již výhradně slapových gravimetrů ukončena. Do současné doby se
však z mnoha důvodů od měření těmito přístroji
neupouští, ba naopak je snaha o jejich rekonstrukce
a zdokonalení. Jsou zatím jediným typem gravimetru
používaným v socialistických státech pro slapová
měření.

použití vysoušeče vzduchu c810ročně menšl než 60 %'
Stálost dodávky elektrické energ'e je j;štěna pomocí
akumulátorů a měniče napětí. Příslušná napětí jsou
stabilizována.

31
30
29
lB~-

Abychom mohli stanovit podmínky, za kterých je
nutno měřit, byly v r. 1969-1970 před započetím
registrace slapů podrobeny všechny přístroje laboratorním zkouškám [4]. K tomu posloužilo vybavení
gravimetrické laboratoře včetně termokomory. V prvním období, tj. v letech 1970-1974, byly slapové
variace tíže měřeny pomocí gravimetrů Gs II č. 131
a Gs II č. 201 [5]. V roce 1975 se konala na slapové
stanici Pecný společná mezinárodní srovnávací měření [6]. Účastnily se jich gravimetry ze SSSR, NDR,
MLR a ČSSR. Po roce 1976 pak byly slapové variace
tíže registrovány pomocí gravimetrů Gs II č. 131
(1976-1980), Gs 15 č. 228 (od r. 1975) a od r. 1983
i pomocí BN-26 (přestavěný Gs II č. 201). V současné
době jsou na stanici v provozu dvě slapové aparatury
s oběma posledně jmenovanými gravimetry.
Slapová stanice byla během let dvakrát rekonstruována (v r. 1973, 1980) a zařízení bylo průběžně
přizpůsobováno provozním požadavkům.

Jak je zřejmé, bylo dosud na slapové stanici měřeno
výhradně gravimetry Askania. Jsou to Grafovy torz ní
pérové gravimetry, jejichž výroba 11 firmy AskaQia

.2716~-

Obr. 3 Schéma gravirnetru Askania Gs 11
(1 - okulár, 5 - destička mikrometru s ryskou, 6 - matka
s přesným měřítkem, 7 . měřící pero, 9 - torzní hlava,
10 - pomocné pero pro přestavování rozsahu, 11-12 - cejchovací zařízení, 13 - tlumící zvon, 14 - aretační
páka, 16 - hmota gravimetru, 17 - vahadlo, 19 - závěs
vahadla, 21 - držák ložiska, 22 - pera pro teplotní
kompenzaci, 23 . pera gravimetru, 24 - tělesa pro kompenzaci vztlaku, 25 • zrcátko vahadla, 28 - odrazné zrcátko, 29 - ob.fektiv, 30 - diferenciální fotoelement, 32 í<rcátkový galvanornetr, 36 - stupnice galvanometru)
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Tab. 1
Hodnoty () a K pro čtyři hlavní slapové vlny získané zpracováním všech měření gravimetrů Gs 11 č. 131, Gs 15 č.
228 a BN 26. Pro porovnání jsou uvedeny výsledky komplexního zpracování všech měření na stanici Pecný v letech
1970-1977. (D - jednotková střední chyba z analýzy celodenních vln, SD - polodenních vln)

1<

Ó

Přistroj
Obdob!

01

K1

M2

Gs 11 č. 131

1,1499

1,1370

1,1852

1,1828

1,1486 1,1362
.:t4
±3

1,1848
±2

1,1506
±17

1,1404
±12

Komplex.zprac 1,1519
stanice PECNÝ
±U

1,1366
±5

52

1975 - 1984

BN 26
1983 - 1985

1<1

,

0,25°

O
M

SO

nm.s-2

2

52

1,06°

0,72°

40

24

1,1861,
2:4

-0,03° O 10° 1,03° O 30°
10,020 ±O; 01° ±0,01° ±0;02O

19

11

1,1890
±8

1,1880
±16

±g:~~;

O 12° O 89° -0,220 46
±0;060 ±0;04° :t0,08°

20

1,1847
±8

1,,1851
±7

-0,20° 0,00° O 74°
0,15°
±O, 11o :t0,02°±0:13° ±0,04o

1970 - 1980

Gs 15 č. 228

01

O 10°

1970 - 1977

Vlastnostmi, vybavením a hlavně pomocnou are·
mise akademií věd soc:alistických států pro planetární
gistrační aparaturou se jednotlivé přístroje používané.geofyz'kální
výzkum (KAPG). Společná měření na
na slapové stanici Pecný od sebe značně lišily. Nej- základních stanicích jednotlivých států umožnila odstarší z nich byl gravimetr Gs 11 č. 131, který v letech
halit někkré systemat:cké chyby používaných apara1958-1968 sloužil pro polní gravimetrická měření.
tur a pomohla zpřesnit hodnoty slapových parametrů.
Pro slapová měření byl používán v letech 1970 až Byla sjednocena technologie měření a byly sestaveny
1975 ve spojení s registračním galvanoměrem a fotoelektrickým zapisovačem. Galvanoměr byl velice
citlivý na změnu horizontace a byl značně nelineární.
Nelineární byl i zapisovač. Přes komplikovanou obsluhu a z dnešního hlediska archaické zařízení jBou
záznamy dobré a výsledky srovnatelné i s pozdějšími
měřeními (viz tab. 1). Od r. 1976 bylo registrováno
pomocí elektronického zesilovače signálu a kompen.
začního zapisovače.
Druhým gravimetrem podle stáří, který byl na stanici používán, byl Gs 11 č. 201. To byl již přístroj,
s kterým Se počítalo pro slapová měření, proto byl
výrobcem vybaven zařízením pro elektromagnetické
cejchování záznamu, elektronickým zesilovačem s'gnálu a kompenzačním zapisovačem.
Gravimetr i aparatura měly od počátku mnoho nepříjemných vlastností a závad (velký šum výstupního
signálu, velké tlumení aparatury, občasné poruchy ve
formě skoků na záznamu apod.). Proto byla uvítána
možnost přestavby přístroje na kapacitní snímání
signálu, která byla v roce 1981 provedena Bonatzem
a gravimetr nyní nese označení BN-26. Je umístěn
v tepelně a tlakově izolačním krytu.Signál je zaznamenáván kompenzačním zapisovačem. Od r. 1983 je gra·
vimetr opět v nepřetržitém provozu.
Dalším gravimetrcm, který dlouhodobě na slapové
stanici měřila měří, je Gs 15 č. 228 stavební fakulty
ČVUT. Je vybaven kapacitním snímačem polohy
vahadla, elektromagnetickým cejchovacím zařízením,
aktivním filtrem signálu a signál se registruje kompenzačním zapisovačem. (Ukázka slapového! záznamu je
na obr. 4.)
I

Pro činnost slapové stanice Pecný má velký význam
mezinárodní spolupráce uskutečňovaná v rámci Ko-
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Tab. 2
Hodnoty amplitudových faktorů
hlavních vln získané z měření gravimetrem Gs 11 Č. 131. Porovnání výsledků
měření, kde nebyly zaváděny opravy nelineární funkce mikrometru (A) a. výsledků, kde měření opraveno bylo
(B). (D - jednotková střední chyba. z analýzy celodenních vln, SD - polodenních vln)
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v mezinárodní spolupráci Metodické pokyny pro sla·
pová měření s gravimetry [7] (chystá se doplněné
druhé vydání), které jsou základem technologie mě·
ření i na stanici Pecný. Pro jednotnou analýzu dat
byla zřízena mezinárodní výpočetní laboratoř (při
Geofyzikálním ústavu BAV v Sofii). Je vydáván
bulletin "Study of the Earth Tides" věnovaný slapové problematice (vydává Geofyzikální ústav L.
Eotvo,Se v Budapešti). To vše má sloužit k dosažení
hlavního cíle mezinárodní spolupráce na gravimetric·
kých slapových měřeních vedené v rámci KAPG:
vybudování jednotné sítě gravimetrických slapových
stanic a určení regionálního průběhu slapových parametrů. Praktickým úkolem sítě je zajistit přesné
slapové opravy pro gravimetrická měření Geodetických služeb soc. států.
Sjednocením technologie slapových měření a vydáním "Metodických pokynů" byl položen základní
kámen mezinárodní spolupráoe. Avšak zatím nebyl
zcela uspokojivě vyřešen v mezinárodním měřítku
největší problém gravimetrickýoh slapových měření,
cejchování slapového záznamu, tj. určení hodnoty
1 mm na analogovém záznamu ve fyzikálních jednot.
kách zrychlení (m . S-2).

:t31

:t24

metrů, protože rozsahy slapových aparatur odpovídají
v průměru asi 1110 dílku měřicí stupnice, tj. 10 dílkům
mikrometru. Mnohonásobným cejchováním záznamů
bylo zjištěno, že mikrometry nepracují lineárně (hod.
noty měřítka záznamu se lišily až o 3 %). Protože
určení nelinearity mikrometru je obtížné a výsledky
naznačují, že se i časem v mezích I % mění, byla vy.
pracována metodika cejchování záznamu, při které
není mikrometr používán [10].
Touto metodou se u gravimetru Gs 15 č. 228 určuje
konstanta elektromagnetického cejchovacího zařízení.
Výsledky měření za období 5 let se liší pouze v mezích
0,4%. Dřívější výsledky byly v mezích 2,9 %. Běžné
cejchování záznamu se děje pomocí elektromagnetic.
kého cejchovacího zařízení. Podobně je tomu u gra.vi.
metru BN·26. Proměření nelinearity
mikrometru
a její eliminace ve starších měřeních pomohlo u gravi.
metru Gs II č. 131 zpřesnit výsledky měření za ob·
dobí 1970-1980 (viz tab. 2). Zlepšení metodiky cejchování slapového záznamu a vyloučení nelinearity
mikrometru se projevilo dobrou shodou výsledků
dlouhodobého měření uvedených tří gravimetrů na
GO Pecný (viz tab. I).

6. Technologie měření, cejchování záznamu
Otázce cejchování, vedle celé řady teohnologických
a přístrojových výzkumů, byla věnována na slapové
stanici Pecný velká pozornost. Nejprve byla vypraco·
vána metodika cejchování gravimetrů Askania včetně
prověření linearity měřicí stupnice a určení runové
chyby mikrometru [8]. Tímto způsobem pak byly
všechny používané gravimetry ocejchovány na čs.
gravimetrické šířkové základně. Metoda absolutního
cejchování nakláněním gravimetru, pro kterou byla ve
VÚGTK vyvinuta nakláněcí aparatura [9] a která
byla úspěšná u jiných typů gravimetrů, se u gravimetrů Askania neosvědčila. Za základní metodu cej·
chování záznamu bylo na stanici Pecný zvol~no cejchování měřicím šroubem gravimetru, jehož stupnice
byla ocejchována na gravimetrické základně. Přttom
byly používány a hrály velkou roli mikrometry gravi.

Zpracování naměřeného materiálu počíná odečtením
hodinových ordinát a vyhodnocením oejchování zá.
znamu. Na počítači (EC 1040 Astronomického ústavu
ČSAV v Ondřejově) jsou vypočteny a odstraněny
skoky v záznamu, ordináty jsou převedeny na jednotky zrychlení a podrobeny testu na hrubé chyby. Dále
je provedena předběžná analýza pomocí Venedikovovy
metody M 65 [II]. Je používán úplný rozvoj slapového
potenciálu Cartwright - Tayler - Eddenová (505
vln), teoretické slapy jsou vztaženy k zemskému elipsoidu podle vzorců Skalského [12]. Při slapové analýze
jsou z naměřených slapových změn vyděleny vlny
s periodou celodenní, polodenní, třetino denní a vlny
dlouhoperiodické. Pro praktickou potřebu je používá.
no různé další dělení slapových vln do skupin podle
délky měření. Dále jsou vypočtena residua, tj. rozdíl
mezi teoretickými hodnotami slapových Variací a mě·
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řenými ordinátami. Konečná slapová analýza je prováděna v Mezinárodní výpočetní laboratoři v Sofii
podle Venedikovovy metody M 74, která je v KAPG
závazná. Výsledkem slapové analýzy jsou slapové
parametry ~ a K pro jednotlivé slapové vlny. Gravimetrický faktor CJ je poměr měřené a teoretické amplitudy slapové vlny, slapové zpoždění K je rozdH její
měřené a teoretické fáze.

