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528.8+528.7
šlMA, J.
Dálkový prilzkum Země a fotogrammetrie
Geodetický a kartografický obzor, 26, 19BO, Č. 1, s. 1-3,
5 tab., lit. 2
Definice rozdilu mezi fotogrammetrií a dálkovým průzku-
mem země s využitim tabulek, stanovená na základě spo-
lečných a rozdilnýcb: druzích nosičů, záznamech ob!'azo-
vých dat, způsobecll zpracováni a oblastech využiváni.

528.486.088.3 :625.72
FABIAN, M. - BARTOS, l'. - GREGOR. V.
Zhodnotenle presnostl projektovanej a reaUzovanej osi
dialnice 0-61
Geodetický a k,artografický obzor, 26, 1980, Č. 1, s. 3-9,
10 obr., lit. 14
Príspevok sa zaoberá akttlálnou problematikotl vytyčcva-
nia priestorovej polohy osi dialnice spolu s prlslušnými
teoretickými rozbol'mi. l'apri kontrolnam meranl vytyčo-
vacej siete sa uvádza vytyčovanie hlavných budov osi
smerovým protlnaním, ako aj s využitlm smerovéh,,, poly·
gónu. Uvádzajt:. SQ vytyčovacie odchýlky medzi projekto-
vanou a skutočnou osou dialnice D-61 v úseku Bratisla-
va-frnava.

526.021.78:551.51
FusríšlL, J.
Vliv atmosféry na sířenl laserového záfenl při metodě
.áměrné přlmky
Geodetický a kartografický abzor. lB, 1980, Č. 1, str. 9-14,
fj obr., 1 tab., lit. 10
Článek popisuje jp.vy při průchodu laserového svazku at·
mosférou. Odvozuji se vzorce pro výpočet refrakčnlch od·
CPylck. le uvedena metod'a měřeni atmosférických prvků.
Teoretické vývody jsou ověřeny praktickými měřenlmi na
vodnim dile a porovnány s nivelačnlm měřenlm.

528.16
MACHOVA, H. - KLOBUŠIAK, M.
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 1, s. 14-17,
lit. 6
Ortogonalízačné algoritmy vo vyrovnávacom počte
Riešenia normálnych rovnic možno nahradit ortogonali-
zllcioll vhoJnGl hypermatice. Táta je generovaná maticou
koeficientov pretvorených rovmc opráv a vektorom od-
chýlok. V článku sú uvedené aplikácie na základné úlohy
vyrovnávacieho počtu.

NA POMOC GEODETlCKf: A KARTOGRAFICKf: PRAXI

528.181
HAMPACHER, M. - RADOUCH, V.
Matice a jejich užití ve vyrovnávacím počtu
Geodetický a kartografický abzor. 2R, 1980, Č. 1, přlloha
na pokr"čovánl, 2 obr., 4 tab., 3 schéma, lit. 6
Základy maticové alf(ebry. I::erivace lineárních, bilineár-
nich a kvadratických funkci d,aných maticovými výr,azy
FúrHll!lace úloh vyrovnávaciho počtll a jejich řešení po·
moci matic. Přiklady.

528.8+528.7
IlIllMA, fI.
}:(HCTlIHqHoHHoe 30HJlHpOBaHHe 3eMJlH H epOTorpaMMeTpHH

reoJle:JH'IecI<:liH H KapTOrpaC!>H'IeCKHH 0630p, 26, 1980,
Na I, CTp. 1-3, 5 Ta6., J1HT. 2
}:(eepHHHItHH pa3JrH'lHII cI>ororpaMMeTpHH 'H ,IJ;HCTaHltHOH-
HOro 30HJJJHipOBaHHII 3eMJmi onpeJleJIeHHall no 06~HM 'H
pa3HblM, Hanp. THnaM HOCHTeJIeH, cnoco6aM nOJIY'lemrll
'H 06pa6oTKH .uaHHblX H 06JIaCTlIM np'HMeHeHHII.

528.486.088.3:625.72

<I>ABllAH, M. - BAPTOIlI, IT. - rPErOp, B.

OqeHKa TO'lHOCTH npOeKTllpOBaHHoH JI peaJIH30BllHHOH
OCH aBTOcrpa.D;1oID-61
reo.ue3H'l:ecKHH 'H KapTorpac!>H'l:ecKHH 0600p, 26, 1980,
No I, crp. 3-9, 10 pHC., JlHT. 14
B CTaTbe OIIIHCbIllaeTClI aKTyaJIbHall npOOJIeMaTHKa paa-
6b1BKH npocTPaHCTBeHHOrO nOJIOlKeHHlI OCH lIBTOCTpa.D;bl
BKJllO'l:all TeopeTH'l:ecKHe aHaJIH3b1. KOHTpoJIbHble H3Mepe-
HHII B pa36b1BO'lliOH CeTH, pa36b1BKa OCHOBHblX nyaKTOB
OCH MeTO.uOM 3ace'l:KH HanpllBJIeHHH H C nOMOtqblO no-
JIHroHa HanpllBJIemrií:. ITpHBe.ueHbl OTKJIOHeHHlI npoeKTH-
POBaRHOH H peaJIH30BaHHOH OCH aBTOCTpa.ubl Ha ycracr-
Ke BpaTHCJllIBa-TpRaBa.

528.021.78:551.51

I10CI1ll11IllJI, :A.

BJIHHHHe aTMocc!>epbl Ha pacnpocTpllHeHHe J1a3epHoro H3-
J1Y'l:eHHH npH MeTOJle J1HHHH BH3HpoBaHHII

reo.ue3H'l:ecKHH H KapTOrpaC!>:n'l:ecKHH 0630p, 26, 1980,
No I, crp. 9-14, 6 pHC., 1 Ta6., JIHT. 10
B CTaTbe onHCblBalOTCII 3c!>c!>eKTbInpH npoxolK.lleHIH'H JIa-
3epHoro n}"lKa aTMocc!>epoH. BblBeAeHbl <PoPMYJIbl AJIII Bbl-
'l:HCJleHHJI peeppaK~HoHHblX OTKJlO'lleHHH. I1pHBeAeH Me'roA
H3MepeHHH aTMocc!>epH'l:ecKHx 3JIeMeHTOB. Teope1.1H'l:ecHHe
BblBO.ubl npoBepeHbl npaK1'H'l:ecKHMH 'H3MepElHHIIMH Ha
rH.upOTeXHH'l:ecKOM coopYlKeHHR H cpaBHHBalOTeIl C HHBe-
JlHpHblMH H3MepeHHJIMR.

528.16
MAXOBA, r. - KJIOBYIlIHK, M.

AJlrOpHTMIoI op-rorOHaJIH3llqHH B ypaBHllTeJlIoH&IX BLI'1HC·
JIeHHJIX

reo.ue3H'l:eCKHH H KaprorpaC!>H'l:ecKHH 063op, 26, 1980,
No I, crp, 14-17, JIHT. 8
PeIlleHHe HOpMaJIhHblX YPllBHeHHH MOlK!IO 3aMeHHTb op-
roroHaJIR3a.qHeH COOTBeTCTByIOtqeH rHllepMa-rpRqbl, KO-
TOpaJI reHepHPyeTeIl MaTpHqeH K03c!>c!>HqHeHTQBnpe06pa-
30BaHHblX y,paBHeHHH olII!H6oK li BeKTOpoM OTKJIOHemrH.
B craTbe npKBe.ueHbl npHMeHeHHII cnoc06a AJIII OCHOB-
HblX 3a.ua'l: ypaBIill:BaHHlI.

B I10MOI.qb rEOJlE3llQECKO:A
II KAPTOrPA<I>HQECKO:A I1PAKTHKE

528.181

XAMI1AXEP, M. - PA}:(OYX, B.

MaTpHqbl H HX HCnOJIIo30BlIHHe B ypllBHllTeJlIoHIdX BIoI-
'IHCJleHHJIX

reo.ue3H'IecKHH H KapTOrpaC!>H'IecKHH 063op, 26, 1980,
No I, npHJIOlKeHHe C npo.uOJIlKemreM, 2 pRc., 4 Ta6., 3
cxeMbl, JIHT. 6
OcaOBbl MaTpHtlHOH aJIre6pbl. I1poH3BO.IlHbIe JIKHeHm.tx,
6HJIlrneHm,IX H KBMpaTH'IecKHx c!>yaKqlHH onpe.uemmHbIX
C nOMOrn;bIO MaTpH'lHblX BbIplUKeIillH. <I>0PMYJInqHlI 3a-
Aa'l: ypaBIfHBaHHJI li :nx peIlleHHe C nOMOtqblO MaTpliq.
I1pHMepbl.

528.8+528.7

ŠIMA, J.
~'ernerforschung der Erde nnd die Photogrammetrle
l;eodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 1, Seite
1-3, 5 Tab., Lit. 2.
Definition des unterschiedes zwischen der l'hotogrammetrie
und der Fernerforschung der Erde, die ,auf dem vergleich
der gemeinsamen und unterschiedlichn Eigenschaften ge-
griindet ist, z. B. auf der Art der Trager (Plattformen]
der Erfassung unti Bearbeitung von Daten und Bereichen
(Nutzungsfp.lclernJ.

528.488.088.3'625.72

FABL\:~, M. - BARTOŠ, P. - GREGOR, V.

Genauigkeitswertung der projektierten und reaUslerten
Achse der Aulobabn D-6!

Geodetický a karto§.11afický abzor, 26, 1980, Nr. 1, Seite
3-9. 10 Abb., Lit. 14

Die Abhaodltmg befaBt sich mit den aktuellen l'roblemen
der Absteckung der Rallmlage der Autobahnachse mit den
entsprech&ilden theoretischen Analysen. Aut\er der Kontroll·
messung der AbstecKungsnetzes wird die Absteckung der
Hauptpunkte der Achs!! mittels Richtungseinschneiden so-
'Nie Hucli mittels Anwendung des Richtungspolygons an-
geftlhrt. Es werden die Absteckungsabweichungen zwi-
schen der projektiertf'n ul1d wirklichen Achse der Auto-
bahn D-61 i,n Abschnitt Bratislava-Trnava angefuhrt.



528.021.78:551.51
POSpIŠIL, j.

EinfluB der AtmDsph:ire auf dle VerbreUung der Laser·
strahlung bel der Zielllnlenmethode
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 1, Seite
9-11, 6 Atb., 1 Tab., Lit. 10
lm !,rUkel werden die Erschelnungen beim Durchgang
des La8erbii!ldels c!urch die Atli10sphiire beschrleben. Es
werden die FDrmein fiir die Berechnung der Refr·aktions-
abwcichungen abgeleitet. Angefiihrt wird die MeBmethode
der atmospharischen Elemente. Die theoretischen Aus-
fiihrungen wurden durch praktische Messungen auf rlinem
Wasserwerk bestiltigt und mít NivelIelementsmessungen
ve.rglichen.

528.10
MACHOV1\, H. - KI.OBUŠIAK, M.

Orthogonalisierunf,salgorithmen ln der Ausglelchungsrech-
nung
Gpadetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 1, Seite
14-17, Lit. 8
Die Lasung der Normalgleichungen kann durch Orthogo-
nnlisierung einer geeignetEn Hypermatríx ersstzt werden.
Diese wird durch die Koefflzientenmatrix der umgeform-
ten verbcsseruntisgleichungen und dem Abweichungsvektor
generlr.rt. lm Artikcl werden Applik'ationen ,auf die Grund-
aufg,aben der Ausgleichungsrechnung angefilhrt.

HILFE DER GEODÁTlSCHEN UND KARTOGRAPHlSCHEN
P:~AXIS

528.181
HAMPACHER, M. - RADOUCH, V.
Matrizen und ihre Anwendung ln der ,\ usgleichungsrech-
nung
Geodetici<ý a kartografický obzor, 28, 1980, Nr. 1, Beila-
ge auf Fortsetzung, 2 Abb., 4 T!ab., 3 Schemen, Lit. 6
Grundlagen der Matrizenalg'ebra. Derivation der linearen,
biline,aren und quadratischen Funktionen, die mittels Ma-
trizenausdriicken gegeben slnd. Formulierung d'6l' Aufga-
ben der Ausgleichungsrechnung und ihra Lasung mit Hilfe
von Matrizen. Beispiel'e.

528.8 ~528.7
Š'MA, j.

Femote senslng and Photogrammetry
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, No. 1 pp.
1-3, 5 tab .. 2 rel.
DeHnition of differences between photogr!ammetry and re-
motB sensing by means of comparing common and di'-
tll1guished features, e. g. platforms, methods of data ac-
quisilion and procsssing, and appllcation fields.

528.468.088.3 :625.72
FABI.\N, M. - BARTUŠ, P. - GRE:GOR, V.

Evaluation of the Projected and Realised Centre Line of
the D-61 Expressway
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, No. 1 pp.
3-9, 10 fig., 14 rel.
Paper deals with actual problems of setling out the space
positlon of tha centre line of an expressway together
wth corresponding theoretical analys!s. Besides of check
measurements of the setting out net the technology of
setting aut principal points of the centre line by ths
methods of intersecHon and oriented tr,avers'e is presented.
Settll1g (Jut deviations of the real centrA line of the D-61
expressway in the section Bratislnva-Trc:,ava are given.

523.021.70:551.51
POSP!ilIL, J.
Inl1ucnce of Atmosphere on the Propagation of Laser Ra·
diation in the Mel hod 01 slght Line
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, No. 1 pp.
9-14 fig., 1 tab., 10 rel.
Phenomena connected with the passage of laser beam
through atmosphere are described. Formulae for compu-
tation of refractive deflections of r,ays are derived. Th8O-
retical wnclusions are verified by practical measurement
on water dam and compal'ed with results of l'eveUing.

528.16
MACHOvA, H. - Kf.OBUŠ;AK, M.

Drtogonallzatlon AIgorlthms ln Adjustment
Geodeťcký a kartografický ilbzor, 26, 1980, No. 1 pp.
14--17. 8 rel.
Solution of normal equations ls possible to replace by
orthogonalizittion of the convenient hypermatrix. 11 is
genariz'ed by tha matrix of transformed observational
equaHons and by the vector of deviations. Applications
to ground problems of adjustment.

AID TO GEODET1C AND C,\RTUGRAPHIC PRACnr:E:

ó2B.181
HAMP,\CHER, M. - RADOUCH, V.
Matrices and their Use ln Adjustment

Geodetický ,a kartografický obzor. Z6, 1980, No. 1, supple·
ment, 2 fig., 4 tab .• 3 schemes, 6 rel.
Founjations of matrix algebra. Deriv,ations of linear, bi-
l1n8dr,and qaudratlc functions in the matrix formo For-
mulation af adjustmeltt problems and their solution by
meens of matrices, Examplas.

528.8-\ 528.7
šlMA, J.
Prospection télémétrlque de la Terre et protogrammétrle
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1980, No 1, pages
1-3, 5 tab., 2 bibHogr.
Définltion de la différence existant entre la photogram-
métrie et la prospection télémétrique de la Terre fondée
sur la comparaison des c'8ractéres communs et différents
comme par exemple platesfarmes, maniére d'obtention ef
trait~ment des dates 8t des domaines d'exploitation.

528.4R6.088.3 :625.72
FABI,lN, M. - BARTO;;, P. - GR';;GOR. V.
Evalnation de la précision du projet et réallsatlon de ľaxe
de l'autoroute D-81
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1980, No 1, p.ages
3-9, 10 llIustrations, 14 bibliogr.
L'article tr.aite le probléme actuel du j.alonnement de la
position spatiale de ['axe de l',autoroute de part avec les
analyse s théoriques rsIatives. Pour le levé de contr51e
du r.iseau de j.alonnement on indique le jalonnement des
princip,aux paints de ['axe par intersection directionnelle,
alnsi qU',av6c l'utilis,ation du polygone directionnel. on
indique les écarts de jalonnement entre ['axe réel de
l'autoroute D-61 et l'axe de projection de celle-ci sur la
section Br.atislava-Trnav,a.

5:!tl.021.78:Só1.51
PUSpIŠlL, J.
Influence de l'atmosphere sur la transmlsslon du rayon-
nement laser par la méthode de la droite de l'axe de visée
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, No 1, pages
9-14, 6 lllustr,ations, 1 planche, 10 bibliographies
L'article tr.aite les phénoménes se produisant 10rs du pas-
"age du faisceau laser par I'atmosphére. On déduit les
formules pour le calcul úes déviatiDns de réfraction. On
présente la méthode de levé des éléments atmosphéri-
ques. Déduc~ions théoriques sont vérifiées p:ar un levé
pr.atique sur bal'l'age et comparé avec levé de niveUe-
ment.

528.16
MACHOVÁ, H. - KLOBliŠIAK, M.
AIgorlthmes orthogonaux dans le colcul de compensation
Geodetický a k.artQgrafický obzor, 26, 1980, No 1, pages
14-17, 8 blbIiographies
La -sDlution d'équations normales peut-etre rempla~ée par
la projecUon orthogonale d'une matrice s appropriée.
CelIe-ci est giinérique par matrice de coefficients d'équa-
tions transformées des correcUons et du vecteur d'écarts.
L',article traite les appIications de problémes élémentai-
res du calcul de compcnsation.

DE LA PRATIQUE GEODESIQUE ET CARTOGRAPHIQUE

5~8.181
HAMPACHER, M. - RADOUCH, V.
Les matrlces et leur utillsaUon dans le calcnl de com·
pensaUon
Geodetický a kartDgrafický obzor, 26, 1980, No 1, annexe
iI suivre, 1 iIlustrations, 4 tabI., 3 schémas, 6 bibIiogr.
Les éléments de I'algébrlque pour matrices cadastrales.
Dérivation des fonctions linéaires. bilinéaires et quadri-
latiques données par les expressions de La matrice. For-
mulation des probJ..:mes du calcul de compensation et leur
solution a I'.aide de matrices. Exemples.



Ceotletick:9 a kartografický obzor
roňnik 26/68, ňislo 1/1980 1

Dálkový průzkum Země
a fotogrammetrie

Vznik vědního oboru nazvaného u nás dálkovým
pruzkumem Země se ,klade obvykle do období prv-
ních letu člověka do kosmického prostoru, kdy byl
zaznamenán - nejprv'8 fotograficky a pozděj1i řa-
dou jiných technických postupu - obraz zemského
povrchu z dosud neobvyklého poMedu a velké
vzdálenosti. Dálkový průzkum Země vděčí v mno·
hém ohledu za svou dnešní úroveň rozvoji a potře·
bám kosmonautiky, neboť řada postupů záznamu
a zpracovnání obrazových dat byla původně vyvi-
nuta pro Úč,ely získávání informací o povrchu
a atmosféře jiných nebeských těles. Tato skuteč-
nost však vytvořila u mnoha lidí mylný dojem, že
se dálkový průzkum Země zabývá pouze získává-
ním informací o Zemi z kosmických nosičů, tj.
z automaticky pracujících družic, kosmiclkých 10'
dí a orbitálních laboratoří.

Dál k o v Ý p I' Ů z k u m v obecném smyslu je
soubor specializovaných vědních disciplin a technic-
kých postupu, zabývající se zjišťováním kvantita-
tivních a kvalitativních informací o předmětech
a jevech za podmínky, ž,e pozorovatel, čidlo (sen-
zor) nebo měřicí zařízení není v přímém kontaktu
s dotyčným předmětem nebo studovaným j,evem.
Náležejí sem proto veškerá fotogrammetrická mě-
l'ení, optické a elektronické měřické metody v geo-
dézi'i, astrometrie, gravimetrie a pod., ale i např.
pyrometrická měření a nedestruktivní defektosko-
pie v průmyslu a další měřicí postupy.

