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92. Krasovskij:
KARSKÝ, G.

528

551.224

Feodoslj
Nlkolajevli!
Krasovsklj
Geodetický
a kartografický
obzor,
až 275

MAPqAK,
24, 1978, Č. 11, s.

273

Vzpomlnka
na Feodosije
Nikolajeviče
Krasovského
u příležitosti
jeho 100. výl'očí narození
a 30. výročí úmrtí. Pruřez jeho životopisem
z hlediska
vý7mamu
pro geodéz'i'i
a kartograf>í.
.

[528.2:629.783]
KLOKOČNIK, /.
Modetní
metody
a experimenty
dynamické
drnflcové
geodézle (2. část J
Geodetický
a kartografický
obzor, 24, 1978, Č. 11, s. 275
až 28g, 5 obr., lit. 53
Družicová
aitimetr'ie,
gradientometrie,
sledování
družice
z družice,
projekty
subsatelitu
a jiné moderní
metody zasahující
do dynamícké
družicové
geodézie.

551.224

II.

O pacnpe.lleJleHHH B npocTp8HCTBe IIHTeH3llBHOCTei BePTHKaJ1bHblX.llBHJKeHHiíB 3ana.n:HLlx Kapnarax
feo.lle3H'IeclmH
H Kaprorpa4'HtIecKHH
No ll,cTp.
283-289,
4 plic., 1

06sop, 24,
JLHT. 16

no.,

BbmOJIHeH lIHaJIH3 lIKJIIO'IaIOIIPiH H3y'treHHe B3aHMlWX
CBll3eň COBpeMeHlHiblX
.llBHJKeHHH C MOP4'oJIOI'HtIecKHIM!H
crpYKTypaMH, OJIO'mbrM eTpoeHHeM 3eMHOH IKOpbl lH JIHHHllMH TeKTOH'HtIecKoňaKTHBHOC'I1H.

528.489
BAJIKOBI1Q,

1lI.

reo.lle3H'IeCKHe pa60TLI npH coopYJKeHHH H 8KCILlIyaTB:qHII
KOKCOBLlX
6aTepeií
reo.lle3HtIecKHH H KapTorpa4)HtIecKHH
No lI, CTp. 290-293,
3 pHC.

MARČAK, P.

1978,

0630p,

24,

1978,

O prlestorovom
rozložení
zvlsľých
pohybových
Intenzit
v Západných
Karpatoch
Geodetický
a kartografický
obzor,
24, 1978, Č. 11, s. 283
až 289, 4 obr., 1 tab., lit. 16
Analýza
priestorového
rozloženi,a
pohybových
intenzít
v Západných
Karpatoch.
Vyšetrovanie
vzájomných
súvislosti
súčasných
pohybov
s morfoštruktúrami,
blok.QI/>ou stavbou
zemskej kůry a aktivnymi
tektonickýmí
líniam'i.

IIp06JIeMbr H BblnOJIHeHHe reo.lleSHtIecKHX pmblBO'IHblX
pa60T II! KOHTpoJIbHblXH3MepeHHH B BOCTO'IH()-CJIOB~X
MeTaJIJIyprHtIecKHx :JaBO.llaXB KOllIHqe.

528.489

K BOSMOJKHOCTH
npHMeHeHHl[ ceKBeullHoHHOHMOlleJlH llJll[
OllTHMH3aIlHH npOHSBO.llCTBeIlHblXnpolleccOB

519.85/.87:330.313
IIEI.J;KA,

VALKOVIČ, S.
Geodetické
batérII

práce

prl

výstavbe

a pre~ádzke

koksárenských

reo.lle3HtIec&HH H Kaprorpa4'HQecKHH 0630p,
24,
No lI, CTp. 293-297;
3 pHC., 3 TaOJI., JI'HT. 7

G~odetický
a kartografický
obzor, 24, 1978, Č. 11, s. 290
az 293, 3 obr.
Problémy
a realizácie
geodetických
vytyčovacích
a kontroi'rloých meraní
pri výstavbe
a prevádzke
koksárenských
batérii
va vs2 v Košiciach.

519.85/.87:330.313
PECKA, J.
K možnostem
zaci výrobnich

aplikace
procesů

sekvenčního

Geodetícký
a kartografický
až 297, 3 obr., 3 tab., lit.

obzor,
7

modelu

pro

optimali-

24, 1978, Č. 11, s.

92. KpaC01lCKHĎ::528
r.

CIleollocHi

HHKOJlaeBH'I KpacoBCKHi

reo.lle3H'IecKHH H KapTOrpa4'HtIeCKHH 0680p,
No lI, crp. 273-275

24,

1978,

CTaTbll nOCBll~aH
naMHTH <t>eO.llOCHHHHKOJlaeBH'la
KpaCOBCKOI'Ono CJlY'IaIO 100. JleT 00 .llHll ero poJK.lleHliH
H 30. JIeT co .llHHcMepTH. KpaTKoe JKH3HOOIJIHCmHe,
xapaKTepHCTHKa ero pa60T H HX 3HatIeHHe .llJIll reo.lle3HH H
Kaprorpa4"HH.

(528.2:629.783

1978,

CTaTbH 31HaJIH3HPYeTB03MOJKHOCTH
npllMeHeHHH CeKBeHltHOHHOH MO.lleJlJf, O.llHOH H3 8KOHOMO-MaTeMaTHtIecIGfX
MeTO.llOB,.llJIll onpe.lleJIeHHll OnTHM8JIbHoro Il1OpH.llKa06pa60TKH H3.lleJIHň, T. e. Ha:HMeHbIlIHMHnpoCTOllMH npoH3BO.llCTBeHHblXMOfIlHocreň. OnHCb1BaeTH
pacnnrplleT
O,lJJHH
H3 npoeTblx MeTO.llOBpemeHHH MO,ll;eJIHH ,ll;aeTnpHMeHeHHe MeTO.ll8Ha rrpHMepe H Ha npllKTH'lecKOM npHMelreHHIr H3 06JIaCTH KapTorpa4'HtIecKoií 06pa60TKH JfHCTOB
KapTbl cpenHero

MaCWTaOa.
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Přispěvek
analyzuje
možnost
použití
sekveThČního modelu,
jedné z ekonomicko-matemat'ických
metod,
pro stanovení
optimálního
pořadi
zpracování
výrobku,
tj. s n'ejmenším.
prostoji
výrobnich
kapacit.
Popisuje
a rozšiřuje
jednu
z jednoduchých
metod
řešení
modelu
a ukazuje
použití
metody n.a příkladu
a na praktické
aplikaci
z oblasti
kartografického
zpracováni
!'lstů mapy středního
měřítka.

KAPCKH,

n.

92. Krasovskij: 528
KARSK~, G.
Feodoslj
Nlkolajewltsch
Kras~owsklj
Geodetický
a kartografický
obzor,
24, 1978, Nr. 11, Seite
273-275
Erinnerung
an Feodosij
Nikolajewitsch
Krasso'MS1kij bei
Gelegenhoit
des 100. Jahrootages
seiner
Geburt und seines
30. Todestages.
Obersichts
eínes Lebenslaufes
aus dem GeSichtspunkt
der Bedeutung
fur die Geodiisle
wnd Kartographie.

[528.2:629.7831
KLOKOČNIK, ).
Moderne Methoden
nnd Experimente
tellltengeodiisie
[2. Teíl)

der

dynam,lschen

Sa-

Geodetický
a kartografický
obzor,
24, 1978, Nr. 11, Seite
275-283, 5 Bilder, Lit. 53
Satellitenaltlmetr'ie,
Gradiometrie,
verfolgung
e'ines Satelliten aus einem Satelliten,
Projekte
von Subsatellilen
und
andere
in die dynamische
Satellótengeodiisie
eingre'ifeJl<le
moderne
Methoden.

)
551.224

KJIOKOqHHK,:A.
HOBeiume
MeTOllLl H 8KcnepHMeHTbl
CnyTHHKOBOi reo.lleSIIH (2. tIaCTb)

llHHaMH'lecKOi

reo.lle3H'1ecKHH H Kaprorpa~HtIecKHH
0630p,
No lI, crp. 275-283,
5 pHC., JIHT. 53

24,

1978,

CnYTHHKOB8Jl aJI~THMeTpHH, rpaItHOMeTpHH, HaOJIIO.lleHHe cnyTHHKa co cnYTHHKa, npoeKTbl cy6caTeJtHTOB H
.llpyrHe MeTO.llbl.llHHaMHtIeoKOHeTIyTHHKOBOH
reo.lle3HH.

MARCAK, P.
Ober dle riiumlíche
Verteilung
der vertikalen
BewegungsIntensltiiten
ln den Westkarpaten.
Geodetický
a kartografický
obzor, 24, 1978, Nr. 11, Seite
283-289, 4 Abb., 1 Tab., Lit. 16
Analyse der riiumlichen
Verteilung
der Bewegungsintesitiiten ín den Westkarpaten.
Untersuchung
der gegenseitigen
ZusammenhiinJge
der gegenwiirtigen
Bewegungen
mít Morphostrukturen,
Blockbau
der Erdkruste
und der akNven
tektonrschen
Linien.

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ 08Z0R

528.489
VALKOV1C, S.
Geodlltische
Arbeiten
beim Anfban nnd Betrieb von Koksofenbatterien
Geodetický
a kartografický
obzor,
24, 1978, Nr. l1,Seite
290-293,
3 Abb.
Probleme
und Realisierung
geodiitischer
AbsteckungsUJnd
KontrollemessungellJ
beim Aufbau und Betrieb
von Koksofenbatterien
in den Ostslowaki>schen
EisenwerkenJ
ln Košice.

519.85{.87:330.313
PECKA, J.
Posslbllltles
of AppUcatlon
of Seqnence
Model [or Optlmlzatlon
of prodnctlo~
Processes
Geodetický
a kartografický
obzor,
24, 1978, No. 11, pp.
293-297, 3 f,lg., 3 tab., 7 ref.
l1he contributlon
amalyses
a possibílity
of application
of'
sequence
model which is one the mathematical-economical
rnethods
for determinalion
lof optimum
sequence
of product processiJnlg,i.
e. wlth the sportest
idle lime of production capacities.
One of the simple methods
is described
and enlarged
and :!ts app~icalion
ls shown on a practlcal
example
of cartographical
processing
of medium
seale
map sheets.

519.85{.87:330.313
PECKA, J.
Zn den Miigllchkelten
einer
Applikation
des Seqnenttonsmodells
fiir die Optlmalislernng
der Produktlonsprozesse
Ge,odetícký
a kartografický
obzor, 24, 1978, Nr. 11, Seite
293-297, 3 Abb., 3 Tab., Lit. 7
lm Beitrag
wird die Moglichkeít
der Anwendung
des Sequentionsmodells,
einer
voru den
okonomisch·mathematI'·
schen Methoden,
fiir die Bestímmung
der optimalen
Reihenfolge
der BearbeitUJng
der Produkte,
d. i. mít kIEl;nsten Ausfallzeíten
der Produklionskapazitllten,
analysiert.
Es wlrd eine von den einfachsten
Methoden der Lllsung des
Modells beschrieben
und erweítert
und dle Anwendung
der
Methode
a'l1 einem
Beispiel
sowie
an einer
Apptikation
aus dem Bereich
der kartographischenl
Bearbeitung
Elines
mittelmaBsWbigen
Kartenblattes
gezelgt.

92. Krasovskij:
KARSKt,

528

G.

Feodoslj
Nikolajevlč
Krasovsldj
Geodetický
a kartogra~ický
obzor,
273-275

24,

1978,

No.

11, pp.

Reminlscence
'on FeodOSij Nikolajevič
:Krasovskij
to commemorate
the 100th annlversary
of hls blrth
and the
30th anniversary
of hls death.
His blography
wlth respect
of his importance
for geodesy
and cartography.

92. Krasovskij: 528
KARSK~. G.
Feodosl Nikolaevltch
Krasovskl
Geodetický
a kartografický
obzor, 24, 1978, No 11, pages
273-275
CommémoratíOl1l
du centenaire
de la nai'S,sance
et 30e
RnIlJÍversaire
de la mort de Feodosi
Nikolaevitch
Krasovsk!. Son prom bilQgraphique
du pOint de vue de I'importance attachée
il. la géodésie
et la cartographie.

[528.2:829.7831
KLOKOČNIK, J.
Miíthodes
modernes
et expérlmentatlons
relatlves
ii la
géodésle
spatlale
dynamtque
(seconde
partie)
Geodetický
a kartografický
obror,
24, 1978, No 11, pages
275-283, 5 illwstratíons,
53 bibliographies
Altimétrie
spatiale,
gradiométrie,
observatlon
d'UI1ll satelUte par un autre,
projets
subsatellítaires
et autres
méthodes modernes
touchant
la branche
de la géodésie
spatlale dYl1amique.

551.224
MARČÁK, P.
Oe la décomposltlon
des tntensltés
spatlal
observé
dans les Carpates

[528.2:629.783]
KLOKOCNIK, J.
Modern
Methods
and
ExperIments
of Dyna811c Satelllte
Geodesy (2nd Part)
Geodetický
a kartografický
obzor,
24, 1978, No. 11, pp.
275-283, 5 fig., 53 ref.
Satellíte
alti-metry,
gradiometry,
satelllte-to-satellíte
tracking, projects
Df subsatellítes
and other
modern
methods
wsed in modern
satellíte
geodesy.

du mouvement
Occldentales

vertlcal

Geodetický
a kartografický
obzor, 24, 1978, No 11, pages
283-289, 4 il!ustratlons,
1 plaru:he,
16 biblíographle
Analyse de la déoomposltion
des inJ1:ensités du mouvement
vertlcal
spartal
observé
dans
les Carpates
Occil1entales.
Analyse des contil1uités
mutuelles
des mouvemelllts
récents
avec les structures
morphogěnes,
structures
en: bloc de
ľécorce
terrestre
et lignes tectoniques
actives.

528.489
VALKOVIC, S.
Travaux
géodésiqlles
battertes
iI. cokerle

551.224
MARCÁK, P.
On space Dístribntion
of Vertlcal
Movement
IntensiUes
the West Carpathian
Mountalns
Geodetický
a kartografický
obzor,
24, 1978, No. 11,
283-289, 4 fíg., 1 tab., 16 ref.

ln
pp.

Analysis
of space distributlon
of moveanent
intensltíes
ln
th,; We'S't Carpathian
Mountains.
l,ruvestigation
of mutual
OO<l"lIl1lections
of simultameous
movements
Wlth morphostructures, block structure
of the Earth crust and actirve tectonic Unes.

édlflcatlon

519.85{.87:330.313
PECKA, J.
Sur les posslbllltés
d'applicatoln
pour I'optlmallsatlon
des procéděs
Geodetický
a kartografický
obzor,
293-297, 3 illustraNoTIJS, 3 planctles,

528.489
VALKOV1C, S.
Geodetlc Measurements
for
Coke Batterles
Geodetický
a kartografický
290-293, 3 fig.

pour

Construcllon
obzor,

24,

and
1978,

Operatlon
No.

11,

of
pp.

Problems
and carry'ing
through
of geodetic
'setting
'Úlut
and cc>rutrol measurements
for cOl1iStrucUon and operalion
of co ke batteri'es
in the vsZ Košice.

et

exploltatlon

des

Geodetický
a kartograHcký
obzor, 24, 1978, No 11, pages
290-293, 3 lllustrati:ons
Problěmes
st réalisation
des travaux
de jalonmement
et
de corutróle géodésiques
pendant
la construction
et ľexplQitation
des batteries
il. cokerie
dans les forgeries
de
Košice.

du modiHe séquentlel
de fabr1cat1on
24, 1978, No 11, pages
7 ~iblílographies

L'article
analyse la possiblUté
d'emplol
du moC1ěle séquentiel
comme
une
des
méthodes
mathémllitíco-economique
servarut a la détermination
de ľordre
optimal
d'élabOiI'ation des prodults,
c'est-a-dire
avec le moirus possible
de
pertes de temps pour la capaclté
de fabricaiLon.
II décrlt
et diffuse
une des méthodes
de solut'ion
simple
du moděle et démontre
I'applicatlon
de celle-ci sur un exemple
pratique
de la branehe
de traitement
cartographique
des
feuilles
de carte a échelle
moyenne:

Oeodetický a kartografický obzóř
ročník 24/66, číslo 11/1978
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Ing. Georgij Karský, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický v Praze

V dějinách geodézie není mnoho postav tak všestranně
nadaných, schopných úspěšné práce vědecké i praktické a zároveň ve vysoké míře pracovitých a pečlivých, jako byl F. N. Krasovskij; jehož výročí letos
vzpomínáme. A jen málokterý z těchto úspěšných
geodetů měl to štěstí a možnost zakládat moderní
geodetické základy pro tak velkou zemi, jako je SSSR,
vidět, jak jím navržené koncepce se mění ve skutečnost a přinášejí prospěch vědě i geodetické praxi.
Profesor
a vedoucí
katedry
vyšší geodézie
MlIGAiKu, první volený děkan geodetické fakulty
a rektor této školy v době jejích počátků (1919),
člen korespondent Akademie věd SSSR (1939), doktor
technických věd, náměstek náčelníka Nejvyšší geodetické správy a později (1939) člen kolegia Hlavní
správy geodézie a kartografie při Radě ministrů
SSSR, první ředitel CNIIGAiKu a pak náměstek ředitele pro vědeckou práci, nositel Leninova řádu a řádu
Rudého praporu práce, laureát Stalinovy ceny, zasloužilý pracovník vědy a techniky - to je neúplný výčet
míst a funkcí, které zastával a poct, kterých se mu
dostalo. Seznam prací F. N. Krasovského obsahuje
131 titulů [3] - jsou mezi nimi nejen vědecká díla
z různých oblastí geodézie, ale i instrukce pro polní
měřické práce, úvahy o výuce geodetických specialistů
atd. Jak bychom tedy mohli systematicky a v detailech
vyličit život a dilo F. N. Krasovského v krátkém
vzpomínkovém článku? Můžeme zde uvést jen stručně
základní data jeho života - a pak se rozhlédnout po
některých zajímavostech z jeho prací.
Feodosij Nikolajevič Krasovskij se naródil 26. září
1878 v městě Galič v Kostromské gubernii (tedy podle
gregoriánského kalendáře 8. října; je zajímavé, že
Bagratuni [3] na rozdíl od řady jiných pramenů
udává datum 1. října 1878). Otec Nikolaj Josifovič
Krasovskij, který byl soudním zřízencem, zemřel když
synovi bylo 7 let a jeho tři sestry byly ještě mladší.
Od té doby, jak vzpomínal F. N. Krasovskij, žili
"z toho, co vydělala matka jako švadlena a užili si
dostatečně nouze". Krasovského schopnosti se ukázaly
zřetelně již v základní škole a učitelé doporučovali,
aby dále studoval. O další životní cestě Krasovského
rozhodl jeho bezdětný strýc, starší zeměměřič Michail
Josifovič Krasovskij. Na jeho žádost byl synovec přijat jako státní stipendista do školy, která se později
stala základem MIIGAiKu a tehdy nesla název
Měževoj institut ("měža" znamená mez, hranice;
název školy můžeme tedy s oWedem na její zaměření
přeložit asi jako "Vyměřovací~' nebo "Katastrální
učiliště"). V létech 1891-1900
tam Krasovskij studoval nejprve 4 ročníky všeobecné vzdělávací (odpovídající reálným gymnáziím), pak 3 ročníky "zeměměřické" a dva "inženýrské". Ukončil studium s vyznamenáním ("zlatá medaile") a zůstal v institutu