Po celou dobu měření jsou prováděny průběžně dHčí
předběžné slapové analýzy, které však slouží jen pro
posouzení kvality měřeni.
V r. 1978 byla komplexně zpracována všechna slapová měřeni na stanici Pecný za období 1970-1977
[13]. S ohledem na prokázané systematické chyby
byla data transformována podle [14] do jednotného
systému, definovaného na základě mezinárodních
srovnávacích měření [6]. U celodenních, polodenních
a třetinodenních vln bylo dosaženo přesnosti potřebné
pro určení slapových oprav gravimetrických měření
s přesností 1 . 10-8 m . S-I.
V r. 1984 byla nově zpracována všechna data z měření gravimetrem Gs 15 č. 228 na stanici Pecný [15].
Naměřené ordináty byly zpracovány s jednotnou
hodnotou koeficientu elektromagnetického cejchovacího zařízení, která byla určena použitím nové technologie cejchování záznamu měřicím šroubem. Výsledky
jsou v tabulce 3. Tyto nové hodnoty parametrů slapových vln pokládáme v současné době za nejreprezentativnější charakteristiky slapových variací pro sta-

Tab, 3

Hodnoty amplitudových faktorů a a fázových zpoždění
K, získané z měření gravimetrem Gs 15 Č. 228 v letech
1975-1984
d/mo

Vlna

K/mK

Vlna

Cf/ma

"X/ml(.

1,96·

1,1524
<: 115

,-0,22 °
-:0,57°

~2

1,1896
:t264

± 1,28°

Ql

1,1525
:!:22

-0,28°
.t0,11°

2N2

1,1586
:!: 78

O 850
íO;38°

(h

1,1529
±a8

-0,32 °
±0,59°

1J.2

1,1695
±66

1 59·
±0;32°

01

1,118~

-0,03°
±0,02°

N2

1,1781
~:!: 10

1 43°
:!:0;05°

Ml

1,1391
±41

O 45·
±0;200

i

V2

1,1952
:!:53

1 74·
±0;250

'1(1

1,1683
:!:134

-0,04·
.tO,64°

!

M2

1,1848
. ::!:2

1 03
±O:Ol°

1, í508
t8

O 10°
.tO'04°

I

L2

1,1554
±56

-O 16°
±0:27 •.

0,8493
±426

-5,58°
±3,22°

T2

1,1474
±68

-0,29°
±O,34°

K1

1,1362
t3

O 10°
±O~Ol°

52

1,1861
:!:'4

O 30°
±O'02°

'1'1

1,2753
±330

!i:~~:

K2

1,1813
.t17

O 42°
±O'08°

'Pl

1,1514
:!:170

-0,38·
:!:o,85°

"12

1,1272
:!:283

-1,79"
,U,44°

Jl

1,1542
± 45

-0,20·
±O,22°

2K2

1,3087
±965

3 53·
+4:23"

001

1,1565
;!:89

_0,08°
.t0,44°

M3

1,0775
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-0,22°
±0,540

1,1509
:!:458

2 25 °
±2; 78°
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nici Pecný. Jejich ověření co do vyloučení systematických chyb poskytují výsledky zpracování všech
měření grav;metrem Gs 11 č. 131 za období 1970 až
1980 a gravimetrem BN-26 za období 1983-1985.
Porovnání hodnot amplitudových faktorů ~ a fázových posunů K pro čtyři hlavní slapové vlny je v tab.1.
Přesnost jednotlivých gravimetrů je možné porovnat
podle jednotkových středních chyb v pásmu celodenních vln (D) a polodenních vln (SD), jak jsou uvedeny
v tab. 1. Shoda výsledků všech tří gravimetrů je velmi
dobrá, zejména u obou dlouhých řad měření (Gs 15 č.
228 a Gs 11 č. 131). Rozdíly v hodnotách faktorů CJ,
které u gravimetrických slapových měření činívají
1 až 3 % (viz např. [16, 17]), jsou zde vesměs menší
než 0,5 %. Tuto dobrou shodu je třeba přičíst zdokonalené metodice cejchování záznamu.
Významným výsledkem slapových měření na stanici
Pecný gravimetrem Gs 15 č. 228 je odvození parametrů dlouhoperiodické vlny Mj [15].

Na slapové stanici Pecný byly získány poměrně dlouhé
řady měření několika gravimetry s dobrou shodou
výsledků. Parametry slapových vln odvozené z těchto
měření dovolují určit slapové opravy gravimetrických
měření s přesností 1 . 10-8 m . S-2 a je možné je použít
pro celé území OSSR. Pro praktickou potřebu vydává
VÚGTK na základě těchto měření každoročně prognózu slapových variací [18] pro územi OSSR. (Od r.
1983 vydává VúGTK ve spolupráci s KAPG prognózy
i pro ostatní socialistické státy.) Úkol zajištění slapových oprav i pro vysoce přesná absolutní i relativní
měření je tedy dnes již prakticky splněn.
Dalším měřením je třeba ještě zpřesnit parametry
dlouhoperiodických vln a vyřešit otázku časových
změn slapových parametrů. Proto je nutné zabývat se
dále vlastnostmi přístrojů, technologií měření a metodou slapové analýzy. Ke zpřesnění měření může přispět také jeho automatizace. Svou činností a prohloubením mezinárodní spolupráce v rámci KAPG by
také měla stanice přispět ke zpřesnění reprezentativních hodnot slapových parametrů na území střední
a východní Evropy.
Úspěšná činnost slapové stanice Pecný byla možná
pouze díky spolupráci s řadou československých instituci. Největším přínosem byla spolupráce se stavební fakultou OVUT v Praze, která umístila od r. 1975 na
stanici svůj gravimetr Gs 15 č. 228. Velkou teoretickou
i praktickou pomoc poskytl Geofyzikální ústav OSAV,
který má dlouholetou tradici zejména v měřeni horizontální složky slapů. V začátcích činnosti byla rovněž velmi přínosnou spolupráce s Geodetickým ústavem v Praze, který poskytl podstatnou instrumentální
a personálhípmnoc.
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2. Technoll$gia tvorby TMM
Presnosť mapy patri medzi tie parametre mapového
diela, ktoré v rozhodujúcej miere vplývajú na hospo.
dárnosť tvorby mapy. Je v priamej vazbe s finančnými
a materiálovými nákladmi spojenými s tvorbou mapy.
Presnosť mapy v rozhodujúcej miere ovplyvňuje
úžitkové vlastnosti mapového diela a preto jej právom
patri osobitná pozornosť. Stanovená presnosť zásadne
ovplyvňuje v priebehu tvorby mapy používané technologické postupy, pristrojové vybavenie, zloženie
meračskej čaty, prácnosť mapovania, spotrebu časového fondu a i. stále intenzívnejšie využívanie technickej mapy mesta (TMM) rozmanitými odvetviami
národného hospodárstva si vynucuje detailnejšie
poznanie problematiky presnosti tohoto mapového
diela. I
..':

V súčasnosti sa v ČSSR spracúva TMM výlučne s použitím geodetických metód podrobného mapovania.
Je to zapríčinene tým, že TMM sa tvorí odvodením
polohopillného obsahu evidencie nehnuterností (EN)
z tých máR EN, ktorých presnosť vyhovuje potrebám
TMM (najčastejšie zvačšením z mierky (M) 1: 1000
do M = 1: 500) a priamym meranim zvyšného poloho.
pisného obsahu TMM (vrátane nadzemných a podzemných inžinierskych sietí) a výškopisu. Súčasťou priameho merania polohopisu je aj overenie prevzatého
a zvačšeného polohopisného obsahu mapy. V priestore,
kde technické parametre mapy EN nedosahujú požadované hodnoty grafického podkladu pre TMM,
sa tvorba TMM v ČSSR dočasne odkladá. Univerzálna
fotogrametrická metóda nenašla zatiaT v ČSSR uplat.
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nenie pri tvorbe TMM pre kombinovaný charakter
spracovania mapového diela (odvodenie aj priame
meranie). Je preukázané, že použitie fotogrametrie
na úplné vyhotovenie TMM je problematické v prípade súvislej a najma staršej zástavby, priemyselných
závodov a v pripade merania podzemných sietí vobec.
Rozhodujúco tu posobí velký rozsah domeriavania po
fotogrametrickom
vyhodnotení zapričinený velkým
počtom zakrytých prvkov polohopisu, a to najma dopravnými prostriedkami. Výlučné využitie geodetických metód u nás je sposobené aj našou špecifickou
situáciou - existenciou vhodných podkladových máp.
Podzemné vedenia niektorých lokalit a experimentálne aj kompletné mapové listy sú spracované už
v digitálnej forme a zobrazené automatickým kresliacim zariadením. Zatial ešte používatelia mapy nie sú
technicky vybavení na využívanie a aktualizáciu
TMM v digitálnej forme.

3. Presnosť TMM na územf Bratislavy
V Bratislave bola v rokoch 1971-1985 spracúvaná
TMM konštantnou technológiou [7], a teda aj jej
presnosť počas tohoto obdobia ostala nezmenená.
Presnosť mapy je definovaná presnosťou merania
zobrazených prvkov a presnosťou grafického zobrazovania. V pripade, ak ide o čiastočne odvodené mapy
(a to je práve pripad TMM), treba zvažovať aj presnosť mapového podkladu. Ak uvažujeme digitálnu
formu mapy získanú z priameho merania, tak presnosť
grafického zobrazovania nie je potrebné zohladňovať
(na rozdiel od digitálnej formy mapy získanej kartometricky v prípade straty povodných meračských
náčrtov). Z týchto úvah vynechávame výškopisnú
zložku mapy.
Presnosť merania prvkov obsahu mapy je daná
presnosťou v určení polohy bodov polohového bodového pola a presnosťou v určení polohy podrobných
bodov. Najvhodnejším kritériom presnosti určeni a
bodu je stredná súradnicová chyba m"'1l'
Presnosť grafického zobrazovania súvisí s technologickým postupom spracovania mapy. Pri jej analýze
treba uvažovať stratu presnosti sposobenú grafickou
konštrukciou obsahu mapy. Skúmanie presnosti grafického zobrazenia prebieha na dvoch úrovniach:
presnosť grafického zobrazeni a meračského originálu
mapy (tento je v prípade TMM na rozmerovo stálom
nosiči) a presnosť grafického zobrazeni a na odtlačku
mapy (treba zohladňovať stratu presnosti sposobenú
polygrafickým spracovaním). Ak je odtlačok na mapovom papieri, treba zohladňovať aj zmenu rozmeru
zapríčinenú zrážkou, respektíve roztiahnutím papiera;
ak je odtlačok na rozmerovo stálej podložke, tento
faktor netreba zohladňovať. Ako kritérium presnosti
grafického zobrazenia je zriedkavo použitá stredná
súradnicová chyba grafického zobrazenia bodu m~).
Pre potreby porovnávacích štúdií je vhodné urobiť
vo vačšine prípadov konverziu použitého kritéria
na túto strednú chybu.
Z rozboru technológie tvorby TMM je zrejmé, že
TMM netvori z hladiska genézy, a teda ani z hladiska
presnosti rovnorodý súbor podrobných bodov polohopisu. V nasledujúcej analýze bol tento súbor rozdelený
na jednotlivé podsúbory - kategórie a boli im priradené prislušné parametre presnosti:
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A) Polohopis mapovaný geodeticky s presnosťou stanovenou Smernicou technickohospodárskeho
mapovania (THM) [6].
Presnosť v určení polohy podrobných bodov polohopisu - stredná súradnicová chyba podla [6] pre M
1 : 1000 a 1 : 2000 extrapolovaná aj na mierku TMM
1 : 500 (z hladiska presnosti boli v týchto mierkach
použité rovnaké technologické postupy podrobného
merania):
m~) = 0,14 m.
(1)
Presnosť grafického zobrazovania v [6] nie je určená
hodnotou strednej súradnicovej chyby zobrazeného
podrobného bodu. Túto hodnotu možno odvodiť
z nasledujúcich dvoch kritérií presnosti: krajná odchýlka medzi. priamomeranou dlžkou medzi dvoma
bodmi a dlžkou vyrátanou zo súradnic a krajná odchýlka medzi priamomeranou dlžkou medzi dvoma
podrobnými bodmi a dlžkou odmeranou na meračskom origináli [2, str. 36-39]:

čo v mape MI:

500 predstavuje 0,05 m.