Dálkový průzkum Zem ě se zabývá získáváním,
zpracováním a využíváním dat o zemském povrchu
a připovrchových vrstvách.
Tyto informac:e jsou získávány převážně ve for-

mě fotografických snímku nebo obrazových zázna-
mů, často v digitální formě, z kosmických nosičů
a letadlových laboratoří.

Při porovnávání s "tradičními" vědními obory
vyplývá ne,jvětší podobnost dálkového průzkumu
Země s fo t o g I' a m m '18t I' \i 1. Objevují se proto
velmi čast,o otázky: Je dálkový průzkum součástí
fotogrammetrie? nebo: Je fotogrammetrie součástí
dálkového průzkumu Země? Vhodnou odpověď na
ně dávají definice obou pojmů z Mediska meziná-
rodního desetinného třídění odborné literatury
(MDT), vypracované Mezinárodní federací pro do-
kumentaci (FlD) v roce 1979:

528.7 Fotogrammetrie (pozemní a letecká)

Do této třídy se zařadí literatura, týkající
se snímků pro geometrické úč,ely, např. pro
mapování, architekturu apod.

528.8 Dállwvý průzkum Země
Do této třídy se zařadí lliteratura, týkající

Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Středisko dálkového průzkumu Země ve VÚGTK,

Praha

se dálkově získaných údajů o fyzikálních
a chemických vlastnostech Země.

Oba jmenované vědní obory je třeba pokládat za
samostatné, i když mají mnoho styčných bodů.
Hlavním účelem f o t o g I' a m m e t I' i 118je kvanti-
fikovat geometrické parametry částí Zlemského po-
vrchu a obj:ektů na něm (i pod ním!) pomocí gra-
fického nebo číselného vyhodnocení fotografických
snímků, nebo výj'imečně i obrazových záznamů ji-
ného druhu (televizních obrazů, radarových obra-
zů, rentgenových snímků apod.). Kvalitativní zna-
ky vyhodnocovaných prvků se přitom zjišťují pří-
mým průzkumem (klasifikací) nebo vizuálním hod-
noe:ením (interpretací) snímků. Druhy výstupů jsou
uvedeny v tabuloe 1.

528.7 Fotogrammetrie 528.8 Dálkový průzkum
Země

PHklady typických výstupů:
SOUŘADNICE IZOČÁRY
a z nich odvozené charakterizující
délky kvalitativní vlastnosti
úhly
vektory
plochy
objemy

IZOČÁRY:
vrstevnice
řezy

DIGITÁLNÍ MODEL
území
reliéfu

MAPY (PLÁNY)
čárové
polotónové

PLOCHY
výskytu určitého jevu

ROZLIŠENÍ
A LOKALIZACE
- vegetačního pokryvu
- přírodních zdrojů
- znečištění vody a vzdu-

chu
- poškození vegetace
- oblačnosti
- přírodních katastrof aj.

Dál k O v Ý p r ů z k u m Zem ě (1) se soustře-
ďuj1e především na získávání kvalitativních infor-
mací o fyzikálních a chemických vlastnostech zem-
ského povrchu, ktieré převážně i kvantifikuje po-
užiÍtím sp'eciálních postupu ~pracování obrazových
dat. Kvalitativní znaky sledovaných př,edmětů a je-
vů se zjišťují přímo jen v minimálním l10zsahu
(etalony, výzkumné polygony); jsou převážně ur-
čovány různými postupy vizuální nebo automatiZo-
vané interpretace obrazových dat. V řadě případů
se ovšem využívá některých fotogrammetrlckých
postupů ke Zlobrazení předmětů a jevů na mapách
vhodného měřítka nebo k vytvoření speciálnich
výstupů (např. barevných fotomapj.
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Z tabulek 2 a 3 je zreJme, ze dálkový !průzkum
Země a fotogrammetrie užívají shodně některé
druhy nosičů a způsoby z á z n a m u obrazových
dat (zejména metody' fotografického středového
promítání). Určité způsoby jsou však pro běžné fo-
togrammetrické vyhodnocení analogovými postupy

~ Z 'UTOMATICK,," "'U," ,,,' KM)

, \, \" \
~ Z PllOTOVANÝCH kOSMICKÝCH 1001

~ Ai OllIITi.tNICH lAIO/l ••.TOAI (102KMJ

/\" \
~ Z VYSOKO l[TAJ,c/eM tE1AD10VÝCH

/\ 1" 1I01l."'ToA1 1<1011.1041

~
I \
I \
I \
I \

Metody dálkového průzkumu
Země
Fotografické středové
protínání
Černobílá fotografie*)
Barevná fotografie*)
Infračervená fotografie*)
Multispektrální fotografie
Televizní techniky
Způsoby rozkladu obrazu
Fotografický rozklad obrazu
Multispektrální opticko.me-
chanický rozklad obrazu
(MSS)

.6 Termografický opticko.mecha.
nický rozklad obrazu
Mikrovlnný rozklad obrazu

Aktivní způsoby
Boční radar s reálnou clonou
(SLAR)*)

.2 Boční radar se synt. clonou
(SAR)
Skaterometrické způsoby
Laserová detekce (LIDAR)
Palubní záznam výškových
profilů (APR)*)

Pozn. *) Používá se ve fotogrammetrii

.041.1
.2
.3
.5
.8

.042

.042.1
.3

.8
.044
.044.1

nevhodné, neboť obrazový záznam zde není získá-
ván v jediném časovém okamžiku ,expozice, nýbrž
postupně (v dynamickém režimu) registrací j<edno-

tlivých obrazových prvků - 'elementů, přičemž sní-
mací rozkladové zařízení se pohybuje se svým no-
sičem (družicí, letadlem) značnou rychlostí. Zkres-
lení takto vzniklých obrazů je větší a složitější
než v případě fotografických snímků a vyžaduje
eliminaci pomocí počítače.

Rozdíly ve způsobech z p r a c o v á n í obrazo-
vých dat ve fotogrammetrii a v dálkovém průzku-
mu Země jsou již podstatnější. Zatímco ve fo to-
grammetrii je možno obvyklý postup vyjádřit ná-
slledujícími operacemi

fotolaboratorní zpracování negativu
vyhotoveni duplikátů (s řízeným kontrastem)
optická nebo analytická korekce geometric-
kých zkreslení
klasifikace předmětu v rleálu nebo interpre-
tace snímkfi
detekce změn (rozbor etapových snímků)
vyhodnoc.ení snímkových nebo modelových
souřadnic bodů nebo jejich uspořádaných
množin
geometrické transformace snímků nebo vý-
sledků fotogrammetrického vyhodnooení,

je množství způsobů zpracování dat získaných dál-
kovým průzkumem Země větší (viz tabulka 4),
zejména v důsledku rozsáhlých možností, které
Iposkytují počítače a jejich periferní zaří~ení na
kterých se zpracování dat převážně realizuj<e [2].

Zpracování dat získaných dál-
kovým průzkumem Země
Palubní zpracování dat
a jejich přenos na Zem

Počítačové zpracování
obrazových dat

Konverze, formatizování
a zhuštění dat
Geometrická zkreslení a jejich
opravy
Zvýšení radiometrické kvali-
ty (eliminace šumů)
Vytvoření pseudo- a syntetic.
kého prostorového vjemu
Zvýšení kvality obrazu (úpra-
va kontrastu, hustotní výtaž·
ky, barevná syntéza multi·
spektrálních snímků apod.)
Detekce změn

Analýza obrazu, rozpo-
znávání obrazců

Segmentace, vydělení typic.
kých rysů
Obrazová analýza, klasifikace
předmětů a jevů

Pozemní pozorování,
zkušební polygony

Geometrické transfor-
mace
(podobnostní, projektivní,
ortofotografie)

.8
528.854
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Tab. ó

FOTOGRAM- SPOLEČNÉ DÁLKOVÝ
METRIE SFÉRY PRŮZKUM

ZEMĚ

evidence tematické meteorologie
nemovitostí mapování

mapování ve obrana vlasti užívání půdy
velkých
a středních
měřítkách

stavebnictví zemědělství pedologie
průmysl lesní hospodář- ochrana přírody

ství a životního
prostředí

hornictví geologický geografie
průzkum
a mapování

památková vodní hospodář- klimatologie
péče ství

architektura územní plánová- ekonomika
ní

inženýrská eroze půdy ochrana proti
geologie škůdcům

hydrodyna- meliorace botanika
mika

lékařství archeologie mořský rybolov
antropo- geomorfologie detekce přírod-
metrie ních katastrof

zoologie statistika glaciologie
kriminalistika doprava aj. a další
aj.

V oblasti v y u ž í v á n í informací získaných
metodami dálkového prllzkumu Země mají oba
vědní obory společné i ~pecifické aplikační rysy.
Ukazuje to tabulka 5, která výmluvně dokládá ší-
ři současně využívaných i potenciálních možností
využití dálkového prllzkumu Země a fotogram-
metrie ve vědě, národním hospodářství a státní
správě.

(1) ŠIMA, J. JEŘÁBEK, O.: Přís'pěvek k terminologii
dálkového prflzkumu Země; GaKO 1978, č. l.

[2] JEŘÁBEK, O.: Základy dálkového průzkumu Země;
GaKO 1978, č. 9.

Lektoroval:
Ing. Jozef Petráš, CSc.,

labQratQrh,lm fotogrametrle, SVŠT,
.. "r~tisllJl:vlJl:

Zhodnotenie presnosti projektovanej
a realizovanej osi dialnice D-61

Ing. Milan Fablán,
Ing. Pavel Bartoš, CSc.,

Ing. Viktor Gregor, CSc.,
Katedra geodézle SvF SVŠT,

Bratislava

Budovanie rozsiahlych investičných celkov, akými
bezpochyby sú komunikačné stavby a dnes ich dole-
žitá zložka - diaTnice, vyžaduje si po ukončení diela
zhodnotit celý úsek prác od vybudovania vytyčovacej
siete až po realizáciu samotného diela. V podstate ide
o overenie presnosti prenesenia projektovanej trasy !

do terénu a zistenie vytyčovacej odchýlky hotovej
stavby voči projektovanej osi.
Kolektív pracovníkov Katedry geodézie Stavebnej

fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave (SVŠT) vykonal v rokoch 1974-78 celú
škálu geodetických prác na diaTnici D-61 v km 1,250
až 37,106 v úseku Bratislava-Trnava (obr. 1).
Práce pozostávali hlavne z kontrolného merania

vytyčovacej siete, vytýčenia priestorovej polohy
projektovaných hlavných bodov (RB) trasy pred
začiatkom a po ukončení stavby, ako aj určenie od-
chýlky skutočnej osi od projektovanej.

1980/3



Geodetickt a kartografickt obzor
4 roi!nlk 28/68, i!íslo 1/1980

Na uvedenom úseku diaTnice sa pre kontrolu zvolil
reťazec v km 16,250-17,750 (obr. 2) medzi bodmi 10,
66 a 63 dlhý 1,460 km, ktorý pozostával z 9 troj-
uholníkov.

POloha bOdu 10 sa 0verila meraním smerníkov na Pať
okolitýCh trigonometrickÝch bodov teodolitom Zeiss
Theo 010 v štyroch skupinách; určila sa stredná chyba
mOl výsledných smerníkov odvodených priemerom zo
4 skupín podra vzťahu

Stredná chyba mo ktoréhokoTvek smerníka meraného
v jednej skupine sa počítala podra vzorca

V [vv]
mo = ± (n -1) (8 -1) = 4,800

,

kde n ... počet zámer v každej skupine
8 ..• počet skupín

[vv] ... súčet štvorcov všetkých opráv.

Opravy vypočítané po orientácii smerov mali hodnoty
v medziach od 0,800 do 1l,6cc čo, je dostatočným doka-
zom stability polohy bodu 10.

2.2 Určenie polohy bodu 66

Poloha bodu 66 sa určila rajónom z bodu 10. Vzdiale-
nosť sa odmerala svetelným diaTkomerom EOK 2000
(rozdelením vzdialenosti na tri úseky) v štyroch kom-
bináciách, pričom ka~dá dížka bola odmeraná trikrát.
Meraním sa získali tieto hodnoty:

550,185 m
550,187 m
550,185 m
550,183 m.

Na výpočet smerníka CT10-66 sa použila osnova sme-
rov meraná na bode 10 a výsledný smerník sa určil
ako priemer z piatich vypočítaných smerníkov. S použi-

tím uvedených hodnot vypočítané súradnice bodu 66
vykazovali proti povodnej polohe strednú súradnico-
vú chybu m"'lI = 0,01l m.

Kontrola reťazca sa vykonala meraním uhlov teodo-
litom Zeiss Theo 010 A v troch skupinách. Uzávery
v trojuholníkoch sú v medziach 2cc-20cc, pričom zna-
mienka odchýlok sa takmer pravidelne striedajú. Ani
v jednom prípade sa podra [4] neprekročila krajná
odchýlka 40co• Meranie sa vykonalo s použitím závislej
centrácie a optickým prevažovačom.

2.4 Polohová presnosť

Súradnice bodov reťazca sa vypočítali postupným pre-
tínaním napred z vyrovnaných uhlov, metódou naj-
menších štvorcov, ako priame merania s podmienkami
[8, 10].

Po zostavení deviatich trojuholníkových a dvoch
polygónových podmienkových rovníc sa vypočítal
vektor opráv podTa [ll]

v = - B'(B B')-1 u,

kde B je matica koeficientov podmienkových rovníc,
vypočítaných ako parciálne derivácie jed-
notlivých odchýlkových rovníc podTa mera-
ných uhlov.

u je vektor odchýlok.

O opravy "v" sa opravili merané uhly v reťazci.
Z vyrovnaných uhlov sa vypočítali vyrovnané súrad-
nice bodov reťazca postupným pretínaním napred.
Stredné chyby mx. a my. jednotlivých bodov reťazca

sa vypočítali pomoc~u váhových koeficientov funkcií
vyrovnaných uhlov Qx. resp. QlI. podfa [8]:, ,

mXi = mo 1!Qxi mlli = mo VQlIi'

Celý výpočet sa vykonal na počítači EC 1010.
St~edné ~hyby v súradniciach jednotlivých bodov
reťazca su:

17.000 km 17,250km 17,500 km_.-o--.,...-._._._._._._ .....~~-._._. --- _. _. - -o- -

0,', ?,)..;
~ ,,\~s,,>
on ,
ori
<.O
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3. Vytýčenie priestoroycj polohy projektovaných lIB
trasy

]Uavné body trasy sa pred zemnými prácami vytý<::ili
smerovým pretínaním z troch bodov vytyčovacej
siete teodolitmi Zeiss Theo 010 A podfa vytyčovacíc:h
náčrtov (obr. 3). Jednotlivé smerové lúče sa premietli
na meračský st6l (obr. 4), kde sa vyrysovali smery
v dvoch polohách zo všctkých troch vytyčovacích
bodov. Vytýčený bod sa určil v ťažisku chybového
trojuholníka. Jeho poloha sa premietla na terén a sta-
bilizovala železnou trubkou. Chybové trojuholníky
(obr. 5) ukazujú na vysokú presnosť ako vytýčených,
tak aj vytyč ovacích bodov. Strana d chybového troj-
uholníka ani v jednom prípade neprekročila hodnotu
podfa [6]

kde m je stredná chyba vytyčovacej siete (m = 0,04 m)
a t je interval spofahlivosti (t = 2).

Vzdialenosť ťažiska od strany trojuholníka sa pohy-
bovala v medzich 10-20 mm.

3.1 Presnosť vytýčenia RB trasy smerovým
pretínaním

Presnosť vytýčenia hlavných bodov trasy je ovplyv-
nená chybami vo vytyčovacej sieti a chybami pri
vytyčovaní smerov. Na posúdenie presnosti vytýčenia
RB metódou smerového pretínania sa použije hodnota
strednej súradnicovej chyby podfa [13]

m~Wl= V(S~ll+ Slil) {~: + 2p2 Sin!~:A + WB)} ,
kde sú v uvedenom vzorci použité tieto symboly:
mX111t ••• stredná súradnicová chyba určované-

ho RB trasy v km 17,250
SAB, SA1, .!lB1 ••• vzdialenosť medzi bodmi 97-99,

97-17,250 a 99-17,250
m"'lI ... stredná súradnicová chyba východi-

skových bodov 97 a 99, pričom sa pred-
Pokladá m = m = m = m =

XO. X09 Vn Vn

=m",v
mw ••• stredná chyba v uhloch W97 a W99,

pričom sa predpokladá mw = mw1t'7 8t.

Na výpočet mx 1/ sa vybral úsek, kde sa javil naj-
1 1

nepriaznivejší tvarvytyčovacieho obrazca,t.j .km 17,250
z bodov 97 a 99 vytyčovacej siete (pozri obr. 3) a na
výpočet sa použili tieto hodnoty:

807-17.250 = 273,24 m
897-99 = 316,80 m
899-17.250 = 133,05 m

mw = 1000
W97 = 27,4151g

W99 = 65,5710g

Uvedený vzorec platí za predpokladu, že:
1. súradnice bodov vytyčovacej siete a merané veličiny
sú navzájom nezávislé,

2. obidve súradnice bodov vytyčovacej siete sú určené
s rovnakou presnosťou.

Tieto predpoklady boli splnené a vyčíslením uvede-
ného vzorca dostávame

Obr. 5: Ohybový trofuholnik bodu určeného 8merovým
- pretinanim
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4. Vytýěenie projektovaných RB trasy po ukoněenf
stavby

Po ukončení stavby sa znova polohove vytýčili HB
trasy. Vaščina týchto bodov diafnice sa nachádza vo
výkopoch, alebo v násypoch, a preto ich vytýčenie nie
je možné z bodov vytyčovacej siete. V tomto prípade
sa z bodov vytyčovacej siete vytýčili hlavné body
trasy na začiatku a konci uvedených úsekov a ostatné
HB sa vytýčili pomocou smerového polygónu. HB
tra sy boli sta bilizované zabetónovanými čapmi (obr. 6).

Obr. 6: Hlavný boa trasy stabilizovaný zabet6novanou
čapovou značkou

Na určenie presnosti vytýčenia HB trasy polygó-
novým ťahom bol zvolený úsek v km 16,250 až
17,500, ktorý je vo výkope. Polygónový ťah bol pri-
pojený na osové body 16,250 a 17,500, ktoré boli vy-
týčené z bodov vytyčovacej siete a orientovaný na
body 63 a 66 (obr. 7). Vytyčovacie prvky smerového
polygónu sa vypočítali na počítači "Wang 2200B"
zo súradníc HB trasy.

4.1 Presnosť vytýčenia HB trasy smerovým
polygónom

Presnosť polohy bodu je daná strednými chybami
v súradniciach x a y. Vzhfadom nato, že trasa diafnice
D-61 a teda i smerový polygón je s:1tuovaný približne

v smere osi Y, strednú chybu mli predstavuje stredná
pozdÍžna chyba ml a strednú chybu m", predstavuje
stredná priečna chyba mq• Pretože tieto dve chyby
dosahujú maximálnych hodnot v strede polygónového
ťahu, budeme v ďalšom uvažovať vždy polohovú
presnosť stredného bodu polygónového ťahu, t. j. HB
v km 17,00 (pozri obr. 7).

Dížky smerového polygónu sa merali diafkomerom
EOK 2000 (obr. 8) a uhly sa vytyčovali teodolitom
Zeiss Theo 010 A v dvoch polohách nezávisle dvakrát.
Stredná chyba na určenie dížky EOK je 10 mm a pre
vrcholový uhol mw = 20cc•

4.2 Priečna stredná chyba HB trasy v km
17,000

Hodnotu priečnej strednej chyby stredného bodu poly-
gónového ťahu podfa [14] určuje výraz

Y---m = mw [sL (n2 + 3) (n2-1)
q p 192 n (n - 1)2

kde mw ••• stredná chyba vrcholových uhlov (20cc)

[s] súčet dížok'strán (1500 m)
n počet vrchol ov (7).