jako aspirant v oboru vyšší geodézie a praktické astronomie. Již během své aspirantury Krasovskij vedl
praktická cvičení s posluchači z vyšší geodézie, praktické astronomie a matematiky - a také se již věnoval
studiu problematiky určení trojosého zemského elipsoidu; jeho první práce o tom vyšla v r. 1902 ([4],
str. 23). Závěrem aspirantury byla V r. 1903 půlroční
stáž na Pulkovské observatoři, věnovaná různým
astrometrickým a geodetickým měřením a výpočtům,
např. zpracování triangulace na Špicberkách, či vyšetřování pulkovského altazimutu. V obsáhlé zprávě
o tomto pobytu ([5], str. 215) je i zajímavá zmínka
o tom, že Krasovskij využil volných 14 dní k návštěvě
vojensko-topografického
oddělení Hlavního štábu,
kde se podrobně seznámil s mapováním málo prozkoumaných zemí, s některými kartografickými technikami
(fotografie, heliogravura aj.) a s další kartografickou
problematikou. A tak se již během aspirantury definitivně vyhranily směry celoživotní činnosti F. N. Krasovského: práce vysokoškolského učitele, vědecké
výzkumy v oblasti vyšší geodézie, zejména problematika určení zemského elipsoidu, a aktivní zájem o problematiku kartografie a dalších praktických aplikací
geodézie.
Od roku 1907 F. N. Krasovskij samostatně přednášel vyšší geodézii a postupoval v pedagogických hodnostech od "mladšího lektora" k "staršímu", až byl
v lednu 1917 jmenován řádným profesorem na Měževom institutu; přitom již od r. 1916 vedl katedru vyšší
geodézie. Snažil se přitom zmodernizovat a rozšířit
výuku tohoto předmětu, neboť předvídal budoucí
potřebu "velké geodézie" a odborníků takového
profilu, které tehdejší Vyměřovací správa nepotřebovala. V téže době přednášel geodézii i na moskevské
polytechnice a účastnil se různých praktických geodetických prací - např. po osm let (1909-1916)
vedl
na Sibiři astronomické práce tehdejší Osidlovací
správy.
Po :Říjnové revoluci se možnosti uplatnění pro F. N.
Krasovského podstatně rozšířily - a on se plně věnoval budování nové sovětské geodézie: výuky, vědy
i praxe. Organizoval samostatnou geodetickou fakultu
na Měževom institutu a stal se r. 1918 jejím prvním
voleným děkanem. R. 1919 se stal prvním voleným
rektorem institutu - a ihned zavedl nové specializace
(geodetickou, kartografickou, pozemkových úprav
a inženýrsko-meliorační) i nové přednášky na geodetické fakultě (gravimetrie a teorie tvaru Země, fotogeodézie). Později byl Měževoj institut rozdělen na
Moskevský geodetický institut a Institut pozemkových úprav; první z nich se stal základem dnešního
MlIGAiKu (Moskovskij institut inženěrov geodezii,
aerosjemki i kartografii). Krasovskij až do konce svého
života vedl na této škole katedru vyšší geodézie,
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účastnil se přípravy studijních plánů, psal učebnice.
Leninským. dekretem byla roku 1919 zřízena
Nejvyšší geodetická správa (NGS) - a Krasovskij,
když r. 1921 ukončil své rektorské funkční období,
začal pracovat v NGS. Nejprve jako inspektor prací
pro moskevskou oblast, pak jako předseda Vědeckotechnické rady. V létech 1924-1930
byl naměstkem
náčelníka NGS a přímo řídil geodetické práce. Získával kádry, přístroje, rozpracovával programy a schemata základních triangulací, připravoval nebo vedl
přípravu instrukcí pro měřické i výpočetní práce
v základní síti, pro vyměřování měst, velmi přesnou
nivelaci, topografické mapování atd. Když bylo budování geodetických základů SSSR kolem r. 1928 již
v plném proudu a umožňovalo zahájit systematické
mapování státu, vyvstaly před NGS nové problémy:
měření na dálném severu a východě země, zpracování
a vyrovnání základní astronomicko-geodetické sítě
na velkém území, definice souřadnicového systému aj.
Proto byl r. 1929 z iniciativy F. N. Krasovského založen geodetický a kartografický výzkumný ústav,
později nazvaný CNIIGAiK (Centra1'nyj naučno-issledovatě1skij institut geodezii, aerosjemki i kartografii);
Krasovskij byl jeho prvním ředitelem (do r. 1930)
a pak až do r. 1937 náměstkem ředitele pro vědeckou
práci. Teprve od té doby se věnoval pouze vědecké
a pedagogické práci, bez administrativních povinností;
to již bylo Krasovskému 59 let, seznam jeho uveřejněných prací dosahoval počtu 115 - a po celé zemi
pracovaly stovky jeho žáků. A tak by se mohlo zdát,
že celý život F. N. Krasovského byl jen přímou a snadnou cestou schopného a zdravého člověka.
Byl vysoké postavy a budil vskutku dojem pevného
zdraví [3]. Ale ve skutečnosti od sedmnácti let, po
streptokokové angině, trpěl srdeční chorobou, která
se r. 1915 projevila v podobě těžkého zánětu srdečních
chlopní a zanechala mu na zbytek života srdeční vadu
s poškozením ledvin. Neubralo mu to však na pracovitosti a nffi,ročnosti, především k ,sobě samému, ale
i ke studentům a spolupracovníkům. Krasovskij byl
vždy ochoten jim poradit a pomoci v pracovních, vědeckých i osobních otázkách. Ale nesnášel nedbalost,
nepoctivost, vyhýbání se povinnostem. Jednoho z hospodářských pracovníků v Měževom institutu, který
se věnoval svým soukromým záležitostem místo služebním povinnostem, rektor Krasovskij propustil
na hodinu. Když posluchači, jak se to praktikovalo
kolem r. 1932, navrhli Krasovskému uzavření socialistické dohody, obsahující m. j. určitá procenta
výtečných a velmi dobrých známek, profesor odpověděl: "Je věcí studentů řádně studovat - a jaké bude
procento výtečných a velmi dobrých, to se ukáže
při zkoušce, žádné takové závazky si dávat nebudu."
F. N. Krasovskij byl člověkem vzdělaným, milovníkem krásné literatury, rád citoval Cechova, Puškinai aforismy Kozmy Prutkova. V mládí prý dovedl
zaujmout mužskou část společnosti zábavnými historkami natolik, že se mu dostávalo výčitek od přítomných, kavalíry opuštěných dam. Roku 1908 se dcera
zemského lékaře Kalerija Ivanovna Lebedinskaja stala
jeho manželkou, za dva roky se jim narodil syn Dimitrij a r. 1915 dcera Mari{l. Byla to šťastná rodina?
Nadaného syna Krasovskij ztratil r. 1920 a Marie
zemřela na tyfus r. 1932. Později manželé Krasovští

vychovali svou neteř a jejich vztah jim byl jednou
z hlavních náplní života i oporou v těžkých chvílích.
Pro F. N. Krasovského asi vskutku platí, že každý
vědec dá vědě tolik, kolik mu dovolí jeho rodina jak kdysi poznamenal Ju. M. Šoka1skij [3].
Můžeme zde jen stručně vyjmenovat hlavní výsledky Krasovského díla. Nejlépe jsou známy jeho práce
z vyšší geodézie, týkající se především návrhu základních geodetických prací v SSSR, měření a přesného
vyrovnání velkých astronomicko-geodetických
sítí.
Krasovskij užil metody promítání ve spojení s postupným vyrovnáváním jednotlivých trojúhe1IDkových
řetězců, pak následoval výpočet geodetických čar
spojujících jejich koncové body, vyrovnání sítě tvořené těmito čárami, definitivní vyrovnání řetězců
mezi pevnými uzlovými body a výpočet souřadnic
všecp' bodů řetězců; rozměry optimálního elipsoidu
se určovaly odděleně. Této problematice je věnována
další skupina Krasovského prací. Na základě různých
souborů stupňových měření Krasovskij určil celou
řadu elipsoidů a dokazoval, že je vždy nutné uvažovat
při tom trojosost (pak se výsledky lépe shodují; při
praktickém použití je vhodnější a postačující elipsoid
rotační); dále soudil, že hypotézu isostatické kompenzace pro výpočet absolutních tížnicových odchylek
je žádoucí nahradit metodou gravimetrickou (viz např.
[4], str. 82-178).
Již r. 1936 ([4], str. 177) dospěl
Krasovskij k hodnotám parametrů obecného zemského elipsoidu velmi blízkým dnešním, když pro něj
určil rovníkový poloměr 6 378 210 m a zploštění
1/298,6 (nejnovější hodnoty, přijaté v r. 1976 jsou
6 378 140 a 1/298,257). Ale zajímavější než číselné
hodnoty je pro dnešního čtenáře Krasovského prací
podrobný' popis a rozbor jednotlivých stupňových
měření, jejich zpracování a vyhodnocení různými
autory, zhodnocení z hlediska moderního přístupu
k problematice určení tvaru Země. V Krasovského
díle nalezneme řadu dalších prací z oboru vyšší geodézie, věnovaných sféroidickým výpočtům, studiu
stavby zemské kůry astronomicko-geodetickými i gravimetrickými metodami atd. A celá tato problematika
je zahrnuta v monumentálním dvousvazkovém díle,
jehož název "Rudovodstvo po vysšej geodezii" (Příručka vyšší geodézie - [6, 7]) je až příliš skromný.
Lze je dodnes doporučit každému, kdo se potřebuje
důkladně seznámit se základní problematikou vyšší
geodézie (i když V. V. Danilov [8] si stěžuje, že otázky
budování astronomicko-geodetické sítě tato příručka
"vykládá tak, jakoby metoda přesné polygonometrie
vůbec neexistovala ... "). Najdeme tu i mnoho zajímavých historických dat, popisů dávnýllh měření
a přístrojů, jejichž podrobnost svědčí o tom, že autor
vycházel ze studia původních pramenů. Skutečnost,
že "Rukovodstvo" bylo učební pomůckou posluchačů
MlIGAiKu pak ukazuje na vysokou úroveň této
školy.
Méně známé jsou Krasovského práce z jiných oblastí
geodézie a kartografie. Nalezneme mezi nimi třeba
metodu určení azimutu z měření vodorovného úhlu
mezi Polárkou a pomocnou hvězdou ([5], str. 201),
návrh projekce pro mapu mléčné dráhy ([5], str. 153),
návrhy optimální projekce pro zobrazení daného
státu ([5], str. 165 a 186), práci o velmi přesné a přesné
nivelaci ([5], str. 101), o problémech mapování území
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SSSR ([5], str. 1I7) aj. Jsou to zajímavé, promyšlené,
originální, i když, zejména v historickém srovnání,
někdy sporné práce. Jednou z nich je článek "Úloha
inženýra kartografa - geodeta v kartografii" z r. 1932
([5]. str. 204). Krasovskij zde dovozuje, že nelze vytvořit kvalitní mapy (má na mysli topografické mapy
všech měřítek i mapy účelové ) bez znalosti a chápání
konkrétního terénu - a k tomu jsou potřební zvlášť
školení odborníci, kteří podle charakteru území navrhnou a vybudují potřebnou zhušťovací síť, stanoví
měřítko a způsoby mapování a budou je řídit s pochopením významu jednotlivých geomorfologických prvků
(vodní toky ve vztahu k terénu apod.) i potřeb např.
geologie, geografie, půdoznalství atd. Kartograf-geodet
má podle Krasovského v terénu přejímat (spolu s geomorfologem nebo geologem) dohotovené listy mapy
a na místě je doplňovat o chybějící důležité údaje.
Inženýr kartograf-geodet má pak být i redaktorem
při vydávání těchto map - ale je zbytečné, aby byl
odborníkem v polygrafii. K tomu je potřebný jiný typ
inženýra, kartograf-polygraf; ti však mají být vychováváni jinde, než na geodetické škole a ovšemže
nebudou redaktory map. - Není-liž pravdou, že tento
diskusní článek ukazuje osobu F. N. Krasovského
v poněkud neobvyklém pohledu1
Když se Krasovskij počátkem roku 1943 vrátil
do Moskvy z Taškentu, kam byl evakuován (a kde
pracoval pro Geofyzikální ústav AV SSSR), dal se
s plnou energií opět do vědecké i pedagogické práce
v MIIGAiKu, v Akademii věd i v kolegiu GUGK.
Ale již za rok se jeho zdraví výrazně zhoršilo, nemohl
jižpřednášet,
často pob;ýyal v nemocnici. Přesto po-

kračoval v práci, řídil nadále katedru vyšší geodézie,
jejíž shromáždění se konala v jeho bytě.
F. N. Krasovskij zemřel 1. října 1948. K uctění
jeho památky byl mu na hrobě postaven pomník,
na škole v Galiči, kde se učil, byla umístěna pamětní
deska, ulice, kde stál jeho rodný dům, byla nazvána
jeho jménem. Na čtyřech vysokých školách bylo
zřízeno šest Krasovskéll'o stipendií. A ještě za jeho
života se mu dostalo pocty a pomníku zvláště významného: když elipsoid odvozený r. 1940 v CNIIGAiK
A. A. Izotovem na základě Krasovského prací a při
jeho všeobecném vedení (rovníkový poloměr 6378 245
m, zploštění 1/298,3) byl usnesením Rady ministrů
SSSR č. 760 ze dne 7. dubna 1946 přijat pro všechny
geodetické práce v SSSR a nazván elipsoidem Krasovského.
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Moderní metody a experimenty
dynamické družicové geodézie (2. část)

2. Moderní metody a experimenty
2.1 Úvod
Z I. části víme, že hlavním cílem dynamické družicové
geodézie je určení konstant gravitačního pole Země
a geocentrických souřadnic pozorovacích stanic. Známe již hlavní body postupu vedoucího k určení těchto
neznámých. Nyní se seznámíme s dosavadními výsledky a poté přejdeme k vlastním moderním metodám
a experimentům.
2.2 Modely

gravitačního

pole Země

Soubor harmonických koeficientů a souřadnic stanic
vytváří tzv. "model gravitačního pole"; často se také
hovoří o souhrnném či globálním řešení (leopotenciálu;

Astronomický

Ing. Jaroslav Klokočnik,
ústav ČSAV, Ondřejov

podle druhu použité metody družicové geodézie hovoříme o "geometrickém" nebo "dynamickém" řešení
podle použitých dat o "družicovém", "gravimetrickém
(terestrálním)" nebo o "kombinovaném" řešení (kde
jsou družicová měření zkombinována s tíhovými anomáliemi a jinými daty).
Za nejdůležitější dosud získaná řešení lze označit
tato:
- Standardní Země I (1966), II (1969), III (1973) a V,
(1976) (14), (16), (17), (35);
- Modely Země Goddardova střediska kosmických letů,
1 až 10 (1962-1977),
např. (33) a (50);
- GRIM 1 a 2 (1975, 1976) (5), (6), a gravimetrické
modely Dimitrijevichův (13) a Rappovy (např. (39».
První jmenované řešení, Standardní Země I, (35)
je dilem Smithsonova ~strofyzikálního institutu (Cam·
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bridge, USA). K určení harmonických koeficientů kompletně do
n = m = 8 (zonální don = 12) aněkolika dalších byla použita fotografická pozorování ze sítě 16 kamer Baker-Nunn. Vnitřní přesnost
určení geocentrických souřadnic byla
asi ±20 m. Jedno z nejmodernějších řešení geopotenciálu,
SE
V (16), vychází již z laserových
měření a tíhových anomálií na volném vzduchu (1 X 10) z 86 % veškerého povrchu Země a je kompletní
do n = m = 24 (plus některé "rezonanční členy" do n = 27); mimoto
je určeno přes sto stanic s vnitřní
přesností ±3-5
m a plocha geoidu
na ±1 m.
Jiná řešení získávají v Goddardově středisku kosmickýchletů. Jedno
z nejnovějších, kombinované řešení
GEM 8 (50) obsahuje harmonické
koeficienty kompletně do n = m =
= 25 a souřadnice 369 stanic. Bylo
využito 154 000 fotografických, 76 tisíc laserových a 332 000 radarových
a dopplerovských
měření. Francouzsko-německý
model
Země
GRIM 2 (6) je kombinované řešení
z fotografických a laserových měření, převzatých výsledků z dráhových rezonancí zejména pro m =
= 13 --:-15 a 34 000 tíhových anomálií 1 X 10• Tesserální členy jsou
uvedeny až do (30,30), přesnost
geocentrických souřadnic je. ±5 až
10 m a geoidu ±3 m.
S použitím souborů harmonických
koeficientů (Jnm, Šnm z jednotlivých
řešení lze snadno znázornit "tvar"
Země tak, že vykreslíme průběh
plochy konstantního potenciálu definovaného rovnicí (1) vůči určité
jednoduše matematicky definované
ploše. Na obr. 4 je ukázka vrstevnicové mapy průběhu geoidu vůči
rotačnímu elipsoidu nejlépe se přimykajícímu Zemi. Výsledek je převzat z (47) a představuje kombinaci
kombinovaného řešení GEM 6 (33) •
s tíhovými anomáliemi 1 X P.
Harmonické koeficienty vysokých ~
stupňů a řádů nejsou dosud stanoveny dostatečně spolehlivě a přesně
(5), (6), (19), (20), (25), aby bylo
možné určit průběh geoidu a souřadnice pozorovacích stanic s centimetrovou přesností, potřebnou pro
rozmanité aplikace (viz závěr 1. části). Řada koeficientů je vzájemně
silně korelována (19), větší korelace
bývají i mezi tesserálními koeficienty
a1'souřadnicemi
stanic. Proto se
hledají různé alternativní metody
pro nezávislá kontrolní určení a me·
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tody schopné určit harmonické koeficienty vysokých
stupňů a řádů. V následujícím bude řeč o družicové
altimetrii (2.3), dráhových rezonancích umělých družic Země (2.4), geodynamických družicích a "dragfree" systémech (2.5), o laserovém "skanování"
z dráhy družice (2.6), o sledování družice z družice
(2.7), o gravitační
gradientometrie
(2.8) a radiointerferometrii (2.9).
2.3 Družicová

altimetrie

Princip metody je prostý (zmínka v I. části). Na palubě družice je instalován výškoměr (altimetr), ať už
radar nebo laserový dálkoměr, orientovaný vertikálně.
Předpokládejme měření nad oceánem. Jeho hladina
"vykresluje" až na působení slapů, větru, mořských
proudů a dalších drobných efektů plochu geoidu. *
Proto z altimetrických měření a ze znalosti dráhy
družice lze určit průběh oceánské části geoidu (2),
(Il), (36), (38), (52). Měření probíhá tak, že kpovrchu
se vyšle signál a z tranzitního času se zjistí výška
družice nad měřeným místem (obr. 5). Výška letu
k určení průběhu geoidu zřejmě nestačí; je třeba současně sledovat dráhu, tj. určovat dráhové elementy,
např. ze Země laserovými dálkoměry nebo dopplerovsky, a určit momentální geocentrický průvodič družice.

**

Ukázka výsledků je na obr. 6. Jde o porovnání prů
běhu výseku plochy geoidu v oblasti Karibského moře
z altimetrických měření ze Skylabu s modelem GEM 6
[33], [52]. Ukázka je typická a platí tento závěr:
Přes systematické rozdíly mezi altimetrií a souhrnnými
řešeními (vesměs menší než ±20 m) i mezi nimi navzájem, je znatelná stejná tendence v průběhu geoidu,
přičemž souhrnná řešení plochu geoidu spíše vyhlazují, zatímco altimetrie postihuje více detailů - např.
hlubokomořské příkopy, hřbety, rifty apod.
Přesnost altimetrických měření Skylabu byla asi
± 1 m, nepřesnost v určení dráhy 5 m. Altimetr Geosu 3
dává výsledky na ±0,6 m (po určité filtraci na 0,2 m);
dráha se sleduje sítí dopplerovských stanic (denodenně
20-40 stanic po celém světě), je určována asi s třímetrovou nejistotou v radiálním směru.
'
Podobně jako měření ze Skylabu [52] použili různí
autoři [Il], [37], [38] řady přeletů Geosu 3 s vícekrát
zaměřenými místy k _vytvoření oceánského geoidu
v oblasti Austrálie a Severní Ameriky.
Připravuje se vypuštění oceánografické družice
SEASAT-A (květen 1978) a SEASAT-B (1980) s dalšími altimetry a laserovými odražeči na palubě s cílem
založit oceánský geoid s přesností ±IO cm a provádět
oceánografický výzkum. Dráha má být určována
pomocí pozemských laserů a dopplerovsky i sledováním
z jiné družice (viz dále).
2.4 Dráhové

Přesnost měření závisí především na přesnosti altimetru - vyžaduje se gravitační stabilizace družice,
aby byla zaručena vertikální orientace. Vlivy nepřesného určení dráhy lze částečně kompenzovat vhodnou
výpočetní metodou [7], [Il].