B) Podrobné body podzemných vedení (lomové body
osi vedeni a) zmerané v otvorenej rýhe pred zasypaním vedenia.
Niet dovodu, aby poloha podrobných bodov tejto kategórie bolaurčovaná
s inou presnosťou než poloha
podrobných bodov kategórie ~. Technológia podrobného merania, ktorá korešponduje s parametrami presnosti kategórie A, je praxou rešpektovaná a v plnom
rozsahu je aplikovaná aj pre podrobné body kategórie

B:
m~) = mW = 0,14 m.
Podobne aj pre kategóriu A stanovenú hodnotu
strednej súradnicovej chyby grafického zobrazenia
podrobného bodu na meračský originál vzťahom (2)
možno uplatniť aj pre podrobné body kategórie B

čo na mape M = 1 : 500 predstavuje 0,05 m.
C) Podrobné body podzemných vedení (lomové body
osi vedeni a) zmerané po predchádzajúcom vyhladaní elektromagnetickými hladačmi
Pri stanovení presnosti určenia polohy podrobných
bodov tejto kategórie treba zohladniť, že lomové body
osi vedeni a treba najprv vyhladať a potom následne
zmerať.
Nech je
m~)
stredná súradnicová chyba bodu osi podzemného vedeni a zmeraného po vyhladaní elektromagnetickým hladačom,
m~~) stredná súradnicová chyba vyhladania lomového bodu osi vedeni a elektromagnetickým
hladačom podzemných vedení,
stredná súradnicová chyba určeni a polohy
podrobného bodu polohopisu,
potom platí [2, str. 40-45]:
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Predpokladá sa, samozrejme, že vyhfadané vedenia
sú následne zmerané geodeticky s presnosťou pre
kategóriu A.
Dóležité je uvedomiť si charakteristický. príznak
metódy vyhl'adávania polohy podzemných vedení
elektromagnetickými
hfadačmi, a to jej variabilnú
spofahlivosť a presnosť (ovplyvnenie presnosti vefkým
počtom faktor civ, najma miestnymi podmienkami,
z ktorých hrá rozhodujúcu úlohu hTbka položenia vedenia pod zemou).
Priemernú hodnotu strednej chyby vyhfadaných
smerov jednotlivých podzemných vedení pre široký
sortiment v súčasnosti v strednej Európe používaných
špičkových elektromagnetických hfadačov určil Soltys
v [4]
0,08 m ~ m~) ~ 0,17 m.
(4)
Podla toho možno stanoviť v nadvaznosti
(1) a (3)
0,16 m ~ m~ ~ 0,22 m.

na vzťah
(5)

Súčasné špičkové hfadače umožňujú v praxi v dobrých
podmienkach vyhfadávanie osi vedeni a uloženého
v hfbke do cca 4 m. Sťažené podmienky. merania
zmenšujú hTbkový dosah prístroja na 2,5 m i menej.
Z praktických dóvodov bol rozdelený hfbkový dosah,
s ktorým korešponduje mf; vo vzťahu (5), na3 úseky
(do 0,8 m; od 0,8 m do 1,5 m a nad 1,5 m) a každému
úseku bola pridelená lineárnou interpoláciou jemu
príslušná priemerná hodnota podintervalu m~) zo
vzťahu (5). Hodnoty m~) sú uvedené v tabuTke 1.
Platnosť hodnoty strednej súradnicovej chyby grafického zobrazenia podrobného bodu na meračský ori.
ginál určenej pre kategóriu A vzťahom (2) možno rozšíriť aj na kategóriu C, a teda
m~) =0,1
čo v M

D) Časť polohopisnej kresby odvodenej do M = 1 : 500
z katastrálnej mapy (pozemkovej mapy EN ) v M-1 : 1000 spracovanej podla Inštrukcie A
Prenos fotomechanický. Obidve mapy, aj pozemková mapa v Ml: 1000, aj TMM vM 1 : 500, spracúvané na rozmerovo stálom médiu (papier nalepený na hliníkovej respektíve zinkovej doske). .
Inštrukciou A neboli kvantifikované
parametre
presnosti formou strednej súradnicovej chyby bodov
polohového bodového poTa a jednoznačne identifikovateTných podrobných bodov ani formou strednej
súradnicovej chyby grafického zobrazenia podrobného
bodu. Na vyhotovenie týchto máp bol i stanovené ale
kritériá presnosti čiastkových technologických úkonov v etape meračských prác a podobne aj v etape

Podrobné bodypodzemného vedenia zmeraného po vybladaní
elektromagnetickým
hladačom

I

pre mapy vyhotovené podfa [5] v M = 1 : 1000.
Je pochopiteTné, že fotomechanickým
zvacsením
z M = 1: 1000 na rozmerovo stálom médiu
podkladovej mapy do M = 1 : 500 tiež na rozmerovo
stálom médiu mapy (TMM) sa hodnota m~~) zvačšuje
(postup z menšieho do vačšieho), takže pre odvodenú
mapu do M = 1 : 500 bude stredná súradnicová chyba
grafického zobrazeni a podrobného bodu

mm,

= 1 : 500 predstavuje 0,05 m.

Druh vedenia

konštrukčno-výpočtových a zobrazovacích prác (napr.
stredná polohová chyba pevných bodov podrobného
polohového bodového poTa 1. triedy presnosti, max.
dTžky polygónových ťahov, zalomenie ťahov, krajná
uhlová a polohová odchýlka polygónových tahov
a ich rozdelenie, presnosť merania dTžok v polygónových ťahoch a v sieti meračských priamok, presnosť
a max. dTžky kolmíc pri ortogonálnej metóde podrobného mapovania, podobne v prípade polárnej metódy,
ďalej kritériá na hodnotenie zobrazenia podrobného
merania na rozmerovo stálom konštrukčnom origináli
porovnaním dfžok odmeraných na mape s držkami
priamo meranými alebo vyrátanými zo súradníc koncových bodov). Porovnaním parametrov presnosti
týchto čiastkových technologických úkonov uvedených v Inštrukcii A [5] s hodnotami analogických
parametrov stanovených v Smernici THM [6] možno
konštatovať zhodu týchto parametr ov takého stupňa,
ktorá nás oprávňuje vysloviť predpoklad

I

Hfbka vedenia

m(C)
"'11

0,16 m

do 0,8 m
od 0,8 m do 1,5 m
nad 1,5 m

0,19 m
0,22 m

Bude užitočné, ak sa uvedené hodnoty apriórne
strednej súradnicovej chyby jednoznačne identifiko
vatefného podrobného bodu m~) a grafického zobraze
nia podrobného bodu na meračský originál mapy
podfa Inštrukcie A [5] m~) pre M = 1 : 1000 v budúcnosti skonfrontujú s analogickými hodnotami aposteriórnych stredných súradnicových chýb získanými
vhodným experimentom z dostatočne vefkého súboru.
E) Pestrý sortiment podrobných bodov polohopisu
v TMM uzatvárajú lomové body podzemných
vedení s neoverenou polohou (zákres lomových
bodov prebratých z iného grafického podkladu
s úeovereným priebehom podzemného vedeni a)
Je to rozsahom neveTká kategória podrobných bodov.
Parametre presnosti tejto kategórie nemožno kvantifikovať. Napriek tomu ich zákres v TMM je opodstatnený, lebo aj informácia, že v predmetnom priestore
sa vóbeo naohádza nejaké vedenie, o ktorého priebehu
máme iba "veTmi nepresné" vedomosti, je cenná a dóležitá. Pre používanie mapy je podstatné, že zákres
takýchto vedení je svojou značkou odlíšený od zákresu podzemných vedení kategórie B a C. Podrobné body
kategórie E nebudú predmetom naši oh ďalších úvah.
Ak je pre každú kategóriu podrobných bodov polohopisu TMM kvantifikovaná. stredná súradnicová
chyba podrobného bodu m~, i = A, B, CaD,
tzv.
presnosť merania, stfpec 2 tab. 2, a tiež stredná súrad-

1986/208

Geodetický a kartografický ob.ur
rollník 32/74, llíslo 8/198&
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Označcnic katégoric
podrobných
bodov

m(OO)

'"

"" S

m

A

3

0,14

0,05

hlbka

do 0,8 m

hlbka

od 0,8 m do 1,5 m

0,19

0,05

-hlbka

4,

I

0,15

I

5
0,15

-- -- -0,15
0,15
0,14
0,05
-- -- -- -0,17
0,16
0,05
0,17
-- -- --

B

C

I

2

1

nad 1,5 m

0,22

D

0,05

--

0,14

E

0,10

0,20

-0,23

-0,17

0,20

-0,23

-0,17

nekvantitlkované

nicová chyba grafického zobrazovania podrobného
bodu na meračskom orig'náli m~), stIpec 3 tab. 2,
možno pre každú kategóriu stanoviť súhrnnú strednú
súradnicovú
chybu podrobného bodu zobrazeného
na meračskom origináli vychádzajúc zo zákona o hromadení stredných chýb:
(m~B)]2

= (m~]2

+ (m~)J2;

Tieto stredné súradnicové chyby m~B), súhrnné, pre
meračský originál sú tabuIkované v strpci 4 tab. 2.
Pri určovanÍ strednej súradnioovej chyby podrobného
bodu zobrazeného na výtlačku mapy treba zohfadňo·
vať úbytok presnosti sposobený polygrafickým spracovaním (m~S») a tiež rozmerovou nestálosťou (zrážkou roztiahnutím mapového papiera). Úbytok
presnosti sposobený rozmerovou nestálosťou mapového papiera je číselne postihnutefný, dá sa z karto.
metrických súradníc vylúčiť, a preto nie je ďalej uvažovaný. Proces polygrafického spracovania pozostávajúci z komplexu pracovných úkonov prináša so
sebou nepresnosť (závislosť, napr. od použitej reprodukčnej metódy výtlačku mapy, od jemnosti a jasnosti
čiar a i.), ktorú možno pre ofsetový výtlačok kvalifikovane odhadnúť hodnotou (v metroch)

m(PSl

xv

=

M_
20000 '

m.

Pre ofsetové výtlačky, ktoré predstavujú najčastejšiu
formu polygrafického spracovania TMM, možno po·
tom stanoviť súhrnnú strednú súradnicovú chybu
podrobného bodu zobrazeného na mape vychádzajúc
zo zákona o hromadení stredných chýb - strpec 5
tab. 2:

+ [m~)]2 + [m~S)]2.