Vzťah určuje vefkosť priečnej strednej chyby HB
trasy v km 17,000 už po uhlovom vyrovnaní.

4.3 Pozdížna stredná chyba HB trasy v km
17,000

Pozdížnu strednú chybu stredného bodu polygóno-
vého ťahu vyjadruje podfa [14] rovnica

ml = ~y (n + 1) (n-3)
2 n-l

ml = 0,012 m,

kde ms ••• stredná chyba meranej dížky (10 mm)
n ... počet vrcholov (7).

Vzorce na výpočet strednej pozdÍžnej chyby ml
a strednej priečnej chyby mq platia presne len pre pria-
my polygónový ťah s rovnako dlhými stranami. Uva-
žovaný polygónový ťah túto podmienku splňuje.

Strednú súradnlůovú chybu HB trasy v km 17,000
sposobenú chybami z merania vypočítame zo vzťahu

m~ = VO,5 (m~+ mf)

m~lI = 0,012 m.

5. Vplyv chyby daného bodového pofa na vložený
polygónový t'ah

V polygónových ťahoch na polohu určovaných bodov
nepriaznivo posobia ako chyby v dížkach a vrcholo-
vých uhloch, tak aj chyby v pripájacích bodoch.

Pri meraní dÍžok elektronickým diafkomerom
a uhlov presným teodolitom, nepresnoť podkladu ne-
možno zanedbať. Pre vložený polygónový ťah je vplyv
chýb pripájacích bodov odvodený v [13], podla kto-
rej najmenší jej vplyv je uprostred ťahu, t. j. 0,7
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strednej chyby mxv pripájacích bodov a na oboch kon-
coch ťahu sa rovná plnej hodnote strednej súradnico-
vej chybe mxu pripájacích bodov. V 1/4 a v 3/4 je to
0,8 hodnoty mxu'
Pretože stredná chyba mxv pripájacích bodov v km

16,250 a 17,750 je (podla 3.1) mx"J = 0,008 m, potom
pre strednú chybu mx a mli stredného bodu, t. j. v km
17,000 uvažujeme hodnotu

mx = 0,008 m X 0,7 = 0,006 m
17.000

mlJ = 0,008 m X 0,7 = 0,006 m.
17,000

Charakteristikou presnosti vplyvu chýb pripája-
cích bodov je stredná súradnicová chyba m~~, daná
výrazom

m~ = VO,5 (m~'7.000+ m~'7.000)

m~~= 0,006 m.

Strednú súradnicovú chybu stredného bodu vytyčo-
vacieho polygónu sposobenú chybami z merania
dižok, vrcholových uhlov, ako i vplyvom chýb pri-
pájacích bodov s dobrým priblížením vyjadruje vzťah

kde m"v •.. stredná súradnicová chyba bodu vytyčo-
vacieho polygónu

rn~"J ..• stredná chyba bodu polygónového ťahu
vplyvom chýb merania

m~~... vplyv chýb pripájacích bodov na polohu
bodov polygónového ťahu.

7. Posúdenie presnosti vytýěenia osi diafnice

Z rozboru presnosti vytýčenia RB trasy diaTnice
smerovým pretínaním, alebo smerovým polygónom
kontrolovaného úseku v km 16,250 až 17,750 mOžeme
usudzovať, že ich súradnicová stredná chyba prakticky
na celom úseku diaTnice D·61 Bratislava-Trnava
neprekročila hodnotu krajnej súradnicovej strednej
chyby

mxv.t = 0,016 m (pri smerovom pretínaní)

mxv.t = 0,026 m (pri smerovom polygóne)

pri použití intervalu spoTahlivosti t = 2.

Kritériom presnosti vytýčenia RB trasy podTa [3]
sú krajné odchýlky v súradniciach X a Y dané hod-
notou 0,120 m.

Pre krajnú súradnicovú odchýlku podTa uvedených
hodnot vychádza

Porovnaním krajnej súradnicovej strednej chyby
a krajnej súradnicovej odchýlky vidíme, že vytýčenie
projektovanej osi diaTniceveTmidobre splnilo presnosť
požadovanú normou.

8. Zhodnotenie skutoěnej osi realizovaného stavebného
diela

Skutočná presnosť realizovaného stavebného diela sa
posudzovala na úseku diaTniceD-61 Bratislava-Trna-
va pomocou RB trasy diaTnice a podla polohy skutoč-
nej osi.

RB sa vytyčovali po ukončení stavebných prác
smerovým polygónom od km 1,250 do km 18,000 vo
vzdialenostiach po 250 m a od km 18,000 do km 37,000
vo vzdialenostiach po 500 m. Tieto trvale stabilizo-
vané body definujú polohu projektovanej osi diaTnice
s presnosťou odvodenou v kapitole 6.

Poloha skutočnej osi realizovanej stavby je defino-
vaná stredom medzi vnútornými okrajmi živičných
vrstiev pozdiž stredového pása. Odchýlky "p" medzi
skutočnou a projektovanou osou sa odmerali priamo
pásmom ako rozdiely medzi stredom stredového pása
a stabilizovaných RB trasy. Priebeh skutočnej osi
vzhTadom na projektovanú os je graficky zobrazený
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na obr; 9. Získané odchýlky vo vačšine prípadov sú
menšie ako krajná. súradnicová.odchýlka charakterizo-
vaná kružnicou chýb o polomere mllll/ = 0,120 mm
(obr. 10). Prekročenie tejto hodnoty je ovplyvnené
prípadnými miestnymi nepravidelnými deformáciami
okraja živičnej vrstvy od ktorého sa určila skutočná
os.Na presnosťrealizácie projektovanej osimalovplyv
i to, že HB vytýčené pred začiatkom zemných prác sa
v priebehu výstavby zničia, prípadne zasypú a na
priebežné :vytyčovanie počas výstavby sa používajú
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za,isťovaciebody na obidvoch stranách trasy mimo
dosahu zemných prác, odvodené z HB trasy.
Pomeme velké priečne odchýlky na koncoch pra-

covných úsekov, t. j. v km 1,250, 18,000 a, 37,000
možno vysvetliť naruŠ6mmkontinuity trasy počiatoč-
nými a ukončovacími prácami na jednotlivých úse-
koch.

Problematika vytyčovacích prác v súvislosti s výstav-
bou dialníc v ČSSR je velmi aktuálna. Komplexný
pohIad vyžaduje zhodnotenie celého rozsahu prác
od vybudovania vytyčovacej siete, vytýčenia pro-
jektovanej osi až po posúdenie dosiahnutej presnosti
hotového diela. Uvedený popis pracovných postupov
polohového vytyčovania HB trasy tak smerovým
pretínaním, ako aj s využitím smerového polygónu,
spolu s príslušnými teoretickými rozbormi presnosti
vytvárajú celkový obraz o priebehu a celkovej úrovni
vytyčovacích prác na dialnici D-61 v úseku Bratisla-
va-Trnava .
Dosiahnuté výsledky potvrdzujú vysokú presnosť

smerového vedenia trasy a osadenie zemného telesa
do terénu a tým aj odbornú úroveň a kvalitu prá.c
všetkých, ktorí sa na realizácii tohoto diela zúčastnili.
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Vliv atmosféry na iíření laserového
záření při metodě záměrné přímky

Současné metody vysoce přesných měření inženýrské
geodézie jsou svázány v té či jiné míře s optickým za-
měřováním nebo s využitím optického (a tedy i lase-
rového) záření pro vytvoření záměrných (vytyčova-
cích) geodetických přímek nebo rovin.
Jedním z hlavních zdrojů nejistot při měření meto-

dou záměrné přímky jsou nejistoty, vznikající vlivem
atmosféry na šíření záření. Znalost zákonů šíření op-
tického záření atmosférou by nám umožnila při odpo-
vídajících podmínkách brát v patrnost možné vlivy
a dosáhnout tím vysoké přesnosti měření.

Průchod laserového svazku atmosférou je ovlivněn
řadou fyzikálních jevů a je třeba jej posuzovat jako
průchod velmi krátkých elektromagnetických vln
nehomogenním prostředím.
Změny hustoty vzduchu se projevují v odpovídají-

cích změnách indexu lomu prostředí. Diskontinuity
v indexu lomu způsobují zkreslení čela vlny při prů-
chodu tímto prostředím (obr. 1). Vyjdeme-li z někte-
rých modelů (např. o rozměru nehomogenit, charakte-
ru rozptylu vln na nich) můžeme uvést střední sta-
tistický odhad celkového zkreslení čela vlny po prů-
chodu nehomogenní vrstvou určité tloušťky. Střední
kvadratická odchylka fáze od hodnoty nezkreslené
cp2 je [2]

kde l je délka dráhy vlny v nehomogenním prostředí,
d je střední velikost nehomogenity (počítáme a ~ A),
Aje vlnová délka záření a Lln2 je střední kvadratická
hodnota fluktuací lomu prostředí.

Ing. Jlři Pos pišil,
katedra speclálni geodézie,

stavebni fakulta,
České vysoké učeni technické v Praze

V článku se budu zabývat některými skutečnostmi,
které ovlivňují světelný svazek laseru.
Z teorie šíření elektromagnetických vln je známo,

že jestliže rozměr nehomogenit a je větší než je průměr
svazku D, bude se uplatňovat ohyb, který způsobí
změnu směru šíření. Pro výpočet úhlu (J odchylky

-:-1;;-
- -Jy

--..

způsobené ohybem svazku vycházejícího ze zdroje
k pozorovateli od směru, ve kterém byl vyslán, můžeme
najít vztah [2]

- li l-
0'2 = 4n2(f Lln2•

Pokud změny indexu lomu se odehrávají v prostoru
menším než je průměr laserového svazku (např. při
průohodu hmotné částečky svazkem), dojde k inter-
ferenčním jevům a zobrazená stopa má nepravidelně
členěná intenzívní a tmavá místa. V důsledku fluk-
tuaoe změn indexu lomu dochází k časovým změnám
v intenzitě osvětlení a k "proměnám" stopy. Přitom
je nutno uvážit eventuální pohyb nehomogenit pro-
středí. Pohybují-li se shluky nehomogenit rychlostí v,
budeme pozorovat chvění stopy s periodou
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3 : CO2-LASER1 21
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Optický přenos atmosférou je charakterizován ně-
kolika propustnými pásy. Spektrální charakteristiky
přenosu standardní atmosférou jsou patrny z obr. 2
[7]. Největší překážkou v šíření elektromagnetických
vln atmosférou je vodní pára. Velmi výhodné pro.
pustné pásmo je mimo optickou oblast (8-12 {tm).
Vhodné pásmo je rovněž pro He-Ne laser A = 3,39
{tm a ;. = 0,6328 {tm. Velmi špatné podmínky přenosu
jsou např. u He-Ne laseru A= 1,15 {tm, kde značně
poklesá přenos.

Vliv deště, sněžení, mlhy, kouřma či mraků ovliv-
ňuje přenos laserového svazku jednak absorpcí, jednak
rozptylem. Přesné výsledky nejsou prozatím známy
a viditelnost není nejspolehlivějším měřítkem, i když
pro geodetické účely je důležitým faktorem. Na vidi-
telných vlnových délkách a v blízké infračervené
oblasti převládá rozptyl nad absorpcí.

Pro přenos laserového záření A= 0,6328 {tm v dešti
byl zjištěn vzorec [1]

kde f3 je koeficient absorpce [dB/km], p je množství
dešťových srážek [mm/hod]. Ve velmi silném dešti
může přenos poklesnout až o 20 dB/km, v mlze byla
naměřena ztráta 60 dB na vzdálenost 2,6 km [1].
Při absorpci se tedy nejvíce uplatňuje mlha, pak déšť.

Z hlediska vytyčování je důležitým faktorem rovněž
rozptyl laserového svazku za deště, sněhu či mlhy.
Nejhůře se uplatňuje sníh, nejmenší vliv má mlha.

Metoda záměrné přímky má významné uplatnění
např. při vytyčování a kontrole stavebních objektů,
při měření deformací apod. Při těchto úlohách inže-
nýrské geodézie nezřídka probíhá záměrná přímka
v přízemní vrstvě atmosféry (do 2 m nad povrchem),
zde jsou velmi složitě formovány vrstvy atmosféry
a rozměry nehomogenit jsou značně větší než průměr
svazku. Proto dochází k turbulenci a k refrakci.

Na zasedání MUGG v Helsinkách bylo doporučeno
používat pro lomové číslo disperzního vzorce, který
stanovili Barell a Sears

N~K = (nh - 1) . 108 =
287 604 3 1,6288 5 0,0136== , + A2 + ;'4'

kde N~K je skupinové lomové číslo za standardních
podmínek (teplota 273,16 K, barometrický tlak 0,101
325 MPa a 0,03 % obsah CO2), n~K je skupinový index
lomu, A je vlnová délka signálu v {tm, tj. pro laser
TKG 205 je ;. = 0,6328 {tm. Pro index lomu nSK pak
dostáváme vztah

o P E
nSK -1 = 2695,781 (nSK -1) p - 0,1l268p'

(2.6)

kde T je Kelvinova teplota [K], P je barometrický
tlak [MPa], E je parciální tlak vodní páry [MPa],
n~K - 1 = 300,231 . 10-6 pro A= 0,6328 {tm, a ne·
píšeme-li v dalším index SK je

P E
n - 1 = 0,80936 T - 0,1l268 p. (2.7)

Z dříve uvedeného vyplývá nesmírná obtížnost za-
chytit celkový vliv atmosféry na šíření laserového

záření a proto v rámci státního výzkumného úkolu
II-6-3/3,4 "Výzkum šíření laserového záření v lo-
mech a hlubinných dolech" byla v první etapě věno-
vána pozornost vlivu refrakce při metodě záměrné
přímky, která je popsána v [3].

Jakýkoliv druh elektromagnetického vlnění šířícího
se po dráze 8 mezi body O a K (obr. 3) podléhá záko-
nům lomu, které ovlivňují velmi složitý prostorový
tvar křivky 8.

Protože sledujeme záření ve viditelné části spektra
(A= 0,6328 {tm), můžeme si každý bod prostředí,
kterým se vlnění šíří, představit jako čočku, vychy-
lující ohybem svazek z jeho původního směru. Toto
vede k závěru, že tvar dráhy šíření je v obecném pří-
padě prostorová křivka. Matematické vyjádření sku-
tečného tvaru dráhy svazku v obecné a integrální
formě vede k velmi složitým výpočtům a musíme znát
prostředí, jímž se svazek šíří. Aby bylo možno tvar
této křivky sledovat, je nutno vyjít ze zjednodušují-
cích předpokladů, které uvažují dráhu svazku v jedné
rovině. Toto zjednodušení provedl M. Pelikán ve své
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práci [5], ve které je odvozen součtový vzorec pro
určení refrakčního úhlu sčítáním po vrstvách, ve
kterých se musí měřit atmosférické veličiny.
Při metodě záměrné přímky nepotřebujeme znát

refrakční úhly podél záměry, ale refrakční odchylky
(refrakční odchylkou q, nazveme vzdálenost středu
laserového svazku od ideální spojnice počátek O ko-
nec K, obr. 3), které nám pak umožňují výpočet sledo-
vaného bodu. Z předešlého je patrno, že musíme sta-
novit refrakční odchylky qr' Tento problém lze na·
příklad řešit matematickým a fyzikálním "modelo-
váním" atmosféry.
Zvolme i profilů kolmých na spojnici OK. V těchto

profilech měříme v i bodech požadované atmosférické
prvky (tj. teplotu T, barometrický tlak P a parciální
tlak vodní páry E). Z takto získaných veličin určíme
podle vztahu (2.7) indexy lomu n/i' V profilu pak prů-
běh indexu lomu s výškou 11, aproximujeme funkcí
nj = fj(h). Z této funkce určíme gradient indexu lomu
gj právě v místě průchodu (hLBi) laserového svazku
profilem; gj = fi(hLSi). Z takto získaných gradientů
indexu lomu můžeme aproximovat průběh gradientu
indexu lomu podél záměry funkcí g = F(x). Pro vý-
počet refrakčních odchylek q, spojnici OK = 8 roz-
dělíme na k stejných úseků. V bodech 1, 2, ... , r, ...
můžeme obecně vypočítat odchylky ql' q2"'" q••...
od přímky definované body O a K. Zvolíme·li souřadný
systém jak znázorněno na obr. 3, je refrakční křivka
velmi plochá a lze psát

8
ql • k (exo - <51)

. 8
qr --: k [(exo - <51)+ ...+ (exo - 2~1 - ... - <5r)]

. 8
qk = k [(exo- ~J) + ...+ (exo- 2<51- '" -2<5r-

- ••• - <5k)] , (3.1)

kde qr je refrakční odchylka na r.tém bodu, ~r je
refrakční úhel na r-tý bod, exo je úhel vstupu lasero-
vého svazku, qk je odchylka na koncovém bodu.

Při námi zvolené souřadné soustavě je

Z (3.1) a (3.2) plyne

8° = k [(exo - ~l) + ...+ (cxo - 2~1 - ... - 2~r -

- ••• - <5k)] (3.3)

a z (3.3) dostáváme

1
exo= k [(2k - 1) ~l + (2k - 3) ~2 + ... + ~k]'

(3.4)

Abychom mohli ze vztahu (3.4) vypočítat úhel exo,
musíme určit refrakční úhly ~l' ••. , ~•••.. , <5k• Pro ně,
jak známo, platí

8
<5'+1 = -2k" g,(nr), r = 0, ... , k-I (3.5)

kde 8 je délka záměry, k je počet úseků a gr(nr) je
gradient indexu lomu v r-tém bodu. Po dosazení
(3.5) do (3.4) máme

8
CXo= - 2k2 [(2k -1) go + (2k - 3) (h +. -+ gk-l] .

(3.6)

Refrakční odchylka na kterémkoliv bodu r podél
záměry pak je

8 82

qr=k .r . CXo+ 2k2 [(2r - 1) go + (2r - 3)gl +
+ ...+ gr-l]' (3.7)

Vhodnou volbou k lze vždy docílit toho, aby odchyl-
ka byla vypočtena právě ve sledovaném bodu.
Pro ověření předešlé teorie se jako vhodné jeví sle-

dování refrakce ve svislém směru, protože výsledky
získané laserovým měřením se dají po úpravě srovnat
s přesnou nivelací.

V obecném případě je záměrná přímka šikmá, viz
obr. 4, kde lo, lb lr jsou měřené výškové odchylky od
laserového svazku (ve svislé rovině metodou Tlustého)
v počátečním, koncovém a r-tém bodu. kr je konstanta
terče na r-tém bodu, 8r je vodorovná vzdálenost od
počátku k r-tému bodu, 8 je vodorovná vzdálenost
od počátku do koncového bodu. Měříme svislé hodnoty
lr a výpočtem určujeme q•• které jsou kolmé na spoj-
nici OK. Abychom měření mohli opravit o korekci
z refrakce, musíme odchylky q, transformovat na
odchylky ve svislé rovině q; podle jednoduchého
vztahu

q; = qrVI + (~r
kde

LI = Vk + hk - Vo - ho a hk = lk + kk, ho = Zo+ ko·

Neopravená relativní výška v~ vzhledem k počáteč.
nímu bodu se určí ze vztahu

v; = (Vk + Zk + kll-lo-ko)!!.- + (lo+ ko-lr- kr)·
8

(3.9)
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4. Výsledky měřeni

Podle technologického postupu uvedeného v [4] [3]
jsme měřili metodou laserové záměrné přímky, na

VIfť
PILi

vom;í DÍLO ŽSLIVKA
NÁČRT NIVELAČNí SíTĚ NA KORUNĚ HRÁZE

TP- TEPLOTNí PROFIL
K - KONCov1 BOD
O-POČÁTEČNí BOD
L - LASER Zll

vzdálenosti jsou uvedeny v metr:~h oe 27~
18 20 21 22 23 24 2~t:.