* Tvrzení o odlišnosti geoidu od hladiny oceánu nesouhlasí se "školní" představou geoidu. S požadavkem
vyšší přesnosti je však nutné. Právě tyto odchylky se
stávají předmětem geodynamického a oceánografického
studia.
** Dnešní koncepce družicové a1timetrie je asi 14 let
stará [32], [34]. Vubec první pokusy s odrazy signálu
z družice od zemského povrchu byly uskutečněny s kanadskou ionosférickou družicí 1962{ja: [34]. Pro komunikační účely byl zkoušen laserový vysílač při letu
Gemini 7 [34], radarové altimetry pracovaly v projektu
Apollo, první experiment pro geodézii byl proveden
z pilotované lodi Skylab (1973) [52] (viz ukázku výsledku - obr. 6) a dnes jsou již výsledky z družice
GEOS 3 [2], [U], [38], vypuštěné organizací NASA
v rámci amerického národního programu Dynamiky
země a oceánu.
.

rezonance

Dráhové rezonance umělých družic Země 1sou již asi
7 let úspěšně používány ke zcela nezávislému kontrolnímu určení vybraných harmonických koeficientů
a v současné době i pro určování koeficientů vysokých
stupňů a řádů, jejichž hodnoty jsou v souhrnných
řešeních nevěrohodné nebo vůbec chybí.
Ke dráhové rezonanci dochází, když družice usku.
teční celý počet oběhů fJ za celý počet hvězdných
dnů ťX. Představme si pro větší názornost družici
na polární dráze, obíhající I5krát za den, tedy fJlťX =
= 15/1. Zeměpisné délky průsečnice roviny dráhy se
zemským rovníkem se oběh po oběhu změní o 24°,
takže po 15 obězíCM bude družice opět nad týmiž
místy nad Zemí; tento proces se bude opakovat tak
dlouho, dokud rušivé vlivy (vliv 02,0' brzdění atmosféry, apod.) nezmění dráhu družice. Pokud takový rezonanční stav vydrží dostatečně dlouho, pak opakování
přeletů v těchže partiích gravitačm'ho pole vede ke
vzniku dlouhoperiodických poruch dráhy na místo
běžných krátkoperiodických, a to od tesserálních členů
s m = 15 v rovnici (1). Poruchy od ostatních tesserálních harmonických koeficientů se časem vystředí,
dlouhoperiodické naopak narůstají, mají charakter
sekulárních poruch, akumulují se a z nich lze způsobem analogickým obvyklé metodě určení konstant
gravitačního pole (I. část) určit lineární kombinace
harmonických koeficientů řádu m = fJr (r = 1,2, ... ).
Tyto koeficienty jsou určovány odděleně od ostatních,
bez velkých vzájemných korelací a více realisticky než
v souhrnných řešeních geopotenciálu, zejména pro
vyšší n a m. Zde je tedy zjevná .výhoda i nevýhoda
této metody. Výhodou je nezávislé určení i vysokých
řádů. Nevýhodou malý soubor určených konstant;
navíc je třeba čekat, až k dráhové rezonanci dojde.
Nespornou výhodou metody je ovšem to, že nevy·
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žaduje žádné zvláštní přístrojové vybavení ani na Zemi,
ani na družici (s pravým opakem se setkáváme u všech
ostatních metod).
V několika posledních létech byly analyzovány
dráhy asi třiceti družic, zejména v období dráhových
regonancí 13/1, 14/1, 15/1, 29/2 a 31/2. Většina prací
pochází ze zahraničí [18], [19], [20], [40], [41],[48], [49],
[51], další z Československa; [21], [22], [23], [24], [25],
[44] aj.
2.5 Geodynamické
systémy

družice

a "drag-free"

2.51 Úvod
Z I. části máme představu o poruchách dráhy a víme,
že na přesnosti jejího určení do značné míry závisí
výpočet harmonických koeficientů a souřadnic bodů
na zemském povrchu. Gravitační poruchy dráhy jsou
až na obvykle malé působení členů vysokých řádů
a stupňů (mimo rezonance) dobře zvládnutelné a nepřesnost v dráze vlivem jejich nedokonalé znalosti je
dnes řádově deset metrů v geocentrické poloze družice.
Negravitační poruchy jako je vliv atmosféry a tlaku
slunečního záření jsou hůře modelovatelné a nepřesnosti v dráze mohou být větší. Pro družici v nejbližším
okolí Země (pod 400 km) je vliv atmosféry dominantní,
avšak ani pro vysoké družice nevymizí všechny ne·
gravitační poruchy - tlak záření (nad 1000 km)
převládne nad brzděním o atmosféru. Pro geodetické
a geodynamické účely se proto snažíme vliv negravitačních poruch minimalizovat zvláštní konstrukcí
družice; dnes to umíme dvěmá způsoby, buď pomocí
kompaktních geodynamických družic s koutovými odražeči, anebo pomocí tzv. "drag-free" systému instalovaných na družici.
2.52 Geodynamické družice
Rušivý vliv atmosféry lze zapsat ve tvaru [29]:
F a=T1 O

A
er;;:v,
2

kde O je "aerodynamický" koeficient odporu (..•.....
2),
e hustota vzduchu,
v
rychlost družice v odporujícím prostředí a
mlA je příčné zatížení, tj. poměr hmotnosti družice
m k ploše vystavené vlivu atmosféry.
Pro tlak slunečního záření platí [29]:
Fsp

A
m

= Pk-,

kde Pk je koeficient odrazivosti (albedo).
Vidíme, že v (11) a (12) je přímá úměra mezi veli·
kostí poruchových sil a poměrem Alm. Chceme-li
tedy negravitační poruchy minimalizovat, zvolíme
lUalé A, při současně velkém m, tj. malou hutnou
družici. Navíc bude užitečný kulový tvar, aby Alm
bylo konstantní.
Mezi geodynamické
družice patří francouzský
STARLETTE, americký LAGEOS a částečně i GEOS
3, INTERKOSMOS 17 a připravované družice SEA·
SAT. První dvě jsou zcela typické - malé těžké koule
s koutovými odražeči pro pasivní (lasero'Vá) měření;

cílem experimentů je zjištění geocentrických souřad·
nic pozemských stanic na ±5 až 10 cm a sledování
pohybů zemské kůry.
Starlette [42] létá od února 1975 na dráze s perigeem
přibližně 800 a apogeem 1100 km. Je to koule o průměru pouhých 24 cm, složená z jádra z U 238 (neradioaktivní uran) a hliníkohořčíkového obalu s dvaceti
trojúhelníkovými segmenty, které nesou celkem 60
odražečů. Celková hmotnost družice je 47,3 kg a Alm
přibližně 10-3 m2 kg-I.
LAGEOS
(Laser Geodynamics Satellite) byl vypuštěn v první polovině roku 1976 na zhruba kruhovou dráhu do výšky necelých 6000 km. Lageos je
koule o průměru 60 cm, její jádro je z mosazi, na něm
připevněná horní vrstva s odražeči je z hliníkové sli.
tiny; družice nese celkem 426 kruhových koutových
odražečů.
2.53 "Drag-free" systémy
Jako druhou možnost eliminace negravitačních poruch
dráhy jsme uvedli "drag-jree" systémy. Jde vlastně
o družici v družici. Dále vyložený postup, pocházející
od Langeho z r. 1964 [4], [31], byl realizován na družicích TRIAD 1 a 2 [27], připravuje se ve zpřesněné
verzi pro družici SOREL a v určité modifikaci (mikro.
akcelerometr CACTUS) pracoval na francouzské družici D-5-B [30].
Umístěme malou těžkou kouli centricky v dutině
koule větší. Představme si tuto sestavu na oběžné
dráze - na objekt jako celek působí gravitační i negravitační poruchy, vnitřní kulička se však pohybuje
'jen pod vlivem gravitačních sil - negravitační jsou
odstíněny. Je samozřejmé, že počáteční centrická poloha bude rychle porušena a po určité době by kulička
narazila na stěnu dutiny. Máme dvě možnosti - buď
k nárazu nechat dojít a do té doby měřit velikost negravitačních poruch, vnitřní kuličku opět uvést do
centrické polohy a v měření cyklicky pokračovat (princip mikroakcelerometrického
měření negravitačních
sil), anebo posunům uvnitř dutiny zabránit s co největší možnou přesností, tj. zapnout na moment příslušný
korekční motorek družice. Potom bude celá družice
sledovat dráhu jako by jen pod vlivem gravitačních
poruch ("drag-free" systém).
Družice TRIAD 1 (U.S. N avy) vypuštěná v září 1972
obsahovala kompenzační systém DISCOS, který úspěšně eliminoval negravitační zrychlení s přesností 10-10g
po dobu 5 měsíců. Podstatu systému tvořila zlatoplatinová kulička o průměru 2,2 cm umístěná v dutině
větší koule (4 cm). Poloha kuličky byla snímána ve
všech směrech a každý posun větší než 0,9 mm byl
kompenzován raketovými motorky.
Do budoucna lze reálně počítat s přesností aspoň
10-13 g, což umožní měřit dráhové efekty předpovězené obecnou teorií relativity (např. pohyb uzlu dráhy)
a tak ji testovat [46].
2.6 Laserový

dálkoměr

na družici

Zcela novou koncepci laserových měření představuje
postup detekce pohybů zemské kůry navržený Kumarem a Muellerem z USA [28] - zmínka byla v 1. části.
Namísto řady nákladných laserových dálkoměrů na
Zemi a družic s koutovými odražeči se předpokládá
použití laserového dálkoměru na družici (spaceborne
laser ranging system) s tím, že by se měřily šikmé
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oproti obvyklému měření ze Země je naprostá nezávislost na počasí, možnost sledovat dlouhé oblouky dráhy
.a organizační jednoduchost pozorovací "kampaně".
V případě, že jedna družice je umístěna na vysoké
(obvykle stacionární) dráze, představuje "referenční
bod", jehož polohu určujeme snáze s vyšší přesností
než u nízké družice.
Dosud proběhlo několik experimentů SST. Ze stacionární družice ATS-6 (1974) byla dopplerovsky sle.
dována loď Appollo v projektu Sojuz-Apollo [3]. Po
skončení společného letu orbitálních stanic byly vzá.
jemně sledovány oba moduly Apolla. Byly detekovány tíhové anomálie v oblasti centrální Afriky, v Indickém oceánu, Himalájích a jinde. Předběžné výsledky
[3] ukázaly použitelnost metody pro zpřesňování znalostí o gravitačním poli Země. Z ATS-6 byly sledovány
též družice Geos 3 a Nimbus 6. Pro metodu SST budou
vybaveny družice SEASAT; předpokládá se přesnost
určení vzájemné rychlosti ±O,03 mm/sec a ±0,3 m
v poloze.
Zajímavou aplikací metody s nízkými družicemi je
studie o sledování subsatelitu vypuštěného z plánované
kosmické laboratoře Spacelab [43]. Pro měření radiální
rychlosti mezi lodí a subsatelitem se má využít interferometrického měření vzdáleností. Má být dosažena
přesnost ± 1 mgal ("" ± 3 m) s rozlišovací schopností
řádu 50-100 km na zemském povrchu. Měřicí přístroj by byl vlastně Michelsonovým interferometrem,
jehož laserový vysílač světla a detektor navráceného
signálu by byl na palubě kosmické lodi a cílem, tj.
pohyblivým ramenem interferometru by byl subsatelit
vybavený koutovými odražeČi. Variace radiální rychlosti l;Jyvyvolaly kmitání interferenčních kroužků přijatých signálů. Předpokládá se naměření až 106 kroužků
za vteřinu. To by se spolu s parametry vzájemné orientace laboratoře a subsatelitu a časem ukládalo do paměti
počítače na Spacelabu.

vzdálenosti k řadě pozemských cilů - k zrcadlům.
Z mnoha možných provedení autoři [28] navrhují
postup-, kdy laser měří v rychlém sledu na řadu pozemských cilů - jakési skanování z vesmíru. Matematické
zpracování měření je čistá geometrická metoda družicové geodézie (1. část). Ve studii provedené pro oblast
zlomu Sv. Ondřeje v Kalifornii bylo ukázáno, že měření relativních poloh pozemských cilů je možné
s dnešní technikou provádět s přesností na 5 cm ve
vertikálním i horizontálním směru. Při této úrovni
přesnosti a při předpokládané rychlosti pohybu pacifické a severoamerické kry 4 cm/rok, lze detekovat pohyby kůry již po pěti měsících měření a tak realizovat
službu pro varování před možnými zemětřeseními.
2.7 Sledování

družice

z družice

Další novou metodou prospěšnou pro dynamickou družicovou geodézii je sledování družice z družice (satellite-to-satellite tracking, dále SST). Všimneme si principu
a výhod SST. Návrhy na její využití pro studium gravitačního pole Země jsou skoro 10 let staré (např. [10]),
od r. 1973 dochází k realizacím, které poskytují prak.
tické výsledky (viz dále).
Družice měří vzájemnou relativní rychlost - dopplerovsky nebo interferometricky; výsledky se soustřeďují na jedné z nich a na povel odesilají na Zemi (obr.
7). Představme si dvě družice na nízké dráze (např.
250-500 km nad zemským povrchem) vzájemně od
sebe několik desítek až 200 km. Ukazuje se, že při takovéto sestavě hrají hlavní roli ve změnách vzájemné
rychlosti krátkoperiodické gravitační poruchy, které
lze připsat rozdílnému působení teserálních harmonických koeficientů vysokých řádů a stupňů v daných
místech.
Z názoru je zřejmé, že ani zde se bez určení dráhy
alespoň jedné z družic z pozemských pozorování neobejdeme, i když požadavek přesnosti není tak enormní
[43] a lze ho obejít tím, že jedna z družic bude na vysoké dráze, kde jsou poruchy dráhy od tesserálních
harmonických a od atmosféry malé.
Nespornou výhodou sledování družice z družice

I

"

2.8 Gravitační
SKYHOOK

gradientometrie

K pochopení smyslu dalšího projektu se subsatelitem
přivázaným za kosmickou lodí na velmi dlouhém drátě
vysvětlíme nejprve pojem gravitační gradientometrie [4],
[10], [12].
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Gravitačni gradientometr je přístroj pro měřeni dru·
hých derivací gravitačního potenciálu podél dráhy
družice. Vychází z Eotvosova variometru pro měření tíhových gradientů. Popíšeme Hughesův rotační gravit~
ační gradiontometr, snad dnes nejnadějnější z několika
pokusných konstrukcí pro družicový experiment [4],
[10], [12]. Představme si dvě dvojice kuliček spojených
tyčemi navzájem kolmými - jakési kříže a mysleme si
takovéto kříže dva (ležícív rovinách navzájemrovnoběžných) spojené dutou tyčí uvnitř aspoň s jednou pružinou. Roviny křížů jsou kolmé ke spojovací tyči a osa
tyče nechť je osou rotace celé družice takto stabilizované. Navíc naaranžujme s velkou přesnosti osu rotace tak, aby byla kolmá k rovině dráhy družice (obr. 8).
Diferenciální točivý moment vlivem různě velkých
gradientů tíhového pole na jednotlivé kříže způsobí
jejich diferenciální rotaci. Natočení pružiny ve spojovací tyči se bude měřit. Vertikální gradient je kombinací tři složek druhých derivací potenciálu, závislých
na rotaci družice, a ty lze touto cestou zjistit.
Laboratorní experimenty z let 1967-9 jsou podrobně popsány v [12] včetně rozboru chyb měření. Pro
geodetické použití by družicový gravitačnígradientome.
tr umlstěný na extrémně nízké dráze mohl měřit malé
anomálie gravitačniho pole s velkou rozlišovací schopnosti. Chceme-li studovat detaily gravitačního pole,
musíme co nejblíže Zemi. Zde však výrazně ruší atmosféra. "Drag-free" systémy mohou být účinné jen do

minimální výšky 200 km. Možnost provádění velkého
množství dráhových korekcí je limitována množstvím
paliva, které družice může vést a dobou, po kterou je
kompenzační systém schopen perfektní funkce. Velmi
nízké výšky, cca 100 km nad zemským povrchem, jsou
pro umělé družice dosažitelné jen zcela krátkodobě;
následuje zánik v atmosféře. Měření gravitačním gradientometrem byzde mohlo přinéstvýraznýpokrok,když
by se ho podařilo umístit do subsatelitu, spuštěného
na dlouhém laně z kosmické lodi. Převedeno na max.
stupně a řády určitelných harmonických koeficientů
z rozvoje (1), šlo by detekovat až n = m = 90 -;- 150
[8]. Dlouhodobé experimenty v tak malých výškách
(avšak příliš velkých pro balóny a sondy) by zajímaly
fyziku atmosféry i další obory. Proto byl navržen
subsatelit na dlouhém drátě SKYHOOK ("Kosmická
udice") [8]. K realizaci má dojít z paluby raketoplánu
(Shuttle Orbiter).
Z raketoplánu (výška letu asi 220 km) by se odvinul
drát 100 km dlouhý (!) na konci se sondou - subsatelitem - nesoucím gradientometr. Podle [8] existuje několik skororovnovážných poloh seskupení "loď - subsatelit" a v jedné z nich je subsatelit "pod" lodí
s odchylkou 5-15° od vertikálního směru. Autoři projektu dokazují, že neexistuje žádný principiální problém s rozvinutím a svinutím drátu se subsatelitem,
že se drát nezauzlí, nepřetrhne ani nerozžhavÍ, Myšlen.
ka subsatelitu se ujala a má nové modifikace [9].

,
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2.9 Ap1ikace radioin terferometrie
v dynamické
geodézii
lnterferometrie s velmi. dlouhou základnou (radiointerferometrija so sverchdlinnoj bazoj, very long base
interferometry, dále VLBI) je používána v astrofyzice
k určování přesných poloh zdrojů radiového záření
a pozvolna proniká do astrometrie (radioastrometrie) absolutním měřením poloh hvězd (±O,005"
v určeni směru z opakovaných měření, což je řádové
zpřesnění oproti nejlepším dnešním hvězdným katalodům) a má perspektivy v geodézii, geodynamice a ne·
beské mechanice díky své velké přesnosti.
Princip VLBI je prostý (technika složitá a drahá).
Aspoň na dvou vzdálených místech současně přijímají
radioteleskopy signály radiového zdroje z kosmického
prostoru. Čas je určován atomovými hodinami na každé stanici (10-14 s). Ze změřeného časového rozdílu
příjmu čela vlny totožných signálů a rychlosti šíření
světla lze spočíst vzdálenost radioteleskopů [45], [53].
Současná technika dokáže měřit časový rozdíl na
±O,1 nanosekundy a z toho vzdálenost radioteleskopů
asi na ± 10 cm (což se přinejmenším vyrovná přesnosti
určení délek spojnic pozorovacích stanic z laserových
měření). Variace rychlosti rotace Země a kolísání zemských pólů by bylo možno měřit na ±O,2 msec resp.
±5 cm.}
t:,'j"L ;~~l
H!L.fi~iiff~

Probrali jsme různé metody umožňující pomocí umělých družic Země (až na 2.9) zpřesnit znalosti o gravitačním poli. Některé jsou dnes již standardem, jiné
v experimentální fázi, zbývající dosud v projektech.
Viděli jsme velkou rozmanitost v přístupu k řešení
a někdy i způsoby velmi zvláštní. Všechny moderní
metody (až na 2.4) vyžadují složité a drahé přístroje.
Čtenáře možná bude zajímat stav výzkumu v této
oblasti u nás.
V současnosti rutině pozorujeme družice opticky fotografickými kamerami a laserovými dálkoměry.
Účastníme se mezinárodních pozorovacích kampaní.
Připravují se i dopplerovská měřeni. Družice INTERKOSMOS 17 nese koutové odražeče československé
výroby; v současné době je sledována a rozborem dráhy se hodláme zabývat. Avšak i z předchozích družic
INTERKOSMOS, z dráhových elementů poskytnutých Ústavem pro kosmický výzkum v Moskvě, bylo
možno určit parametry charakterizující rychlost rotace vysoké atmosféry, její hustotu a lineární kombinace
harmonických koeficientů z dráhových rezonancí (viz
výše). Zúčastnili jsme se zpracování výsledků z mikroakcelerometru na francouzské družici D·5-B (viz 2.53).
Ke většině moderních metod, o kterých zde byla
řeč, však můžeme přispívat zatím jen teoreticky.
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rozložení zvislých
pohybovýchintenzn
V Západných Karpatoch

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
vydal v roku 1976 nom mapu recentných zvislých pohybov Západných Karpát. Mapa je publikovaná
v [10], kde sú zhrnuté aj výsledky riešenia niektorých
problémov spojených s jej vyhotovením, najma problému referenčného výškového systému a otázky odhadu
presnosti pohybov. Okrem toho čitateT tam nájde stručné informácie o geodetickom základe mapy.
Smer a intenzita recentných zvislých pohybov sú
na nej vyznačené farbami a ich odtieňmi a izolíniami
s intervalom 0,5 mm/rok. Obraz o presnosti ročných
rýchlostí súčasných pohybov poskytuje mapa presností, umiestnená v pravom dolnom rohu. Hodnoty
charakteristík presnosti kolíšu od 0,5-1,2 mm/rok.
Znázornené sú farebnými odtieňmi a izolíniami, spájajúcimi miesta s rovnakou presnosťou určených pohybov s intervalom 0,2 mm/rok.

V tejto práci sa budeme zapodievať priestorovým
rozložením pohybových intenzít v Západných Karpatoch. Pritom použijeme pripojenú mapu recentných
zvislých pohybov (obr. 1), ktorá je kópiou spomenutej
farebnej mapy uverejnenej v [10]. Na nej kladné (+)
hodnoty označujú zdvíhanie, záporné (-) klesanie.