Hodnoty v stipci 2, 4 a 5 tab. 2 dokumentujú dife·
rencovanú presnosť TMM v jednotlivých kategóriách
podrobných bodov. Hodnoty m~~ zo stIpca 2 tab. 2
predstavujú
stredné súradnicové chyby (presnosť
v určení polohy podrobných bodov meraním) nezaťaž9né nepresnosťou z grafického zobrazovania, t.j.
presnosť priamomeranej digitálnej TMM. Hodnoty
m~~Rlzo stIpca 4 predstavujú stredné súradnicové chyby
súhrnné (presnosť v určení polohy podrobných bodov
mapovania aj presnosť grafického zobrazenia podrobných bodov na kartografickom origináli) v prípade
grafickej TMM. Podobne hodnoty m~~O) zo strpca 5 tab.
2 predstavujú stredné súradnicové chyby súhrnné
podrobných bodov polohopisu TMM zobrazených na
ofsetovom výtlačku mapy po číselnom vylúčení ne·
presnosti z titulu rozmerovej zmeny mapového papiera (t.j. predstavujú aj vplyv nepresnosti určeni a
polohy podrobných bodov meraním, aj nepresnosti
grafického zobrazeni a podrobných bodov a aj nepres.
nosti polygrafického spracovania - ofsetovej tlače).
V tab. 2 po porovnaní stipca 4 a stipca 5 je potvrdená
už v minulosti preukázaná skutočnosť, že samotné
polygrafické spracovanie ofsetovou tlačou nepodstatne
ovplyvňuje presnosť podrobných bodov polohopisu - m~O) súhrnná.
Zároveň je potrebné si uvedomiť, že kategória A a D
je reprezentovaná
jednoznačne identifikovateInými
podrobnými bodmi a kategória B a C vo vačšine prípadov podrobnými bodmi jednoznačne neidentifiko·
vatefnými. Pri opakovanom vyhfadaní a zmeraní podrobného bodu kategórie B a C geodet pracuje vačšinou s iným podrobným bodom v závislosti od svojej
schopnosti generalizácie (lomové body priebehu pod.
zemného vedenia sú vačšinou nie vefmi ostré, takže iba
miesta napojenia prípojok a centricky lokalizované
povrchové znaky podzemného vedeni a slúžia ako
jednoznačne identifikovateIné body).
Pri hodnotení praktického použitia mapového diela
spracovaného v analógovej forme, t.j. iba v grafickej
forme (a to ako meračského originálu, tak aj ofsetového výtlačku mapy), treba zohl'adniť aj problematiku
získania súradníc podrobného bodu polohopisu (respektíve dIžky medzi dvoma bodmi) z mapy, čiže problematiku kartometrického odmeriavania. Parametre
presnosti kartometrického
odmeriavania adekvátne
použitej kartometrickej metóde sú predovšetkým závislé od kartometrických pomocok a prístrojov, ktoré
limitujú stupeň dosiahnuteInej presnosti. V praxi
najbežnejšie používané pomocky na kartometrické
odmeriavanie sú súpravy konštrukčných trojuholníkov
umožňujúce odmerať súradnice bodu s presnosťou- strednou súradnicovou chybou kartografického odmerania
m~O)

m1;S) = 0,025

209

= 0,1 mm.

V súčasnosti najvyššiu presnosť kartometrického
odmeriavania (snímania) dosahujú digitalizátory (t. j.
zariadenia umožňujúce prevod grafických informácií
do digitálneho tvaru so súčasným ukladaním výsledných údaj ov na mechanický nosič informácií). Čálek
[1, str. 41] empiricky stanovil na digitalizátore CODIMAT H·P firmy Contraves s rozlišovacou schopnosťou
v obidvoch osiach 0,01 mm presnosť kartometrického
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odmeriavania strednou
trického odmeriavania)
m~O)

polohovou chybou (kartome.

= 0,025

mm,

z čoho dostávame hodnotu strednej
chyby kartometrického odmeriavania
m~Ol

súradnicovej

= 0,018 mm,

čo v M = I: 500 reprezentuje hodnotu 0,009 m == 0,01 m.
KúdeIa [3, str. 132] stanovilstrednú polohovú chybu
z kartometrického odmerania podrobného bodu polohopisu na pravouhlom koordinátografe Zeiss s rozlišovacou schopnosťou 0,01 mm
m~Ol = 0,05 mm,
z čoho dostávame hodnotu strednej
chyby kartometrického odmeriavania
m~O)

= 0,035

súradnicovej

mm,

čo v M = I : 500 reprezentuje
hodnotu
0,0175
m == 0,02m.
Z praktických (ekonomických aj organizačných)
davodov nemožno digitalizátory používat na běžné
operatívne kartometrické úlohy v každodennej činnosti používania TMM. Tu aj naďalej, napriek svojim
relatívne horším parametrom presnosti sa budú používať na kartometrické odmeriavanie súpravy zobrazovacích trojuholníkov.

Je samozrejmé, že každý používateI tohoto mapového
diela by mal byť s uvedenými parametrami presnosti
podrobných bodov TMM oboznámený. Iba tak mažu
byť cenné vlastnosti mapového diela správne využité.
Daležité je uvedomiť si, že aplikácia uvedených parametrov presnosti predpokladá, aby používateI mapy
vedel, s bodom respektive s bodmi ktorej kategórie má
práve do činenia. Tento predpoklad je ale zriedkakedy
splnený. V prípade badov podzemnych vedení použí.
vateI mapy nemá informáciu o hrbke zasypaného vedenia na takej technickej úrovni ako sú informácie osamotnej polohe tohoto vedeni a a teda nevie exaktne
rozhodnúť do ktorej skupiny kategórie C má byť bod
zaradený. Maže iba predpokladať, že príslušný druh
vedenia je uložený v hIbke určenej technickou normou.
VyužiteInosť tohoto predpokladu je znížená, lebo aj
technické normy prešli určitým vývojom, používateI
TMM nemá. informáciu o veku vedeni a a takisto nemá

informácie o prípadnej dodatočnej navážke zeminy.
Podobne používateI TMM nevie, či bod podzemného
vedeni a patrí do kategórie B alebo do kategórie C,
keďže nie sú vzájomne odlíšené značkou. Takisto
v prípade klasických bodov polohopisu, t.j. bodov na
zemskom povrchu, používateI TMM nevie vždy bežne
rozhodnúť, či podrobný bod patrí do kategórie A alebo
do kategórie D. Opať iba predpokladá podIa charakteru zobrazeného objektu, či príslušný prvok polohopisu
bol zobrazený v podkladovej mape a znej prebratý do
TMM (kategória D), alebo bol domeraný pri tvorbe
TMM (kategória A, t. j. také prvky polohop:su, ktoré
boli pri tvorbe podkladovej mapy zgeneralizované,
a teda neboli zobrazené, ale mierka TMM ich vyžaduje
a ďalej také prvky polohopisu, ktoré nie sú obsahom
podkladovej mapy, ale sú obsahom TMM).
Napriek tomu, že v roku 1985 bol vydaný nový
Metodický návod na tvorbu TMM [8], ktorým bol
dovterajší Návod - TMM z roka 1971 [7] zrušený,
nestráca opodstatnenie
dokonalá potreba znalosti
týchto parametrov presnosti TMM vyhotovenej v období 1971-1985.
PodIa [7] spracované exempláre
TMM ostávajú v geodetickej praxi a ich lepšie poznanie zvýši stupeň ich použiteInosti.
LlTERATÚRA:
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SVŠT, 1976.
[4] SOLTYS, M.: Untersuohungarbeitenam
Einsatz der
elektromagnetisohen Suohgerate der unterirdischen
Leitungen [Symposium der Experten der geodati.
sohen Dienste sozialistischer Lander.] Warszawa
Institut fůr Geodasie und Kartographie 1974.
[5] Instrukoe A. Bratislava, Povereníotvo stavebníctva
1953.
[6] Smernica na techniokohospodárske mapovanie. Bra·
tislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1973.
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Chemické zpracování púvodních leteckých a kosmic.
kých snímkú a jejich kopií reprezentují spedické postupy s extrémními požadavky na standardizaci zpracovatelského režimu, jeho opakovatelnosti a respektování minimální ztráty obrazové informace. Současn('
je kladen důraz na ekonomickou efektivnost ponžiM
technologie. Technicko-ekonomické požadavky nplze
splnit s využitím jednoduchých fotolaboratorníeh zaÍ'Ízení typu vývojnic(·. Naopak vyžadují zabezpečení
zpracovatclského procesu využitím vyvolávacích zařízení, která v co největší míře stabilizují zpracova·
telské faktory, např'. udržování lázní na předepsané
teplotě, přesný časový sled operací, pravidelný pohyb
lázní, ale i ekonomické dávkování příslušnýchroztokt'1
a {'adu dalších náročných technických podmínek. Od
zpracovatelského zařízení se vyžaduje, allY bylo
snadno instalovatelné s malými nároky na prostorové umístění včetně extrémních požadavků na čistotu
prostředí. Má být snadno obsluhovatelné a universální
pro rúzné materiály a procesy. Vhodnými se ukázala
v tomto směru zpmcovatelská zařízení s rotačním zpil,.
sobem vyvolávání, nazývaná podle toho, že materiál
při vyvolávání rotuje. Velmi dobře se osvědčuje pro
účely dálkového průzkumu Země (DPZ) zařízení zn.
Colenta, výrobek firmy Agfa Gevaert, s jehož
principem a funkcí se seznámíme na typu AT 60.