TJOK 0;J0<> O c?'TP L SKÁl.,A
I. 143,2 L" ..,

2,8..",r 94,7 Jr 99,6 J 92,2 At:O}
J 286,5 J'-

koruně vodního díla Želivka posuny bodú ve svislém
směru. Cílem měření bylo ověřit teorii uvedenou v ka-
pitole 3. Proto zde blíže popíšeme pouze měření atmo-
sférických prvkú a rozmístění pevných a určovaných
bodú. Postup potřebných klasických geodetických mě-
ření s rozborem přesností bude uveden v [10].

Laser TKG 205 byl umístěn na bodu 25 (stabilizace
pažnicí s betonovou výplní,...., 1,5 m) nivelační sítě
(obr. 5). Bod 24 byl zvolen jako počáteční a bod 18
jako koncový. Určované body přímky byly 22 a 20.
Protože se refrakce ve svislém směru projevuje nejvíce
v přízemních vrstvách, byla záměra volena ve výš.
ce ,....,0,5 m nad přibližně vodorovným travnatým
terénem.

Nemá-li chyba v určení refrakční odchylky pře.
stoupit hodnotu ma = ±2 mm, pak při délce záměry
zhruba 300 m nemá přesnost čtení teploty být menší
než ±0,1 K, atmosférického tlaku ±0,03 kPa a par-
ciálního tlaku vodních par ±0,3 kPa, jak je autorem
odvozeno v kapitole 5. z [4]. Z běžného instrumentária
se vymyká zařízení na měření teploty a proto uvedeme
jeho některé technické parametry. K měření teploty
jsme použili digitální přístroj THERM 3240. Přístroj
v kompletu s ovládací skříňkou umožňuje měření
teploty v rozsahu _5°0 až +45°0 s tolerancí ±0,1 °0.
NTO čidly lze snímat teploty z 2 X 10 míst s výstu.
pem na display 8. s automatickou kompenzací. Pří-
stroj je napájen buď ze sítě, nebo z vestavěné dobíjecí
baterie 6 V. K měření jsme použili 10 čidel, 9 umístě-
ných po třech ve 3 profilech obr. 5 a obl'. 6, kde TO
je teplotní čidlo, LB laserový svazek, Tli je j-tá teplo-
ta v i-tém profilu, a jedno čidlo jako kontrolní.
Pro numerické zpracování byla v první etapě jako

aproximační funkce prúběhu indexu lomu zvolena
funkce

kde A" B" 0" jsou konstanty, které určíme z'měření
atmosférického tlaku PH, parciálního tlaku vodních
par E" a teplot T,; v profilu i. Potom je

a gradient indexu lomu múžeme podél záměry aproxi.
movat funkcí

kde a, b, c jsou konstanty, které vypočteme z hodnot
g, dosazením za '" = "'LB' do (4.2). Záměra OK byla
rozdělena na 30 částí a ze vztahu (4.3) určeny gradien-
ty g, a podle (3.7) refrakční odchylky Q20 a Q22'

Základním problémem přesnosti a tím i použitel-
nosti celého systému je přesnost navedení vizuálního
terče na střed laserového svazku. Pro difrakční za-
měřovač byla určena střední chyba pro stanovení
středu svazku vztahem [4]

kde vzdálenost D dosazujeme ve stovkách m a střední
chyba je v mm.
Nepoužijeme-li difrakční mřížky, udávají sovětské

prameny [6] střední chybu

m2 = 1,5 + 0,5D + 0,063 DV D. (4.4)

hL31= C,J2 m
hLS2= 0,32 m
hLS3= 0,66 m

Ze znalosti pravděpodobné hodnoty mz určíme nut-
ný počet čtení na jednom bodu, má-li být dosažena
požadovaná střední chyba ml < 2 mm, a to pomocí
vztahu

2> m2
n=-2'ml

Tedy pro vzdálenost D = 347,5 m je mz = 3,64 a
n ~3,3.
Střed laserového svazku byl proto čten 4 X na kaž-

dém bodu vizuálním terčem KSG [3], [4], [10]. Nume-
rické hodnoty jsou ilustrovány v tabulce 1 pro 4 ná·
hodně zvolené záměrné přímky ze souboru 52 měře·
ných přímek (podrobnější zpracování bude uvedeno
v [10]).
Měření probíhalo od 11.16 hod do 20.05 hod. v říjnu

1978. Tento časový úsek lze rozdělit na denní měření
D (přímka 1-38) a večerní V (přímka 39-52).
K posouzení přesnosti naší metody použijeme srov-

nání s výsledky získanými nivelací v síti 4. řádu, které
vzhledem k dosaženému rozdílu měření tam a zpět
budeme pokládat za bezchybné. Potom rozdíly údajú
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Ti; [00]
fl (l" q•• "N,

l,[mm]
k, ,,~CP lm-lI CB ", "Lr •

xl I I
[mm] [mm] [mm]

I I I I [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1 2 S 10-' 1 2 S & eJ

1 8,9 8,5 8,2 7,1 O 24 0,0 75,8 76,1 75,9 76,5 76,1 -17,7 0,0 0,0 0,0- -- -- -- - -- -- -- -- --
6 2 8,5 8,3 8,4 1,0 -1,6 20 76,5 134,0 126,0 126,4 126,6 128,3 124,0 -1,6 80,5 77,3 -0,8
- -- -- -- --- -- -- -- --

3 8,5 8,3 8,1 4,0 O 18 27,3 164,0 157,0 159,0 164,0 161,0 280,0 0,0 27,3 27,3
- - -- -- -- -- -- --

I 10,2 9,6 9,1 11,1 O 24 0,0' 75,1 75,4 74,8 75,2 75,1 -17,7 0,0 0,0 0,0-- ----- -- --
24 2 9,8 9,3 9,1 6,1 -6,5 22 3,8 90,5 91,0 90,5 91,2 90,8 97,4 -1,6 10,8 2,7 1,1

-- --
3 10,2 9,9 9,8 2,1 O 18 27,3 187,0 193,0 192,0 188,0 190,0 280,0 0,0 27,3 27,3

1 8,1 8,4 8,3 -5,9 O 24 0,0 75,4 74,9 75,0 74,8 75,0 -17,7 0,0 0,0 0,0

40 2 8,1 8,2 8,2 0,0 1,0 22 3,8 78,6 79,3 78,8 78,8 78,9 97,4 -1,6 3,9 3,3 0,5- -- -
3 8,0 8,1 8,2 -2,0 O 18 27,3 133,0 134,0 132,0 129,0 132,0 280,0 0,0 27,3 27,3- -
1 7,8 8,1 8,0 -5,2 O 24 0,0 75,2 74,9 74,5 74,7 74,8 -17,7 0,0 0,0 0,0
- -- -- -- --

49 2 8,0 8,2 8,2 0,0 0,8 22 3,8 79,5 79,6 79,7 80,8 79,7 97,4 -1,6 4,0 3,2 0,6- -- -- --
3 8,0 8,1 8,1 0,0 O 18 27,3 135,0 136,0 134,0 135,0 135,0 280,0 0,0 27,3 27,3

Tlak: P = 0,098 MPa Empirická stfedni chyba: m = ± 2,43 mm
E = 0,001 MPa pro 52 pfimek

získaných z nivelace a z laserového měření mají oha.
rakter skutečných chyb B. Tyto chyby jsou uvedeny
v posledním sloupci tabulky 1. Z nioh určíme empi-
rickou střední chybu m

/ - ± V [BeJm- N'

kde N je počet přímek.

V tabulce 1 je zavedeno toto značení: (Jp - číslo
přímky, TIj - j.tá teplota v i-tém profilu, g, • gradient
indexu lomu, q~2- refrakční odchylka na bodu 22 nive.
lační sítě, Q20 - refrakční odchylka na bodu 20 nivelační
sítě, (JB - číslobodu nivelační sítě, VN' • relativní výšky
bodů získané nivelací, lr • měřené výškové odchylky,
kr • konstanty terče, r, - oprava ze zakřivení Země,
v;" - relativní výšky bodů získané metodou záměrné
přímky bez opravy ze zakřivení Země a refrakce,
VLr - opravené relativní výšky bodů.

Střední chybu refrakční odchylky milvypočteme ze
vztahu

m =±Vm2-m"Il "L'

kde mli' , je empirická střední chyba relativní výAky
L

bodů. Pro 52 měřených přímek dostáváme:
m = ±2,43 mm, mli' = ±O,77 mm a tedy mil =

L
= ±2,31 mm. Pro denní měření je mllD = ±2,59:mm
a pro večerní mlly = ±1,21 mm.

Uvedené výsledky provozních zkoušek ukázaly účel.
nost zavedené "refrakční opravy" laserového měření
metodou záměrné přímky, i když požadované přes-
nosti mil< 2 mm nebylo pro oelý soubor dosaženo
vzhledemk větší vibraci laserového svazku při denním
měření, ale pro večerní měření je této přesnosti dosa·
ženo a tím prokázána použitelnost autorem uvedeného

matematického modelu atmosféry pro toto měření.
Proto se doporučuje měřit cca mezi 17 až 19hod. kdy
je podle [5J režim teploty lineární.

Autor si je vědom, že zavedené aproximační funkoe
ve vztazích (4.1) a (4.3) nejsou jediné a v současné
době se testuje řada dalšíoh. Předmětem dalšího vý.
zkumu je rovněž volba počtu úseků, na které dělíme
!!pojniciOK, rozmístění teplotních profilů podél zá·
měry a teplotních čidel v nich. V neposlední řadě je
věnována pozornost tvaru krytu, chránícího teplotní
čidla před přímým dopadem slunečníchpaprsků, a dále
určení středu laserového svazku.

Empirická střední chyba m ukazuje, že nebylo do·
saženo přesnosti "klasických" metod, ale při tomto
měření byl zkoumán především vliv atmosféry.
Přesnost navedení vizuálního terče na střed lasero·
vého svazku můžeme zlepšit použitím difrakční mříž-
ky podle [8J, [9J.

Problematikou určení relativních výšek při obecné
poloze záměrné přímky a měřených šikmých délek se
zabývá doc. Tlustý.

Cílemvýzkumného úkolu je postižení účinků atmo-
!!férickýchprvků na šíření laserového záření tak, aby
metoda záměrné přímky využívající laserového záření
nalezla uplatnění při sledování deformací průmyslo.
vých objektů.
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Aplikace laserového paprsku k měření metodou záměrné
přímky se snahou využít přesnost, kterou paprsek posky-
tuje stejně jako uplatnění oprav vlivu atmosféry na ší-
ření laserového paprsku vyžaduje elektronické snímání
polohy stopy paprsku. Vizuální snímání polohy stopy
je v tomto případě zejména při praktickém využívání
méně vhodný postup.

z PRÁC ŠTUDENTSKEj VEDECKEj A ODBORNEj ČiNNOSTI

Ortogonalizačné algoritmy
vo vyrovnávacom počte

Helena Machová,
poslucháčka odboru geodézia a kartografia Svf

SVŠT, Bratislava,
Ing. Mate; Klobuilak,

Geodetický ústav, n. p., Bratislava

Nástup samočinných počítačov nás núti opúšťať kla.
sické postupy formulované prevažne pre ručný výpo.
čet a hladať také formulácie úloh a také met6dy ich
riešenia, ktoré umožňujú maximálne využitie súčas-
ných výpočtových prostriedkov.

V oblasti spracovania geodetických meraní sa viacerí
autori (u nás Charamza [3) a Kubáček [5]) zaoberali
problematikou unifikácie výpočtových algoritmov
a vytvorenia tzv. univerzálneho modelu vyrovnania.
V našej práci sme sa orientovali na univerzálny model,
využívajúci vlastnosti ortonormálnej bázy n-rozmer-
ného Euklidovského priestoru, rozpracovaný Charam-
zom [3] a na riešenie niektorých vyrovnávacích úloh
podl'a Bjerhammara [1].

1. Matematická formulácia univerzálneho modelu
vyrovnania

Na vytvorenie univerzálneho modelu bola použitá
priama metóda, ktorá obchádza vytvorenie sústavy
normálnych rovníc. Táto metóda je založená na trans·
formácii lubovolnej bázy n-rozmerného Euklidovského
priestoru na bázu ortonormálnu, ktorú tvoria navzá.
jom ortogonálne jednotkové vektory. Táto transfor-
mácia je známa ako Gramova-Schmidtova ortogonali-
zácia. V práci sme použili modifikovanú Gramovu-
Schmidtovu ortogonalizáciu, ktorá je výhodnejšia
z hladiska programovania a uvádza sa napr. v [1, 3].
Gramova-Schmidtova ortogonalizácia predstavuje roz-
klad lubovornej matice A na súčin matice ortogonálnej
W a hornej trojuholnfkovej T

kde pre maticu W platí

WT.W=E
WT= W-l

(1.2a)

(1.2b)

a pre maticu T platí

TT.T=AT.A.

Na základe Gramovej-Schmidtovej ortogonalizácie
možno definovať zovšeobecnený ortogonalizačný algo-
ritmus, ktorý spočíva v transformácii vstupnej bloko-
vej matice Ao na blokovú maticu Wo o rovnakej
štruktúre

n q

_IW'IW' m
Ws W, p

Wo

Pre jednotlivé submatice matice Wo platia vzťahy

W1 = A1T-l Wz = Aa- W1WfAz
mn lim nn mq mq mn nm mq

W,= A,- WaWfA2•
%lq %lq %ln nm mq

(1.4c,1.4d)

1980/14



Geodetický a kartografický obzor
ročník 26/68, číslo 1/1980 15

Transformácia. je popísaná v literatÚI'e napr. [3]
•••použili sme ju pri vytvorení programu ORTUNI.
Zovšeobecnenú ortogonalizáciu možno pri vhodnom
usporiadaní blokovej matice využit na.riešenie róznych
úloh; napr. na riešenie rÓznych sústav algebraických
rovnic i na riešenie úloh vyrovnávacieho počtu.

2. Vyrovnanie sprostredkujúcich merani

Porovnajme maticový zápis klasického sp6sobu vý-
počtu so zápisom pomocou ortogonálnej a trojuholní-
kovej matice:

pretvorené rovnice opráv

kde A je matica koeficientov pretvorených podmien-
kových rovmc

v je vektor opráv
u je vektor odchýlok
n je počet podmienkových rovníc
m je počet meram.

Analogiokya,kov predošlomprípade dospejemekde·
finícii vstupnej blokovej matice Ao. Zovšeobecnenou
ortogonalizáciou získame blokovú maticu Wo, kde
opravy vypočítame ako skalárne súčiny ria.dkov sub-
matice Ws vektorom UT-1

v=Ax+L v= WTx+L n n
ml mflnl ml ml mnnflfll ml ml P-~A I lm,(2.180,2.1b) (3.3)

neznáme
3[;]

-+

11x = _(AT. PA)-1ATPL X=-T-1WTL I •.

(2.280,2.2b) ak
opravy

v = A(ATPA)-1ATPL+ L V=L-WWTL,
(2.3a, 2.3b)

kde A je matica koeficientov pretvorených rovmc
opráv

L je vektor absolútnych členov
v je vektor opráv
P je diagonálna matica váh
x je vektor vyrovnaných neznámych
m je počet meraní
n je počet neznámych.

Odvodenie a dókazy vztahov sa uvádzajú napr. v [3].

Na.základe platnosti vztahov (2.1), (2.2), (2.3)mož-
no vstupnú blokovú maticu pre vyrovnanie sprostred.
kujúcich meram definovat v nasledujúcom tvare a po
zovšeobecnenej ortogonalizácii získame priamo hrada·
né hodnoty opráv a neznámych v blokovej matici Wo

n 1

-+~m.~In
Wo

1 1
paA PiL

E O

1
P =/: E => v = piv' X = x.

Vychádzame z maticového zápisu pretvorenýoh pod.
mienkových rovnic

ATV + UT = O
nmml nl

pre opravy platí

v -:: -A(ATPA)-1 UT V = -W(uT-1)T,(3.2a.3.2b)

Riešenievyrovnania sprostredkujúcich meraní spod-
mienkami a vyrovnania podmienkových meraní
s neznámymi je založené na princípe extremálnych
váh H. H. Schmidta. Tu zovšeobecnenej ortogonalizá-
cii podrobíme blokovú maticu Aotrikrát. Prvá a tretia
zovšeobecnená ortogona.1izácia prebehne v úplnej
forme a druhá prebehne v určitej redukovanej podobe.
Každá z troch zovšeobecnených ortogonalizácií sa
vykoná na vhodne vymedzených submaticiach. Celý
proces podrobne popisuje Charamza v [3]. Preto
uvedieme len jeho aplikáciu vo vyrovnávacom počte,
ktorú sme použili aj v našom programe ORTUNI.

4. Vyrovnanie sprostredkuJúcichmerani
S podmienkami

Ak uvážime vyrovnanie sprostredkujúcich meram
s dvoma skupinami rovníc opráv, kde váha jednej sku-
piny rastie nad všetky medze

[V] "'" r A1Aa ] x + [ L1 ] .O B1 Ba Lz

Vertikálne členenie sústavy je vykonané tak, aby
submatica bola štvorcová a regulárna. Ortogonalizač.
nému procesu podrobíme vstupnú blokovú maticu
Ao a získame blokovú maticu Wo
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1 I 1 1
P:áAl PiA2 PiL

--
Bl I B2 L2

--
E O

kde n je počet neznámych
ml je počet rovníc opráv
m2 je počet podmienkových rovníc,

1
P =F E ~ y= P-jy'.

ó. Vyrovnanie podmienkových meranis neznámymi

[:f ] v + [ :f ]x + [ :f]= O

tak, aby Br bola štvoroová regulárna matica. V tomto
prípade sa neznáme považujú za opravy meranýoh ve·
ličín, ktorým je prisúdená nulová váha. Riešenie tejto
úlohy ortogonalizačným algoritmom je definované
nasledujúcimi vzťahmi:

1 1
P-jA1 P-jA2

B1 B2
Ul Ua

W11 W11

Wn W22

WS1 WS2

1
Y= -P-iW12Wfz

x = -(Wn Wfl + W2sWf2)'

kde n je počet podmienkových rovníc
~jepočet opráv
m2 je počet neznámyoh.

Uvedenými postupmi sme riešili viacero konkrét-
nych úloh á výsledky sme porovnáva.li s výsledkami
získanými klasickou met6dou. Pokial determinant sú·
stavy normálnych rovnic bol dostatočne velký, vý-
sledky získané oboma met6dami boli rovnaké.

(5.4)
(5.5)

Singulárne úlohy sú také, pre ktoré je determinant
matice sústavy normálnych rovnio nulový, teda táto
matica je singulárna (sú to napr. úlohy s lineárne zá.
vislými podmienkami, so závislými neznámymi). Fri
riešení takýohto úloh klasickým spÓsobom použitím

maticových operácií sa výpočet zastaví prl lllverzii
singulárnej matice a riešenie sústavy nezískame, i ked
existuje. Ortogonalizačný algoritmus umožňuje aj
riešenie takýchto úloh. Rozbor rÓznych prípadov
singularít a ich riešenie všeobecným ortogonalizačným
algoritmom sa uvádza v [3]. Súčasťou nášho programu
ORTUNI sú aj riešenia niektorých typ ov singularít
(tzv. singularita prvého druhu podra [3]).