2. K niektorým problémom zostavovania máp
recentných zvislých pohybov zemskej ké)ry

z

hfadiska analýzy priestorového rozloženia pohybových intenzít a interpretácie máp súčasných zvislých pohybov zemskej k6ry je potrebné dotknúť sa
ni~ktorých otázok spojených s ich zostavovaním:
1. Hustota nivelačnej siete nie je na celom skúmanom
územf rovnaká. Nivelačné ťahy často obchádzaj1i
oblasti extrénmych pohybov. Izočiary vnútri nive-
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lačných polygónov sa získavajú interpoláciou. Pri
ich konštrukcii sa zohfadňujú geologicko-geomorfologické hfadiská. Napriek tomu dochádza k nepresnostiam v zobrazení skúmaného javu (recentných
pohybov) a k vefkej neistote v odhade presnosti
izočiar prebiahajúcich vnútri polygónov.
2. Presnosť určovaných pohybov pri dobrej kvalite
oboch porovnávaných
nivelácií a dostatočnom
časovom intervale Ll(bude vysoká. Pravda, pritom

sa predpokladá, že rýchlosť súčasných zvislých pohybov bolav časovom intervale medzi opakovanými niveláciami kOllŠtantná, teda že ide o rovnomerný pohyb a že nivelačné body nezaznamenávajú pohyby netektonického charakteru, Medzi geológmi
a geomorfológmi je však rozšírený názor, že pohyby
zemskej kOry majú kolísavý charakter, že dochádza
k striedaniu zdvihových a poklesových pohybov
jednotlivých blokov nielen v priestore, ale aj v čase.

VYSKUMNY ÚSTAV GEODÉZIE A KARTOGRAAE V BRATISLAVE
RESEARCH INSTlTUTE Of GEODESY AND CARTOGRAPHY BRATISLAVA
Spracovali

P.Marčák, J.Vanko
L.Kubáček, A.Sterková, L.Tóthová
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Inverzné javy - ako ukazujú výsledky výskumov
z posledných rokov - boli potvrdené aj výsledkami geodetických meraní. Vysvetliť ich možno blokovým charakterom stavby zemskej kOry [15].
3. Je tiež známe, že pohyby odhadnuté z výsledkov
opakovaných nivelácii móžu byť výsledkom pósobenia nielen hlbinných procesov, ale aj exogénnych
a ďalších faktorov. Tým dochádza k skresleniu pohybov endogénneho póvodu, lebo exogénne a iné

vplyvy zatiar nevieme separovať, alebo eliminovať
z výsledkov geodetických meraní. Preto je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť terennému geologickogeomorlologickému skúmaniu stálosti bodov pre
opakované nivelácie [9]. To by malo prispieť k zllÍŽeniu subjektívnych vplyvov pri výbere nivelačných
bodov vhodných na štúdium súčasných tektonických pohybov zemského povrchu.
Naznačené problémy komplikujú nielen zostavova-
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nie, ale aj interpretáciu máp súčasných pohybov zemskej kóry. Napriek týmto komplikáciám možno konštatovať, že nová mapa podáva doteraz najúplnejší
obraz o tendenciách a rozdelení intenzity recentných
zvislých pohybov Západných Karpát. Móže byť preto
dobrým podkladom na skúmanie priestorového rozloženia súčasných pohybových intenzít a na interpretáciu pohybov. Štúdiu otázok geologicko-geomorfologickej a geofyzikálnej intcrpretácie recentných zvislých
pohybov Západných Karpát boli doteraz venované
3 práce [6, 7, 8].

3. Priestorové rozloženie pohybových intenzít
V Západných Karpatoch
Mapa (obr. 1) ukazuje priestorovú diferencovanosť pohybov jednotlivých morfoštruktúr Západných Karpát.
Na nej nulové izočiary rozderujú územie Slovenska na
zóny klesania a zóny zdvíhania. Celkove, keď neprihliadame na lokálne oblasti kontrastných pohybov,
móžeme rozlíšiť 2 hlavné zóny s róznym charakterom
súčasných tektonických pohybov. Ich rozhranie leží
približne na čiare Makov-Žilina-Zvolen-Šafárikovo-Prešov-Radvaň
n/Laborcom-Ubra.
Do poklesovej zóny spadá južná, zatiar čo do zdvihovej zóny severná časť stredného a východného Slovenska. Zóna klesania pokrýva ďalej celé západné Slovensko až na lokality v južnej časti s pomerne intenzívnymi pohybmi zdvihového charakteru.
V južnej časti západného Slovenska, ktorá sa v hrubých rysoch kryje s Podunajskou nížinou, bol zaregistrovaný zložitý obraz diferencovaných pohybov. Najintenzívnejšie klesá Nitrianska pahorkatina
medzi
Nitrou a Hlohovcom s max. poklesmi - 4,2 mm/rok,
ďalej severné výbežky Podunajskej nížiny do údolia
Váhu (s max. hodnotami poklesov - 3,5 až - 4,0 mm/
/rok) a Nitry. Pomerne verké klesanie Hornonitrianskej kotliny móže byť ovplyvnené technogénnymi pohybmi poddolovaného územia (najma v oblasti Novák).
Maximálne rýchlosti zdvihového pohybu Žitného
ostrova v priestore GabčíkO'va sa blížia k hodnote
+2,0 mm/rok a v priestore Zlatnej na' Ostrove dosahujú +2,3 'mm/rok. Dalšia oblasť osozdvihovými tendenciami nad +2,0 mm/rok sa nachádza juhozápadne
od Trnavy. Vidno, že max.~amplitúda ročných"'rýchlosti pohybov tu dosahuje 6,5-mm/rok.
..
J. Kvitkovič aJ. Plančár dávajú diferencované pohyby podunajského bloku1) do súvislosti s aktívnymi
tektonickými zlomami a seizmickou aktivitou [6].
Všimnime si preto na konkrétnom príklade aké vazby
existujú medzi aktívnymi tektonickými zlomami a recentnými pohybmi. Keď za tým účelom porovnáme
krivku pohybov pozdrž nivelačnej linie BřeclavChraba na obr. 2 v [10] s mapou hlbinnej stavby Západných Karpát (pozri [2]) zistíme, že tam, kde nivelačná línia pretína význačné aktívne tektonické
zlomy, dochádza k zmene znamienka pohybov a vý-

1) Podfa [2, 6] podunajský blok zahrnuje prakticky
celú Podunajskú nÍ7.inu, východnú časť Záhorskej nÍžiny, Ma;,lé Karpaty, Považský Inovec a Tribeč.

skytu pomerne verkých hodnót gradientov rýchlostí
pohybov. V priestore Lozorno-Záhorská Bystrica pretína uvedená nivelačná línia poruchy sledujúce západné úpatie Malých Karpát, v priestore Holice-Dunajská Streda zlomovú líniu S-J smeru sprevádzajúcu
západné úpatie Považského Inovca a v priestore Komárno-Chotín
tektonickú líniu SZ-JV smeru, ktorá
prebieha pernecko-pezinským krištalinikom a je podra
1. Broučka [1] a O. Fusána [12] sledovateTná až ku
Komárnu. Sprevádzaná je seizmickými otrasmi a miestami tvorí hranicu medzi oblasťou zdvíhania a klesania.
Podobné súvislosti možno zistiť aj na iných profiloch.
Napr. nivelačná línia Bratislava-Ži1ina pretína v priestore Senca (obr. 2), kde bol zistený značný gradient
ročných rýchlostí pohybov spomenutú tektonickú liniu
SZ-JV smeru, ktorá prebieha z oblasti Perneka a Pezinka až ku Komárnu. V úseku medzi Trnavou a Hlohovcom pretína táto nivelačná línia ďalšie dva zlomy.
Najprv zlom SZ-JV smeru, prebiehajúci medzi Jablonickým priesmykom a Dobrovodskou kotlinou až do
priestoru Nových Zámkov [8]. Potom v priestore
medzi Leopoldovom a Hlohovcom, kde sa vyskytuje
jeden z najvačších gradientov na území Západných
Karpát (0,50 mm/rok.km), spomenutú zlomovú liniu
S-J smeru, ktorá obmedzuje Povážský Inovec na západnej strane voči riečnej nive Váhu [3]. Uvedená verká hodnota gradientu spadá do oblasti s vermi krátkym
časovým intervalom medzi opakovanými niveláciami
(6 rokov pre nivelačný bod SBC-32 Trakovice a 3'roky
pre nivelačný bod SCfk-!l Hlohovec). V obidvoch prípadoch ide o kvalitné nastenné stabilizácie na kostoloch. SohTadom na to sme získanú hodnotu gradientu
rýchlostí overili pomocou výsledkov opakovanej nivelácie z r. 1973. Ukázalo sa, že v danom prípade došlo
v zóne zlomu nielen k zmene hodnoty gradientu, ale
aj k zmene znamienka. S predlžením obdobia medzi
opakovanými niveláciami sa hodnota gradientu zmenšila o jeden rad.
Pravda, s ohTadom na zložitý charakter tektonických
pohybov na zlomových líniách nemusí byť medzi skúmanými javmi v každom jednotlivom prípade jednoznačná súvislosť. Napriek tomu možno konštatovať,
že geodetické metódy mažu účinne pomócť pri indikácii
hlbinných zlomov a pri overovaní ich aktivity.
Poklesová zóna juhozápadného Slovenska sa neobmedzuje len na panonský a podunajský blok, ale
pokračuje ďalej na sever až do blízkosti Žiliny. Na východe jej hranica prebieha Turčianskou kotlinou smerom~na~Žiar n/Hr. Tu sa jej priebeh približne kryje
s významným zlomovým systémom smeru S-J na
styku Malej Fatry a' Turčianskej kotliny, ktorý pokračuje ďalej na juh do Podunajskej nížiny. Pravda intenzita poklesávania najma na severovýchod od čiary
Trenčín-Nováky,
t.j. zhruba od hranice podunajského a fatro-tatranského bloku, ktorú tvorí hlbinný skýcovský zlom, je podstatne nižšia. Vidno, že zóna poklesových tendencií pokrýva niektoré morfoštruktúry
flyšového pásma Karpát pri SZ hranici Slovenska
(Myjavská pahorkatina, Biele Karpaty, časť Javorníkov), ďalej jaderných pohorí (Malé Karpaty, Považský
Inovec, Strážovské vrchy, Tríbeč, Žiar a JZ časť Malej
Fatry) aj niektoré morfoštruktúry sopečných pohorí
(Pohronský Inovec a Vtáčnik).
Zistené klesanie uvedených kladných morfoštruktúr
nie je v súlade s neotektonickým vývojom súčasných
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súčasných pohyboch boli na vačšine územia zistené
tendencie poklesávania.
Spomenuté klesanie kladných morfoštruktúr Západných Karpát sa dá s najvačšou pravdepodobnosťou
vysvetliť posobením dvoch faktorov. Prvý spočíva
v tom, že nivelačné línie vedú po dopravných trasách
spravidla v dolinách riek a pohyby horských hrebeňov
ostávajú nezaregistrované a druhý v inverzii reliéfu
(najnovší dokaz máme aj u nás z Malých Karpát)
a v zložitosti vzťahov medzi súčasnými pohybmi
a štruktúrami zemskej kory. PodIa Ju. A. Meščerjakova recentné pohyby nemožu byť úplným opakovaním
pohybov neotektonického obdobia a tiež nemožu byť
všade rovnako zviazané s geologickou štruktúrou [13].
V predchádzajúcom texte sme sa dotkli aj pohybov
SZ oblasti stredného Slovenska. Vcelku územie stred-

štruktúr Západných Karpát a podobne ako zdvihové
pohyby strednej a dolnej časti Žitného ostrova nezodpovedá geologicko-geomorfologickým
predstavám.
S výskytom takých nesúhlasov treba však rátať pri
každej mape. Potvrdzujú to aj skúsenosti získané
v ZSSR i u nás. Ju. A. Meščerjakov tvrdí, že medzi
znamienkom recentných pohybov a geologickými
štruktúrami sa nikdy nedosiahne úplný súhlas [14].
Z porovnania mapy recentných pohybov západnej polovice európskej časti ZSSR s tektonickou mapou
dostal nesúhlasy asi na 30 % územia. Nesúhlasy medzi
tendenciami recentných a neotektonických pohybov
boli zistené aj v Českom masíve. P. Vyskočil a A. Kopecký v [16]poukázajú na to, že v neotektonickom
období a najma v kvartéri mali tektonické pohyby Českého masívu výrazne zdvihový charakter, zatiaI čo pri

1lIYElAtN'

llNIA

"IYElAtNÝ

tAH
191>3
191>9

JOKZ'KlAD"~HO
MEKA
ONKOYA"~HO

..

.....,

%

..•
o

•• :c
z z
• •••
':'"

....
....
.-

..,>-...

o

!!
..•..• ... es!
__
;;

o

...

_~~~
~l;..,

'oUoI'......
"'''' •• !'E. ~~~i ;! =~9i
;::;:
.....• ~""'s •••.. ·;=a~
•• ~ ..........
.>"" ••
'4-

•

Z

~;JL

..

%

i

•••

.;!

z

gl;.•~
oaM:

•••

o ••~ >.••OKO o

::::;

[111m/rok]
+

3

+

1

RÝCHlOSt VERTIKÁL- . O .
"YCH POtIYIOV

-II

[ mm.rok'okm']

\
-0,1

I

\
\

-0,2

~'.

.•• %
.••
0

A.:a::

..•....,
..•
;;

....>-

•••••

.~.

MOC

;:!~

~z

llIIl:

~

'">-

;;

w

~
•••

.

oe

'~-~.!!

ii

> ••.•...
~.o •..
O&=_:::!

_ CLE

.0
06

.~
>0.

o

".::!

>-

o

:a::