2. Popis a funkce zařízení
Colenta 60 AT (obr. 1) je automatizované vyvolávací
zařízení s rotačním principem zpracování fotografického materiálu při jednorázovém použití chemických lázní. Ve vyvolávacím zařízení lze zpracovávat
černobílé i barcvné materiály - filmy a papíry - ph
určité teplotě a zvoleném pohybu materiálu. Materi[í.l
určený ke zpracování se upevňuje na speciální válcové
vložky (rotory), které rotují ve vaně s lázněmi.~Lázně
i voda na praní přitékají do vany postupně. Casový
sled procesu lze velmi rychle naprogramovat, a to pomocí točítkových spínačú. Nastavený program lze
po ukončení procesu velmi snadno změnit za ji
a naopak se k některému púvodn(l už\tému vmed. (\,lé
zaHzení jP snadno ovlada,telné.Kryt pI-ístroj(' .k vyroben z pevného a nárazuvzdorného mat':riálu. Malá
hmotnost celého zaHzení dovoluje jeho umístění na
stúl a uvedení do provozu vi'mde tam, kde jl' jedno.
f(~zová zásuvka, příyo(l vody a kanalizační odpad.
V prostřední části je zabudována po]oyálcovIl, vana
a nad ní je sada zásobníkú na lázně. V prostoru mezi
kryt.em a vanou je yod[l" která vytvái'í vodní plášť.
Voda y plášti je tempel'ována (v rozmezí teploty pN.
tokové vody až do t,eploty 45 oe) a stálost teploty ji'
udržována termostatem. V temperovací jednotce je
urnbtěno mísidlo, které zabezpečuje neustálé promí
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duí.v,í.ní vody v plášti. Z vodního pláště se odebírá
potř'ehná voda k praní a namísto ní přitékající voda
z vodovodu se hned temperuje. Přítok do vodního
phí,ště uzavírá magnetický ventil na impuls elektricky
ovládaného plováku. Ve středu vany je odtoková
zát,ka, jejíž otvírání a uzavírání je programově řízeno.
l\Iúže však být ovládána i ručně z obslužného panelu.
Po stranách na bočnicích vany jsou přepadové otvory.
Do vany se vkládají speciální vložky, na které se
uprvľlUje za tmy nebo neaktinického osvětlení fotografický materiál určený ke zpracování. Typy vložek
se volí podle druhu fotografického materiálu, jeho počtu a rozměrů. Po upevnění materiálu a vložení do vany
Sp víko sklopí, prostor se tím uzavře a zařízeni je
možno obsluhovat již při běžném osvětlení místnosti.
Nad hořejší částí vany je umístěno 6 zásobníků lázní,
z nichž každý může být naplněn až třemi litry roztoku.
Množství náplně ve vaně se řídí počtem a velikostí
právě vyvolávaných papírů nebo filmů. Pro jednotlivé
vložky je udáváno minimální množství lázní, které je
Ueba vzít, aby vůbec došlo k procesu zpracování a materiál se pohyboval v lázních.
V pHpadě, že zpracovávaný materiál je menšího
formátu a nezabírá celou šíři vany, lze prostor rozdělit na menší úseky pomocí pružných mezistěn, které
se zasunují do podélných drážek na boku vany. Je
výhodné, jsou-li lázně nality do zásobníků jako předtemperované a na příslušné teplotě udržovány již vod.
ním pláštěm. Teplotu lázní sleduje teploměr, který je
vložen do prvního zásobníku. Zásobníky jsou propojeny s vanou průtokovým systémem. Odtok lázní ze zásobníků obstarávají magnetické ventily, které jsou
programově řízeny, ale mohou být obsluhovány i ručně. Zařízení může také být vybaveno zásobníky
(u ~O litrů), které se nacházejí ve skříni pod vanou.
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Roztoky z těchto zásobníků jsou přečerpávány do ho.
řejších zásobníků pomocí ponorných čerpadel. Ve víku
vyvolávacího zařízení je zabudována zářivka, která
může být v činnosti, probíhá-li programově řízený
vyvolávací proces. Světelný zdroj nelze ovládat
ručně.
Po pravé straně v úrovni víka se nachází obslužný
panel, kde je umístěn hlavní spínač a další ovládací
prvky, zejména
- regulační točítka pro nastavení požadované teploty
vodní lázně v rozmezí teploty přítokové vody až do
teploty 45°C s přesností ±O,l °C,
- spínač pro elektrické ovládání ventilu přítoku
vody,
- spínač pro ruční ovládání uzávěru odtoku z vany,
- spínač jednosměrného nebo vratného pohybu vložek ve vaně, tj. pohybu materiálu v lázních,
- spínač pro možné osvětlení materiálu v průběhu
druhého praní,
- spínač pro START a STOP průběhu procesu.
Vlastní programovací jednotka pro časový průběh
procesu se nachází v dolení části obslužného panelu
a sestává ze dvou řad časových spínačů pro lázně
a praní a šesti kontrolních žárovek. Časové spínače
jsou ve tvaru kruhových točítek. V horní řadě jsou
pro nastavení vypouštění lázní, v dolení pro nastavení
doby praní. Spínače pro lázně i praní jsou v zásadě
minutové, a to v pravidelném intervalu 1 až 9 minut
a dále pro 10, 12 a 15 minut. Časové řízení napouštění
prvních třech lázní je zpřesněno tak, že k minutovému
spínači je přiřazen další, který umožňuje nastavovat
15 sekundové intervaly.
Příslušnými spínači se naprogramuje časová řada
průběhu zpracovatelského procesu, tj. napouštění a vypoúŠtění lázní i délka doby praní. Potom již stačí
stisknout spínač START a dochází k realizaci zpracovatelského procesu. Průběh procesu lze sledovat podle
rozsvěcování kontrolek. Po ukončení procesu zazní
zvukové znamení, které vyřadí z činnosti spínač STOP.
Spínač STOP se nesmí použít v průběhu procesu,
neboť dochází ke smazání programu a není již možno
ve zpracovatelském procesu pokračovat.
V případě, že proces vyvolání v první lázni má probíhat déle, než je maximálně nastavitelná doba 15
min 45 s, uspořádá se časový režim následovně: Např.
má být vyvoláváno 20 minut. Na obslužném panelu se
nastaví doba 15 minut. Proces se odstartuje, přičemž
se současně sepne, nebo nastaví laboratorní časoměřič
(např. stopky) na dobu 5 minut. Jakmile na časoměřiči uběhne doba 5 min, zastaví se proces na panelu
spínačem STOP. V zápětí se sepne spínač START, při
kterém již uběhne doba celých 15 minut. Celková
doba prvního vyvolání tedy činí 5
15 minut.
r:
Jinou alternativou je vyvolávání barevných papírů.
Za účelem rovnoměrného vyvolávání se doporučuje,
aby papíry byly předsmáčeny asi po dobu 1,5 minuty.
Sled procesu se uspořádá tak, že zásobník č. 1 se naplní potřebným smáčedlem, ostatní zásobníky se naplní lázněmi v pořadí, jak po sobě následují.
Důležitou součástí zařízení jsou válcové vložky
(obr. 2), na které se upevňuje zpracovávaný materiál.
Vložky jsou uzpůsobeny pro uchycení různých druhů
materiálů o patřičných velikostech a provedení. Vy-
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rábějí se ve tvaru segmentů nebo ramének. Segmentové vložky mají dvojí provedení, a to buď segmenty
vytvářejí jakýsi plášť, tzv. "návazné segmenty", nebo
se vzájemně překrývají jako střešní tašky, tzv. "překryvné segmenty". Návazné segmenty se používají
ke zpracování filmů a papírů určitých rozměrů. Materiál se upevňuje pomocí pružin na vnitřní stranu segmentů, přičemž vrstva je přivrácena směrem k ose.
Směr otáčení může být jednosměrný i vratný. Překryvné segmenty slouží k upevňování materiálu na
vnější straně, přičemž citlivá vrstva směřuje k pra.
covníkovi. Vložky s překryvnými segmenty mají větší
kapaoitu, ale nelze na nich dost dobře vyvolávat
velkoformátové filmy. Materiálem upevněným na
překryvných segmentech se může otáčet pouze jednosměrně. Pro zpracování svitkových filmů a filmových
pásů včetně zkušebních proužků slouží vložky, které
jsou zhotoveny ve tvaru paprskovitě uspořádaných
ramének. Raménka vytvářejí podpěrky pro vyvolávaný materiál a umožňují lázním přístup k oběma
stranám. Pás filmu se obtáčí přes raménka, aby na ně
lehce dosedal, přitom však byl napnut, neboť by se
mohl při vyvolávání sesmeknout. Citlivá vrstva směřuje k pracovníkovi. Materiál může být vyvoláván
jednosměrně i vratně.
Vyvolávací zařízení typu Colenta se dodávají v několika provedeních s různou zpracovatelskou šíří.
Princ'piálně shodným je výrobek Metorette. Odlišně
je řešeno programování procesu u výrobku Mafina.
Program řídí děrná páska (štítek). Řízení procesu
tímto způsobem má výhodu při profesionálním zpra·
covávání několika druhů materiálů. Není výhodné při
různých časových úpravách sledu operací, laboratorních a experimentálních pracích.

Důležitým ukazatelem je spolehlivost zařízení, s jakou
přesností je sto reprodukovat jistý technologický postup, aniž by docházelo k proměnlivým hodnotám
určitého parametru na finálním produktu. Zpravidla
na prvním místě za rozhodující parametr na vyvolaném filmu nebo fotografické kopii pokládáme optickou
hustotu a sledujeme, zda dochází při stejných zpracovatelských podmínkách k její shodě a opakovatelnosti.
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o spolehlivosti zařízení ve smyslu opakovatelnosti a
shody dosahovaných výsledků je třeba se přesvědčit
experimentem. K tomu účelu budeme zpracovávat
naexponované senzitometrické klíny, jejichž osvit byl
proveden senzitometrem nebo takovým zařízením,
které zaručuje přesné dávkování světelných kvant.
V provozních podmínkách je možno nakopírovat při
jt)diném osvitu široký pás stupňového klínu a ten
P6tom rozřezat na proužky. V každém případě dbáme,
aby senzitometrické klíny jistého druhu filmu byly
naprosto osvitově shodné. Pokud možno zhotovujeme
klíny s větším počtem stupňů - např. 16 - neboť
získáme spolehLvější a úplnější číselnou informaci.
Současně použijeme nejméně tří druhů citlivých materiálů a to měkce (G < 1), normálně (G = 1) a tvrdě
(G> 1) pracujících.
Zkouška rovnoměrnosti zpracJvání. Osvitnuté klíny
upevňujeme v sadách po třech kusech na válcovou
vložku, a to po jednom klínu uprostřed a po jednom
na okrajích. Jednotlivé sady vyvoláváme ve stanovené
posloupnosti vyvolávacích dob - např. 4, 6, 8, 10,
12, 16 a 20 minut. Na vyvolaných klínech proměříme
po sadách opt;cké hustoty jednotlivých stupňů.
Optické hustoty uvnitř sad musí být shodné nebo
téměř shodné a mohou se lišit v hranicích přesnosti
denzitometru. (U průchodného denzitometru zn. TRD
4 udává výrobce Meopta, n. p., hodnotu D 0,02, resp.
0,04.) Shodné hodnoty vypovídají o tom, že vyvolání
je v celé šíři vyvolávacího zařízení (vložky) rovnoměrné. V takovém případě označíme zařízení za vyhovující. Zkoušku opakujeme po opravách zařízení nebo
jednou za půl roku.
Zkouška spolehlivosti v opakovatelnosti procpsu. Za tím
účelem budeme vyvolávat senzitometrické kUny v po-

sloupnosti vyvolávacích dob (obdobných pro získání
funkční závislosti doby vyvolávání a strmosti) při současném vícenásobném opakování úkonu. Pro každou
vyvolávací dobu obdržíme vícero sad klínů, jejichž
denzity proměříme. Číselné údaje ze souboru měření
vyhodnotíme
matematicko-statistickým
výpočtem
aritmetického průměru x, rozptylu S2 a směrodatné
odchylky s denzit korespondujících polí senzitometrického klínu
I n
x* = - 2: Xi (= hypotetický průměrný klín),

n

kde n

= počet klínů pro určitou vyvolávací dobu
I

S2

i=l

=-

n

II

2: (Xi-

X*)2, resp.

i=l

s

S2

I

n

n

i=l

= - 2: xi - X*2

= VSi.

Příslušné výsledky tabelárně uspořádáme a graficky
zobrazíme senzitometrické charakteristiky hypotetických průměrných klínů pro jednotlivé doby vyvolávání, tj. funkční závislost gama x čas.
Směrodatné odchylky representují míru spolehlivosti optických hustot v určitých místech senzitometrických charakteristik získaných při různých vyvolávacích dobách. Na základě jejich velikosti posuzujeme spolehlivost zařízení při vyvolávání fotografických materiálů DPZ a tím i přesnost dosažených
hustot.
Pro ilustraci v tab. I uvedeme směrodatné odchylky 8, které byly vyšetřeny na 16ti stupních zčernání
exaktně osvitnutých a vícekrát stejným způsobem
zpracovaných senzitometrických klínů. Pro experiment byly vzaty tři druhy tónových materiálů a to
Agfa-Gevaert N 33p, ORWO FP 2 a ORWO FP 3.
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K vyvolání bylo použito dvou vývojek ORWO A 03
a A 71. Vyvolávací doby byly zvoleny jako běžné
(5 a 6 min), prodloužené (13 a 15 min) a extrémně
dlouhá (24 min). Zpracovatelský úkon vyvolání byl
v některém případě opakován více než dvakrát.
Senzitometrické klíny byly naexponovány senzito·
metrem Výzkumného ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky v Praze (VÚZORT). Osvit klínú
i:wnzitomet,rem byl zárukou osvitové shodnosti klínů
ve všech 16ti stupních. Hustoty na klínech byly změřeny digitálním prúchodným denzitometrem Meopta
TRD4.
V tabulce jsou uvedeny hustoty "průměrného
klínu" Do;' tak, jak byly získány výpočtem z reál.
ných hodnot vyvolaných klínú. Směrodatné odchylky
jsou pak uvedeny ve vztahu k těmto průměrným hodnotám a jsou prakticky odrazem spolehlivosti průběhu
senzitometrické charakteristiky.
Jednou zjištěné směrodatné odchylky nemusí být
stále platné. V průběhu zpracovatelského procesu se
může nepříznivě projevit vliv velkého rozdílu teploty
pHtokové vody a teploty lázní. Zvláště je to možné
ph velké spotřebě prací vody, která je odčerpávána
z vodního pláště a na její místo přitéká studená voda

ze sítě. Voda v plášt~ má nižší teplotu, která se sdílí
lázním do doby opětného vytemperování. Výhodné
by bylo, aby si uživatel upravil přítok ovou vodu pouze
o 2 až 4 oe nižší, než je předepsaná teplota lázní.
V případč opětného používání lázní, spec. vývojky,
je třeba upozornit na, ncpr'íznivý faktor okysličování,
neboť rotující materiál \r.vnášívývojku celou plochou
na vzduch.