Možnosti riešenia signulárnej úlohy možno ukázať
na nasledujúcom príklade. V štvoruholníku boli me·
rané všetky smery a zostavených bolo 5 podmienko.
vých rovnic.

I. -81,+ 8s.-8. + 8&... -810 + 811, = 1800
2.. . . -8. + 8•• -87 • + 8, • -811 + 811= 1800

3 .. -82 + 83 • • • -87 + 8s • -810 • + 811=1800

4.-81 + 82 . -8 •. +68 . -8s + 811", = 1800
5. všeobeoná sínusová veta

Fri riešení met6dou zovšeobecnenej ortogonalizácie 8&

lineárna závislosť 4. podmienkovej rovnice prejaví
nulovou držkou príslušného stlpca ortogonálnej matice
a 4. podmienková rovnica tým bola pri výpočte opráv
ignorovaná.

-1 O 0-1-1
O 0-1 +1 +2

O+1 +1 0-1

1 2,40,8-1,6 4,84,8

5

-0,4 -0,1 +0,2 O-0,2
O O -0,5 O+0,9

O +0,4 -0,2 ° +0,9
+0,9 +0,6 -1,6 ° +0,5 1

Fri použití nepriamej met6dy s riešením sústavy nor-
málnych rovníc je determinant matice sústavy nor·
málnych rovníc nulový a úlohu nemožno riešiť pomo-
cou inverzie. Fri praktickom výpočte na počítači
hromadením numerických chýb nadobudol determi-
nant určitú malú hodnotu a vypočítané opravy boli
nesprávne.

Úlohu možno riešiť aj použitím met6dy riešenia
singulárnych úloh podfa Bjerhammara. Vstupnú ma-
ticu koeficientov rozšírime o ortogonálny strpec C,
potom matica sústavy normálnych rovníc bude ne-
singulárna a ďalej možno vo výpočte pokračovať ako
pri klasickej met6de.
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C = V2"[1 1 -1 -1 O] N' = ATA+ CTC.
(6.1,6.2)

Získané výsledky sú rovnaké ako z riešenia met6dou
zovšeobecnenej ortogonalizácie.

7. Závery

Z posúdenia výsledkov riešených úloh vyplývajú tieto
závery:
I} Algoritmus riešeniaúloh vyrovnávacieho počtu
pomocou ortogonalizačných postup ov je všeobecnejší
než riešenie prostredníctvom normálnych rovnio.
Ortogona,liza,čné postupy dáva,jú prijaterné riešenie
a.j v niektorýoh horšie podmienených úlohách, kde
nepriame metódy zlyháva.jú, aj keď treba dodať, že
vačšina bežných geodetických úloh je dobre podmie-
nená.
2) Potvrdili sa teoretické predpoklady o vyššej nume-
rickej stabilite ortogonalizačných postup ov. Ukázalo
sa, že transformácia vstupnej obdržnikovej matice na
štvorcovú maticu normálnych rovnic je najma pri
vš.čŠích sústavách zdrojom hromadenia numerických
chýb, čo ďalej zhoršuje numerickú stabilitu riešenia
vyrovná vacej úlohy.
3) Pri riešení dobre podmienených úloh dávajú obe
uvádzané metódy rovnaké výsledky. Avšak z hradiska
počítačového je ortogonalizácia evidentne výhodnej-
šia, čo možno názorne doložiť aj touto tabulkou, kde
sme vypočítali približný počet aritmetických operácH
a nároky na pamať pre oba postupy.

Metóda Operácie Pamať

Ortogona,l. 98000 3800

Klasicky 523000 4900

[3] CHARAMZA, F.: Řešení základních úloh vyrovná.
vacího počtu ortogonalizační metodou. [Výzkumná
zpráva č. 419]. Praha, VúGTK 1971.

[4] KLOBUSIAK, M.: Spracovanie geodetických me·
raní na počítači. [Diplomová práca.] Bratislava
1978. - SVST. SvF.

[5] KUBÁČEK, L.: Universal Model for Adjusting
Observed Values. Studia geophysica et geodetica,
21,1977.

[6] MACHOVÁ, H .. KLOBUSIAK, M.• PRIEČKO,
E.: Aplikácia ortogonalizačných algoritmov na rie·
šenie úloh vyrovnávacieho počtu. [SVOČ.]Bratisla-
va 1978. - SVST. SvF.

[7] MITÁSOVÁ, 1. a kol.: výPočtová technika. Brati-
slava. Edičné stredisko SVST 1978

[8] RAO, R. C.: Lineární metody statistické indukce
a jejich aplikace. Praha, Academia 1978

Do redakcie došlo: 1. 3. 1979
Lektoroval:

RNDr. Ing. Lubomír Kubálek, CSc.,
Ústav merania a merace) techniky SAV, Bratislava

Dodatok lektora:
V článku sú uvedené skúsenosti s využivanim orto-

gonalizačných algoritmov vo vyrovnávacom počte pre
maticu plánu takých rozmerov, ktoré sú postačujúce
pre mnohé úlohy geodézie.Vzhladom na perspektívnosť
popisovanej met6dy bolů by však užitočné, v rámci
dalšieho výskumu, ziskat podrobnejsie informácie o nu·
merickej stabilite v prípade matic s vačšimi rozmermi.
Ortogonalizačné procedúry totiž pri rozsiahlejšich
výpočtoch niekedy vykazujú prudký pokles numerickej
stability.

Všetky úlohy uvádza,né v práci študentskej vedeo-
kej a odbornej činnosti (ŠVOČ)[6] a,v diplomovej práci
Klobušiaka [4] boli riešené pomocou sústavy užíva-
tefských programov počítača EC 1010 nepriamymi
metódami s použitím maticových operácH a pomocou
programu ORTUNI realizovaného na báze všeobec-
ného ortogonalizačného algoritmu. Tento program
umožňuje riešenie všetkých typ ov základných vyrov-
návacích úloh, riešenie niektorých signulárnych úloh,
signalizuje prípadnú neriešiternosť úlohy a umožňuje
čiastočne posúdiť aj numerickú stabilitu riešenia.
Program vhodným usporiadaním procesu výpočtu
umožňuje max;imálne využitie pamati počítača.

Poznámka
Príspevok predstavuje výsledky práce krúžku SVOČ
na Stavebnej fakulte SVST v Bratislave. Krúžok pra·
coval pod vedením doc. Ing. Ireny Mitášovej, CSc.
a Ing. Jozefa Mičudu, CSc., na Katedre geodetických
základov. Práca získala jedno z dvoch udelených
prvých miest v celoštátnom kole súťaže o najlepšiu
študentskú vedeckú prácu v školskom roku 1977/78.

LITERATÚRA:
[1] BJERHAMMAR, A.: Theory of Errors and Genera-

lized Matrix Inverses. Amsterdam-London-New
York 1973.

[2] BŮHM, J.: Vyrovnávací počet. Praha, SNTL 1974

Státní vyznamenání "Za obětavou práci
pro socialismus" s. Frantiikovi Růžičkovi

U příležitosti 60. narozenin bylo uděleno Františku
R 11ž i č k o v i státní vyznamenání "Za obětavou práci
pro socialismus", které převzal z rukou vedoucího ta-
jemníka OV KSC a předsedy ONV Kladno.

Soudruh Rl1žička se narodil 2. 11. 1919. Původně byl
zaměstnán jako dělník. V roce 1941 byl přijat jako pom.
dělník u Zeměměřičského úřadu v Praze. Od té doby pra-
cuje nepřetržitě v resortu geodézie. V současné době
je zařazen jako vedoucí geodet na StřediSKUgeodézie pro
okres Kladno. Za své pracovní Výsledky byl několikrát
vyhodnocen jako nejlepší pracovník střediska. V r. 1973
byl vyhodnocen jako "Zasloužilý pracovník COGK".
U příležitosti 25. Výročí vzniku resortu geodézie a kar-
tografi.e byl prop'l1jčen s. Rl1žičkovi za jeho dlouholetou
a záslužnou činnost čestný odznak "Zasloužilý p,racov-
n~k".

Vedle příkladného plnění svých pracovních povinností
zastává s. Rl1žička řadu funkcí. Je aktivistou OV KSC
Kladno a předsedou základní organizace KSČ na SG
Kladno. Aktivně pracuje i v ROH. V místě bydliště je od
roku 1964 poslancem MNV. Je nositelem několika stra-
nických vyznamenání.

Státní vyznamenání, které mu bylo uděleno 2. 11. 1979
u příležitosti jeho 60. narozenin, dokladuje jeho celoži-
votní politickou a pracovní angažovanost.

Blahopřejeme k udělení státního vyznamenání a přeje-
me pevné zdraví do dalších let.
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K výročí založení Vysokého učení
technického v Brně

Na Vysokém učení technickém v Brně a na všech jeho
pěti fakultách proběhly ve dnech 1.-5. října 1979
oslavy 130. výročí založení VUT, resp. 80. výročí založení
Vysoké školy technické (VŠT) s českým vyučovacím ja-
zykem, spojené s vědeckými konferencemi na fakultách.

Na stavební fakultě VUT to byla již VIII. vědecká kon-
ference v 15 sekcích, které se zúčastnilo kromě význač-
ných odborníků z celé naší ČSSR i 35. zahraničních hos-
tů ze SSSR, NDR, Polska, BLR, RSR a dalších socialistic-
kých i kapitalistických zemí.

Ve třetí sekci - geodézie a kartografie - bylo před-
neseno podle programu 19 hodnotných referátů, z nichž
většina je v plném rozsahu zveřejněna ve sborníku VUT
při příležitosti oslava vědeckých konferencí a s mnohý-
mi se v budoucnu jistě setkáme na stránkách GaKO.

O účasti geodetů na řízení stavební fakulty VUT a
o studiu geodézie a kartografie bylo to nejpodstatnější
uvedeno v prvním čísle GaKO v roce 1975. V dnešním
příspěvku chci seznámit celou technickou veřejnost
v krátkosti s historií a posláním stavební fakulty VUT.

Stavební fakulta VUT patří k nejstarším fakultám
v ČSSR a je nejstarší fakultou Vysokého učení tech-
nického v Brně. Předměty stavebního inženýrství byly
zastoupeny již v učebním plánu technického učiliště
v Brně, založeného v roce 1849. Když byla v roce 1899
otevřena Česká vysoká škola technická, byl jejím prvním
odborem odbor stavebního inženýrství s výukou kon-
struktivně-dopravních a zeměměřických disciplín. V roce
1909 byl založen odbor kulturního inženýrství. V před-
večer první světové války, ve studijním roce 1913/14, byly
obory nynější stavební fakulty reprezentovány na Čes-
ké vysoké škole technické odborem stavebního inženýr-
ství (devět semestrů), odborem kulturního inženýrství
(osm semetrů) a kursem pro vzdělávání geometrů (čty-
ři semestry).

Po dosažení státní samostatnosti byly zřízeny další
odbory, mimo jiné i odbor architektury a pozemního sta·
vitelství (1919). V roce 1920/21 byly odbory stavebního
a kulturního inženýrství zrušeny a nahrazeny jediným
odborem inženýrského stavitelství, rozděleným na dvě
samostatná a rovnocenná oddělení:

A. oddělení směru konstruktivně-dopravního,
B. oddělení směru vodohospodářského.

Rozsah studia se v obou odděleních upravil na devět se-
mestrů. Zákonem z r. 1927 bylo zeměměřické studium
upraveno na 6 semestrů a přiřazeno jako třetí oddělení
(C) k odboru inženýrského stavitelství.

V roce 1939 po uzavření českých vysokých škol se za-
stavil život i na stavebních odborech a budovy techniky
byly zabrány německými institucemi. Řada učitelů a stu-
dentů prošla koncentračními tábory nebo působila v od-
boji.

Po skončení druhé světové války a osvobození Česko-
slovenska zahájily stavební odbory opět svou činnost.
Byly postaveny před úkol pomáhat poválečné výstavbě
jednak přípravou inženýrských kádrfi, kterých byl po
šestiletém přerušení činnosti značný nedostatek, jed-
nak přímou odbornou a vědeckou činností při obnově
hospodářství.

V roce 1948 - po Vítězném únoru - byla uskuteč-
něna reforma studia, při níž vzniklo na odboru inže-
nýrského stavitelství pět specializací. V květnu 1950 vy-
šel nový zákon o vysokých školách, jímž bylo zavedeno
fakultní zřízení a začlenění ústavfi vědní příbuznosti do
kateder jako základních pracovišt V souladu s tímto
zákonem byly zřízeny na Vysoké škole technické v Brně
z dosavadních stavebních odborfi dvě fakulty, a to fa-

Prof. Ing. Matěj Pokora,
děkan fakulty stavební

VUT v Brně

kulta inženýrského stavitelství a fakulta architektury
a pozemního stavitelství.

V roce 1951 došlo na Vysoké škole technické k velké
změně, při níž byla její větší část přeměněna na Vojen-
skou technickou akademii. Vládním nařízením ze dne
2. 10. 1951 byla ustavena v Brně Vysoká škola stavitelství
s fakultou inženýrského stavitelství a fakultou architek-
tury a pozemního stavitelství. S ohledem na potřeby spo-
lečnosti bylo dne 1. 9. 1956 na základě rozhodnutí ÚV
KSČ obnoveno Vysoké učení technické v Brně se třemi
fakultami, z nichž dvě patřily k stavebnímu oboru, a to
fakulta inženýrského stavitelství a fakulta architektury
a pozemního stavitelství. Organizačně se změnila struk·
tura studia znovu v roce 1960, kdy byly obě fakulty slou-
čeny do jedné fakulty stavební.

Po vzniku jednotné stavební fakulty si potřeby socia-
listické společnosti, zejména rozvoj průmyslové a země-
dělské výroby a péče o životní úroveň lidu, vynutily řadu
zásahů do organizace fakulty a způsobu studia. Vzni-
kaly a rozvíjely se nové katedry, do učebních osnov pro·
nikaly nejnovější výsledky vědy a výzkumu, byla věno-
vána větší pozornost ekonomice a organizaci stavebnictví
a na fakultě vznikl nový obor s celostátní působností -
prfimyslová Výroba stavebních dílců a polotovarů. Ve
druhé polovině šedesátých let se struktura studia sta-
vebního inženýrství stabilizovala a úspěšně zajišťovala
výchovu odborníků v oblasti investiční výstavby a sta-
vebnictví, tvorby životního prostředí a v řadě dalších
úseků společenské praxe.

Další mohutný rozvoj naší společnosti po XIV. a hlav·
ně po XV. sjezdu KSČ INllezl odraz i ve vYSiOMmškol-
ství. Ukázalo se nezbytným revidovat dosavadní struk-
turu studia i profil absolventů se zřetelem na potřeby
socialistické společnosti. Proto se v letech 1975-1977
uskutečnila I. etapa obsahové přestavby studia na vy-
sokých školách a v jejím rámci i přestavba studia sta-
vebnictví a zeměměřictví a je připravena úplná optima-
lizace studia od studijního roku 1979/80.

V roce 1976 byly obory architektura a urbanismus
začleněny do samostatné fakulty architektury, takže fa-
kulta stavební má v současné době 5 oborfi, a to:

1. pozemní stavby
2. prfimyslová výroba stavebních hmot a dílcfi
3. konstrukce a dopravní stavby
4. vodní hospodářství a vodní stavby
5. geodézie a kartografie.
Vedle pedagogické činnosti vyvíjí fakulta i rozsáhlou

vědecko-výzkumnou činnost a udržuje významnou spo-
lupráci s praxí. Všechny katedry jsou zapojeny do vý-
zkumu ve státním plánu základního výzkumu nebo tech-
nického rozvoje, příp. řeší důležité úkoly podle požadav-
kfi praxe.

Katedry teoretického zaměření řeší mimo jiné výzkum-
né problémy diferenciální geometrie, stavební fyziky,
moderních metod pro statické a dynamické výpočty
stavebních konstrukcí a příslušné aplikace výpočetní
techniky. Předmětem výzkumu je i šum v polovodičích
a modernizace výuky fyziky. V oboru geodézie se studují
problémy inženýrské geodézie při vytyč-ování velkých
staveb, při sledování jejich stability a věnuje se pozor-
nost měření elektrooptickými dálkoměry a lasery. V ob-
lasti geotechniky se výzkum zaměřuje na vlastnosti
skalních masivů; Výsledků bylo využito např. při stavbě
pražského metra a vodních děl Dalešice a Dlouhé Strá-
ně. Úspěchů bylo dosaženo i v betonovém stavitelství při
výzkumu patologie stavebních konstrukcí a jejich násle-
dující sanace. Do plánu RVHP je zařazeno vědecké stu-
dium problematiky vzpěru skutečných ocelových prutů
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a analýzy příslušného mezního stavu. Výsledky expe-
rimentálních prací poskytly údaje o počátečních imper-
fekcích a excentricitách reálných prutů. V oboru pozem-
ních staveb se rozvíjí komplexní teorie konstrukcí bu-
dov na základě aplikované stavební fyziky; zájem se
soustřeďuje zejména na stavby montované. Výzkumný
tým pracovníků oboru technologie stavebních hmot a
dílců vyšetřuje mi kro strukturu silikátových materiálů;
pozornost se věnuje zvláště kompozitním materiálům.
Vědecká činnost oboru vodní hospodářství a vodní stav-
by se zaměřuje na otázky proudění v hydrotechnických
stavbách, na matematické modelování napjatosti a sta-
bility konstrukcí, na aktuální problémy hydromeliorací
a na nové metody v oblasti dopravy, distribuce a úpravy
vody a čištění odpadních vod. Katedra tělesné výchovy
se ve spolupráci se sesterskou katedrou Kyjevského poly-
technického institutu zabývá teoretickým a experimen-
tálním sledováním účinnosti tělovýchovného procesu.

Pro potřeby výuky a výzkumu je při katedrách zřízena
řada laboratoří. Součástí fakulty byl i Vědeckovýzkumný
ústav vodního stavitelství a hospodářství VUT, který
patří mezi nejstarší pracoviště tohoto druhu v Evropě.
Na řešení vědeckovýzkumných úkolů se v řadě případli
podílejí i posluchači buď jako studentské vědecké síly,
nebo v rámci studentské vědecké a odborné činnosti. Stu-
dentská vědecká a odborná činnost se v posledních le-
tech na fakultě úspěšně rozvíjí a má stále stoupající ten-
denci.

Těžiště práce na stavební fakultě spočívá ve výchov-
ném a výukovém procesu. Neoddělitelnou součástí výuky
je světonázorová výchova. V rámci studia získá absolvent
potřebnou míru znalostí ze společensko-vědních oborli,
které mu umožní osvojit si dialekticko-materialistické
metody pro vlastní tvůrčí práci. V prvních letech studia
získává posluchač teoreticke znalosti ze základních pří-
rodovědeckých a inženýrských disciplín. Později se se-
znamuje s předměty zvoleného studijního oboru. Zá-
kladní poznatky si ověřuje ve cvičeních, seminářích, pro-
jektech, praxích a na exkurzích. Po dokončení studia
mají absolventi možnost prohlubovat si své znalosti
v postgraduálním studiu. Zvlášť schopní absolventi mo-
hou být po získání praxe zapojeni do vědeCké přípravy
ve formě externí nebo interní aspirantury.

Možnosti uplatnění absolventů stavebních fakult ply-
nou z náročných úkolů investiční výstavby, které nebude
možno zvládnout bez poznání a uplatnění vědeckých
principů řízení stavebnictví, modernizace stavebních
technologií, rozvoje výroby stavebních hmot a materiálli
a bez celkového zvýšení úrovně stavebnictví. To bude
klást nemalé nároky na počet řídícfch kádrů ve staveb-
nictví a jejich ideovou a odbornou úroveň.