:a::
.>-

:!!S
o

•••

~

:2

,=

lVISlÝ REZ TER~"U 200

100---

z::o

,..
...•...
i
. .... •
~~~ .=... ",~--..•.....
~ ~~....
'4......
.•
I'"
..,•• ~z.~z.=~~~
~~ ~ ~=;:~ -..•
!S=I~~' ...• ..,== =~Z=~~~C

'~

::o

...•..
~;!i
.••• A:

:a::
>-

I
I

\ I
\ I

I

\1

-O,s

I
Obr. 2.

1978/287

Geodetický a kartograficky
obzor
I'očník 24/68, číslo 11/1978

288

ného Slovenska a západnej časti východného Slovenska
(až po hornádsky zlomový systém S--J smeru, ktorý
z východnej strany zasahuje do priestoru Prešova) sa
javí ako pokojná oblasť. Výnimkou je iba výbežok
Hornonitrianskej kotliny (o čom sme sa už zmienili).
Ako ukazuje mapa, poklesy na juhu a zdvihové pohyby na severe vykazujú menšiu intenzitu. Rozloženie
pohybov v tejto oblasti nasvedčuje tomu, že juhoslovenský blok, ktorý je vymedzený taktiež v [2, 6], sa
nakláňa smerom na juh až juhozápad. Táto tendencia
nakláňania sa miestami prejavuje aj ďalej na sever na
fatro-tatranskom bloku.
Ročné rýchlosti klesania v južných oblastiach neprekračujú -1 mm/rok. Naproti tomu výraznejším
poklesávaním sa prejavuje nevelká lokalita na sever·
nom Slovensku, ktorá pokrýva severný okraj Spišskej
Magury (max. rýchlosť -1,6 mm/rok). Max. hodnoty
pohybov zdvihového charakteru boli zaznamenané
v Liptovskej kotline v priestore medzi Ružomberkom
a Lipt. Mikulášom (+1,0 až +1,8 mm/rok). Pomerne
malá intenzita zdvihových pohybov v tejto oblasti vyplýva nielen z toho, že do nej patrí najlepšie skonsolidovaná časť stredných Karpát Slovenské rudohorie
a stabilné územie Slovenského krasu, ale aj z toho, že
v čase zostavovania mapy sme nemali žiadne alebo len
velmi málo údajov o pohyboch morfoštruktúr s vysokohorským reliéfom (Tatry, Nízke Tatry, Malá a Velká
Fatra), ktoré sa padla [6] v pleistocene najviac zdví.
hali.
Táto situácia sa v súčastnosti zmenila. Vďaka výskumným prácam Katedry užitej geofyziky Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, konaným pod vedením L. Hradilka [4, 5] máme teraz
k dispozícii údaje o pohyboch troch tatranských Ští.

tov. V rámci týchto prác vybudovali v Žiarskej doline
v Západných Tatrách priestorovú sieť pre trojrozmernú trianguláciu (obr. 3), ktorá tvorí súčasť tatranskej
priestorovej siete a je vhodná na slcdovanie recentných
pohyb ov zemskej kary. Doteraz ju zamerali dvakrát.
Prvýkrát v roku 1961/62, druhýkrát po 13 rokoch
v roku 1974/75. Velmi presnou niveláciou pripojili túto
sieť na najbližšie body sietc pre opakovanú niveláciu
(obr. 3). Pohyb východiskového bodu v Okoličnom
(0,7 mm/rok) bol prevzatý z údajov pre našu mapu
Západných Karpát, čím sa dosiahlo, že pohyby tatranských štítov sú vztiahnuté na ten istý referenčný výš.
kový systém ako pripojená mapa. Hodnoty ročných
rýchlostí pohybov s odhadmi charakteristík presnosti
sú v tab. 1. rch grafické znázornenie je na obr. 4.

Bod

1

Okoličné
Žiarska chata
Baranec
Príslop
Ráztoka

Ročná rýchl.
pohybu
(mm/rok)

Odhad štand.
odchýlky
(mm/rok)

2

3

+0,7
+4,8
+8,4
+6,6
+6,6

0,6
0,7
1,5
1,4
1,7

- -".?
.J::íSLOP
214Sm
'00
OKOUČNE
VAH

Legenda

=

n!velačné

tahy

dlžky merané

geodimetrom

1 - rez terénom,
2 -zvíslé pohyby,
3 -odhad charaktenstik
presností pohybov

S prihliadnutím na hodnoty v tab. 1 dostávamc prc
uvažovanú oblasť max. amplitúdu ročných rýchlostí
pohybov 10,0 mm/rok a pre Západné Karpaty 12,6 mm
/rok. Horský masív Bazanec (2184 m) tvorí samostatnú tektonickú jednotku. Z geologického hTadiska, ako
uvádza L. Hradilek [5] je vačšia rýchlosť pohybu v porovnaní s ďalšími dvoma štítmi, odavodnená.
Morfoštruktúry fiyšových pohorí severovýchodného
Slovenska (Čerchovské vrchy, Nízke Beskydy a Bukovské vrchy) sa vyznačujú vcelku nevýraznými pohybovými tendenciami zdvihového charakteru (do
+0,5 mm/rok). Výnimku tvoria poklesy juhovýchodného okraj a Nízkych Beskýd, ďalej južného územia
Bukovských vrchov a morfoštruktúra Čerchova, kto·
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rého zdvihové ~pohyby koUšu v hraniciach +0,5 až
+0,7 mm/rok.Pohyby značne vyššej intenzity boli zaregistrované
vo východoslovenskej poklesovej zóne, ktorá zaberá
južnú oblast najvýchodnejšej časti územia SSR. Na
západe je táto zóna ohraničená hornádskym zlomom.
Na severe sa jej hranica blíži k bradlovému' pásmu.
V priestore Bystrého ho prekračuje a prechádza do
oblasti vonkajších fiyšových Karpát. V hrubých rysoch
sa oblasť poklesov kryje s východoslovenským blokom
(jeho vymedzenie najde čitater v [2, 6]). Tento blok
sa na mape prejavuje diferencovanými pohybmi jednotlivých morfoštruktúr. Intenzita pohybov však nedosahuje také hodnoty ako v podunajskom bloku.
Najintenzívnejšie pohyby poklesového charakteru vykazuje morfoštruktúra
Východoslovenskej
nížiny,
pričom max. hodnoty neboli zistené v jej centrálnej
časti, ale na severnom a severovýchodnom okraji (na
juh od Vranova -2,7 mm/rok a na juhovýchod od
Sobraniec -2,1 mm/rok). Do poklesovej zóny spadajú
aj kladné morfoštruktúry Slanských vrchov a Vihorlatu s Popričným. Intenzita ich pohybov sa však výrazne znižuje (pod -0,5 mm/rok). Aj tu platí to, čo bolo
povedané o nesúhlase medzi znamienkami recentných
pohybov a geologickými štruktúrami.

Predložená stručná analýza priestorového rozloženia
pohybových intenzít v Západných Karpatoch umožnila získať nové poznatky. Z najdóležitejších možno
uviesť nasledujúce:
Pripojená mapa (obr. 1) ukazuje priestorovú diferencovanosť pohybov jednotlivých morfoštruktúrnych
jednotiek. Najintenzívnejšie poklesávanie bolo zistené
v Podunajskej nížine (-4,2 mm/rok) a jej výbežkoch
do údoli riek Váhu a Nitry. Maximálne ročné rýchlosti
pohybov zdvihového charakteru boli namerané v Tatrách [4, 5] (končiar Baranec +8,4 mm/rok - na mape
nezaregistrované) a na niektorých lokalitách v Podunajskej nížine (+2,3 mm/rok). Maximálna amplitúda
ročných rýchlostí dosiahla 12,6 mm/rok. Diferencova.
né pohyby nasvedčujú tomu, že zemská kora Západných Karpát má zložitú blokovú stavbu.
Grafické znázornenie ročných rýchlostí tektonických
pohybov a ich gradientov podÍž jednotlivých nivelačných línií2) svedčí o súvislosti súčasných pohybov
s blokovou stavbou zemskej kory 80S aktívnymi tektonickými líniami. Na základné zlomové línie sa viažu
výrazné zmeny znamienok pohybov a maximálne hodnoty gradientov rýchlostí. Potvrdilo sa, že opakované
geodetické merania možu účinne pomocť pri indikácii
a pri overovaní aktivity hlbinných zlomov, ktoré významne ovplyvňujú dynamiku zemskej kory.
Vyšetrovanie vzájomných vzťahov medzi súčasnými pohybovými tendenciami a blokovou stavbou Západných Karpát ukázalo, že sa dosiahla zhoda medzi

vymedzením a definovaním blok ov geologicko-geomorfologickými a geofyzikálnymi metódami a podfa
rozdelenia recentných zvislých pohybov. Na tejto
skutočnosti nič nemení ani to, že v jednotlivých prípadoch sa vyskytujú aj nesúhlasy.
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, i 2) Rovnakým
sposobom sme zostavili 15 takých
grafov ako na obr. 2. Na nich nivelačné línie pretínajú
rozne geoštruktúrne
jednotky.
Všetky grafy budú
zaradené do výskumnej správy Výskumného ústavu
geodézie a kartografie č. 83/1978 "Výskum recentných
pohybov zemskej kory".
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Geodetické práce pri výstavbe
a prevádzke koksárenských batérií

Východoslovenské

V 6. paťročnici a v nasledujúcom období sa uvažuje
s ďalším rozvojom hutníctva a koksárenstva. V oblasti
koksární sa plánujú uviesť do prevádzky podfa sovietskej dokumentácie ver!wpriestorové koksárenské batérie. Výstavba týchto koksárenských batérií vyžaduje nové progresívne formy výstavby, pri ktorých
nachádza stále vačšie uplatnenie illŽinierska geodézia.
V príspevku poukážeme na problematiku špeciálnych geodetických prác pri výstavbe a potom počas
prevádzky koksárenských batérií.

Koksárenská batéria je zariadenie na výrobu koksu
vysokotepelnou karbonizáciou uhlia. Skládá sa zo sústavy koksárenských pecí - komor a obsluhujúcich
zariadení. Koksárenská komora je priestor, v ktorom
prebieha karbonizácia pri teplote cca 1000 oe bez prístupu vzduchu. Je na oboch koncoch uzavretá dverami pre vytlačovanie koksu, dole má podlahu, hore
klenbu, v ktorej sú plniace otvory na plnenie uhlím.
Zo strán je ohraničená vykurovacími (výhrevnými)
stenami, v ktorých sú vykurovacie kanáliky na vykurovanie komor. Pod podlahou komor a vykurovacích
stien sú regenerátory - uzavreté priestory, ktoré slúžia
na využívanie (regeneráciu) tepla spalín. Komory moderných koksárenských batérií sú vefkopriestorové
(30 m3 - výhradove až 50 m3). lch plnenie uhofnou
zmesou sa robí sypaním cez otvory v klenbe plniacim
vozom zo zásobníka uhli a (batérie na sypnú prevádzku). lch vyprázdňovanie sa robí vytláčaním vytlačo.
vacím strojom cez vodiaci voz do koša hasiaceho voza
(obr. 1,2).
Koksárenská batéria je teda zložité zariadenie a na
jej výstavbu sú kladené náročné technické podmienky.

Ing. Štefan Valkovič,
železárne, n. p., Košice

koksová
strano

Obr. 1: Priečny

rez koksárenskou
prevádzku

batériou na sypnú

Tieto sú dané krajnými odchýlkami: napr. výška
komor 3 mm, vzdialenosť medzi osami súsedných
komor 3 mm, vzdialenosť medzi osami krajných komor
5 mm, vzdialenosť medzi plniacimi otvormi 5 mm
a pod. Tomu odpovedajú aj krajné odchýlky v osadení
obsluhujúcich strojných zariadení. Z uvedeného vyplýva, že výstavba koksárenských batérií je technicky
náročná, kladie vysoké nároky na osadenie jednotlivých častí a teda aj na zabezpečenie geodetických
meraní.

1. Vytýčenie,
základných

stabilizácia
a zmeranie
geodetických
bodov

Ide o geodetické body, ktoré plnia viac účelov. Slúžia
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a.k.obody priestorovej polohy objektu, ktoré je povin.
ný investor odovzdať dodávatefovi v zmysle platných
predpisov ako východiskové body na podrobné vytyčovanie a meranie. Ďalej slúžia tieto body na kontrolné merania počas výstavby, ako pevné body na pozorovanie sadania objektov a na meranie nárastu žiaruvzdorného muriva v priébehu vysušovanie a nahrievania komor na prevádzkovú teplotu, alebo na meranie prípadných deformácií, ktoré možu počas vyhrievania vzniknúť. A napokon majú slúžiť aj na všetky
merania po čas prevádzky, pri opravách a rekonštrukciách batérii. Vzhfadom na uvedené účely treba uvážiť
umiestnenie, sposob stabilizácie a presnosť určeni a
bodov.
Rozmiestnenie bodov musí byť po oboch stranách
batérie tak,aby vytvárali paralelné pozdÍžne osi a priečne osi krajných a stredných komor - 2 priečne osi pre
každý blok (obr. 3). Umiestnenie bodov treba urobiť
na podklade projektovej dokumentácie tak, aby body
zostali zachované po čas výstavby, po jej ukončení,
a aby ich bolo možné používať aj v prevádzke.
Sposob stabilizácie volíme s ohfadom na účel, presnosť, hospodárnosť a geologické podmienky na stavenisku. Z praktických skúseností vyplýva, že najvhodnejší je sposob ťažkou stabilizáciou betónovými blokmi min. 60 X 60 cm do hfbky 1 m pod vrstvu premrzania pody a na pevnú základovú podu, alebo sposob
. hfbkovej stabilizácie - vrtanými sondami priemeru
minimálne 400 mm do hfbky 1 m pod hladinu spodnej
vody s ponechaním pažnice, ktorá sa vyplní betónem
a opatrí ochranným poklopom. Najvhodnejší typ značky pre polohové body je platnička s nehrdzavejúceho
materiálu rozmerov 10 X 10 cm, do ktorej sa vyznačí
poloha vyvrtaním otvoru priemeru 2 mm, prípadne sa
tento otvor zaistí ďalšími otvormi do križa. Pre výškové body sa použije klincová značka z nehrdzavejú3

ceho materiálu, prípadne čapová značka pre body sta·
bilizované na boku bloku, alebo pažnice.
Kritéria presnosti určenia týchto bodov vyplývajú
z krajných odchýlok stavebných a montážnych prác
a z predpokladaných hodnot posunov, prípadne deformácií v dosledku priťažovania počas výstavby a narastania' žiaruvzdorného muriva pri jeho vysušovaní
a vyhrievaní na prevádzkovú teplotu.
Z rozboru presnosti a z praktických skúsenosti vyplýva, že základné polohové body treba určiť s presnosťou 2-5 mm a výškove s presnosťou 0,2-0,5 mm.
2. Podrobné
meranie

vytyčovanie

a kontrolné

V priebehu výstavby sú z hlavných osí batérie v jednotlivých etapách výstavby vytyčované podrobné osi
a výškové úrovne, ktoré sú vhodne prenášané a zaisťované na železné skoby, alebo trmeňové meradielka,
prípadne na lavičky.
Po vybudovaní základových konštrukcií a priprave
základových plošín pod žiaruvzdorné murivo a železo·
betónových operných hláv (blokov), ako aj pred začatím výstavby ochranného hangáru, treba hlavné osi
a výškové body preniesť na ocefové značky na koncové oporné hlavy a na základy plošin.
Pre obmurovku žiaruvzdorného muriva treba osi
jednotlivých komor rozmerať a vyznačiť na lavičkách,
ktoré sa na tento účel vyhotovia po oboch stranách
batérie v dvoch úrovniach - v úrovni základovej plošiny pod stenami regenerátorov a v úrovni podláh komor. Pri vytýčení najskor sa na lavičky vyznačia hlavné priečne osi - osi krajných komor a prekontroluje
sa ich vzájomná vzdialenosť v smere pozdÍžnej osi.
Táto nesmie prekročiť krajnú odchýlku 5 mm. Po vyznačení osi krajných komor rozmerajú sa osi jednotli-
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vých komor s presnosťou 1 mm (komparovaným pásmom a zavedemm príslušných opráv) a vyznačia sa
na lavičkách. Na takto vyznačených osiach komor sa
natiahnu droty a podra nich sa urobí obmurovka.
Vyznačenie výškových úrovm sa robí na zvislých
latách, ktoré sú upevnené na lavičkách, alebo na me·
radielkach zabetónovaných v oporných hlavách. Na
tieto sa vyznačia príslušné výškové úrovne pre jednot.
livé zóny obmurovky s presnosťou 1mm. Po vymurovani"každej zóny kontroluje sa dosiahnutá úroveň.
Táto kontrola sa robí metódou presnej nivelácie na
troch až piatich bodoch každej komory (na krajoch,
v priesečníku osi komory s pozdÍžnou osou, prípadne
medzi týmito).
Krajné odchýlky pre jednotlivé prvky:
horná plocha podlahy dýmových kanálov 5 mm,
posledná vrstva stien regenerátorových komor 5 mm,
ložná plocha vrstvy rozvádzacích kanálov 5 mm,
podlaha koksárenských komor 3 mm,
vrchná vrstva topných stien koksárenských komor
7 mm,
vrch batérie - vrchná pecná plošina 12 mm.
Po skončení obmuroviek sa vytyčujú jednotlivé podrobné osi a výškové úrovne pre montáž strojných za·
riadení: pre koraj výtlačného stroj a, plniaceho voza
a vodiaceho zariadenia. Po skončení montáže zariadenia sa kontroluje dodržanie predpísaných parametrov
a krajných odchýlok:
- kol'aj výtlačného stroja musí splňať podmienku kolmosti na osi komor s presnosťou 3 mm, čo je na dÍžku
cca 20 m uhlová hodnota 0,1 grádu. Výško ve musí byť
táto koraj osadená s presnosťou 3 mm,
- koraj plniaceho voza musí byť v smere pozdržnej
osi osadená s presnosťou 5 mm. S takou istou presnosťou musia byť realizované aj vsypné otvory v koksárenských komorách,
- koraj vodiaceho voza - smerove 5 mm, výškove
3 mm.
V priebehu výstavby sa merajú aj zvislé posuny základovej dosky batérie, príp. uhornej veže a komína.
Postupuje sa podl'a platných zásad a predpisov ČSN 730405. Predpokladaný pokles základu batérie
závisí od únosnosti základovej pódy a nemal by prekročiť projektom predpokladané hodnoty (10 mm).
Podl'a skúseností z naších i niektorých zahraničných
koksárenských batérií je táto hodnota poklesu menšia
(3-5 mm).

Pred uvedením batérie do prevádzky treba vysušiť
obmurovku do 100 oe a nahriať ju postupne na prevádzkovú teplotu 1000 oe. V priebehu tohoto nahrievania je potrebné sledovať narastanie obmurovky v horizontálnej i vertikálnej rovine. Porovnávaním výsledkov merania s koeficientem rozťažnosti žiaruvzdorných
materiálov sa riadi postup nahrievttnia batérie, aby
nedochádzalo k vytváraniu
nadmerných
prasklín
v obmurovke, prípadne k jej deformáciam. Tu sa znovu
dobre uplatňujú geodetické merania na zisťovanie verkosti hodnot narastania.
V horizontálnej rovine v pozdržnom smere (predl'ženie) batérie je rozťažnosť zaistená železobetónovými
opornými koncovými hlavami a vyrovnáva sa v dilatačných škárach a preto nie je treba osobitné sledova-

nie batérie. Možu sa merať prípadné deformácie (náklon) koncových oporných hláv.
Priečna rozťažnosť (rozšírenie) batérie aj keď je
značná (200 mm) nerobí vačšie problémy. Je držaná
priečnymi výstuhami, tzv. klieštinami pre každú výhrevnú stenu. Meria sa od zámerných priamok rovnobežných s pozdÍžnou osou batérie.
Výškový nárast je rozhodujúcim pre postup nahrievania a pre osadenie strojných zariadení. Meria sa
presnou niveláciou na volených (určených) a vyznačených bodoch na hornej ploche batérie. Pozorované
body sa volia na priesečníkoch pozdižných osí (na
krajoch a v strede) a na všetkých priečnych osiach
kOl]10r- čiže na každej komore po 3 body.
Ako východiskové body sa používajú pomocné výškové body, ktoré sa osadia na horných plochách oporných hláv. Tieto sa určia zo základných výškových
bodov, které pre meranie tvoria súčasne zaisťovacie
body.
Základné meranie sa vykoná pred začatím vysúšania a nahrievania. Ďalšie meranie sa robí po nahriatí
na 100 oe t.j. po 2-3 týždňoch. Potom do teploty
700 oe (hlavná časť narastania) sa meria po každých
50 oe (v období 1-2 týždňov). Ďalej od 700 oe až do
skončenia nahrievania sa meria vždy po 100 oe.
Pri vyšších teplotách nahrievania je už teplota
ovzdušia nad batériou verká - asi 50 oe, čo sposobuje
značnú vibráciu, vznikajú problémy pri meraní a klesá
presnosť merania. Mohol by sa tu použiť iný vhodnejší
sposob merania narastania, napr. meranie hydrostatickou niveláciou, alebo metódou pozemnej fotogrammetrie.
Verkosť narastania závisí od koeficientu rozťažnosti
žiaruvzdorného materiálu. Maximálne narastanie namerané na koksárenských batériach vo VSŽ bolo
127 mm. Podobné výsledky sa dosiahli aj na iných
batériach u nás i v zahraničí.
Geodetické práce pri výstavbe koksárenských batérií musia byť plánované už v štádiu projektovania.
Geodet by sa mal zúčastňovať na projektovej činnosti.
Súčasťou projektovej dokumentácie by bol projekt
geodetických prác. Poďľa neho by sa v priebehu výstavby jednotlivé merania realizovali. Výsledky všetkých geodetických. meraní treba uvádzať a potvrdzovať v denníku geodetických prác (stavebných prác),
který ako jeden z dokladov by sa mal po skončení murovacích a montážnych prác a pred začatím nahrievania odovzdať organizácii, ktorá riadi nábeh koksárenskej batérie do prevádzky.

Geodetické merania sa často uplatňujú aj pri prevádzke
koksárenských batérií. Pri strojných zariadeniach sa
pravidelne vykonávajú preventívne prehliadky ich
stavu. V rámci týchto prehliadok sa vykonáva aj geodetická kontrola ich správnej priestorovej polohy.
Počas opráv týchto zariadení, najma ich dráh sú vykonávané merania pre ich rektifikáciu. Ide o merania