ROZVOJ PRACOVNEJ
A SOCIALISTICKÉHO

Náročnosť rezortných úloh a podiel nášho podniku na
ioh splnení ,zdóraznil na aktíve vo svojom vystúpení
predseda SUGK Ing. Ondrej Miohalko
(obr. 1). Vyzdviho1 obctavé úsilie praolwníkov celého rezortu pri
plnení úlohy buc10vania a obnovy mapového fondu,
zabezpečovaní
údržby evidencie nehnuteIností
a pri
rozvoji služieb najma pre obyvateIstvo.
Na dobrých
výsledkooh výrazný podiel mali progresívne faktory
rastu produktivity
pnicc ako komplexná socialistioká

INICIATívy
SÚŤAŽENIA

Červená zástava predsedu SÚGK
a Predsedníctva
SVOZ Geodézii,
n.p., Žilina

Zpracování fotografic1;:ýchmateriálů DPZ v rotačních
vyvolávacích zařízeních umožňuje ř'ízení zpracovatelského postupu a dosaž'~ní požadovaných senzitometrických parametrú finálních produktů. V zařízení
mohou být aplikovány rúzd postupy, přičemž je zanIčena opakovatelnost vÝ31edků v experimentálně
vyšctřených tolerancí ch.

Lektoroval:
Ing. Milan Veceřa, CSc.,
VÚZORT, Praha

Za účasti predsodu Slovenského úradu gcoclézie a kartografie (SÚGK) Ing.Ondreja
Michalku,
predsedníčky
Slovenského výboru Odborového zvazu (SVOZ) pracovníkov štátnych orgánov, peřlažníctva a zahraničnéllO
obchodu JU Dr. Anny Kapušřláko
vej, tajornníka KV
KSS a člena Prodsedníctva
(P) KV KSS Ing. Igora
Bellu, tajornníka OV KSS a člena P-OV KSS .JUDr.
Eduarda
Šošku
a ďalších hostí sa 24. apríla 1986
uskutočnil
v Domo kulťúry ROH v Žiline slávnostný
aktív,
na ktororn
zástupcov~a
politioko-hospod!irskeJlO vedenia Geo dézie, n. p., Zqina
prevzali putovnú Cerven ú zástavu
predsedu SUGK
a prodsedníctva SVOZ za najlepšie výsledky, dosiahnuté
v sooialis~ickom súťaženÍ hospodárskych
organizácií
rozortu SUGK za rok I \J85.
Úlohy poslodného
roka siedrnej paťročn ice boli
úspešno splnené v ce!om rezorte. O to vačšia bola radosť celého nášho pracovného kolektívu, keď srne sa
dozvedeli, že z rczortných
hospodárskyoh
organizácií
s vcImi úspošným zavl'šením hospodárskyob výsledkov.
bol to práve náš podnik, ktorý v rámci sooialistiského
súťaženia spomínaných or~anizácií bol ocenený Cervenou zástavou predsedu SUGK a predsedníotva
SVOZ.
Vážime si toto ooonenie aj preto, že rok 1985 Ra zapísal
do histórie nášho podniku aj ako rok úspešnóho zavÍ'špnia
siedmej paťročnice.
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Obr. 1 Predseda SÚGK Ing. O.. lJilichalko
pri sláv'YWstnom preja'IJe
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racionalizácia, vynálezcovské a zlepšovatefské hnutie
a urýchfovanie zavádzania výsledkov vedy a výskumu
do praxe.
Náročná, tvorivá a aktívna atmosféra, podnocovaná
rozvojom iniciatívy pracujúcich a socialistického súťaženia a najma uvedomelá účasť pracujúcich na riadení
podniku sú komponenty, bez ktorých v dnošnom socialistickom fpJločenstve je intenzívny rozvoj podnikovoj
ekonomiky a celého národného hospodárstva nemyslitefný, uviEdla JUDr. Anna Kapusi'lákovli,
predsednička SVOZ pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu.
Pri príležitosq
prepožičania
Červenej
zástavy
predsedu SUGK a P-SVOZ (obr. 2) z rúk
Ing. Igora BeHu, tajomníka KV KSS a člena P-KV
KSS, p~revzal Ing. Rudolf Šandrik,
riaditef Geodézie,
n. p., Zilina Pamatnú
medailu
k 40. výročiu vyvrcholenia národnooslobodzovacieho
boja československého fudu a oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou, udelenú Geodézii, n. p., Žilina straníckymi a štátnymi or~;ánmi kraja. Poďakovanie straníckych orgánov
okresu Zilina za dobré výsledky v rezortnom socialistickom súťažení predniesol tajomník OV KSS a člen
P,OV KSS JUDr. Edua~ Š oška. Za rezortné organizácie v priebehu aktívu výstúpil Ing. Pavol Kmeťko,
riaditeI Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava. Srdečné
zdravice predniesli aj zástupcovia družobných geodetických organizácií z M:CRa P:CR, a to dr. Gebry János,
riaditeI Budapeštianskeho geodetického a mapovacieho
podniku a Mgr inž. Adam Koncewicz,
riaditeI Oblastného geodeticko.kartografického
podniku v Krakove.
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lych pracovníkov, 30 pracovných kolcktívov a 26 brigád
socialistickej prácc (BSP). O dobré výsledky v rámci
rozvoj a pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia
sn pričinili aj jednotlivci a kolektívy súťažiacc o titul
Priekopník siedmej piiťročnice. Motivujúco posobili liŽ
tradičné formy súťaženia v rámci podniku orientované
najma na prekračovanie
plánovaných
úloh, rozvoj
:depšovatefského hnutia, zvyšovanie úrovne hnutia
BSP, dosiahnutie vyššej estctickej a funkčnej úl'ovno
pracovného prostredia a na ďnlšie oblasti.
Získané ocenenie práce podniku bude celý pracovný
lmlektív inšpirovať k novej aktivite a k ešte viičšiemu
úsiliu pri plnení plánovaných úloh 8. paťročn.ice. Celý
pracovný kolektív si uvedQmuje význam záverečnýeh
slov prejav!! Ing. Rudolfa Sandrika,
riaditefa Geodézie, n. p., Zilina, na slávnostnom aktíve: "Zodpovedná
práca je vstupenkou každého do riadenia, kritiky
i riešenia. Práca sa nám bude vtedy lepšie darif., keď
sa všetci staneme subjektmi procesov, v ktorých posobime".
Ing. Mária BrorIňanová,
GeorIézia, n. p., Žilina

Rekreačné stroc1iskoAgl'ost,[J,Vu
"Stuclni6ka" v Námestove (okres Dolný Kubín) bolo 16. 4. I n86 miestolll stretnutia čelnýeh predsta,:itefov Slovenského úradu geodézie a kartografie (SUGK), funkeionárov politických
a štátnyeh orgánov kraja a okresu s praeovníkmi stredoslovenskej krajskej správy geodézie a kartografie
(KSGK).
Kolektívu
KSGK v Banskej Bystrici za nejlepšie
výsledky
v celorczortnej
socialistickej súťaži rozpočtových a príspevkovej organizácie bolo na slávnostno~ aktíve udelené
Cestné
uznanie
predsedu
SUGK a Predsedníctva
(P) Slovenského
výboru Odborového
zvazu (SVOZ) pracovníkov
štátnych
orgánov,
peňažníctva
a zahraničného
o~chodu
(obr. I). V slávnostnom prejave predseda
SUGK Ing. Ondrej Michalko
zhodnotil výsledky re·
zortu v 7. paťročnici i v roku 1985 a zvýraznil dosiahnu-

Obr. 2 Riaditel Geodézie, n. p., Žilina Ing. R. Šandrik
preberá Červenú zástavu z rúk predsedu SÚGK Ing. O.
Michalhu
Celopodnikový socialistický závazok na rok 1985,
orientovaný na prekročenie objemu upravených vlastných výkonov, vo výške I 090 tisíc Kčs podnik splnil
a prekročil vo výške 1495 tisíc Kčs. Uplatňovaním
hospodárnosti
vo všetkých
oblasti ach sa podarilo
znížiť celkové náklady na 1,- Kčs upravených výkonov a prijatý závazok ušetriť 75 tisíc Kčs splniť ušetrením 363 tisíc Kčs. Pozitívne boli aj výsledky plnenia
celopodnikového
socialistického závazku v oblasti
masovopolitickej a verejnoprospešnej práce pri zlepšovaní pracovných podmienok a pomoci NV a JRD.
Celkove bol celopodnikový socialistický závazok, prijatý v hodnote I 372 tisíc Kčs, splnený v hodnote
2 166,2 tisíc Kčs.
Do rozvoj a pracovnej iniciatívy a roznych foriem
socialistického súťaženia bolo v podniku v roku 1985
zapojených 584 pracovníkov, t.j. 72,6 % z počtu stá·

Obr. 1 Pruls(da SÚGK Ing. O. Michallco odovzdáva
Čestné uznanie riaditelovi KSGK v Banskej Bystrici
Ing. M. MeUanovi a predsedovi ZV ROH Ing. ,M.
Krnáčovi
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té úspechy a podiel pracovníkov KSGK na nich. Vyjadril prcsvedčcnie, že úlohy, ktoré sú pred orgánmi
geodézie a kartografic v 8. piifročnici, budú plnené s ešte
viičšou náročnosťou.
S pozdravným prejavom vystúpil aj člen P-Stredoslovenského (S) KV KSS a tajomník S-KV KSS Ing. Igor
BeHa,
ktorý v llznaním hovoril o práci geodetov
KSGK v Banskej Bystrici pri ochrane p6dneho fondu a
odovzdal
im Pall1atnu
ll1edailn
k 40. výročiu
oslobodenia (~eskoslovenska sovietskon armádou. Svoje
blahopriania vyjadrili aj Pavol Tomáš,
člen P-SVOZ
a predscda KVOZ a Cyril Uhrík,
vedúci oddelcnia
S-KNV v Banskej Bystrici. VeImi zaujímavú myšlienkn
povedal člen S-KV KSS a vedúci tajomník OV KSS
v Dolnom Kubíne Ing. Albín Michalica:
"Ak je spoloi',enskou snahou spravodlivo oceniť prácu pornohospodárskych závod ov, ak chceme d6sledne ochrai1ovať
p6dny fond, tak orgány gcodézie nie sú len orgánmi
evidenčnými ale doslova strážcom pečate". Z pohradu
politických orgánov vyzdvihol prfnos rezortu geodézie
a kartografie hlav ne pre národohospodárske
plánovanie. Takéto slová sú príjemnýll1 ocenením ale aj vel'kým
morálnym závazkom do clalšej činnosti. V takomto
zmysle reagoval na prejavy hostí aj riaditel' KSGK
v Banskej Bystrici Ing. Milan Mešf,an.
Poznanie, že práca geodetov a kartografov je spoločensky prospešná a aj ocei1ovaná je skutočne radostné.
Spoločenský pokrok je však dynamický a vynikajúce
výsledky dneška budú už v blízkej hudúcnosti hodnotené inými, náročnejšími kritériami. A to je závazok voči
našej profesijnej hrdosti a našej spoločnosti s trvalou
platnosťou.
Ing. Eduard Maták,
Krajská správa geodézie a kartogmfie,
Banská
Bystrica

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACí
RESORTU ČÚGK A SÚGK
XXIII. ročník celostátního
přeboru
geodetů a kartografů ve stolním
tenise