Vedoucí úlohu strany zajišťuje na fakultě celozávodní
orgaIiizace KSČ. Pod jejím vedením pracují další spole-
čenské organizace: SSM, ROH, SČSP, ČSVTS a SVAZARM.
jejich aktivita je neodmyslitelnou součástí politického
a odborného života na fakultě.

Zahraniční styky fakulty stavební jsou v posledním
období charakterizovány tendencí postupného přechodu
od vzájemných poznávacích a informativních kontaktli
ke spolupráci na řešení konkrétních úkolů v oblasti vý-
chovně-vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti. Zahra-
niční spolupráce je již tradičně orientována na Moskev-
ský inženýrsko-stavební institut a dále na vysoké školy
ve městech, jež jsou družebními partnery města Brna, tj.
na Vysokou školu technickou v Lipsku a Polytechniku
v Poznani. jednotlivá pracoviště fakulty udržují dále
řadu dalších pracovních kontaktů s vysokými školami
v SSSR - Leningrad, Kyjev, Novgorod aj.; PLR - Gdaňsk,
Wroclaw, Kielce, Zelená Hora; NDR - Drážďany, i v dal-
ších zemích.

Stavební fakulta VUT je nyní nejen nejstarší fakultou,
ale také i největší fakultou, na VUT I v Brně. ViJ škol-
ním roce 1979-80 na ní studuje na všech oborech asi
3700 studentli, z nichž je 98 cizinců a dále 580 studentů
při zaměstnání. Pro příští studijní rok se očekává další
nárůst počtu studentli v obou formách.

Lepšímu rozvoji stavební fakulty VUT a tím i plnění
závěrli XV. sjezdu KSČ na úseku politicko-výchovné a
pedagogické činnosti a ostatních prací brání ztížené dis-
lokační poměry a nedostatek jak učitelů, tak ostatních
pracovníků pro pedagogiku i výzkum.

Přes všechny tyto potíže je fakulta zapojena do všech
prací na optimalizaci studia v celostátním měřítku, tak
aby byly naplněny záměry přijaté pro další rozvoj česko-
slovenské výchovně-vzdělávací soustavy.

vývoj odboru geodézia na SPŠS
v Koiiciach

Rozvoj vedy a techniky a s tým súvisiaca potreba od-
borníkov - stredne technických a vysokoškolských
kádrov - vynútili si po druhej svetovej vojne vytvore-
nie nových odborov stredných a vysokých šk61.

Medzi nové odbory stredných priemyselných šk61,
ktoré boli u nás vytvorené, patrí aj odbor geodézia.
V roku 1950 bola otvorená Priemyselná škola zeme-
meračská v Prahe a nesk6r v Brne, kde študovali chlap-
ci a dievčatá aj zo -Slovenska.

Na Slovensku vývoj pokračoval takto: Štátna vyššia
hospodárska škola v Košiciach vychovávala stredné
technické kádre, ktoré v učebnej osnove z roku 1947
mali predpísané aj predmety dopravné, geodetické a
vodohospodárske. V roku 19 5 1 bola pri tejto škole,
ktorá od roku 1950 mala názov Vyššia priemyselná
škola stavebná v Košiciach, zriadená Vy š š i a š k o 1a
pracujúcich pre verejné vymeriavanie
a map o van i e. O jej zridenie sa zaslúžil zem e m e-
rač s k Ý in ž i n i e r Jakub Pa c h, ktorý bol jej r ia-

Ing. Pavol Šoltýs,
Stredná priemyselná škola stavebná,

Košice

di t e r o m od školského roku 1948/49 do roku 1967.
Na tejto škole v jednoročných doškolovacích kur-
zoch pre zamestnancov zememeračskej služby verej-
nej správy z celého Slovenska v odbore geodézia skon-
čilo štúdium maturitnou skúškou 13. a 14. decembra
1951 sedemnást absolventov a v januári 1952 tridsať-
dva absolventovo Ostne maturitné skúšky robili z jazy-
ka slovenského, jazyka ruského, spoločenských náuk,
nižšej geodézie, a ako volitefné predmety boli vodné stav-
by, alebo komunikačné stavby. Písomné maturitné skúš-
ky robili z jazyka slovenského, jazyka ruského a
z geodézie. Ako je z uvedeného vidieť, škola dobre pri-
pravila týchto absolventov pre zememeračskú službu
verejnej správy, ako po stránke odbornej, tak aj po
stránke politickej. Mnohí z týchto absolventov získali
vysokoškolské vzdelanie diafkovým štúdiom na Sloven-
skej vysokej škole technickej v Bratislave (SVŠT).

V šk. r. 1952/53 otvára sa prvý ročník štvorročného
štúdia "vetve zememeračskej" pri Vyššej priemyselnej
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škole stavebnej v Košiciach s 35 žlakmi z celého Slo-
venska, ktorá od šk. r. 1954/55 dostáva nový názov
P r i e mys e 1náš k o 1a s t a v e b n á a zem e m e-
račská v Košiciach.

V šk. r. 1953/54 bol otvorený celodenný Jednoročný
abiturientský kurz pre maturantov gymnázií z celého
Slovenska, ktorý ukončilo s maturitou 28 žiakov na od-
bore geodézie, kartografie, meteorol6gie a hydrol6gie,
na oddelení geodézia a kartorgafické práce. Učebný plán
tohto kurzu pozostával z týchto predmetov: technické
kreslenie, meranie polohopisné, meranle výškopisné,
praktické cvlčenie, geodetické počtárstvo, meračské
predplsy, pozemkové úpravy, topografia, zememeračské
kreslenle, fotogrametrla, telesná výchova.

V šk. r. 1954/55 aj na odbore geodézle a kartografle,
oddelení geodézle a geodetických prác bole otvorené
štúdlum štvorročné, a to hneď dve trledy, jedna s 21 a
druhá s 26 žlakml z celého Slovenska.

V júnl 1956 maturovall prví absolventi štvorročného
denného štúdla v počte 15 žlakov. Písomné maturltné
skúšky roblll z jazyka slovenského a ruského, z geo-
detického počtárstva a zo zememeračského kreslenla.
Ústne maturltné skúšky robili z jazyka slovenského a
ruského, z geodézie a z výberových predmetov: topo-
grafla, alebo meračské predpisy.

V šk. r. 1956/57 bol začatý dvojročný ablturlentský
kurz denného a externého študla, ktorý trval do roku
1962, kedy vyšli poslední absolventi tohto kurzu. Troj-
ročný externý abiturlentský kurz je aj terarz.

Učebný plán, osnovy a rozsah písomných skúšok sa
menil podla potrleb praxe a podla skúseností z Iných,
najma socialistických štátov. Z toho titulu od šk. r.
1957/58 až do šk. r. 1964/65 žlacl denného štúdla 4-roč-
ného, 2-ročného abiturlentského kurzu a 3-ročného ex-
terného štúdla namiesto písomnej maturltnej skúšky
z geodetického počtárstva a zememeračského rysova-
nia roblll odbornú maturltnú prácu (tzv. dlplomovú prá-
cUJ na ústavoch geodézle a kartografie pod vedením
konzultantov z ústavo v a vedúceho dlplomovej práce
(profesora odborného predmetu - Inžlnlera zememera-
čaj. Diplomové práce boll konkrétne zákazky alebo Ich
častl, ktoré ústavy využlll pre prax. Týmto sa pomohlo
ústavom splnlť úlohy národného hospodárstva.

Pre potreby praxe bola v šk. r. 1959/60 zrladená jed-
na trleda trojročného večerného štúdla odboru geodé-
zla v Michalovclach a 1. ročník paťročného dlalkového
štúdla.

Externe a dlafkove študovall zamestnanci Geodetické-
ho ústavu v Bratislave, Kartografického a reprodukčné-
ho ústavu v Bratislave, Ústavov geodéz'!e a kartogra-
fie v Bratlslave, Zlline a Prešove, ako aj Iných staveb-
ných, polnohospodárskych a projektových organlzácií
z celého Slovenska. Boll pre nich zrladené konzultačné
strediská na ústavoch, prípadne stredlskách geodézle,
a to v Bratlslave, Zlline a Šafárlkove. Konzultácle vyko-
návali učltella našej školy.

Preto, že sme začínali s výchovou stredne technických
kádr ov odboru geodézle pre potreby celého Slovenska,
nároky na počet absolventov stúpall z roka na rok.
Rozšlroval sa počet trled, takže v šk. r. 1960/61 odbor
geodézle mal už 11 trled denného štúdla a 1 trledu
externého štúdia. V nasledujúclch rokoch prljímanle do
prvých ročníkov bole strledavé, takže napr. v jednom
roku boll dva prvé ročníky a v nasledujúcom už len je-
den. Postupne sa uvažovalo o zriadení samostatnej
strednej priemyselnej školy zememeračskej ovšem pre
nedostatok školských priestorov a ubytovacích možností
pre učitefov a najma pre žlakov školy sa od toho upus-
tllo. Naša škola nestačila kryt požiadavky praxe pre
celé Slovensko, najma pre Západoslovenský kraj, preto
v roku 1 9 5 9 bol vytvorený p r I P r lem y s e lne j
š k o 1e s t a v e b n e j v B r a t I s I a v e o d bor g e o-
d é z i e. Neskol' bol zriadený aj odbor geodézle v Ban-
skej Štiavnici, ktorý trval iha 4 roky. Od 1. septembra
1 9 6 7 bol otvorený prvý ročník o db o r u g e o d é z I e
p r i Str e dne j p I' i e mys e lne j š k o 1e s t a v e b-
n e j ( SPŠ S) vŽili n e. Od toho času naša škola

vychováva zememeračských technlkov hlavne pre potre-
by Východoslovenského kraja. Z toho dovodu postupne
sa zmenšovali počty trled, takže teraz máme ustálený
počet 6 trled.

Za doterajších 28 rokov exlstencle školy do začlatku
šk. r. 1978/79 na dennom štúdlu maturovalo 1249 žla-
kov a na externom a dialkovom 272 žlakov. Mnohí
z denného, alebo externého štúdla zvýšlll sl kvallfl-
káclu pokračovaním v štúdlu na SVŠT Stavebnej fakul-
te, odbore geodézla a kartografia. Po skončení štúdla
pracujú nlelen v organizáclách rezortu Slovenského
úradu geod:ézle a kartografle, ale aj v organlzáciách sta-
vebných, banských, polnohospodárskych, projektových
a vo vojenskej správe po celej SSR, kde sa zúčast-
ňujú na zveladovaní a výstavbe našej krásnej soclalls-
tlckej vlastI.

Začlatky našej činnosti boll ťažké. Chýball nám nle-
len učebnice a učebné pomocky, ale i skúsenostl. Osno-
vy najma z odborných predmetov sa postupne menlli
a prlsposoboval! požladavkám praxe, mechani'zácle a
modernlzácle. Na tvorbe osnov sme spolupracovali
s Prlemyselnou školou zememeračskou v Prahe, Prle-
myselnou školou stavebnou, odborom geodézle v Brne,
s rezortom Ústrednej správy geodézle a kartografle a
Správou geodézle a kartografle na Slovensku pod ve-
dením Ministerstva školstva a Výskumného ústavu pe-
dagogického. Clenom tejto komlsle bol autor príspevku.
Osnovy boll vlacekrát menené a doplňované. Zmenou
osnov v roku 1962 bol zavedený nový predmet - prak-
tické cvlčenle, teraz odborná prax.

Postupne boll z nlektorých predmetov vydané skrlp-
tá a učebnlca. Ing. J. Pa c h napísal učebnlcu G e o d é-
z i a, ing. P. S o I t Ý s skrlptá E k o n o m I k a a o r g a-
n I z á c i a, ing. S. L u káč ·M e rač s k é P r e d p I s y.
Svojpomocne sme sl vyhotovovall učebné pomllcky [mo-
del terénu s tvarmi terénu, meračskú vežu a iné). Ústa-
vy geodézle a kartografle v Bratislave a Prešove nám
poskytli niektoré pomocky, a tak pomaly sme si rozšl-
roval! zbierky pomocok a prístrojov, zakúpené školou.
Teraz je už škola pomerne dobre vybavena geodetický-
mi prístrojmi, ktoré v rámci modernlzácle výučby sa
každým rokom dopIňajú.

S ťažkosťami zápasila naša škola aj prl získavaní zeme-
meračských inžlnlerov do služleb školstva. Teraz má
škola odborné pedagogické technické kádre, s dlhoroč-
nou pedagogickou praxou, ktoré sú schopné vychovať
dobrých stredne technických odborníkov v odbore geo-
dézle pre široké uplatnenle v praxI.

Hnel! od vzniku odboru geodézle naša škola nad via-
zala prla1:eTslké družobné styky s Prlemyselnou školou
zememeračskou v Prahe, a to výmenou skúsenosH na
roznych celoštátnych podujatiach, seminároch a kon-
ferenclách. Vo sfére spolupráce s touto družobnou ško-
lou bola realizovaná výmena predsedov maturltných
komísií. Zadanla na písomné maturltné skúšky z ma-
povanla sa prlpravoval! jeden rok na Prlemyselnej škole
zememeračskej v Prahe a druhý rok na tunajšej škole,
a to spoločne pre obidve školy.

V roku 1967 nadvlazala naša škola družbu so Stred-
nou prlemyselnou školou stavebnou v Brne. a to medzi
všetkýml odborml. V odbore geodézle družba pokračo-
vala, tak ako s Prahou, výmenou zadaní a podkladov na
písomné maturltné skúšky z mapovania a geodetického
počtárstva a výmenou predsedov maturltných komísií
medzi všetkými odbormi.

Okrem družby s priemyselnými školami v CSSR, ktorá
trvá aj teraz, v rokoch 1968-1971 odbor geodézie mal
d r u ž b u sPr lem y s e I n o u š k o I o u v M i š k o 1-
ci. MI:R. V tomto období sa uskutočnila v rámci prázd-
ninovej praxe dvakrát výmena žlakov po dobu troch týž-
dňov.

Družbu spojenú s výmennou praxou mal! sme aj
s Ing e n i eur s c h u I e f li r G e ode s i e v D r á ž-
I! a noc h. V júll 1967 naši žiaci bol! v rámci bezdeví-
zového styku v NDR a v tom istom roku zase žlacl
z NDR pracoval! na Ústave geodézle a kartografle v Pre-
šove, stredlsku geodézie Stará I:ubovňa, taktiež po dobu
troch týždňov.

Spolupráca s organizáclaml rezortu geodézie a kar-
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tografie, ako aj s inými podnikmi a inštitúciami,
ktoré majú zememeračské zložky. sa prehlbuje z roka
na rok. Roku 1978 uzatvorili sme zmluvu o spolupráci
s Geodéziou, n. p. Prešov E. .(rajskou správou geodézie
,a kartografie v Prešove (KSGK). V rámci tejto zmluvy
KSGK dala škole písomný operát evidencie nehnuter-
ností na výučbu odbornej praxe v IV. ročníku, razne
smernice a technologické postupy pre meračské prá-
ce. Podobne aj Geodézia, n. p., poskytla škole razne po-
macky a smernice na vyhotovenie geometrických plá-
nov a vytyčovanie hraníc pozemkov.

Počas doterajšej činnosti učitelia a žiaci našej školy
pomáhali pri plnení volebnéb'l pro<sramu NF a pri so-
cializácii dediny tak, že vyhotovovali výškopisné plány
- podklady pre regulačně, odv Jdňovacie a zavodňova-
cie projekty (napr. pre Kluknavu), ako aj výškopisné
podklady pre stavby JRD (v Nemešanoch, Baldovciach'
a iných častiach východně ho Slovenska).

Štúdium odboru geodézie v Košiciach má dlhoročnú
tradíciu. Prvého decembra 1979 oslávila SPŠS v metro-
pole východného Slovenska, spolu s geodetickou a stav-
barskou verejnosťou, 1 OO r o k o v s voj ho t r van i a.

Zlepšování pracovních a životních
podmínek na polních pracovištích

Práce v terénu představují základní článek výroby
v oboru geodetických a kartografických prací. Potřeba
jejich kvalitního provádění bude i v příštím období ne·
zbytným předpokladem pro další úspěšné plnění úkolů,
které budou na resort kladeny.

S tím se úzce pojí i nutnost vytváření vhodných pra·
covních a životních podmínek pro polní pracovníky.
V dnešní době se totiž vlivem rostoucí životní úrovně
obyvatelstva postupně mění pořadí na žebříčku život-
ních hodnot člověka a musíme proto této početné sku-
pině pracovníků věnovat mnohem vyšší pozornost, než
tomu bylo doposud. Zásadní problém spočívá v poměr.
ně ostré konfrontaci životních podmínek řadového oby-
vatelstva s nepoměrně nižší úrovní těchto podmínek
na pracovištích v terénu.

K jedněm z nejožehavějších problémů v této oblasti
patří zajišťování vhodného ubytování pro pracovníky,
kteří z důvodu velkých vzdáleností od místa jejich trva-
lého pracoviště nemohou denně dojíždět za rodinou.
Vlivem stále rozšiřující se obliby tzv. "chalupářství"
se v řadě míst jen ztěžka daří zajišťovat vhodné ubikace.
Do jisté míry je to příčinou i ne vždy plného pochopení
ze strany MNV, ovšem i z naší strany nebyly mnohdy
vyčerpány všechny možnosti. Ztroskotalo-li jednání na
úrovni vedoucího oddílu, nebyl to důvod k tomu, aby
se věc uzavřela, ale naopak mělo dojít k dalším jedná-
ním na vyšších úrovních.

Ke zlepšení této problematiky byly již podniknuty
konkrétní opatření v tom smyslu, že jsou příslušnými
pracovníky podniku prováděny v předstihu před vý.
jezdem do terénu prověrky zajištění ubytování polních
pracovníků včetně úrovně vybavení pracovišť potřeb.
ným zařízením. Konečným cílem těchto opatření je
prosadit, aby příslušné hospodářské smlouvy byly uza-
vřeny až po vyjasnění otázek kolem ubytování astra·
vování polních pracovníků.

Zabezpečování stravování pro polní pracovníky v po·
době alespoň 1 teplého jídla denně je totiž dalším zá·
važným problémem, se kterým se při pracích v terénu
neustále potýkáme. Ne všude se daří zajistit pro naše
pracovníky stravovávní v závodních jídelnách blízkých
organizací, státních statků nebo JZD. Pomineme-li
omezené možnosti stravování v hostincích, zůstane na·
konec ponejvíce u konzumace studené stravy nebo pří-

pravy teplého jídla z konzerv. Trvá-li tento zpúsob
stravování dlouhodoběji, vzniká akutní nebezpečí one-
mocnění zažívacího ústrojí, což ve svých dúsledcích
často vede k vyřazení pracovníka z tohoto druhu práce.
Tyto případy nás nutí k zamyšlení do budoucna, kdy
zejména vlivem stále napjatější situace v hospodaření
pohonnými hmotami bude možnost denního dojíždění
polních pracovníků na obědy patrně omezena.

Možným řešením této situace se jeví zásobování pra-
covišť v terénu mraženými pokrmy, pro jejichž uchování
a přípravu má již většina polních oddílú v resortu vy-
tvořeny podmínky. Toto řeAeníbude plně závislé na kaM
pacitách výrobcú mražených jídel.

Nejcitlivější oblastí, zejména pak u mladých pracov-
níků a žen, zústává využívání volného času. V odloučení
od rodiny a blízkých přátel, s omezenou možností kul-
turního vyžití není lehké najít vhodnou formu využití
volných chvil po práci. I když jsou zde možnosti orga-
nizací poměrně malého rozsahu, vhodný přístup vedou-
cího oddílu ke kolektivu, pomoc organizace ve formě za-
pújčení přenosných televizních ft radiových přijimačů,
či umožnění návštěvy filmového nebo divadelního před-
stavení v blízkém městě, to vše jistě postupně pomůže
překonat pocity prázdnoty a osamění.