bežne používané v priemyslových závodoch.
Pri starších batériach sa stáva, že sa poruší žiaruvzdorná obmurovka koksárenských 'pecí. V takomto
pripade treba časť komor odstaviť z prevádzky a obmurovku opravit, prípadne prebudovať celé komory.
V týchto prípadoch je tiež potrebná súčinnosť geodeta,
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ktorý jednotlivé osi komor vytyčuje a kontroluje ich
správne prevedenie.
Po skončení životnosti obmuroviek batérie (pri naších batériach je to asi po dvadsiatich rokoch) treba
vykonať generálnu opravu, to znamená, že sa stará
batéria zbúra až do základov a urobí sa nová obmurovka celej batérie a výmena obsluhujúcich strojných
zariadení. Pri generálnej oprave sa vykonávajú obdobné geodetické práce ako pri nových batériach. Ako východiskové body slúžia znovu základné geodetické
body. Preto je potrebné tieto body počas prevádzky
udržovať, aby sa ich čo najviac dalo použiť pre generálnu opravu batérie. Vynaložené úsilie sa vráti v urahčení geodetických prác pre generálnu opravu.

Uvedená problematika aplikácie geodézie potvrdzuje,
že geodézia má uplatnenie vo výstavbe a prevádzke
špeciálnych výrobných zariadení a dosahuje stále výraznejších úspechov. Odborný výkon geodetických
prác značne prispieva k plynulosti postupu výstavby,
ku skvalitneniu budovaného diela a teda aj k efektívnosti výstavby, a to je v súčasnom období najnaliehavejšia úloha našej investičnej výstavby.
Do redakcie došlo: 16. 6. 1978
Lektoroval:
Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.,
Katedra geodézie Svf SVŠT, Bratislava

K možnostem aplikace
sekvenčního modelu pro optimalizaci
výrobních procesů

Ing. Jii'í Pecka,
Český úi'ad geodetický a kartografický

I

mezi jednotlivými výrobky souboru podstatněji
(u vzájemně si odpovídajících operací).
Pro optimalizaci výrobních procesů, při nichž dochází
k postupu stejnorodého souboru produktů (polotovarů) přes zpracovatelské (výrobní) stupně, které
jsou od sebe odděleny časově nebo prostorově, lze
aplikovat jednu z metod operační analýzy (operačního
výzkumu), ekonomicko-matematickou
metodu tzv.
sekvenční model (liter. [2], [4]).
Pro zpracování výrobků je zpravidla technologií
stanoven přesný postup, v němž budou výrobky procházet výrobními stupni (operacemi) a tento postup
je obvykle shodný pro všechny výrobky téhož druhu,
tedy pro celý soubor výrobků. Přitom čas zpracování
(operační čas) jednotlivých výrobků na daných výrob.
ních stupních bývá různý. Protože lze na jednotlivých
výrobních stupních zpracovávat zpravidla pouze tolik
výrobků v každém časovém okamžiku, kolik je k dig.
pozici příslušných zpracovatelských jednotek (strojů,
pracovních čet apod.), vzniká zde otázka, jak řadit
jednotlivé výrobky při zpracování za sebou, aby do·
cházelo k co možno nejmenším prostojům zpracovatelských jednotek a k pokud možno nejkratší celkové
výrobní době všech výrobků souboru. Řešením sekvenčního modelu získáme právě toto optimální pořadí
(sekvenci) zpracování výrobků v rámci daného souboru.
i Sekvenční
model lze aplikovat pro optimalizaci
geodetických' a kartografických výrobních procesů
vždy tehdy, když se podaří analýzou technologického
postupu určit rozhodující posloupnost výrobních
operací (příp. i sdružených operací). Tyto výrobní
operace, ovlivňující optimální pořadí zpracování výrobků, jsou: zejména ty operace, které jsou časově
nejnáročnější a jejichž pracnost (operační časy) se

liií

Pro řešení sekvenčních úloh buď s malým počtem
výrobků, nebo s malým počtem výrobních stupňů
byly l,vyvinuty metody, pomocí nichž lze poměrně
snadno nalézt optimální pořadí zpracování výrobků.
Pro druhý případ, uvažujeme-li pouze dva výrobní
stupně (příp. i tři, pro řešení modelu agregované do
dvou) a neomezený počet výrobků, stanovil JOHNSON [3] pravidla pro nalezení optimálního pořadí
(při dodržení určitých .charakteristik modelu), aniž
bytbylo třeba řešit úlohu pomocí metod lineárního
programování nebo simulací na počítači.
Pro řešení sekvenčního modelu J ohnsonovými pra·
vidly se předpokládá zachování zejména těchto charakteristik modelu:
a) technologický postup všech výrobků téhož druhu
je stejný,
b) každý výrobek souboru se vyskytuje pouze v jedí.'
ném provedení,
c) jsou známy operační časy každého výrobku na
každém výrobním stupni,
d) každý výrobek může být v každém časovém oka.
mžiku zpracováván pouze na jediném pracovním
místě (stroji, pracovišti), tj. jedinou zpracovatel.
skou jednotkou,
e) na každém výrobním stupni může být v každém
časovém okamžiku zpracováván
pouze jediný
výrobek (v rámci výrobního stupně pracuje jedinÁ
zpracovatelská jednotka).
Dále se předpokládá, že
f) všechny operační časy jsou předem známy,
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g) zpracování kteréhokoliv výrobku probíhá bez přerušení v rámci každého výrobního stupně.
Pro nalezení optimálního pořadí zpracování výrobků při 2 výrobních stupních, připouštíme-li možnost
čekání výrobků mezi jednotlivými výrobními stupni,
pak platí tato Johnsonova pravidla:
1. vyhledáme minimální operační čas bez ohledu na
výrobky a výrobní stupně,
2. patří-li tento čas prvnímu (druhému) výrobnímu
stupni, zařadíme výrobek, jehož se týká, na první
(poslední) místo pořadí a zařazený výrobek již dále
nebudeme při hledání minimálního operačního času
(podle bodu 1.) brát v úvahu,
3. opakujeme body 1., 2. tohoto postupu, až do zařazení všech výrobků, s tím rozdílem, že další výrobky
zařazujeme vždy dále směrem ke středu pořadí, tj.
jako druhý, předposlední atd.,
4. jestliže se při zařazování výrobků setkáme s takovým, který má stejný operační čas pro první
i druhý výrobní stupeň, pak, až na něj přijde řada.
podle velikosti operačního času, zařadíme jej na
nejdříve možné volné místo pořadí.
Zpracování souboru výrobků lze graficky znázornit
(viz obr. 1). Vodorovná osa představuje čas a každému
výrobnímu stupni je věnována samostatná hladina,
označená vlevo na svislé ose. Vodorovné úsečky
představují operační časy příslušného výrobku, jehož
označení je uvedeno pod jednotlivými úsečkami.
výrob.
stupeň

ft

[

n-l

ft

!~Yi=max

n-l

~tli-~t2i;
1=1
.1=1

1=1

= max
fI

['

=1

n-2

]

~~j-~t2j;

... ;tl.1

1=1

~

tlI -

1=1

=

1=1

J

r-l

~ t2i

1=1

představuje celkovou hodnotu ztrátových časů (prostojů výrobních kapacit).
Při velkém počtu výrobků je účelné získat optimální
pořadí zpracování a výpočet hodnoty T s využitím
samočinného počítače.

3.1 Poznámka
sekvenčního

k charakteristikám
modelu

Současně s analýzou technologického postupu a hledáním rozhodující posloupnosti výrobních operací, což
bylo zdůrazněno v závěru odst. 1, je třeba též zhodnotit stupeň dodržení charakteristik modelu, uvedených
v odst. 2 pod body a) až g). Oharakteristiky uvedené
pod body a) až d) budou spl~ěny téměř ve všech
praktických geodetických a k1i.rtografických aplikacích, charakteristiku
f) lze považovat za splněnou,
budou-li k dispozici dostatečně přesné normy spotřeby
času, charakteristika g) bude v praktických aplikacích
většinou splněna, příp. lze vliv jejího ojedinělého neplnění na výsledek řešení zanedbat. Oharakteristika
uvedená pod bodem e) však v řadě případů nebude
splněna, neboť často zejména z důvodu několikaná·
sobně vyšší průměrné pracnosti první operace oproti
průměrné pracnosti druhé operace je účelné výrobní
kapacitu na prvním výrobním stupni zvýšit, tj. příslušně znásobit (zařadit několik paralelně pracujících
zpracovatelských jednotek). Řešení získané Johnsonovými pravidly pak nebude optimální (bude pouze
blízké optimálnímu), neboť v souladu s charakteristikou uvedenou pod bodem d) předpokládáme, že nelze
znásobenou výrobní kapacitu uplatnit současně na
jeden výrobek a dosáhnout skutečného zkrácení operačního času. Pro případ zdvojnásobení
výrobní
kapacity na prvním výrobním stupni (paralelní zpra·
cování dvou výrobků na prvním výrobním stupni)
je třeba vztah (2) upravit
-

pro n sudé:

Označíme-li

T celkový čas na výrobu všech výrobků na všech
stupních
čas zpracování (operační čas) j-tého (v pořadí zpracování) výrobku na i-tém výrobním stupni, přičemž j = 1, 2, 3 ... n; i = 1, 2, 3 ... m (v našem
případě m = 2)
Yi ztrátový čas (prostoj výrobní kapacity), který
vzniká na posledním výrobním stupni (v našem
případě na druhém) před 'zahájením zpracování
j-tého výrobku

_1
max

tli

pak podle [1], [4] platí
ft

T

= ~t21
1=1

II

+ ~ YI ,
1=1

('

1'-1)J
t

~~j-

~

.~1.S.6•.. .1-1.3...

ft
~
Yj

= max

["

.1-1

2i

,

.1=1

1'-1)

max (' ~ tli - ~ t2i ;
.-1.8.6•.. .1=1.3,.. .1=1

Označme dále jako Y celkovou hodnotu prostojů redu.
kovanou o prostoj na začátku výrobního procesu (tj.
o Y1 = t1•1),tedy

-

Y

ft

= ~Y

j-

Y1• Dále označíme

1=1

jako tai rozdíly dílčích součtů ve vztazích (3a), (3b) tj.
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F

Účelný postup pro přemísťování pořadí výrobků,
vedoucí ke zlepšení řešení, lze charakterizovat následujícími dvěma. body:
1. Záměnou pořadí posledních dvou výrobků lze dosáhnout žádoucího snížení Y za předpokladu, že
platí

F-l

ta; = ~tl;-~t2;
i

a. t,; označuje
Y1 = ~,1' tedy

tyto

J

rozdíly redukované

o hodnotu

p
3.2 Zlepšování
řešení, získaného
J ohnsonovými
pravidly
při řešení
s dvojnásobnou
výrobní
kapacitou
na první operaci

p

úlohy

= max

6
7
8

nota prostojů, redukovaná o prostoj na. začátku výrobního procesu (tj. o Y1 = tu) bude podle
2n

Y1

i-I

=

2n

max [t4f]

=

I=n+l

t1•1] (6)

ma.x [ta; -

j=n+l

t2•n);

+ t1•n)]

I

součet

rovna 3. Výpočet je vhodné provést v tabulce (tab. 2,
výpočetní krok nultý).

I

I poloviční čas

41,0
43,0
33,0
42,0
44,0
35,0
39,0
41,0

5

i=l

n

+ t2.n-1 -

1. výrobn1 stupeň

1
2
3
4

T = 192, ~ Y; = 36. Celková hod-

= ~ Y; -

t1•n-1

skutečný čas

n

_

t1.n

Operačn1 časy
VÝrobek č.

Pořadí výrobků získané Johnsonovými
pravidly,
uvedenými v odst. 2 (avšak pro poloviční operační
časy na prvním výrobním stupni) je toto: výrobek
Č. 3, Č. 6, č. 2, Č. 8, Č. 7, Č. 1, Č. 5, Č. 4. Ze vztahů (1),

Y

kde

+ t1,n-l -

(t4,n+2 -

Řešení získané Johnsonovými
pravidly tedy není
optimální, je však blízké optimu, kterého lze dosáhnout
postupným
zlepšováním řešení, tj. zmenšováním
prostojů, vypočítávaných podle vztahu (380)resp. (3b).
Pro zlepšování řešení postupným
přemísťováním
pořadí výrobků lze stanovit účelný postup, který je
patrný z následujícího příkladu (tab. 1).

(380)vypočteme:

[(t4,n+l

< Y,

součet

skutečný čas

20,5
21,5
16,5
21,0
22,0
17,5
19,5
20,5

I

318,0

18,0
23,0
20,0
16,0
17,0
23,0
19,0
20,0

I

159,0

39,8

-8-

2.stupeň
vtrobní

156,0

19,9

19,5

Tabulka 2
Pořad! zpraoovAn1výrobků

""""J

1"

1.

I

2.

I

3.

I

I

4.

1

5.

I

6.

Cislo sloupce tabulky

I

7.

I n=

8.

n + 1

I"

+ 2

I" + 3 I" + 4. I n + 5 ! "
F
~ tI"

tI;

II

I" + TI

tll

,

J-2.4, ..

operační časy

+

~ tI;
i=l.I •..

dílčí součty operačních časů
F-l

2

ta;

~ tli

;=-1

3
4
1

-2

--

3
4
1
2
3
4
1

-2
3
4

označení výrobků číslem
číslo výpočetního

-- --

20
-3

23
6

--

I

43
-23
-2

-20
--

8

41
39
-19
7

35

41
43
23
2

23
6

39
20
8

35

-- --41
23
20
6
8
2

-16
-4

159
-- -123
140
--19
--36
-14
3

44

41

42
16
4

19 118
7
1

43

139
22
-11

-23
2

157
123
34
1

163
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-9

--

t"

35
76
-- -- -20
--66 -- 43 -10
--33 --15
-23
O
-18

--

76
115
86
29
-4

119
155
123
32
-1

-139

--

-- ---

105
12
-21

rozdíly

76

115
86
105
---12 --29
-21
-4
117

161

17
5

41
44
39
42
--,-- -- --19
18 ~ 16
17
7
1
4
5
190

117

159

191

1
33
-20
3

I

redukované

42

-- --44
17
18
-1
5
192

-- --

O

33
20
3

rozdíly dílčích součtů ti;

celkový čas T

41

35
33

kroku

66
10
-23

O
-33
--O

35
76
43
33
O

78

113
-105
86
14
27
-- --19
-6

33
--

33
20
16
-18

O

33
O

35

74
-63
43
15
31
--18
-2

-- --

--

--

20
HS
-18

33
-O

33
-- -O
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V našem případě p = 1, Y = 3 a tedy zaměníme
pořadí výrobků č. 5 a č. 4 a vypočteme v tabulce
r

r-1

nové hodnoty dílčích součtů ~ t1j,
j

~
;

t2j

a dále tM'

t(j

(tab. 2, výpočetní krok prvý);
2. Vhodnou záměnou pořadí dalších výrobků (bez
dvou posledních) tak, aby se zaměnil výrobek zpracovávaný jako lichý v pořadí s výrobkem zpracovávaným jako sudým v pořadí, lze dosáhnout žádoucího snížení fr; jedině však záměnou takových
dvou výrobků,. pro které hodnota
= ~r - tli
(pro r=I,3, ... ,(2n-k-l);
8=2,4,
... ,
(2n - k); kde k je číslo sloupce tabulky, v kterém
se nachází Y) se nejvíce shora blíží Y. V našem
případě je nyní fr = 1 a shora nejbližší
= fs.( =
= /S'8 = 2 a tedy za.měníme např. výrobky č. 2
a č. 8 a znovu přepočítáme hodnoty v tabulce
(tab. 2 výpočetní krok druhý). Získané řešení je již

tr.

tr.

optimální ( ~ Yj

= 33 =

;=1

tu),

výrobní proces pro-

bíhá bez prostojů na druhém výrobním stupni;
prostoj před druhou operací prvního výrobku
t1•1= 33 je nejmenší z možných t1j (pro i = 1,2,3, ..
... n).
.
3.3 Aplikace pro optimalizaci
kartografického
zpracování
souboru
listů základní
mapy
ČSSR 1 : 25000
Výše uvedený postup byl zkušebně aplikován pro
t~

Připravntl,1coostrukěni

a lIOotážni práce

IIOntUni
list polohopiotr

list

stanovení optimálního pořadí kartografického zpracování listů základní mapy 1 : 25000. Analýzou technologického postupu [6], [7] ve smyslu odst. 1 a s využitím norem spotřeby času [5] byly stanoveny rozhodující výrobní operace, které ovlivňují optimální
pořadí zpracování. Nebyly proto do modelu zařazeny
přípravné, konstrukční, montážní a konceptní práce,
jakož i reprodukční mezioperace mezi hlavními kartografickými operacemi, neboť jsou svou pracností
vzhledem k hlavním kartografickým operacím nevýznamné a přibližně stejně náročné u všech listů mapy.
Hlavní, časově nejnáročnější kartografick~ operace
jsou zejména: vyhotovení kartografického originálu
polohopisu a vodstva, kartografického
originálu
výškopisu a kartografického originálu popisu. Souhrnná operace kopírovací masky výplní ploch je vždy
časově kratší než operace rytina výškopisu, jak je
patrné z tab. 3. Rozhodující posloupnost operací,
které mohou ovlivňovat pořadí kartografického zpracování listů mapy je tedy (v obr. 2 tučnou čarou):
1. kresba polohopisu a vodstva,
2. rytina výškopisu,
3. vylepení popisu.
Z porovnání operačních časů v tab. 3 je dále patrné,
že průměrná délka trvání operace - kresba polohopisu a vodstva - je přibližně trojnásobkem průměrné
délky trvání operace - rytina výškopisu - a proto
pro dosažení nejkratší celkové doby zpracování všech
listů a nejmenších prostojů kartografických kapacit
bylo zvoleno ztrojnásobení kartografické kapacity na
první operaci (tj. kresba polohopisu a vodstva)
a optimální pořadí zpracování listů bylo pak stanoveno analogicky s postupem uvedeným v odst. 3.1,
3.2. Třetí operace, tj. vylepení popisu, která je v prů.

lIOiltážni
výiiJ<opillU

Tabulka 3
JJlESB&

Pracnost kartografických operací listů základní mapy
1 : 25000 (v hod.)

PQU).

HOPIlIU A
TCIlS"!
YkopíroriDl

iKresba.
List .polohočislo • ípisu
a. vodstva.

POloho1>iou a vodsha

do l'7c! vrst'l)'. výiikopi ••••

•

č.81.

KrTIIIA

-výplDi
plooh.

-popisu

(3)

(4)

I

(5)=
(6)=
=(1) : 3 -(3)+(4)

184,2

56,2

112,5

376,2

168,7

2

211,7

60,0

127,4

289,5

187,4

3

690,7

323,2

62,5

108,4

230,2

170,9

4

784,4

262,6

77,5

97,4

261,5

174,9

--5

-

704,3

177,6

65,0

90,6

234,8

155,6

6

749,1

245,3

81,2

77,7

249,7

158,9

7

750,4

201,6

57,5

89,2

250,1

146,7

8

780,4

363,8

82,5

142,8

260,1

225,3

9

829,5

261,0

66,2

147,3

276,5

213,5

10

896,0

209,4

78,8

120,8

298,7

199,6

857,91
782,2

206,6

61,2

107,1

286,0

168,3

342,2

58,8

136,0

260,7

194,8

807,4

11357,21

67,3

113,1

12
-výškopisu

(1)

868,4

11

- polohopi su
-vod.t •••.

(2)

Pomooné
hodnoty

1128,7

POPISU

Tillko"tI podk1ad7

Ma.sky
výplni
plooh

1

-

n1EP!1d

Vylepeni
popisu

--

V"MI:onsu
,.hoto-veni
kopírovacích
masek
výplni
ploch

Rytina.
výškopiBu

~
~

12
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818,5

249,1
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leqenda:

®

číslo -výrobku

0········4

muky

vyplnr ploch

Výrob •

•tu"", :
.111.

měru čtyřikrát méně pracná než předchozí operace
rytina výškopisu, nemůže pak ovlivnit optimální
pořadí zpracování listů, neboť i při minimální celkové
době zpracování všech listů (tj. nulových prostojích
před druhou operací), nezpůsobí krátké časy zpracování třetí operace nutnost čekání výrobků při přechodu z druhé na třetí operaci a tím prodloužení celkové
doby zpracování všech listů. Naopak, vzniklé prostoje
před třetí operací lze s výhodou využít pro zařazení
sdružené operace kopírovací masky výplní ploch (viz
obr. 3).
Optimální pořadí zpracování listů, stanovené Johnsonovými pravidly a postupem dalšího zlepšování
řešení (analogicky s odst. 3.1, 3.2) bylo získáno po
dvou krocích a je znázorněno na obr. 3. :ě.ešení získané
v nultém kroku, tj. pouze aplikací Johnsonových
pravidel (při třetinových operačních časech na prvním
výrobním stupni), stanovilo pořadí výrobků 3, 8, 12,
4,9,6,2,
10, II, 7, 1,5, celková. doba prostojů výrobních kapacit byla 1007,2 hodin (T ,4061,4 hod.).
Po zá.měně pořadí výrobků č. 1 a č. 5 (v rámci poslední
trojice výrobků, analogicky s bodem 1 v odst. 3.2)
bylo dosaženo snížení celkové doby prostojů na
712,9 hod. a konečně záměnou pořadí výrobků č. 9
& č. II (analogicky s bodem 2 v odst. 3.2) bylo nalezeno
výsledné pořad, zpracování 3, 8, 12, 4, II, 6, 2, 10,
9,7,5, 1, které lmá celkovou hodnotu prostojů výrob
ních kapacit rovnou 690,7 hod. (tj. pouze čas první
operace výrobku č. 3) a celkový čas zpracování T =
= 3736,1 hod.

Příspěvek ilustruje možnost aplikace jedné z ekonomicko-matematických metod - řešení sekvenčního
modelu -,.- pro stanovení optimálního pořadí zpracování výrobků v rámci daného souboru výrobků,
jestliže každý výrobek prochází při zpracování dvěma
(příp. i více) po sobě následujícími výrobními operacemi. Uvádí postup pro stanovení optimálního pořadí
zpracování výrobků, tj. takového pořadí, při němž
se dosahuje celkově nejkratších prostojů výrobních
kapacit a nejkratší doby zpracování celého souboru
výrobků. Postup využívá jednoduchou metodu řešení
Johnsonovými pravidly, ale je rozšířen o případy, kdy
průměrná délka zpracování na první výrobní operaci
je přibližně dvojnásobkem (příp. trojnásobkem) průměrné délky zpracování na druhé výrobní operaci.
Pro tyto případy je výrobní kapacita na prvním vý-

robním stupni příslušně zvětšena a současně je uveden
postup zlepšování výchozího řešení (získaného Johnsonovými pravidly) vzhledem k tomu, že toto řešení