Ředi telství
turnaj e:
Ing. Jan Bumba, ředitel n. p. Geodézie Pardubice,
Ing. Otto Joska, výrobní náměstek ředitele,
Ing. Jaromír LOfelmann, předseda PV ROH,
Ing . .František Donát, vedoucí SG Chrudim,
s. František Pavlík, předseda ZV ROH SG Chrudim.
Všechny účastníky turnaje přivítal v Chrudimi ředitel
n. p. Geodézie Pardu bice Ing. Jan Bumba. Zdůraznil
význam tradičního setkání na m;jvětší sport.ovní SOIltěži pracovníkú obou rosortú _.....Ceského úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úřadu geodézie
a kartografie. Připomenul výzllamné události politické
a hlavně to, že se turnaj koná v Mezinárodním roce míru
právě v Chrudimi, kde nedaleko leží nezapomenutelná
obec Ležáky, krutě zničená za okupaeo německými
fašisty. Přejeme si, aby náš turnaj pí-ispěl k naplnění
hesla "Sportem za nlír".
V závěru poděkoval všem, kteří přispěli k IIskut.očnění turnaje, vyzval závodníky k čestnému boji za zelenými stoly, popi"ál všem radost z hodnotných výsledkú a dosažení sportovních cílú a absolvování celého
turnaje ve zdraví.
Za MěNV Chrudim seznámila účastníky s tradicemi
mt,sta s. ,Jana Pavlíková,
místopřodscdkyně
MěNV
v ChI'lldirni.
Za KVOS pracovníkľJ stá.tnícb orgánú, poněžnictví
a zahraničního
obchodu pozdravila
závodníky předsedkyně s. Helena Kubrtová,
která zdúraznila společensko-politický význam sportovních setkání pracovníkú - odborářů.
Slib za závodníky složil Ing. Aleš Kubát.
Turnaje, který se konal na ] 6 stolech, se 7.účastnilo
celkem 112 závodníkú, 70 mužů a 42 žen z ]8 orgánů
a organizací ČÚGK a SÚGK. Soutěže řídili vynikajícím
zpúsobem ústřední rozhodčí s. Stanislav Šimonek a rozhodčí 1. třídy s. Eduard Šimáček za spolupráce Ing.
Vladimíra Stodoly.
První den se rozehrála soutěž družstev mužú a žen
a byla dohrána včetně finálových zápasů do 20,30
hodin. Druhý den se hrály soutěže jednotlivců a čtyřher. Finále všech těchto soutěží byla vyhlášena na
14,00 hodin odpoledne.
Po oba dny se veškeré soutěže těšily velkému zájmu
a probíhaly za mohutného povzbuzování spoluhráčú,
vedoucích dI'llžstev, organizátorú
a dalších zájemcú.
Finálové boje sledovali i členové čestného pí·edsednictva.
Hned od prvních míčků se muselo hrát naplno. Soutěž
družstev se považuje tradičně za hlavní soutěž, jde tu
především o barvy podniku. V letošním roee se objevily
nové mladé tváře, Geodézie Brno bylo posíleno ligovým
hráčem Ing. Petrem Děrkasern, Geodézie Bratislava
rovněž ligovou hráčkou Martou Ďurinovou, což se projevilo ve výsledcích ve prospěch obou podni~ů. Ob~
jmenovaní
byli nejúspěšnějšími
hráči turnaje,
mělI
100 % úspěšnost v sehraných zápasech. I přes tuto sku-

Ve dncch 20.-22.
března 1986 se konal ve Východočeském kraji v okresním městě Chrudimi už XXIII.
ročník celostátního přeboru geodctú a kartografů ve
stolním tenise. V letošním významném roee, kdy oslavujeme GO. výro(,í založení československého. stolního
tenisu. byl uspoí'ádáním pověí-en n. p. Geodé;zlC v Pardubieích. Turnaj se uskutečnil pod záštitou Ustředního
V\· boru od borového svazu zam.ěstna.neú státních orgánů,
p;311čžnictví a zahraničního obchodu.
.
K slavnostnímu zahájení dne 20. března 198G v 8.00
hodin v hale 1',J Transporty Chrudim nastoupili všichni
aktivní účastníci turnaje pod vedením výrobního náměstka í'editde n. p. Geodézie Pardllbice Ing, Otto
,Josky.
Přítomní členové čestného
př'edsednictva:
s. Helena
Kubrtová,
pí'edsedkyně
KVOS Východočeského kraje,
s, František ,Jelínek, předseda VSST KV CSTV
Východočeského kraje,
s. Oldhch Zelinka, tajemník OV KSC Chrudim,
.
s .. Jana PavlíkovlÍ" místopí,pdsedkynl', Mi',NV Chrudnn,
s. ,/os,,[ Proc] Hízka. míst.opi"edseda ,J ZD Roveú,
Illg. Karel Cejnar, ř'editel KGKS Pardubice.
v

v
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Obr . .7 Pohled do herny
Foto: Pavel Hyksa, Geodézie, n.p., Pardubice
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Družstva
1. Geodézia
2. Geodézie
3. Geodézie
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žen:
Bratislava
Opava
Pardubice "A"

Dvouhra
mužů:
1. Ing. Petr Děrkas 2. Milan Hromádka 3. Jaroslav Houška nik Praha

Geodézie Brno
Geodézie České Budějovice
Geodetický a kartografický pod-

Dvouhra
žen:
1. Marta Ďurinová - Geodézia Bratislava
2. Libuše Uhrová - Geodézie Pardubice
3. Zdena Březinová - Geodézie Pardubice
Čtyřhra
mužů:
1. Milan Hromádka Josef Masáček
České Budějovice
2. Ing. Otakar Kuře Luboš Vašina
Pardubice
3. Jiří Čermák Jaroslav Houška a kartografický podnik Praha

Geodézie
Geodézie
Geodetický

Obr. 2 Vítězky dvouhry žen
Foto: Pavel Hyksa, Geodézie, n. p., Pardubice
tečnost nebyly výsledky jednotlivých soutěží jednoznačné. Putovní poháry putovaly nakonec z Pardubic
do všech stran naší republiky.
Turnaj byl zakončen společnou večeří pro všechny
účastrúky přeboru v tělocvičně TJ Transporty. Ve 20.00
hodin se konalo slavnostní vyhodnocení celého turnaje
s vyhlášením výsledků všech sedmi soutěží a vyhodnocením nejlepších kolektivů na základě umístění v těchto
soutěžích.
K důstojnému rázu celého večera přispěla účast členů
čestného předsednictva, a to především:
předsedy ČýGK Ing. Jaroslava Ondrůška,
předsedy UVOS pracovníků st.átních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu s. Bohumila Hanuěe,
referenta ČÚV ČSTV VSST s. Karla Chyby a všech,
kteří byli přítomni zahájení turnaje.
Z hostů se dále závěrečného večera zúčastnili:
Ing. Jaromír Karnold, ředitel GKS Praha, Ing. František
Hinz, vedoucí sociálně-ekonomického oddělení UVOS,
s. Čapek, zástupce vedoucího ÚKPP n. p. Geodézie
České Budějovice, kter,t pozval všechny účastníky
celostátního přeboru do Ceských Budějovic na XXIV.
ročník turnaje geodetů a kartografů ve dnech 19.-21.
února 1987.
Vyhlášení vítězů provedl hlavní rozhodčí turnaje
s. Stanislav Šimonek, věcné ceny a diplomy předali
vítězům členové čestného předsednictva a ředitelství
turnaje.

Výsledky:
Družstva
muzu:
1. Geodetický a kartografický podnik Praha
2. Geodézie Liberec
3. Geodézie Brno

Obr. 3 Vítězové čtyřhry

mužu

Foto: Pavel Hyksa, Geodézie, n. p. Pardubice
Čtyřhra
žen:
1. Marta Ďurinová - Ing. Mária Holanová Bratislava
2. Libuše Uhrová Zdena Březinová Pardubice
3. Ing. Růžena Skálová - Věra Průchová Plzeň
Smíšená
čtyřhra:
1. Ing. Otakar Kuře Pa.rdubice
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2. Jozef Szab6 - Marta Ďurinová - Geodézia Bratislava.
3. Ing. Miroslav Eismann - Ing. Květa Nováková Geodézie Praha

Celner Jaromír
Zaměření jeřábové dráhy v elektrárně Dalešice
Červenka
Petr
Geodetické práce při projektu a výstavbě dálkovodu

Nejlepší
kolektiv:
1. Geodézie Pardubice
2. Geodézia Bratislava
3. Geodetický a kartografický podnik
Praha
-

Člervinka Josef
Aplikace blízké fotogrammetrie
stavebních památek

51 bodů
34 bodů
31 bodů

Mimo
soutěž
byli
odměněni
účastníci všech
XXIII. ročníků celostátních přeborů geodetů a kartografů:
1. Jiří Smolík - Geodézie Liberec
2. Jozef Szab6 - Geodézia Bratislava
3. Ing. František Sobota - Geodézie Brno
4. Ing. Miloš Gotthard - Geodézie Plzeií
5. Ján Kopačka - Geodézie Plzeií.
Těšíme se na XXIV. ročník celostáj;ního přeboru
geodetů a kartografů v příštím roce v Ceských Budějovicích.
Ing. Eva Rodrová,
Geodézie, n. p., Pardubice

Seznam diplomových prací obhájených
absolventy studia oboru geodézie
a kartografie na stavební fakultě
VUT v Brně v roku 1983, na
katedře geodézie

Aldorf
Karel
Komplexní geodetické postupy při kontaktní montáži
konstrukční soustavy Larscn a Nielsen - 2. aplikace
Andrýs
Petr
Geodetické zaměření a interpretace výškových změn
konstrukcí vybraných staveb areálů VUT Brno, Pa.lackého vrch
Antoš Tomáš
Zkoušky nivelačního přístroje Zeiss Ni 007 a Ni 002
Bartoš
František
Obnova mikrosítě pro sledování posunů
Bařina
Robert
Statické vyhodnocení kontrolního měření pozemních
stavebních objektů
Beneš Petr
Využití pozemní fotogrammetrie při zaměřování krasového území
Bilavčíková
Milena
Speciální zaměření a výpočet prvků pro výrobu rozražečů námrazy na televizní věži Buková hora
Bloudek
Dušan
Sledování vertikálních mikroposunů objektu strojní
fakulty hydrostatickou nivelací
Boffová
Jana
Digitalizace původní katastrální
mapy v měřítku
1 : 2880 pro využití v digitální mapě THM
Cábová Marie
Zaměření závrtů a depresí na Ostrovské plošině Moravského krasu

při údržbě a ochraně

Doležel
František
Přesnost výškopisu zaměřeného přístrojem EOT
Doležel
Miroslav
Využití elektrooptického tachymetru EOT 2000 pro
určení výšek bodů podrobného výškového pole
Dvořan
Pavel
Vypracování geodetického podkladu pro příjezdovou
cestu v obci Blatnice u vinných bud a pro zastavovací
plán této části obce
Fišnar
Karel
Vliv důlního prostředí na dráhu laserového paprsku
Ga briel
Vypracování technologie pro Základní mapu závodu
a zaměření části závodu NHKG, n. p., mostárna 26,
Hustopeče
Havelka
Marek
Digitální mapa závodu
Havlíček
Radomír
Rekonstrukce železničního oblouku v daném úseku
trigonometrickou
metodou
Havlíčková
Zdenka
Vyrovnání sítě kontrolních značek na budově Janáčkova divadla v Brně
Relešioová
Hana
Technické mapy měst
Helingerová
Lenka
Zaměření erozních jevů metodou pozemní stereofotogrammetrie
Hlávka
Jan
Vliv vodní plochy na dráhu laserového paprsku
Holas Jiří
Historický vývoj mapovacích prací na našem území
Hostaš
Jindřich
Analýza souboru chyb pro potřeby výuky
Hrdlička
Milan
Vliv volby souřadnicového systému vlícovacích bodů
na přesnost měření stereo - VÚGTK
Hrdina
Jiří
Studie atmosférických prvků v důlním prostředí
Hrdinová
Zdeiíka
lnteevalové vektory a matice
Fojtíková
Lenka
Zaměření klenby kostela ve Křtinách
Chyt ková Vladimíra
Přesnost vrstevnic na 1. české výškopisné mapě, polohová a směrová přesnost starého plánu Brna
J elínek
Milan
Odstranění vlivu chyb v určení prvků orientace ve fotogrammetrii
Kandrnálová
Iva
Projekt měření posunu a přetvoření Mahenova divadla
v Brně
Klimplová
Hana
Ověření letecké magnetické anomálie v terénu
Klimeš
Výpočet topografických korekcí při velmi detailním
gravimetrickém průzkumu
Kou bi li Toufik
Vyrovnání lokální sítě VS Kozí hora
Kovařík
Ladislav
Přesnost polohopisu zaměřeného diagramovým dálkoměrem
Kráčíková
Olga
Využití rovinné kolineární transformace pro určování
rovinných transformací