Na pracovníky v terénu by neměly zapomínat ani
společenské organizace na podniku, zejména pak ZV
ROH, které by měly být s polními pracovišti v trvalém
kontaktu. V příslušných kolektivních smlouvách by měla
být zakotvena konkrétní opatření a formy pomoci, týM
kající se péče o tuto skupinu pracovníků.

Tím samozřejmě nekončí výčet všech problémů, které
na odloučených pracovištích existují. I další otázky,
které souvisí s BOZ, vybavování pracovníků OOPP
a v poslední době i problémy v zásobování polních pra-
covišť palivem musí stát v popředí zájmu vedoucích
pracovníků organizací.

Poslední prověrky, kteté,v tomto směru provedl kád·
rový a personální odbor CUGK, již nasvědčují tomu, že
většina Geodézií n. p. projevuje v rámci plnění komplex-
ních programů péče o pracovníky vyšší zájem o řešení
uvedených problémů. Potvrdily to i výsledky jednání
předsednictva Českého výboru odborového svazu pra-
covníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního
obchodu, které na svém zasedání dne 11. července 1979
projednalo stav plnění KPPP v resortu ČÚGK za období
1976-1978.

To všechno je jiště dobrým příslibem k dalšímu roz-
víjení péče o zlepšování pracovních a životních podmí-
nek početné skupiny polních pracovníků.

Zpracoval: Václav Soulptp,
KPO ČUGK
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V prvních lednových dnech oslavuje každoročně kubán-
ský lid vítězství své revoluce - v roce 1979 to bylo
již dvacáté výročí. Kubánský ústav geodézie a kar-
tografie se podílel na oslavách tohoto výročí příspěv-
kem nad jiné významným - vydáním nového Atlasu
Kuby. Není to první atlas, který kubánská geodetická
a kartografická služba připravila v letech své mladé
existence; po vydání Národního atlasu Kuby v roce 1970
je to realizace dalšího významného dna kubánské karto-
grafie. Již sám netradiční formát atlasu (330 X 245 mm),
vhodný pro charakteristický tvar tohoto ostrova pouka-
zuje na skutečnost, že nejde jen o doplněné či upra-
vené vydáni piivodního atlasu Kuby, ale o zcela nově
pojaté a od základu nově zpracované kartografické dílo.

Vydaný atlas nejen dobře dokumentuje současnou úro-
veň kubánské kartografie, ale předevšim poskytuje uži-
vateliim kartograficky věrný obraz země, jeji struktury,
životního a přírodního prostředí, současného stavu hos-
podářství a kultury a na řadě diagramii umožňuje srov-
nání s předchozími léty. Seznamuje tak názorně s úspě-
chy, kterých kubánský lid dosud dosáhl na své revoluční
cestě a na něž miiže být právem hrdý. Atlas je proto
určen nejširšimu okruhu čtenářii, od žákii střednich a
vysokých škol, široké veřejnosti až po státni orgány
a odborné instituce.

Tematicky je atlas rozdělen do šesti základnich části.
V prvni úvodni tematické části seznamuje na šesti

mapových stranách nejprve s polohou Kuby ve středo-
americké oblasti a dále pak zejména s novým politlcko-
administrativním rozdělením země, přijatým na I. kon-
gresu Komunistické strany Kuby v prosinci roku 1975
a schváleným zákonem Č. 1304 zveřejněným k pátému
červenci 1976. K novému administrativnimu děleni jsou
pak vztažena veškerá data, dále uváděná v atlase. Pře-
vážná většina statistických údajii proto odpovidá roku
1975. Výjimku tvoří demografické mapy, kde základnim
materiálem byly výsledky sčítáni z let 1953 a 1970. I tyto
údaje však byly přepočteny do nových politicko-správ-
nich jednotek.

Druhá tematická část atlasu je věnována přirodnimu
prostředí a přirodním zdrojiim. Na 24 mapových strán-
kách je podáno zhodnocení přirodnich podmínek země
i současný stav využíváni přirodnich zdrojii, v němž ze-
jména v posledních letech dochází ke značnému roz-
voji. Kromě základnich map tohoto oddnu - (mapy
fyzické, geologické, tektonické, geomorfologické, vege-
ta čni a mapy piid) je věnována pozornost mapám kli-
matickým, mapám teploty vod, mapě postupu nejvýznam-
nějších uragánii, mapám flóry a fauny, mapě fyzicko-
geografické rajonizace a mapě chráněných přirodnich
územf.

V třetf tematické části je nejprve grafickou formou
podán přehled vývoje národniho hospodářstvi v letech
1970-1975 a potom na 39 mapách znázorněn současný
stav základnich hospodářských odvětvi (elektrická ener-
gie, vodni hospodářstvi, využiti piidy, pěstováni cukrové
třtiny, tabáku a ostatních zemědělských plodin, chov
dobytka, cukrovarnictvi, tabákový priimysl, strojirenství,
chemický priimysl, priimysl stavebních hmot, výroba pa-
píru a produktii z odpadu cukrové třtiny, lehký priimysl,
rybolov. doprava, papírenský priimysl a zahranični ob-
chod. Většina map je současně doprovázena dalšimi do-
plňujícími diagramy, které rozšiřují základní informace
uvedené v mapách.

Ctvrtou tematickou část atlasu tvoři 16 stran map
a diagramii věnovaných demografii, vzděláváni, kultuře,
zdravotnictví, tělovýchově a turismu. V pestré paletě
rozličné tematiky vyniká pak zejména pokrok ve škol-
ství a péči o pracující, jehož dosáhla revoluční Kuba za
krátkou dobu své existence.

Pátá tematická část atlasu znázorňuje na čtyřech
mapách základni historické události od objeveni Kuby

(1492) přes války o nezávislost (1868-1902), politický
vývoj neokoloniální republiky (1902-1952), počátky re-
voluce (útok na kasárny Moncada, vylodění Granmy,
útok na prezidentský palác v Havaně až po vitězstvi
revoluce (1. 1. 1959) a I. kongres Komunistické strany

Kuby (1975).
Šestou, rozsahem největší tematickou část atlasu, tvo-

ří 38 mapových stran obsahujících obecně zeměpisnou
mapu Kuby zpracovanou v měřítku 1:300000 a rozděle-
nou do 18 sekcí.

Mapa, svým obsahem i měřítkem jedna z nejpodrob-
nějších map Kuby, poskytuje bohaté informace o zemi.
Kromě velmi detailní hydrografické sítě obsahuje prak-
ticky veškerá sidliště členěná jak podle administrativ-
ního významu (na hlavni města státu, provincií, munici-
pií), tak i podle počtu obyvatel (do devíti kategorií),
úplnou železniční sit, velmi hustou sft silniční a řadu
dalšich údajii obecně zeměpisného charakteru.

Terén je znázorněn výškovými k6tami, vrstevnicemi,
stínováním a podrobnou barevnou hypsometrií (18 ba-
revných stupňii) i barevnou bathymetrií (devět barev-
ných stupňii). Kromě celého území Kuby jsou na okra-
jích jednotlivých sekci zařazeny plánky 18 nejvýznamněj-
ších kubánských měst, zpracované v měřítku 1:50000 (15
měst) nebo 1:75000 (tři města).

K obecně zeměpisné mapě Kuby a plániim měst je zpra-
cován rejstřík geografických názvii. Vytištěn je čtyř-
barevně, přičemž červenou barvou jsou označeny názvy
politicko-administrativního dělení, modrou barvou názvy
hydrografické, hnědou barvou názvy orografické a černě
názvy sidel, městských čtvrtí, cukrovarii apod.

Jednotlivé tematické části atlasu jsou v souladu s po-
pulárním poslánim díla doplněny řadou barevných foto-
grafii, charakterizujicich přislušnou tématiku.

Atlas doplňuje textová část obsahujíci kromě titulniho
listu i státni symboly (vlajku, znak a hymnu l, redakčni
radu atlasu, seznam redaktorii, spolupracovnikii a výčet
více než 40 organizaci, které se podílely na připravě a
zpracováni zejména tematických map atlasu, seznam
autorii jednotlivých map, předmluvu, stručný textový vý-
čet úspěchii dosažených od vítězství revoluce na Kubě,
celkový obsah atlasu, jednotný značkový klič, seznam
zkratek a pět stran základních fyzicko-geografických
údajii o Kubě.

Celkový rozsah atlasu je 168 stran (124 stran map,
čtyři strany barevných fotografií a 40 stran textu a gra-
fiky).

Pro územi Kuby byla kromě podrobného měřítka obec-
ně zeměpisné mapy 1:300000 použita měřítková řada
1:1750 ODD,1:2000 ODD,1:3000 ODD,1:4000 ODD,1:6000000.
Všechny mapy jsou zpracovány v kuželovém konformnim
zobrazeni Lambertově se středním poledníkem 79° 30'.

Atlas je tištěn ofsetem, převážně s využiUm 10 barev.
Atlasový blok je ve vázán do celoplátěných modrých de-
sek se zlatým titulem a spolu s laminovaným přebalem
obsahujicim montáž barevných fotografií a reprodukci je
vložen do kartonového obalu. Prodejní cena atlasu ani
výše tiskového nákladu nejsou uvedeny.
Co řici na závěr?
Účel, který autoři atlasu vydánim tohoto díla sledovali,
byl bezpochvby v plném rozsahu splněn. Kubánská veřej-
nost dostává tak do rukou atlas, který ji poskytne bo-
hatý soubor vhodně vybraných a dobře zpracovaných
informací a údajii o zemi, v niž žije a kterou již více než
20 let buduje.

Při sestavováni jednotlivých map byl použit dostatečně
rozmanitý a moderni značkový klič, svědčící o tom, že je-
jich tviirci čerpali zkušenosti nejen z tvorbv vlastniho
předchozího atlasu, ale i z ostatní světové kartogra-
fické produkce. .

Grafické pojeU obsahuje řadu prvkii, charakteristic-
kých nro kubánskou kartografickou produkci [pismo,
grafická úprava jednotlivých stránek, fotomontáže, vý-
razněiší barevné pojetí apod.), které však celkově
dobře piisobi. Rovněž kartografické a polygrafické zpra-
cováni díla má vvsokou úroveň.

Je zcela na mistě přát tomuto dílu, aby dobře plnilo
svou úlo]1U nejen doma, ale přinášelo poznáni této krás-
né a statečné země i všude na světě.

Dr. Ondře; Roubfk,
VOGTK v Praze
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ZPRÁVY Z KRAJŮ

Úloha geodézie v ochraně
zemědělského půdního fondu

Zemědělský půdní fond, jeho ochrana a intenzívní vy-
užívání pro zemědělsko-hospodářskou výrobu je v sou-
časném období předmětem soustředěného zájmu stra-
nických a státních orgánů. XV. sjezd KSČ uložil země-
dělcům dosáhnout v nejbližších létech soběstačnost
ve výrobě zrnin a postupně zabezpečit výrobu základ-
ních druhů potravin z vlastních zdrojů. V konkrétních
faktech včetně ochrany zamědělského půdního fondu se
tímto pr09lémem~ v plné šíři zabývalo též 13. plenární
zasedání UV KSC na počátku letošního roku. Přehled
o vývoji v půdním fondu, hospodaření s půdním fondem
i ochrana zemědělského půdního fondu je nejlépe patrná
z údajů evidence nemovitostí, které jsou závazné pro
plánování a řízení zemědělské výroby, pro výkaznictví
a statistiku o zemědělském půdním a lesním fondu.
Je možno konstatovat, že vývoj zemědělského půdní.

ho fondu probíhá plně v duchu zpřísněných zásad nove·
lizovaného zákona na ochranu zemědělského půdního
fondu ve znění vyhlášeném zákonem č. 124/76 Sb.
Působnost zákona se zejména příznivě projevuje vod·
povědnějším přístupu k hospodaření se zemědělským
půdním fondem na všech úsecích národního hospodář-
ství. Zákon významnou měrou prohlubuje a zlepšuje
činnost na úseku zakládání a vedení podnikových evi-
dencí o půdě v socialistických zemědělských organiza-
cích. K zajištění souladu podnikových evidencí o půdě
Se skutečným stavemy přírodě jsou ve smyslu usnesení
předsednictva vlády CSR č. 294/76 v socialistických ze·
mědělských organizacích postupně prováděny fyzické
inventury pozemků v přírodě. Výsledků inventur se vy-
užije při řešení a stabilizaci zemědělského půdního fondu,
hlavně však musí přispět k tomu, aby se při plánování
a rozpisu úkolů v zemědělské výrobě mohlo přejít od
dosavadních indexových metod k progresívnější metodě
bilancování a plánování, a to na podkladě závazného
ukazatele, kterým bude výměra zemědělské a orné půdy
ve smyslu usnesení předsednictva vlády ČSR č. 294/76.

Zjišťování rozdílů mezi skutečným využíváním země·
dělské půdy v procesu zemědělské výroby a údaji EN
a PEP, kontrola dodržování lhůt stanovených pro re-
kultivaci pozemků dočasně odňatých zemědělské výro.
bě a pozemků dočasně neobdělávaných, zpracování ná·
vrhů na řešení změn, které vyžadují rozhodnutí orgánů
ochrany zemědělského půdního fondu a rozhodování
o navržených změnách si vyžaduje koordinované účinné
spolupráce:
- orgánů ochrany zemědělského půdního fondu,
- národních výborů,
- zemědělské správy,
- střediska geodézie,
- zemědělských organizací.

Koordinace - úzká spolupráce všech těchto rozhodují-
cích institucí se promítla v ústeckém okrese ve "Sdruže-
ném socialistickém závazku", který byl společně pode-
psán z iniciativy střediska geodézie. Každému zúčastně·
nému byl stanoven konkrétní úkol s jmenovitou odpo.
vědností, případně jmenována komise či KRB, a termín,
do kdy je úkol nutno splnit a pí'edat k dalšímu zpraco·
vání. Státní statek jmenoval odpovědného pracovm'ka
za vedení PEP a určil ústřední inventarizační komisi při
státním statku odpovědnou za provedení fyzické inven-
tury zemědělské půdy. Dále se ustanovily dJ.1Číinventa-
rizační komise, každá s působností pro jednotlivé výrob-
ně organizační jednotky státního statku.
Pracovníci střediska geodézie se do splnění tohoto

úkolu rovněž intenzivně zapojili. Byl určen harmono-
gram dokončování tiskových podkladů zeměděělsko·
hospodářských map po jednotlivých výrobně organizač.
ních jednotkách (VOJ) až do konce roku 1979. Dále

pracovníci SG poskytovali odbornou pomoc, a to nejen
radou, ale mnohde i praktickou výpomocí v terénu při
provádění fyzické inventarizace. Závazek rovněž sta-
novil úkol pro pracovníky SG bezodkladně provádět
změny v zemědělském půdním fondu do operátů EN,
aby tak nerušeně mohly pokračovat práce na sestavitel-
ských originálech ZHM.
Při okresním národním výboru v Ústí n. L., orgánu

ochrany zemědělského půdního fondu se ustanovila ko-
mise - pracovní aktiv - složená z pracovníků ONV,
SG, státního statku a Krajské zemědělské správy, která
komisionálně prošetřovala výsledky fyzické inventari-
zace zemědělského půdního fondu přímo v terénu a vy-
dávala rozhodnutí. Pokud šlo o změny, které nejsou
v kompetenci ONV, byly tyto požadavky předloženy
Svč. KNV, odboru vodního, lesního hospodářství a ze-
mědělství (OVLHZ), který rovněž operativně a komi-
sionálně prošetřil výsledky inventarizace a dal ONV do-
poručení k rozhodnutí.
Kontrola závazku se prováděla čtvrtletně a pokud se

vyskytl problém, či hrozilo nesplnění některého termínu,
provedlo se ve spolupráci všech zúčastněných složek na
sdruženém závazku takové opatření, aby nedošlo ke
skluzu a nebo k ohrožení konečného termínu. A že to
nebyla práce malá, je možno doložit několika málo
čísly. Celkem došlo u 6500 parcel ke změnám kultur
na základě faktického vyšetřeného způsobu obdělávání;
u dalších 800 parcel se navrhuje změna užívání a vlast-
nictví přechodem na MNV, St. lesy či jiné socialistickó
organizace. Celkem se pohybovalo 1768 ha zemědělské
půdy, z čehož výsledný efekt je 285 ha přírůstek orné
půdy a 356 ha úbytek zemědělské půdy, a to pouze
v rámci správních hranic okresu. Práce tedy veliká,
která se v počátku zdála nezvládnutelná a jen díky
opravdovému zanícení pro věc, úžasné obětavosti všech
zainteresovaných na závazku se úkol podařilo splnit
v předstihu půl roku, neboť 27. června 1979 dostal
státní statek tisky ZHM posledních tří výrobně organi-
začních jednotek. Jistý podíl na tomto našem úspěchu
má i reprodukční oddíl provozu karto-repro v Liberci,
který operativně zařadil naše požadavky do výroby
v předstihu a umožnil tak splnění výše citovaného úkolu
v plném rozsahu.

Antonín Stryhal,
Středisko geodézie Ústí nad Labem

Aktiv žen při Krajském výboru ČSVTS
geodézie a kartografie v Severočeském
kraji

Aktiv žen je organizace velice mladá dobou svého trvání.
K dnešnímu dni čítá 16 členek. Naše organizace sdružuje
ženy aktivně se podI1ejícína vynálezcovském.a zlepšova-
telském hnutí a vítáme mezi nás každého, kdo má o tuto
práci zájem.
Od roku 1978 jsme se aktivně věnovaly řešení tema-

tických úkolů a podaly několik zlepšovacích návrhů,
z nichž nejvýznamnější je ZN - "Analytická aerotri-
angulace" a "Reprodukce ortofotomap". V roce 1979
jsme měly mimo jiné v plánu řešení dvou tematických
úkolů vypsaných naším podnikem na rok 1979. Razíme
heslo: "Každá žena aktivu zlepšovatelkou". Za aktivní
účast na zlepšovatelském hnutí byly z našeho aktivu
vyhodnoceny jako nejlepší zlepšovatelky 3 pracovnice.
Jedna v roce 1978 Ing. D. Fenclová a dvě -
Ing. D. Beránková, Ing. J. Jiroutková v roce 1979.
Vedle ryze pracovní náplně se členky aktivu účastní
i jiných akcí pořádaných naším podnikem nebo resortem.
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Dosáhly dobrých úspěchů ve sportovním zápolení
v odbíjené. Na celoresortních branných hrách získaly
první místo v družstvech a druhé místo v jednotlivcích.

Přitom nezapomínáme ani na kulturní a společenské
vyžití. I když je nás zatím málo a výsledky naší činnosti
jsou svým rozsahem malé, snažíme se každá podle svých
možností přispět k rozvoji a k dobrému jménu geodézie
a kartograíic v našem kraji.

Za aktiv žen:
Ing. Dana Fenclová,

provoz mapování Geodézie, n. p., Liberec

Ceny Českého úřadu geodetického
a kartografického pro rok 1979

V dubnu roku 1979 podepsal náměstek předsedy
ČOGK ing. Hynek Kohl s tajemnlkem čOV SSM Mirosla-
vem Havránkem dohodu o spolupráci v oblasti podpory
studentské vědecké a odborné činnosti na vysokých ško-
lách vyučujících geodézii a kartografii v ČSR. K aktivi-
zaci tvořivé práce studentů zřldll Český úřad geodetický
a kartografický ve smyslu uvedené dohody "Cenu Čes-
kého úřadu geodetického a kartografického" pro stu-
dentské vědecké a odborné práce z oboru geodézie a
kartografie vypracované v rámci SVOČ.