již není optimální v důsledku porušení jedné z charakteristik J ohnsonova modelu.
V závěru příspěvku je naznačena možná aplikace
metody pro stanovení optimálního pořadí kartografického zpracování listů základní mapy 1 : 25000, vycházející z analýzy technologického postupu a využívající výše uvedenou metodu řešení.
Závěrem lze konstatovat, že metodu by bylo jistě
možno aplikovat i pro optimalizaci dalších kartografických prací, dále pro optimalizaci měřických, výpočetních a konstrukčních prací při mapování ve velkých
měřítkách, případně v dalších geodetických a kartografických oblastech, kde zpracování řady stejnorodých výrobků probíhá sekvenčním způsobem v rámci
daného souboru výrobků a každý výrobek je zpracováván v několika po sobě následujících výrobních
operacích. Přestože sekvenční modely v celé své šíři
představují z hlediska optimalizace dosti obtížné
problémy operačního výzkumu, může jejich použití
přinést zlepšení vnitropodnikového řízení i v případech, kdy jsou aplikovány zjednodušené metody
řešení a kdy se skutečnost plně nekryje s použitým
modelem.

LITERATURA:
[1] BECK, J., HAVELKA, S., VEJMOLA, S.: Sbírka.
příkladů z operačního výzkumu, SPN, Praha 1966.
[2] BECK, J., VEJMOLA, S., WALTER, J., ZELIN·
. KA, J.: Operační výzkum, SPN, Praha 1965.
[3] JOHNSON, S. M.: Optimal Two- and Three- Stage
Production Schedules with Setup Times Included,
Naval Research Logistic Quarterly, roč. 1, 1954, Č. 1.
[4] VEJMOLA, S.: Operační analýza, SPN, Praha 1968.
[5] Sborník výkonových norem a nox:mativů spotřeby
práce v kartografii, Kartografie n:·p. Praha, březen
1975.
~
[6] Směrnice pro tvorbu základní mapy CSSR 1 : 25000,
Český úřad geodetický a kartografický, Praha 1971.
[7] Návod pro tvorbu základní mapy ČSSR 1 : 25000
(příloha Č. 3 ke Směrnici), Český úřad geodetický
a. kartografický, Praha 1971.
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Pri používaní starých katastrálnych
máp zvyčajne sledujeme iba ich technickú stránku a velmi zriedka si uvedomujeme, že možno z ni 'h čerpať aj iné poznatky, ktoré ozrejmujú napr. ich vZllik, názvoslovie, urbanistické,
prípadne sociálne pomery a pod. SÚ to velmi cenné poznatky, ktoré pramenia z takmer vyše 100ročnej hist6rie.
.Vznik katastrálnych máp na Slovensku
Mapovanie vo velkých mierkach vyplynulo na základe
Patentu Fr,antiška 1. zo dňa 23. 12. 1817 o pozemkovej
dani, ktorý bol neskar základom vzniku stabilného katastra.
.
.
V českých zemiach prebehlo mapovanie na založenie
stabilného katastra prevažne v rokoch 1824 až 1843.
Na Slovensku však bola iná situáci,a. Uhorskej šlachte
sa darilo bojkotovať nariadenie cisárskeho dvora o pozemkovom katastri až do revolučného roku 1848. Tak
sa stalo, že až 32 rokov po vydaní Patentu o založení
pozemkového katastr,a sa začalo s mapovaním Uhorska
(tým aj SlovenskaJ va velkých mierkach podla rakúskeho vzoru. Aj to sa začalo najprv s vykonávaním triangulačných prác pre tento účel. Vlastné mapovanie vo
velkých mierkach na území Slovenska sa 2iačalo až v roku 1856. Mapovalo sa postupne v bezprojekčnej
(1856 až
1864, cca 260 kat. území], stereografickej
(od r. 1866 až
1925, prevažná časť kat. územíJ a valcovej (1912 až 1925,
55 kat. územíJ sústave.

Z počtu zmapovaných území jednou mapovacou skupinou v priebehu jedného roka možno usudzovať aj organizáciu práce. Zvyčajne mapovacia skupina mapovala
dve i viac kat. území vedla seba, alebo blízko seba. Boli
však iistené v~čšie presuny mapovacej skupiny do vzdialenejších lokalit [napr. Zemp1ín-LiptovJ
počas jedného
roka. Z tohto možno usudzovať, že bola asi taká tendencia, keď mapovacia skupina dokončila skar plánované
mapovacie práce, nerozpracovala ďalšie katastrálne územie, ale išla vypomacť druhým skupinám dokončiť ,mapovacie práce.
Názvoslovie
Názvoslovie starých katastrálnych
máp poskytuje bohatú paletu jeho aplikácie nielen z hladiska dnešného chápania, ale maže poslúžiť aj joazykovedcom, ktorí by si
mali toto bohatstvo názvov povšimnúť. Autor článku prezrel aj z tohto hladiska takmer 3000 kat. území, ktorých mapové originály sú uložené v mapovej dokumentáci! Geodetického ústavu, n. p., Bratislava. Zo získaného materiálu možno usudzovať, že v prevažnej miere
mapov,ači rešpektovali názvoslovie
podla koncentrácie
národnosti na Slovensku. Národnosť mapovača sa objavovala až druhotne pri fonetickom prepise názvov do
mapy, ako to bude možno postrehnúť z ukážok uvedených v ďalšom texte.
Národnosť obyvatelstva možno usúdiť hneď z popisu,
ktorý je zvyčajne uvedený na prvom mapovom liste katastrálneho
územia. Na Slovensku sa vyskytujú popisy
v štyroch verziách, a to: slovenskej, maďarskej, nemeckej a ukrajinskej, ako vidno z nasledujúcich ukážok.
Slovenský popis:
Kralovsko slobodno mesto
Ljubjetová
uhorsky
Liběth Bánya
s obcami
Povraznik, Šajba a Trivodi
v
Uhrách, Stolica Zvolenská
Daňový okres Brezno
1866

Mapovači, výkon, organizácla práce
Z bohatého materiálu vyberieme na liustráciu obdobie
mapovania v stereografickej
sústave v rokoch 1866 až
1874, kedy bolo zaznamenané najprudšie tempo mapovania. V tomto období bolo zmapované cca 1600 katastrálnych území, ČO je obdivuhodný výkon.
Na mapovaní sa podielalo cca 300 mapovačov. Zloženie mapovačov, ČO do nál'odnosti, bol o velmi pestré (Češi, Maďari, Nemci, PoUaci, Slováci a iníJ. Počet a mená
slovenských mapovačov z preštudovaného
materiálu ťažko jednoznačne určiť, ale možno usudzovať, že ich bolo
málo.
Z českých mapovačov možno uviesť: Bednář, Beneš,
Beran, Čermák, Dvořák, Fukárek, Holub, Jedlička, Kokeš,
Kolář, Kaňák, Kovařík, Krupička, Kvasnička, Lukeš, Malý, Marek, Nejedlý, Nosek, Petříček, Pícha, Potůček, Procházka, Prokop, Růžička. Řehák, Skála, Staněk, Šaf,ařík,
'Šlechta, Štěrba, Worlíček, Zďárek, Ziška.
Pozoruhodné je, že medzi mapovačmi nachádzame mená, ktoré nasvedčujú, že ide o šlachtický pavod, napr.:
barón Uniatitzki, von Dajewskv, von Fleckhammer, von
D'Lynch, de Dobrzynietzki, de Hilbert.
Pri štúdiu materiál ov sa nepodarilo zistiť zloženie mapovacej skupiny. Dá sa iba usudzovať, že zloženie bolo
asi takéto: 1 prípadne 2 "miernici" [1., 2. alebo.3. triedv], ktorí vykonávali vlastné meranie, 1-2 technici, ktorí vykonávali meranie siahovou reťazou, prípadne iné
oomocné meračské práce, 6-8 figurantov. Výkony nJektorých mapovacích skupín boli skutočne obdivuhodné.
Na ilustráciu možno uviesť:
Boetner za 2 roky 10 kat. území o výmere 8948 ha
Goller za 4 roky 21 kat. úzémí o výmere 23860 ha
Kolář za 4 roky 19 kat. území o výmere 17493 ha
Malý za 4 roky 17 kat. území o výmere 14990 ha
Wagner za 4 roky 25 kat. území o výmere26 196 ha
Wangler za 4 roky 18 kat. území o výmere 13 316 ha.
K týmto špičkovým výkonom treba uviesť, že išlo o katastrálne územia z určitej časti pokryté lesnými plochami. V priemere však v~čšina mapovacích skupín dosahovala ročne výkony 1-3 kat. územia o výmere 20QOaž
3500 ha.

Bajor
fallu
tátu I
Bajorov
Magyarországban,
Sáros
1869

megye

Zipser Stadt
Leibitz
ungarisch
Leibitz
slavisch
Lubica
sammt Praedium
Schwefelbad
in

Ungarn,
Ukrajinský

popis

[písaný

Comitat Zips
1869
azbukouJ:

Selo
Glivišče
po ugorski
. Hlivisce
v
Ugoricii
Zupa užanskaja
1863
V ďalšom uvedieme ukážky názvoslovia z niektorých
kat. území.
Nová Baňa fr. 1858J - Holiwrch, Holiho dolina,. Taich,
Steinhiigel, Matyašovywrch, na salaschach.
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V týchto názvoch sa markantne

prejavuje národnost mapovača, ktorý vnáša do fonetického prepisu prvky nemeckej abecedy.
Jankovce (1863) - Peršo polo, Kapustjanki, Pod huščavou.
V niektorých kat. územiach sa vyskytujú aj dvojjazyčné názvy:
Bojničky
Oreg erdčik
Ttllgy erdči
Uradalmi tag
(r. 1894)' (Sztare haje)
(Dubove haje) (Panzska tabla]
Sulany
, Kértek alja
Kapás és irtás
(r. 1895] (Za humna djeli) (Kopanicze és Szekanicze)
Uvedené ukážky potvrdzujú, ako bolo povedané už
vpredu, že sa skutočne rešpektovala v názvoch národnost obyvatelstva. Samozrejme, že v oblastiach s nemeckou, prípadne maďarskou národnosťou, boli uvedené názvy v nemčine, resp. maďarčine, a v takýchto lokalitách
sa nevyslwtuje slovenský názov. Ďalej z preštudovaného
materiálu možno konštatovať, že rešpektovanie národnosti obyvatelstva v názvosloví trvalo až do roku 1909,
čomu nasvedčuje aj ukážka:
Malá Lehota - Lazini pri czestu, Poljanki, Kobilnicze
mezi Potoki.
Od roku 1910 až do roku 1917, t. j. v období silnej maďarizácie, sa vyskytujú na starých katastrálnych mapách
výlučne maďarské názvy.
Oaliiie zdroje poznatkov
Domyselne adjustované meračské náčrty a mapy, v ktorých sa vyznačovali v intravilánoch budovy podJ,a materiálu, z kto.rého boli vybudované, možno dedukovat aj
iné poznatky, napr. sociálne a urbanistické.
Sociálne pomery vystihu jú drevené budovy (drevenice] najmii na Orave a východnom Slovensku, prípadne
i v niektorých horských oblastiach stredného Slovenska, kde z originálov starých kat,astrálnych máp možno
vyčítat, že celé dediny boli vystavené z dreva Jba sem-tam sa vyskytuje murovaný kostol, či jeden-dva murované domy zámožnejších občanovo
Po urbanistickej stránke je príznačný pretiahnutý sposob zástavby v dedinských intravilánoch
smerom od
uličnej fronty do dvora. Tento sposob zástavby bol vynútený zrejme tým, že povodne zemepán vyčlenil určitý
obvod intravilánu, mimo ktorého sa nesmelo stavať. Tak.'
to postupne, ako odrastali deti, pristavovalo sa smerom
do dvora, takže v jednom dvore bývalo niekedy 6 až 8
rodín.
.
Z'ver
Týmto krátkym prispevkom chcel autor poukázať na často nedocenený poklad, ktorý v sebe. ukrývajú staré katastrálne mapy. Tieto mapy predstavujú nielen množstvo zhmotnelej práce, ktorú vykonali predchádzajúce
generácie geodetov, ale aj nevyčíslitelnú historickú hodnotu. Preto mali by sme sa na ne pozerať s úctou a chrániť ich pred nešetrným zaobchádzaním, poškodzovaním,
resp. zničením. Pokladajme ich za velké národné bohatstvo, ktoré sme povinní zachovat aj nasledujúcim generáciám.
.
Výskumný

ústav

geodézie

Ing. Tl1n Valovič,
a kartografie,
Bratislava

Sekci geodeticko-kartografickou
zahájil v budově
techniky v Rusově ul. v Praze 1 proděkan oboru s. doc.
Ing. O. Vosika, CSc., uvítacím projevem a vyzdvižením
aktivní vědecké činnosti studentů, která přispívá k hlubšímu studiu oboru a k jeho rozvíjení po stránce odborné
i společenské. Konference probíhala za početné účasti
studentů, učitelů i hostů z praxe.
Konferenci řídil zástupce SSM Ing. Pospíšil. Pětičlenná porota ve složení: Ing. Puklová (katedra geodézie
a pozemkových úprav), Ing. Dytko (OSVP - VÚGTK),
Ing. Pospíšil (katedra speciální geodézie), Ing. Váňa
(katedra mapování a kartografie) a Ing. Pešek (katedra
vyšší geodézie) hodnotila 14 přednesených referátů z různých oblastí geodézie a kartografie.
Byly předneseny

1. cella: Renata

ZPRÁVY ZE ŠKOL

Informace o SVOČ na oboru geodézie
a f<artografie na stavební fakultě ČVUT
Dne 4. dubna 1978 byla uspořádána na Stavební fakultě
ČVUT "Studentská
vědecká konference",
na které
současně proběhlo fakultní kolo soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci. Soutěž pořádána každoročně
prostřednictvím
Rady studentské vědecké a odborné
činnosti (RSVOČ), je součástí stavební fakulty ČVUT.
Konference zasedala v budovách stavební fakulty
v.11 odborných a 3 společenských sekcích.

referáty:

1. Aplikace hvězdné triangulace
(vypracovali posluchači 5. ročníku K vasnička, Čepek, Martin, Pelz,
Velf!. - konsultant doc. Ing. Kabeláč, CSc.)
2. Určování dráhových elementů UDZ (vypracoval
posluchač 5. roč. Kvasnička - konsulant doc. Ing.
Kabeláč, CSc.)
3. Zobrazení s malým plošným zkreslením (vypracovala
studentka 5. roč. Nováková - Marková, konsultant
prof. Ing. Rojovec, CSc.)
4. Možnosti družicových
snímků pro kartografické
účely (vypracovaly studentky Nosková 4. roč.
a Šmolíková - 5. roč., konsultant Ing. J eřábek, CSc.)
5. Ověřovací zkoušky nové soupravy pro měření průjezdních profilů tunelů ČSD (vypracovali studenti
5. roč. Grabmuller, Dostálek, Dušek, Crandisch konsultant doc. Ing. Šmidrkal, CSc.)
6. Zkouška přístroje pro přenášení a vyznačování bodů na měřických snímcích "Transmark" (Zeiss J ena);
(vypracoval Jan Dušek, 5. roč., konsultant
Ing.
Růžek, CSc.)
7. Zkouška přesnosti analogového počítače pro řešení
sklonů snímků (vypracoval student 5. roč. Grandisch,
kosultant Ing. Jurášková)
8. Metoda záměrné přímky (vypracoval student 4. roč.
Vraný, konsultant Ing. Kašpar, CSc.)
9. Směrové řízení protlač ovacích souprav (vypracoval
student 5. roč. Vinter, konsultant Ing. Kašpar, CSc.)
10. Sledování dotvarování stavebních objektů laserem
(řešitelé studenti 5. ročníku Jindřich, Jůn, Marčankonsultant doc. Ing. Tlustý)
11. Podmínky pro automatické měření rovinností a rozměrů panelů (vypracoval student 5. roč. Marčan konsulatnat doc. Ing. Tlustý)
12. Metoda přechodných stanovisek (vypracovali studenti 5. roč. Bělecký a Jansová, konsultant Ing.
Procházka)
13. Technologie reprodukce map při sníženém počtu tiskových desek (vypracoval student 5. roč. Rohlíček,
konsultant doc. Ing: Kraus, CSc.)
14. Zkoušky dálkoměrů EOK 2000 (vypracovali studenti 5. roč. Doležalová, Fuchs, Špůrová konsultant Ing. Jiří Streibl, CSc.)
Porota zhodnotila všechny práce po stránce původnosti, pracnosti, správnosti, ekonomiky, časového rozsahu, přednesu a udělila následující ceny a čestná uznání:
Nováková-Marková:
Zobrazení s malým plošným zkreslením. Práce
navazuje na úkol katedry mapování a kartografie s využitím tech·
niky samočinného počítače. Je rozvinuta původní metoda při podmince malého plošného zkreslení.
2. cena: Václav Vraný:
Metoda záměrné
přímky.
Metoda se zabývá užitím laserové techniky v geodetické praxi.
Pomocí záměrné přímky jsou sledovány
deformace
mostů, přehradních hrází, vytyčování liniových staveb atd. Znamená vysoké
ekonomické úspory. Práce byla
řešena v souvislosti se státním
.'
úkolem katedry speciální geodézie.
3. cena: Martin Vinter: Směrové řízení protlačovacích
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souprav. V práci je rozebrána teorie
postupu měření s použitím laserů.
Teorie byla ověřena při praktickém
měření a bylo prokázáno výrazné
zkrácení termínů a zvýšená ekonon1ie.
1. Čestné uznání: Helena Doležalová, Jiří Fuchs, Ludmila Spůrová: Zkoušky dálkoměru
EOK 2000. V práci jsou projedná.
ny různé metody určení součtové
konstanty, chyby fázovacího článku a vliv poklesu napětí. Zkoušky
byly prakticky provedeny na komparační základně.
2. Čestné uznání: Jiří Jindřich, Jiří Jůn, Miroslav Marčan: Sledování dotvarování
stavebních objektů laserem. Práce
pojednává
o novém zjištování
výšek laserovou metodou měření
přímky v obecném směru a konfrontuje tato měření s klasickou
nivelací.
Prvé čtyři referáty vybrala porota pro celostátní
kolo Studentské vědecké konference.
Souběžně s hlavní soutěží probíhala v rámci rektorátu ČVUT a v součinnosti se SČSP soutěž ve "Využívání odborné sovětské literatury". Do rektorátniho
kola
postoupil referát Romana Kvasničky: Určování draho-'
vých elementů UDZ. Tento referát a vítězný referát
v hlavo soutěži byly doporučeny rovněž k otištění
v GaKO.
Kromě udělení hlavních cen a čestných uznání byli
všichni soutěžící odměněni knížkou a za aktivní účast
jim byl předán diplom od SV SSM oboru geodézie
a kartografie. Velice milá pozornost bylo předání kní·
žek s věnováním OSyp· VÚGTK zástupcem VÚGTK
a členem poroty s. Ing. Milanem Dytkem.
Vedení oboru geodézie a kartografie kla§ně hodnotí
vysokou účast a zájem studentů i učitelů a hostů z pra-

xe.
Ing. J. P08plMl, Ing,. J. Puklová,
SvF CVUT Praha

VII. celoitátne kolo ŠVOČ v odbore
geodézia a kartografia
Studentská vedecká a odborná činnost (SVOČ) za·
pustila na československých vysokých školách hlboké
a trvalé korene. Vychádza z bohatých tradícií práce
študentov na katedrách vysokých škOl v priebehu štúdia. Za uplynulých šesť rokov sa systém riadenia
študentskej vedeckej a odbornej činnosti u nás stabilizoval. Rastie z roka na rok počet nielen aktívnych
výskumníkov z radov študentov, ale tiež počet organi.
zátorov a funkcionárov tohoto hnutia.
Aj tohoto roku vyvrcholila SVOČ celoštátnou prehliadkou najlepších študentských vedeckých prác zo
stavebných fakúlt, ktorá sa konala dňa 25. mája 1978
na Stavebnej fakulte 'VUT Brno. Súťaže sa zúčastnilo
šesť fakúlt: SvF a FA ČVUT Praha, SvF VUT Brno,
SvF a FA SVST Bratislava, VAAZ Brno. Súťažné
práce boli rozdelené podIa odbornej náplne do 13 sekcií,
z ktorých osma posudzovala práce odboru geodézie
a kartografie.
V tejto sekcii, riadenej sedemčlennou porotou zlože·
nou zo zástupe ov troch vysokých škol a geodetickej
praxe, bolo prednesených celkove 12 referátov, čo bol
najvačší počet referátov v jednej sekcii tohoto súťažného
ročníka. Práve na základe tohoto počtu prihlásených
prác, boli v tejto sekcii udelené dve prvé ceny.
Z fakultných kol do celoštátnej súťaže postúpili
kolektívy s nasledujúcimi prácami:
SvFČVUT
- R. Nováková:
Zobrazení s malým plošným
zkreslením.
- V. Vraný: Metoda záměrné přímky.
- M. Vinter:
Směrové řízení protlačovacích sou·
prav laserovým svazkem.

H. Doležalová,
L~ Spůrová,
J. Fuchs: Určení
součtové konstanty a praktické zkoušky dálko·
měru EOK 2000.
SvFVUT
- I. .Čevora:
Transformace tížnicových odchylek
z Jednoho geodetického souřadnicového systému
do jiného.
.
- P. Po~p,íšil, M.. Holušová:
Fotogrammetrické
sled?vam mechamckého chování modelu systému
zemm s konstrukcemi.
- I. Kutín: Měření světelným dálkoměrem ve svaž.
ném území.
SvF SVST
- H. Machová,~.
Klobušiak,
E. Priečko:
Apli.
kácIa ortogonahzačných
algoritmov na riešenie
úloh vyrovnávacieho počtu.
- Z. Macošek,
A. Brtková,
P. Borovská:
Optimálna verkosť podnych celkov v interakcii
s harmonickým rozvojom krajiny.
- M., Held, F. Koš~ál:. Stúdium. systematických
chyb v rektascenzll hVIezd použItých na určenie
korekcie hodín metódou pasážnika v meridiáne.
- A. Subert, M. Sečanský,
M. Kalabus,
E. Miči.
cová, J. Daniš: Digitálne stanovenie farebných
tónov na mapách.
VAAZ Brno
- Z. Novotný:
Automatizovaná
generalizace ko.
munikací na topografických mapách.
Na jednom z ~rvých miest sa umiestnil kolektív poslu.
cháčov SvF SVST Bratislava: H. Machová
. M. Klobušiak
- E. Priečko,
ktorý pod vedením doc. Ing.
I. Mitášovej,
CSc., a Ing. J. Mičudu,
vypracoval
prácu na tému: Aplikácia ortogonalizačných algorit.
mov na riešenie úloh vyrovnávacieho počtu. Táto práca
má vermi významný teoretický a praktický prínos.
Je zameraná na problematiku vyrovnávacieho počtu,
pričom sa upustilo od klasického postupu riešenia.
Práca je orientovaná na metódy, využívajúce všeobecnú ortogonálizáciu. Pri klasických metódach vyrovnania možu byť totiž výsledky v značnej miere ovplyvnené napr. stabilitou numerickej metódy, malou hodnotou determinantu a singularitou úlohy. Při zovšeobec·