1986/218

Geodetický a kartogratickl
ročník 32/74, číslo 8/1986

Krčil Roman
Využití elektromagnetických
hledačů podzemního vedení pro inž. geodet. práce
Křivánková
Jana
Prostorové určení čelby průzkumného vrtu
Kusbach
Miloslav
Zaměrení a vyhodnocení měření vnějšku, okolí chrámu
ve Křtinách
Kyjovský
Libor
Periodická kontrolní měření výškové stability základních výškových bodů na stavbě "Jaderné elektrárny
Dukovany"
Lecián
Jiří
Ověření identity
trigonometrického
bodu využitím
ůhlových a délkových měření
Levínský
Vladimír
Mapa části krasového území
Matěj ík Miroslav
Vyhledání podzemních vedení
Morávková
Hana
Zhodnocování výpočtu a vytyčování výškových oblouků
Nassar
Jan
Určení výšek v průzkumné štole
Navrátil
Petr
Zaměření fasád historických objektů pomocí jednosnímkové fotogrammetrie
Nováček
František
Aproximace křivek poklesu polynomem
Novák František
Kontrolní měření na turbogenerátoru TO 12 na jaderné
elektrárně Dukovany
Novotný
Miroslav
Přesnost výškopisu zaměřeného přístroje AGA 120
Pacáková
Jarmila
Zhodnocení polygonových pořadů jako vytyčovacích
sítí
Pavelek
Luděk
Pracoúhlé objekty na automatizovaně kreslených mapách velkých měřítek
Pavelková
Dagmar
Tematická mapa železniční
Plotioa
Jaromír
Zaměření portálu kostela ve Křtinách
Popelková
Eugenie
Výpočet plochy zaměřených speciálních prvků na televizní věži N
Pres Petr
Výzkum variability indexové chyby hydrostatického
nivelačwno přístroje typu Messier v závislosti na teplotních změnách
Prokopec
Jiří
Technická mapa města Brna a digitalizovaný převod
ze souřadnicového systému místního do S-JTSK
Pšenčík
Jan
Vypracování geodetického podkladu pro příjezdovou
cestu v obci Blatnice u vinnýoh bud a pro zastavovací
plán této části obce
Reimer
Jan
Použití kalkulátoru při zaměření památkových objektů
Rous Pavel
Odhad refrakční korekce při nivelaci
Rousová
Jana
Vyrovnání části lokální sítě TV Buková hora
Řezníček
Ivo
Program pro vyrovnání zprostředkujících a podmínkových měření
Sedláček
Svatopluk
Vyrovnání geodetické sítě pomocí pseudoinverze
Šimperová
Dagmar
Porovnání výsledků vyrovnání mikrosítě třemi postupy
Sklenář
Milan
Kontrolní měření geometrických parametrů prefabrikovaných obytných stavebních objektů
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Sklenářová
Dagmar
Zjišťování vertikálních deformací průmyslových staveb
Sláma Jiří
Určení souřadnic bodů trigonometrické sítě metodou
velmi přesné polygonometrie
Souček
Karel
Geodetické práoe pro rekonstrukci žel. oblouku v úseku
tratě Brno-Maloměřice
Strmiska
Otto
Sledování vertikálních posunů stavby
Studený
Jaroslav
Využití vertikálních měření v šatnách pro stanovení
blokových hustot
Svoboda
Libor
Studie možnosti zkrácení pracovního cyklu při polohopisném mapování sídliště
Ševčík Jan
Studie atmosférických prvků nad vodní plochou
Škarek
Jiří
Použití nivelačního přístroje pro měření délek
Škoda Zdeněk
Určení vertikálních posunů svahu stavebního objektu
Škollová
Martina
Projekt a realizace vytyčení atypické liniové stavby
Šugalová
Eva
Zaměření rozptýlené zeleně na Ostravské plošině Moravského krasu
Timár Juraj
Vypracování geodetického podkladu pro příjezdovou
cestu v obci Blatnice u vinnýoh bud a pro zastavovací
plán této části obce
Tomášek
Jan
Porovnání
dvou metod použitých
při zaměřování
v krasovém území
Vašíček
Pavel
Měření a stavební technické vyhodnocení prostorových
změn svahu ohroženého sesuvem
Vetchý
Martin
Zaměření a vyhodnocení měření vnitřku chrámu ve
Křtinách
Vo j t ová Vladimíra
Posouzení kartometrické
možnosti digitalizace map
EN 1 : 1000 pro technickou mapu města Brna
Wágner
Petr
Programovatelný
kalkulátor Sharp PO-1211 v geode.
tické praxi
Weber
Jan
Výpočet meridiánové konvergence v systému S-JTSK
s přesností potřebnou pro běžnou geodetickou a důlně
měřickou praxi
Ing. Pavel Kasta,
PAST VUT v Brně

Pro příští GaKO připravujeme:
HORA, L.: Využití družicových údajů v základních
geodetických polohových sítích
LEITMANN, E.: Určenie cyklickej
konštanty Mekometra ME 3000

chyby a adičnej

TISOVČÍK, Š.: Znalecká činnosť z odboru geodézie
- určovanie hraníc pozemkov
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528(05] ,,1986/1990"
ČERMÁK, I.
Plan thémaUque du périodique
pour le Be plan qulnquennal
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, No 8, pages
199-200
Documents fondamentaux de départ et tilches du périodique. Orientation,
thématique
fondamentale
et structure du périodique. CoopéraUon avec l'équipe ďauteurs
et lecteurs et les postes géoctésiques en Tchécoslovaquie. Évolutton ultérieure
de coopératlon
avec les rédactions de périodiques spécialisés géodésiques et cartographiques
des pays socialistes.
528.27:525.6
BROŽ, J.
La Station des Marees de I'Observatoire
Géodésique de
Pecný
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 8, pages
201-206, 4 illustrations,
3 planches, 18 biblographies
Brěve information
sur la Station des Marees de l'Observatoire Géodésique de Pecný. DescrIption de la Station, de I'apparelllage,
de I'horaire des travaux effectués, la coopération
internationale,
la technologie
de
mesllrage, I'étalonnage
ďenreglstrement
des marées et
élaboration
des données mesurées. Résu1tats des mesurages des marées obtenus par la Station pendant la
période de 1970-1985.
912.43[084.3.-11) :528.45.088
HORŇANSKÝ, I.
Précision de la carte technique municipale
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, No 8, pages
206-210, 2 planches, 8 bibliographies

La carte technique munici,pale (TMM) du polnt de vue
origlne et préclslon, eM créée par un ensemble hétérogěne de polnts topographlques
détalllés (y comprls les
llgnes souterralnes).
Quallflcatlon
des parametres
de
préclslon des catégories particullěres
de polnts précls
de la-dlte carte. Utlllsatlon de ces lnformatlons.

528.8.041:771.4
_;c3~
KRAUS, V.
Equipement de déveioppement rotatlf
Geodetlcký a kartograflc,ký obzor, 32, 1986, No. 8, pages
211-214, 2 lIIustratlons,
1 planche
Traitement
mécanlque des matériaux
photographlques
de format et en rouleaux a court métrage, émanant de
la télédétectlon
de la Terre, sur équlpement
Colenta.
Détermlnatlon
de la fldélité de I' équ~pement du polnt
de vue traitement
uniforme et ltératlf.

528.48:528.7(21 +21-194.2)
ŠIMA,

J.

Applicatlons actuelles de la photogrammétrie
terrestre
et proche dans la réalisaUon des tíl.ches du Génie
GeodetIcký a kartograflc,ký obzo,r, 32, 1986, No 8, annexe a suivre, 48 lIIustratlons,
10 planches, 25 blblloProblěmes relatlfs a I'appllcation
de la photogrammétrie terrestre
et pw,che dans l'industrie
des constructions, de la mécanlque et de
l'énergétlque.
Moyens
techniques
synchrones
et méthodes
photogrammétrlques analogues et analytlques,
pouvant ětre effectlvement utllisés pour la solutlon de certalns problémes du
génie dans les branches mentlonnées
de l'Economle
Tchécosl,o,vaque.

Opravuje
teodolity,

nivelační přístroje, refraktometry,

triedry,

puškohledy, mikr08kopy
přqem oprav
Praha 1, Myslíkova 5
Bratislava, Mehringova 14
Liberec, uI. 5. května 17
Plzeň, Veleslavínova 25
Ostrava, Miličova 4
České Buděiovice, Česká 27

Olomouc, tře Osvobození 27
Prešov, SRR 103
Hradec Králové, Resslova 600
Banská Bystrica, nám. V. I. Lenina
- Dam služeb
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Pro

ZEISS

VY'

prozkoumání a .promerenl
TEODOLlTy'ZEISS
DŮLEŽiTÉ I VE STROnRENSTVf
A STAVBĚ LODf

THEO 010 8

±

±

0,8 mgon
(± 2.5")
~--

0.3 mgon
(=,:: 1")
30:< -.

I

-I

Kombinat
VES Carl Zeiss JENA
DDR-6900 Jena, Carl-Zeiss-Str.1
Telefon: 830, Telex: 5886122

±

1 mgon
(± 3")

.±

1 mgon
(± 3")

Pro Mezinárodní strojírenský
8rno od 17. do 24. září 1986
v pavliónu NDR

veletrh

APliKACE
IADERHYCHMETOD
V HORNICTVí

AMA

P.řehled současného stavu Iprovoznichapli4cocf radiooktivnich metod v uhelném Clirudném hornictvfa
přibu~nýeh
oborech. Po s'tf"učn~m výkl'Cliduprincipu OJ záklodnioh oharokteriistlk loborator:nich, teránnioh oprovomich
metod
g'ama a posetzn6meni se součosnýl'ri ~tóvein rodioilZOtopový~h a jiných 'rodiometrietkýoh přistroju .podrobně popisujesoučas~
stov 'aplikacf metod gomor, ;u<vódfpraktická
'poky.ny a' lúdaje o be7Jp8Čnosti 'Pfipr6ci
s rodiOCllkti'vnfmi
zdroji z6i'eni gomo.
Inženýrům, technikům a mistrům v bóňském ,provozu p0sluchačům Vysoké školy báňské a studujlcfm střeďnfch'
škol s hornickýmzaměřenfm.

256ílstl'an, 120 obr62ku, 17 tobulek,
I

vm. 29

Kčs

...
vV!J;);.)~
..... ,.;I'C
.. hu ~.i.
VZllIi
,;~n...
f.'ok.u..-.
odk·Ujovánfa '>
.•.. (]
technologii mořici'C.h'poohQdů.Popl6uje
zalřízení .,~
•..
2lpůsoby likvi<lace Od;:>(kt~'-:zmoffren.ekonomii
:mofiren-'
sk~'ch a, lilkvidočr.tfoh pbQhOdů Q zabývá se současným
stavem i'perspektivami
rozvoje moffrenst·vf.
'.á.,~~r9Pr.9

_1I"ftT;'z6klMY"c;~J~k~~

,

,}~..

"'\

Technikům a in'žcnýr6ni v lmořirn6ch hutnfch Clistrojfrenských závodů a studujicím stfednfch o vysokýctl iIcol
techni1ckýoh.
260 stl'an,156

Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu

obl'ózkCt;34 tabuJe.te,váz. '34 Kčs

SNTL - Nakladatelství technické
Spálená 51; 1'1302 praha 1

............ Výt. SiIllOD-Boúk:

literatury,

Aplikace jaderntch

............ vS't. Starc a ul.: Moteaf oceli

odbytové oddělení,

•• tod gama y hDtDictvf