V návaznosti na podpis dohody mezi ČOGK a čOV SSM
jmenoval předseda ČOGK komisi pro udělování "Ceny
ČÚGK", která prostudovala všechny práce splňujícl
podmlnky uvedené v dohodě.

Na návrh komise udělil 1. srpna 1979 předseda Čes-
kého úřadu geodetického a kartografického ing. Fran-
tišek Koubek "Ceny ČOGK" pro rok 1979 těmto studen-
tům:

1. cenu a finanční odměnu Kčs 1000,- Magdaleně Pa-
pežíkové z VUT v Brně za práci "Hledánl podzemnlch
objektů metodou vertikálního elektrického sondování".
Autorka ve své práci aplikuje geofyzikálnl metodu ver-
tikálního elektrického sondování v podmínkách hustě
zastavěných částí měst. Práce je významným příspěvkem
k zavádění metody v praxi a přispívá i k řešení tématic-
kého úkolu č. 7/78 Geodézie, 11. p., Brno.

2. cenu a finanční odměnu 800,- Ladislavu Hlouškovi
z VUT v Brně za práci "Metoda měření délek ve všech
kombinacích a její využití při testování dálkoměrů".
Práce je příspěvkem pro geodetickou praxi zvláště proto,
že se přerjpokládá doplnění strojového parku resortu
ČOGK elektrooptickými dálkoměry. Práce obsahuje ne-
jen teoretické rozbory, ale také podrobný technologický
postup pro určování adičních konstant elektrooptických
dálkoměrů metodou měřenl délek ve všech kombinaclch.

3. cenu a finanční odměnu 600,- Kčs Ondřeji Provaz-
nlkovi z ČVUT v Praze za práci "Pokládka kolejového
svršku pomocí laseru". Práce se týká technologie použití
laseru pro vedení šablony k pokládánl kolejového svrš-
ku. Ukazuje možnosti zvýšení produktivity a kvality
práce při pokládce kolejového svršku.

Studentské práce oceněné "Cenou ČOGK" a některé
dalšl navrhla komise k zveřejněnl v časopisu Geodetický
a kartografický obzor.

Ing. Milan Dytko,
OSVP - VOGTK v Praze

ROZVOJ PRACOVNf INICIATIVY
A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí

Nejlepší zlepšovatelé resortu ČÚGK

Další rozvoj našl socialistické společnosti, vytyčený v zá-
věrech XV. sjezdu KSČ, vyžaduje všestranně prohloubit
účast pracuj[clch na postupujícl vědeckotechnické re-
voluci a široce otevřít cestu účinným formám pra-
covní iniciativy a aktivity pracujících v oblasti dobro-
volné zájmové technicko-ekonomické činnosti zlepšova-
telů. Iniciativa zlepšovatelů je součástí komplexní so-
cialistické racionalizace a je významným zdrojem růstu
společenské produktivity práce v resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického (ČOGK). Celé toto hnutí
je nesporně výrazem skutečného socialistického postoje
k práci, konkrétním výrazným projevem iniciativy a an-
gažovanosti pracujících, pramenlc[m z jejich politického
uvědoměnL Zlepšovatelé jsou současně i nejaktivnějšími
racionalizátory, kteřl konstruktivnl kritikou přinášejl
konkrétní řešení k odstraněnl dosavadních nedostatků.

K podpoře rozvoje vynálezcovského a zlepšovatelsské-
ho hnutí v resortu ČOGK vyhlásil ČOGK a Český výbor
odborového svazu pracovníků státních orgánů peněž-
nictvl a zahraničnlho obchodu (ČVOS) soutěž o nej-
lepšího zlepšovatele (vynálezce) resortu ČOGK.

Nejlepšlm zlepšovatelem resortu ČOGK za rok 1978
byl vyhodnocen s. ing. Jaroslav Han á k, z Geodézie,
n. p., Brno, autor zlepšovaC[ho návrhu "Polovičnl krok
kamery při snlmkovánl plsemného operátu". Celkový
roční společenský přínos tímto autorem podaných zlep-
šovac[ch návrhů byl 353615,- Kčs. Na druhém mlstě byl
vyhodnocen s. ing. Milan E i sne r z Geodézie, n. p.,
Liberec autor zlepšovaclho návrhu "Zjednodušené míst-
ní šetřenl", který podal zlepšovacl návrhy, u nichž byl
celkový ročnl společenský prospěch v hodnotě 178 262,-
korun. Diplomy nejlepšlm zlepšovatelům slavnostně pře-
dal v zastoupení předsedy ČOGK s. ing. Františka Koubka
náměstek předsedy ČOGK s. ing. Hynek Kohl na aktivu
konaném při příležitosti vyhodnocení nejlepšlch pra-
covnlků resortu ČOGK a průkopníků socialistické práce.
Vyhodnoceným nejlepším zlepšovatelům resortu ČOGK
blahopřejeme.

Ing. Milan Kocáb,
ČrJGK

ZO ŽiVOTA ORGÁNOV A
ORGANIZÁClf ČÚGK A SÚGK

III. celoslovenské branno-športové
hry pracovníkov rezortu geodézie
a kartografie

Na počest 35. výročia SNP a 25. výročia vzniku rezortu
geodézie a kartografie boli v dňoch 31. augusta a 1. sep-
tembra 1979 v Žiline III. celoslovenské branno-športové
hry (BŠH) pracovník ov rezortu geodézie a kartografie,
ktorých usporiadaterom bola Geodézia, n. p. Žilina za
spolupráce Krajskej správy geodézie a kartografie
(KSGK), Banská Bystrica.

Na BŠH sa zúčastnili všetky organizácie rezortu Slo-
venského úradu geodézie a kartografie (SOGK) s 520
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pretekármi, čo je doteraz naJvyssla účast Táto skutoč-
nosť je nádejným potvrdením rozsirujúceho sa záujmu
o brannú výchovu a sport. Rezortným BŠH predchádza-
li viaceré preteky a zápolenia v rámci jednotlivých
organizácií, ktoré boli tiež súčasťou akcií poriadaných
z príležitosti osláv vzniku nášho rezortu. Účasť predsedu
SUGK s. Ing. Ondreja Mi c h a I k u a vedúcich politic-
kých a hospodárskych pracovníkov na celom priebehu
hier podnecovala pretekárov i organizátorov k najlep-
sím výkonom.
Na programe III. celoslovenských BŠH boli preteky

brannej zdatnosti, fahká atletika a plávanie v dvoch
vekových kategóriách, do a nad 40 rokov u mužova do
a nad 35 rokov u žien, ďalej futbal, volejbal, stolný tenis,
nohejbal a šachy.

Slávnostný nástup pretekárov sa uskutočnil na futbalo-
v?m štadióne ZYL Žilina [obr. 1], kde privítal vsetkých
úcastní~ov a BSH otvoril slávnostným prejavom pred-
seda SUGK s. Ing. O. M i c h a I k o. Za všetkých prete-
károv predniesol slávnostný sfub (obr. 2) s. Ing. Milan
M a s ary k z Geodézie, n. p. Žilina. Po nástupe odišli
delegácie položiť veniec vďaky k pamatníku v Sedláčko-
vom sade [obr. 3).

V brannom preteku žien do 35 rokuv
pretekalo 18 družstiev. Zvíťazila Geodézia, n. p. Presov.
V brannom preteku žien nad 35 rokov

pretekalo 12 družstiev. Zvíťazila Geodézia, n. p. Žiiil,a.
P u t o v n é po h á r e za branný pretek InUŽOV a žien

získala Geodézia, n. p. Prešov.
V f a h k e jat let i k emu ž o v štartovalo 120 pr8-

tekárov. Súťažilo sa v behu na 100 m, 400 In, 1500 m,
v skoku ďalekom, vrhu gufou a hode granátom. Zvíťazili
atléti Geodézie, n. p. Prešov.
V r a h k e jat let i k e ž i e n startovalo 86 preteká-

riek v behu na 60 m a 400 m, v skoku ďaiekom a v llOCk
~riketovou loptičkou. Zvíťazili atlétky Geodézie, n. p.
Zilina.
P I á van i e - In U ž i [60 pretekárov). Súťažilo sa

Súťaže začali brannými prelekmi dru2stiev mužov i žien
(obr. 4 a 5) v areáli sportového stadióna ZVL Žilina, po
ktorých sa na žilinských sportoviskách rozbel1li tvrdé
zápolenia v ostatnýcl1 športovýcl1 disciplínacl1. Preteky
v plavání sa uskutočnili v krytej plavárni v Považskej
Bystrici.
Výsledky jednotlivých súťaží buli tieto:
V brannom preteku mužov do 40 rokov

pretekalo 21 družstiev. Zvíťazila Geodézia, n. p. Presov.
V brannom preteku mužov nad 40 rokov

pretekalo 16 clružstiev. Víťazom sa stala KSGK Prešov. Obr. 4: Družstvo mužov pTi plnení branných disciplín
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na 100 m a v štafete 3 X 50 m fubovoIný spasob. Pulov-
ný pohár získalo družstvo Geodézie, n. p. Bratislava.

P I á v a 11 i e - žen y (47 pretekáriek). Súťažilo sa
na 50 m a v štafete 3 X 50 m fubovofný sp6sob. Putov-
ný pohitr získalo družstvo Geodézie, 11. p. Bratislava.

Fu l b a I [4 družstvá). Putovný pohár získalo druž-
stvo Geodézie, n. p. Prešov.

Volejbal - muži (4 družstvá). Putovný pohár
získalo družstvo Geodézie, n. p. Prešov.

Vol e j bal - žen y (5 družstiev). Putovný pohár
získalo družstvo Geodézie, n. p. Žilina.

Stolný tenis - muži (7 družstiev). Putovný
pohár získalo družstvo Geodézie, n. p. Prešov.

Stolný tenis - ženy (5 družstiev). Putovný po-
hár získalo družstvo Geodézie, n. p. Prešov.

Noh e j b a I (9 družstiev). Putovný pohár získalo
družstvo Geodézie, n. p. Žilina.

Š ach y (8 družstiev). Putovný pohár získalo družstvo
Výskumného ústavu geodézie a kartografie (VÚGK),
Bratislava.

Celkové vyhodnotenie najlepšieho
kolektívu

1. Geodézia, n. p., Prešov
2. Geodézia, n. p., Žilina
3. Geodézia, n. J?, Bratislava
4. Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
5. KSGK, Prešov
6. Geodetický ústav, n. p., Bratislava
7. KSGK, Banská Bystrica
8. Správa geodézie a kartografie, Bratislava
9. SÚGK, Bratislava

10. VÚGK, Bratislava

295 bodov
260 bodov
255 bodov
104 bodov
71 bodov
70 bodov
70 bodov
65 bodov
47 bodov
26 bodov

Putovný pohár predsedu SÚGK získal
k o I e k t í v G e o d é z i e, n. p., P r e š o v.

Na záver III. celo slovenských BŠH pracovníkov rezor-
tu geodézie a kartografie boli večer 1. septembra 1979
odovzdané víťazom putovné poháre, diplomy a vecné
ceny predsedom SÚGK s. Ing. O. Mi c h a I k o m, ktorý
v záverečnom prejave vysoko ocenil výkony pretekárov
a preukázané skvelé v6fové a morálne vlastnosti a špor-
tovo vedené súťaženie.

Celý priebeh BŠH a vynikajúca športová atmosféra boli
d6stojným vyvrcholením osláv politicko-spoločenských
udalostí tvoriacich zámer tohoto vydareného podujatia a
preukázali velkú zdatnosť kolektívov organizácií SÚGK
i všestrannú pripravenosť plniť hospodárske a politické
úlohy stojace pred rezortom geodézie a kartografie na
Slovensku.

Ing. Rudolf Šandrik,
Geodézia, n. p., Žilina

Dne 12. 10. 1979 nenávratně opustil naše řady Ing. Vla-
dimír Filkuka, pracovník útvaru řízené výroby Geodézie,
n. p., Brno.

Narodil se 16. 7. 1914 v Brně v rodině takřka země-
měřické, neboť jeho otec, po asistentuře u prof. Líčky
na ČVŠT v Brně, byl v r. 1909 jmenován profesorem
geodézie na lesnické akademii a později na vysoké škole
technické v chorvatském Záhřebu. Zde založil a redigoval
odborný časopis "Glasilo geometra" a učitelsky působil
až do r. 1923, kdy se rodina vrátila do vlasti.

Mladý Vladimír Filkuka vychodil obecnou školu v Zá-
hřebu, reálku a zeměměřické inženýrství vystudoval v r.
1937 na ČVŠT v Brně. Praktickou činnost zahájil v ci-
vilní kanceJáři svého otce. Brzy po okupaci v r. 1939
zapojil se do odbojové činnosti ve skupině Obrana ná-
roda a po jejím vyzrazení byl vězněn ve Wroclavi a
v dalších třech německých městech do r. 1942.

Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byl hor-
livým stoupencem socializace civilně-zeměměřické služ-
by.

Po sjednocení geodetické služby v ČSSR v r. 1954 byJ
v OÚGK Brno vedoucím provozu speciálních prací a za-
sloužil se v ústavu o zavedení nových disciplín inženýr-
ské geodézie (jeřábové dráhy, rotační pece, zaměřování
památek aj.). Později v ÚGK a v národním podniku Geo-
dézie byl provozním inženýrem pro SG na úseku EN, kde
úspěšně zaváděl nové zásady pro číselné zaměřování
změn a automatizaci údržby ,operátorů EN při jejich
převodu na samočinný počítač. Je spoluautorem tech-
nologického pokynu pro hromadnou reambulaci map
města Brna a řady dalších technických pokynů.

Po řadu let pracoval v odborech a ČSVTS.
Jeho odbornost, poctivost, korektnost v jednání VUCl

podřízeným a nadřízeným, přátelský vztah k mladým
lidem a skromnost byly dávány za vzor a získávaly mu
mnoho přátel na pracovištích i v soukromí.

Za odbojovou činnost a dobré pracovní Výsledky do-
stalo se mu řady čestných uznání, plaket a medailí.

Početná zeměměřická veřejnost brněnská i krajská
rozloučila se s ním v městském krematoriu v Brně dne
17. 10. 1979.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Deumlich, F.: 7. kongres "Svazu techniky" a zneJ vy-
plÝ';ající úkoly Vědeckotechnické společnosti pro geo-
c1ézií. Intogrammetrii a kartografii, s. 73-75.

Lieberasch, 1<..: Kritická úvaha o pojmech klasické teorie
chyb, s. 75-79.

Metzker, H. - Werth, G..· Saratovské hnutí práce bez
zmetlol - zdroj vzestupu kvality a efektivnosti v in-
ženýrské geodézii, s. 79-80.

Tetzner, K. - Lazik, T.: 20 let fotogrammetrického mě-
řického pracoviště Deutzen, s. 81.

Otto, H.-P ..· Výpočet přesnosti měření posunů staveb z ča-
sových řad, s. 82-83.
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lakob, C.: Výzkum racionalizace tachymetrického mapo-
vlítli. s. /):3-06.

Zimmermann, B.: Souvislost mezi recentními vertikální-
mi pohyby zemské kůry a geomagnetickou vertikální
intenzitou v severozápadní části NDR, s. 86-89.

Kaulzleben. H.: Albert Einstein a teorie prostoru, času
il gravitace, s. 90-92.

Byl, J.: Vliv geologických a hydrologických činitelů na
směr tiže v Postupimi, s. 92-95.

Heyne, K,-H.: Deformace terénu při stavbě tunelů v blíz-
J\Osti povrchu, s. 96-98.

VCTmessungstechnik, Č. 4/79
Szangolies, K.: Racionalizace tvorby a obnovy map s vy-

užitím současných automatických a digitálních foto-
grammetrických přístrojů a metod, s. 109-114.

Lolze, v1/. - Regensburger, K.: Měření souřadnic s vy-
užitím výpočetní techniky ve strojírenství - úloha
pro suořadnicově měi'icí techniku a fotogrammetrii,
s. 114--117.

SleinbTiick, H. J.: Informace o tvorbě a vydání turistické
mapy 1: 60 00:) "Adlersbergské přírodní oblasti odpo-
činku". s. 118-120.

Brasch, H.: O použití přístroje Karti 500/1 v geodetické
praxi, s. 121-122.

Šima, J.: Systém analytického fotogrammetrického zpra-
cování snímků STEREO - VÚGTK. Teorie a příklady
použití v průmyslu a ve stavebnictví, s. 122-126.

Kašpar, M.: Porovnání vytyčování pomocí laseru s geo-
detickými metodami, s. 126-129.

Tlustý, I.: Použití laserů pro měření jeřábových drah,
s. 129-130.

PIsarenko, V. K.: Rozložení indexu lomu vzduchu pro
mikrovlny u inverzních teplot, s. 131.

Astašenkov, C.: Geodetická měření rotačních pecí s vel-
kými výchylkami příčných os, s. 132-134.

Pauli, W. - Kayser, S. - Navrati!, P.: Vytyčení základ-
ny n. p. Carl Zeiss Jena pro komparaci elektrooptic-
kých dálkoměrů, s. 135-137.

Herda, M.: Univerzální záměrný terč pro stabilizaci a
signalizaci pevných bodů na stavebních objektech,
s. 138-139.

V přípravě pro příští GaKO jsou:

KLOKOCNÍK, J. - MACHÁCEK, M.: Využití "drag-

-free" družic v družicové geodézii, sluneční fyzice

a teorii relativity

PROVAZNÍK, O. - KULDOVÁ, M.: Využití laseru při

pokládce kolejí na metru

VITÁSEK, J.: Sledování relativní vlhkosti v mikro-

klimatu
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Manipulace, skladování, balení
Mechanizace a automatizace
administrativy

Meteorologické zprávy
Mlýnsko-pekárenský průmysl
a technika skladování obilí

Papír a celulóza
Plasty a kaučuk
Plyn
Podniková organizace
Pojistný obzor
Pozemní ~tavby
Průmyslový design
Rudy
Sdělovací technika
Sklář a keramik
Slaboproudý obzor
Slévárenství
Stavivo
Strojírenská výroba
Strojírenství

. Technická knihovna
T BO - Technický magazín
Textil
Typografia
Účetnictví
Uhlí
Věda a technika v SSSR
Vynálezy a zlepšovací návrhy
Zábrana škod

Jednotlivá
čísla
Kčs

4,-
4,50
4,-
7,-

výtisky s při!.

5,-
10,- 6X ročně
B-
3,-
5,-
4,-

ročně příloha
4,-
4,-
10,- 10X ročnč
6i~)O
3,50
6,-
6,-
5,-
5,-
3,50
5,-
5,-
9,-

B,50
3,- flX ročně

6,50
4,-
4,-
4,-
B,50
1,50
B,-
10,- 10 X ročně
4,-
4,-
3,50
B,-
5,-
B,-
3,50
7,-
3,-
4,50
3,50
6,-
3,-
4,50
10,- 6 X ročně
6,-
1,-:-

Objednávku časopisů pošlete na adresu:

Roční
předplatné

Kčs

48,-
54,-
48,-

bez přílohy
60,-

s přílohou
60,-
60,-
12,-
36,-
60,-

72,-
48,-
48,-
1()(J,-

78,-
42,-
12,-
12,-
Bo,-
BO,-
42,-
BO,-
Bo,-

10B,-

7B,-
18,-

78,-
48,-
4B,-
48,-
78,-
18,-
12,-
100,-
48,-
4B,-
42,-
12,-
60,-
12,-
42,-
84,-
3B,-
54,-
42,-
72,-
3B,-
54,-
BO,-
12,-
12,-

SNTL- Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
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