nenej ortogonalizačnej metóde sa získava stabilnejší
algoritmus, ktorý umožňuje riešiť aj niektoré singularity. V práci sú odvodené metódy a algoritmus pre
riešenie základných úloh vyrovnávacieho počtu pomocou zovšeobecnenej ortogonalizácie. Nakoniec je v práci
zostavený program pre počítač EC 1010, na ktorom
sa overili teoretické poznatky práce.
Druhé prvé miesto obsadil kolektív Z. Macošek
.
A. Brtková
. P. Borovská
zo SvF SVST, ktorý
pod vedením doc. Ing. I. Rybárskeho,
CSc., a Ing. E.
Geissého,
CSc., spracoval tému: Optimálna verkosť
podnych celkov v interakcii s harmonickým rozvojom
krajiny. Aj táto práca má významný teoretický prínos
v oblasti pozemkových
úprav. Zaoberá sa vermi
aktuálnym problémom vzťahu ekonomických požiada.
viek organizácie podneho fondu a harmonického roz·
voja pQrnohospodárskej krajiny. Cierom práce bolů
stanovenie takej verkosti podnych celkov, ktorá bude
pre každú pornohospodársko-geografickú oblasť prime.
raným kompromisom požiadaviek pornohospodárskej
verkovýroby, ekologickej rovnováhy a harmonického
rozvoj a krajiny. Na riešenie úlohy sa použili metódy
matematického
modelovania so zostrojenými nomogramami pre praktické využitie. Ide taktiež o povodnú
prácu, ktorej výsledky bude možné využiť v praxi pri
projektovaní pozemkových úprav.
J.?ruhé miesto obsadil poslucháč SvF VUT Brno
I. Cevora, ktorý pod vedením prof. Ing. Dr. J. Vyku.
tila spracoval tému: Transformace tížnicových odchylek z jednoho geodetického souřadnicového systému
do jiného. V práci bola aplikovaná Molodenského me·
tóda transformácie astronomicko·geodetických
zvislicových odchýlok pomocou gravimetrických odchýlok.
Práca je úspěšnou aplikáciou na praktické príklady
transformácie.
, Tretie miesto získal kolektív eoslucháčov SvF ČVUT
Praha: H. Doležalová
- L. Spůrová
- J. Fuchs,
ktorý pod vedením doc. Ing. J. Streibla,
CSc., spra·
coval problematiku: Určení součtové konstanty a prak.
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tické zkoušky dálkoměru EOK 2000. Práca bola za·
meraná na určenie súčtovej konštanty prístroja po
generálnej oprave. Na zistenie súčtovej konštanty sa
použili tri sposoby: laboratórny, na základniciach vo
Hviezde a na Pecnom. Týmto prístrojom a teodolitom
Theo 010 A bol zmeraný 8-krát dlhý polygónový ťah,
ktorý prechádzal aj bodmi so známymi pravouhlými
súradnicami. Vyrovnanie ťahu sa vykonalo jednak
podfa smernice na THM a jednak Eckertovou metódou.
Konečné výsledky vyrovnania ťahu sa v podstate neodlišovali, z čoho vyplýva, že pre približné práce
(± 1 cm) postačí vyrovnanie podfa Smernice na THM.
Problematika ostatných, taktiež zaujímavých a hodnotných prác je zrejmá z ich názvu, ktorý je vyššie
uvedený.
Odborná porota, ktorú viedol doc. Ing. M. Veselý,
CSc., prodekan SvF VUT Brno, konštatovala vefmi
vysokú úroveň tohoročného kola a vyslovila podakovanie všetkým súťažiacim a ich vedúcim za vynaloženú
námahu a hlavne prínos pre další rozvoj študentskej
vedeckej a odbornej činnosti v odbore geodézie a kartografie.
Z hfadiska súčasnej situácie i z hfadiska akcentu,
ktorý sa kladie na rozvoj tvorivých schopností pripravovaných odborníkov na vysokých školách, je doležité
vytvorenie si jasnej koncepcie, ako toto hnutie a masový záujem mládeže o vedeckú prácu skíbiť s moderným systémom vysokoškolského štúdia u nás. Mali by
sme preto vynaložiť všetko úsilie na to, aby vedeckovýskumná práca študentov dostala systematický charakter, aby predstavovala dlhodobú i niekofkoročnú
prácu, aby existovala kontinuita starších i mladších
študentov v krúžkoch a pod. Realizácia naznačenej
perspektívy rozvoja tvorivej práce vysokoškolákov
bude potom riešením kvalitatívnej stránky tejto činnosti. Len tak sa pričiníme o jej pozdvihnutie na vyššiu
úroveň, využijúc všetko pozitivne, čo sme za predošlé
roky dokázali nazhromaždiť.

obsahUjící max. c'hylby !při úhlových, délkO'vých a
výškových měřeních v závislosti na charakte,ru stav·
,by,

-

p,oožití metod a přístroj u, lp,omo,cí~terých lZe této
IP'řeS:oostidO'sá'hnout,
- !přenesení il!0loh<lvé·a Výškové sítě na výchozí horilZont a montážní Iborizont,
- detailní ,proces !při stavbě nadzemních a podzemnlchkomunilkací.
6. 'práce geod€lta spojené s montáží a zvedáním stavby,
obsahující:
- ně'kte'ré pomuckypro
určování vertikálnosti a horlzontálnosti !polQlhystavby,
- rc)~proc'ování metod měfení pro ruzné typy stavelb
a ipoožťvaných konstrukčních materiálli,
-kontrolní
Ipráce po smontování !každého patra.
7. Geodetic:ké zaměření smontovaných staveb, ,obsahující:
- měřické metody, požadované ,přesnosti al!i>trebnou ,geodetic'kou dokumentaci.
8. Měření deformací staveb, o!bsahujf.cí metodiku měfeni v závislosti na Ipožadované !přesnosti.
9. Bezpečnost prá,ce při provádění g,eodetický,ch měření.
Uvedená 'pulblika'ce doplněná 'řadou ,obrázku, vznikla
na zá!kladě Ipožada'vkti praxe. ,P,řed'stavuje ~dal'ilé kompendium rorzsáhlé 'práce ,geodeta na stav1báah. Tato ipUlblikacemfiŽ€ ,být cennou pomuckoo, která urnamí rychlou
orientacipracovníkum
Ipraxe.
katedra

Ing. losef Vitdsek,
geodézie F AST-VUT Brno

Ing. Stefan Lukáč,
Katedra geodézie SvF SVST, Bratislava
Dňa 6. XI. 1978 sa v plnom,zdraví dožíva významného
životného jubilea - 70 rokov - prof. Ing. L'. Minich,
profesor geodézie na SVŠT v Bratislave, t. č. na dochodku. Patrí
medzi prvých
učitefov
geodézie
na Slovenskej vysokej škole technickej.
_ Prof. Minich sa narodil v Hornej Trnávke v okrese
Ziar nad .Hronom. Po absolvovaní štátneho gymnázia
v BanskeJ Bystrici vyštudoval zememeračské inžinierstvo na CVUT v Prahe r. 1937. Potom pracoval na
Rukovodstvo po proizvodstvu geodezičeskich rabot žilič·
no-gražďanskom strojitělstve. (Přímčika pro prOlVádění Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania v Košiciach.
Od 1. X. 1938 posobí na Slovenskej vysokej škole
geodetický'ch prací ve stavitelství).
technickej (SVŠT). Za profesora geodézie bol vymenoGentralnyrj lmUlČllo-issledovatělskij i projektno-eXltperlvaný 1. X. 1946.
mentalnyj institut organi'sacijl, mechanizaciji i tec.hiničesProf. Minich na prvej technickej vysokej škole na
koj pomOiŠčistrojitelstvu GOSSTRiOJASSrSR-CNIIOM'I1P.
Slovensku najprv ako asistent, neskor suplent a hono·
rovaný docent samosta:tne zabezpečoval vyučovanie
Mos'kva 1977, Po1igrafist, 76' stran, 30 obr.
vačšiny geodetických predmetov na zememeračskom,
stavebnom a lesníckom štúdiu v Martine a potom po
premiestnení vysokej ~koly v Bratislave. Aktívne sa
podiefal na budovaní Ustavu geodézie a v počiatkoch
začínajúcej sa vysokej školy tiež na administratívnych
V této lbroždvanéknize
2lpracoval kolektiv 'příslušníku
prácll.Ch rektorátu. V období 1946-1952 posobil na
CNIIOMTrP pod vedením inž. 'SitnikJa, CSc., 'prehledným
Vysokej škole pofnohospodárskeho a lesného inžinierstva
způsobem 'práci geodeta 've sta'Vite'lst'ví. Obsaih knihy je
(VŠPLI) a Vysokej škole technickej v Košiciach, kde
ro~dělen do 9 ikapitol:
v rokoch 1948-1950 vykonával
funkciu
dekana
1. rPrDljektyge'odetickýcih ip'rací
VŠPLI.
2. Vý'pis instrukcí anO'reIn ,I!0užívanýcihpři geodetických
pracf.ch ,na stavfbách
Vedeckovýskumná činnosť prof. Minicha bola zameraná najma na vývoj nových geodetických merač3. Základní geodeticképráce-o'bsahující
přenášení
základních geodeťiických sítí i IprDIjektu do terénu, d'ixa- ských a zobrazovacích pomocok. V tomto smere úspešne
riešil viacero výskumných úloh a publikoval články
ci os sítě, vsnpo'čet souřadnic a výšek záikladní sítě,
!přelIleseuí nové situace do terénu, Ipoužití měřiS1kých v odborných časopisoch a zborníkoch. Počas posobenia
na SVŠT v rokoch 1956-1965 značnú pozornosť venomet,od a jejic'h 'přesnosti.
4. Geodetické ipráce ,při 'hloubení základu staveb, ZlpU- val písaniu učebníc pre poslucháčov odboru geodézia
,a kartografia. Je autorom viacerých dočasných učebníc
solby uI1čování <l,bdemuhornin.
z geodézie, z ktorých najvýznamnejšie sú Všeobecná
5. Detailní geooetické práce na základové desce obsahugeodézia
I. a II., Bratislava SVTL, 1964 a 1965
jící:
v rozsahu 1000 strán, ktoré obsahom pokrývali pred- p,řelIlášení celkového rvaru sta~by do terénu, jednonášky geodézie poslucháčov odboru geodézia a karto.
tUvfcih se:kcí,
grafia na SVŠT.
- 'VZájemnou va~bu moo:l sek'cemi, Ipodrolbné M:bulky
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Prof. Minich počas svojho 34ročného posobenia na
Slovenskej vysokej škole technickej
sa aktívne
podiel'al
na výchove
prvej technickej
generácie zememeračských,
stavebných,
lesných, pol'nohospodárskych a baníckych inžinierov, ktorí sa stali
nositel'mipokroku a technického rozvoj a na Slovensku.
Pri príležitosti jeho významného životného jubilea
- 70 rokov mu srdečne blahoželáme a do dalších rokov
prajeme vel'a pevného zdravia a dobrú pohodu.
Redakčná rada

Z geodetického kalendáře
(fíjen, listopad, prosinec)
1. října 1948 - před 30 lety zemřel v Moskvě Feodosij
Nikolajeviě Krasovskij, profesor a první rektor MIIGAiK,
laureát Leninovy ceny, člen korespondent AN SSSR.
Byl významnou postavou sovětské geodézie, mezinárodně uznávanou. Jeho 100. výročí narození v tomto
roce slavíme. Byl výborným pedagogem a organizátorem, vykonával funkci náměstka GUGK, byl zakladatelem výzkumného ústavu CNIIGAiK. Zorganizoval velké geodeticko-astronomické práce, jejichž výsledkem bylo odvození velmi přesných rozměrů nového
- Krasovského elipsoidu. Velmi rozsáhlá je jeho literární tvorba, věnovaná převážně oboru vyšší geodézie.
(Narodil se 1878 v Galiči, v Kostro~ském kraji).
1. října 1898 - před 80 lety se narodil v Bystrém u Poličky Ing. Julius Mikula, býv. zástupce ředitele SPSŽ
v Praze. Po studiu zeměměř. inž. pracoval několik let
jako asistent u prof. Petříka. Odtud odchází ke kat.
měřické službě, kde působí řadu let. Později pracuje na
min. financí, min. veř. prací a posléze v Zeměměřickém
úřadě. Bohatá praxe a význačné osobní vlastnosti jej
předurčily k pedagogické dráze. Pracoval i veřejně
a v r. 1945 byl předsedou zeměměř. skupiny SIA.
(Zemřel 20. dubna 1960 v Praze.)
2. října 1928 - před 50 lety se narodil v Hradci Králové Ing. Karel (jipa, vedoucí oddělení EN ČÚGK.
Po skončení studií na ČVUT v Praze působí krátkou
dobu u ONV ve Frýdlantu v Čechách a v r. 1954 přichází do resortu na OÚG Liberec. Prošel řadou pracovišť, působil jako vedoucí SG v Pardubicích a od r. 1963
jako ředitel ústavu. V r. 1970 přichází do Prahy na
OOGK, kde působí nyní jako vedoucí oddělení. Jeho
praktické zkušenosti a cílevědomá práce pro resort
byly oceněny titulem Nejlepší pracovník v r. 1974.
6. října 1898 - před 80 lety se narodil v Praze Ing. Jindřich Šus, býv. vrch. měř. rada hl. m. Prahy. V letech
1921-25 byl asistentem prof. Petříka. Odtud přešel
do služeb Obce pražské, kde pracoval v zeměměřickém
odboru. Před odchodem do důchodu pracoval ve Státnm ústavu pro projektování hl. m. Prahy.
22. října 1888 před 90 lety se narodil ve Velké
Bíteši Ing. Stanislav Ždimal, významný geodetický pra·
covník v mezidobí obou válek. Po studiu zeměměřictví
na ČVŠT v Brně nastoupil v r. 1910 do státní měř.
služby v Bosně a Hercegovině. Po válce působil v Užhorodě na Zakarpatské Ukrajině, kde se podílel na novém
měření města a později byl ustanoven přednostou Kmú.
V r. 1938{39 přichází do autentifikačního odd. Kmú
v Brně. V r. 1945 byl přeložen k Zfř. v Brně a v r. 1948
byl ustanoven přednostou odd. pro nové měření u Kmú
v Brně. Byl znamenitým a uznávaným odborníkem,
sooiálně cítícím, který přímým jednáním dovedl všechny situace řešit bez zbytečných komplikací. (Zemřel
náhle 28. 7. 1948 v Brně.)
22. října 1928 - před 50 lety se narodil v Sepekově,
okr. Písek, Ing. Vladimir Kolář, ředitel Geodézie, n. p.
v Českých Budějovicích. Po studiích na ČVUT v Praze
pracoval krátký čas v Geometře, n. p., a po reorganizaci

pr~cuje od r. 1954 v resortu. Nejprve jako vedoucí odd.
OUGK v Českých Budějovicích, později jako vedoucí
provozu, od r. 1968 jako náměstek ředitele a od r. 1972
jako ředitel. Jeho odborná a politická kvalifikace, vysoká společenská odpovědnost a dobrý vztah k lidem
se plně uplatnily v jeho vedoucí funkci. Pracuje i veřejně, prošel řadu stranických funkcí, funkcí odborových
a je členem zemědělské komise KNV. Za svoji práci
l:Jyl již v r. 1966 vyznamenán jako nejlepší pracovník
USGK a u příležitosti dovršení 50 let mu prezident
Československé socialistické republiky propůjčil za
dlouholetou úspěšnou práci pro rozvoj geodézie a kartografie vyznamenání "Za vynikající práci".
22. října 1928 - před 50 lety se narodil v Praze Ing. Vladimir Pospišil, ved. odb. referent-specialista ČÚGK.
Po studiích na ČVUT v Praze nastoupil.do Geoplánu
a po reorganizaci přichází v r. 1954 do OUGK v Praze.
V r. 1956 až 62 pracuje v Geologickém průzkumu a je
v r. 1958vyslán na měř. práce do Afghánistánu. V r. 1963
nastupuje do technicko·ekonomického odd. VÚGTK,
odkud v r. 1968 přechází na ČÚGK, kde uplatnuje své
bohaté zkušenosti a organizační schopnosti jako vedoucí
odb. referent-specialista. Bohatá je jeho veřejná činnost
ve Svazarmu a ČVTS. Je členem výboru obvodní motoristické rady Svazarmu v Praze 7 a předsedou Škoda
Klubu. Ve VTS pracuje jako předseda odb. skupiny
1707 -' ekonomika a vědecké řízení. Za svoji práci
v těchto organizacích obdržel čestná uznání a vyzname·
nání.
4. listopadu 1798 - před 180 letý se narodil v Liperticích na Moravě PhDr. Vilém Matzka, prof. matematiky
a praktické geometrie na pražské polytechnice. Když
přešel v r. 1850 na pražskou univerzitu, zaujal jeho místo
na uvolněné stolici prof. Karel Kořistka. Řada z jeho
literárních
prací se týkala
zeměměřictví.
(Zemřel
9. června 1891 v Praze.)
6. novembra 1908 - pred 70 rokmi sa narodil v Hornej
Trnávke, okr. Žiar nad Hronom, Prof. Ing. Eudovit
Minich, profesor geodézie na SVŠT v Bratislave. Patrí
medzi služobne najstarších
učitelov na Slovenskej
vysokej škole technickej, kde posobil od r. 1938 do
r. 1972. Vydal radu skrípt z geodézie, z ktorých najvýznamnejšie sú Všeobecná geodézia I. a 11., SVTL
Bratislava 1964 a 1965. Za profesora geodézie bol vymenovaný 1. X. 1946. Do dochodku odišiel r. 1972.
28. listopadu 1928 - před 50 lety se v Lomnici u Tišnova narodil Ing. Miloslav Vitoul, ředitel Geodézie, n. p.,
Praha.
Vystudoval
VŠT v Brně a v l. 1971-73
Eostgraduální studium pro vedoucí pracovníky na
CVUT v Praze. Po studiích nastoupil v r. 1951 u Geoplánu v Gottwaldově, po absolvování vojenské služby
prac9val v Geometře, n. p., a od r. 1954 přichází
na UGK Brno, kde prochází řadou vedoucích funkcí
od vedoucího čety, vedoucího SG, provozu až k funkci
náměstka ředitele, kterou zastával v l. 1968-75.
V r. 1976 byl povolán na funkci ředitele Geodézie, n. p.,
v Praze, jako pilný, iniciativní a zkušený pracovník
s dobrými organizačními vlastnostmi. Pro svůj otevře·
ný, přímý charakter a lidský vztah ke spolupracovníkům je oblíben. Jeho dělnický původ jej již v r. 1948
přivedl do strany, kde zastával řadu funkcí, stejně jako
v odborech. Činně pracuje i v ČVTS, je členem ÚV
společnosti geodézie a kartografie a předsedou odb. skupiny evidence nemovitostí. Za svoji odpovědnou práci
byl v r. 1971 vyznamenán jako nejlepší pracovník resortu a ve VTS~obdržel čestné uznání.
3. prosince 1888 - před 90 lety zemřel v Jeně Car! Zeiss,
zakladatel optické dílny, ze které postupem doby vznikl
jeden z největších světových závodů vyrábějících geodetické a fotogrammetrické přístroje. Na jeho základě
byl vybudován dnešní VEB Car! Zeiss Jena, největší
závod optiky a přesné mechaniky v RVHP.
10. prosince 1968-před
!O lety zemřel v Brně Ing. František Sommer, dlouholetý vedoucí pracovník technická
kontroly OÚGK v Brně. Vystudoval zeměměř. inženýrství na ČVŠT v Brně. Od r. 1926 působil v kat. měř·
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službě, nejdříve v Kyjově, pak v Brně, kde se jako
skupinář zúčastnil nového měření Velkého Brna a dalších měst na Moravě. Po r. 1945 pracoval jako dohlédací úředník u Zfř. v Brně a po r. 1954 se v soustředěné
geodetické službě stal vedoucím technické kontroly
u OÚGK Brno, kterou pozvedl na jednotnou a kvalit~í
úroveň. Ve funkci setrval až do odchodu na odpočInek. (Narodil se 1. prosince 1904 v Klobukách u Brna.)
28. prosince 1878 - před 100 lety se narodil v Koš~ě.
nicích u Pardubic Ing. František Mandys, býv. mm.
rada, přednosja odd. 6 správy poze~. katastru, honorovaný docent CVUT v Praze. Jeho zasluhou byly dokončeny práce na unifikaci pozemkového katastru u nás
a byl zodpovědným pracovníkem při ústa'vním projednávání Katastrálního zákona č. 177 Sb. z. a n. Byl
místopředsedou pro II. stát. zkou~ky;,v~eměměř. i~ž.
a členem komise pro úpravu zememerIckého studIa.
Byl význačnou postavou čs. katastrální služby v poválečných letech. (Zemřel 10. ledna 1940 v PardublCích.)

Ing. František Hlaváč,
Ing. Ondřej Jeřábek, CSc.
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SNTL pro Vás vydalo druhý díl
-dvousvazkové encykloped ie
'V

Aplikovaná matematika II (M-Z)
(Oborové encyklopedie

SNTL)

Obsahuje látku z řady různých matematických disciplín, včetně výpočetní techniky. Výběr látky je proveden především se
zřetelem k aplikacím. Encyklopedie má sloužit k pohotové informaci o jednotlivých matematických pojmech, souvislostech
a metodách.
Ve 2400 abecedně uspořádaných výkladových
heslech jsou
zpracovány tyto partie:

..c

Matematická logika
Teorie množin
Teorie algebraických struktur
Klasická algebra (rovnice, mnohočleny)
Lineární algebra
Analytická (afinní a euklidovská). algebraická,
projektivní, deskriptivní a kinematická geometrie
Matematická analýza v reálném a komplexním oboru
Diferenciální geometrie
Vektorová a tenzorová analýza
Obecná topologie
Algebraická topologie
Obyčejné a parciální diferenciální rovnice
Integrální rovnice
Speciální funkce
Harmonická analýza
Operátorový počet a integrální transformace
Numerické metody
Nomografie
Teorie pravděpodobnosti
Matematická statistika
Teorie her
Teorie informace

u
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Matematické metody v ekonomii
Programování pro počítače a základy
výpočetní techniky
Je určena především těm, kdo pracují s aplikacemi matematiky v technických oborech - projektantům, konstruktérům, výzkumným a vývojovým pracovníkům i učitelům a studujícím
vysokých škol technického a univerzitního směru.
Váz. asi 94 Kčs (v tisku)
Zde lodstřihněte

a pošlete
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OBJEDNACI

LlSTEK

Objednávám(e) závazně

na adrelsu SNTL - Nakladatellství technické
113 02 Praha 1, Spálená 51

lite1ratury, odbytové oddělení,

