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oddělení
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551.244:627.8
MARČAK, P.
Sledovanie
vplyvu naplnenia
prlehradných
nádrží
na deformácie zemského povrchu
Geodetický
a kartogr,afický
obzor,
26, 1900, é. 9,
s. 213-219, 8 obr., 1 tab., lit. 15
Doterajš;e
výsledky
sledovama
deformAcií
zemského
povrchu
na priehradách
Orlík v ČSSR a Kariba na rieke
Zambezl
v Afrike.
Využitie
lokálnych
sieti
na meI'anie
sadania
priehrad
Orava a OrHk na sledovanie
vplyvu naplnenia
priehradných
nádrží na defm'mácie
zemskej kory.
Odporúčanie
na využívanie
výsledkov
i na iných priehr'adách.

535.81:528.8

lllMMA, H:.
COaJlaHHe

qBeTHbIX

cneKTpaJlbH01'O
feoJle3HqeCKHll:

No

9,

CTp.

H

KapTo1'pa.pHqecKHll:

219-223,

TeOpCTHqecKHe

4 pHC.,
OCHOBbI

IJ;BeTHbIX CHHTe30B

THqHbIX

30B

na

multispektrálním

np:H

JlHT.

JlHCTaHqHoHHOM

MHo1'ocneKTpaJIbHbIX

npoeKTOp

26,

Ha

CHHMKOB

30H.IliHpOBalIIHU

3eM-

C :HCnOJIb30BaHHeM

qac-

CHHMKOB.

TeXHOJI01'HH

1980,

3 .

MHorocneKTpaJlb-

Carl Zeiss Jena,

MSP-4

npHMeHeHlIH

MH01'O-

MHorocnCKTpaJlbHbIX

JlH.

C03JlaHHe

0630p,

1 Ta6.,

npH

Ba :a HeJlOCTaTKa.

syntéz

C HCnOJlb30BaHHeM

MSP-4

npHMeHHeMbIX

HbIH

535.81:528.8
ŠiMA, ].
Tvorba barevných

CHHTe30B

npoeKropa

C03JlaHHll

ero

JlOCTOHHCT-

IJ;BCT'HbIX CHHTe-

npaKTHKe.

projektoru
347.235.11:65.011.42

MSP-4

Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980, Č. 9,
s. 219-223, 4 obr., 1 tab., lit. 3
Teoretické
základy
multispektrálních
sn_mků využívaných
v dálkovém
průzkumu
Země.
Tvorba
barevných
syntéz
z dílčích
multispektrálních
sn;mků.
Multispektrálni
projektor MSP-4 Car I zeiss Jena, jeho předno'sti
,a nevýhody.
Technologie
tvorby barevných
syntéz v prakťckém
použití.

IIETPOBMq,

M.

PaqHOHaJlH3aqHll
60TKH

B ODJlaCTH aBTOMaTHaHpoBaHHoŘ

nHCbMeHH01'O

JleJla

yqeTa

06pa-

HeJlBHlKHMoCTeŘ

(YH)

B BeJlOMCTBe CYfK
feoJle3HqeCKHií:
Cl'p.

H

223-226,

XapaKTepHCTHKH
1'0

347.235.11:65.011.42

qeCTBa

.ueJIa.

OITHCaHHe

1980,

YH

Ha

Tesla.

8BM

nOBbIIIIeHHe

OnHcaHHe

KoppeKqHH

Ka-

a.p.peKTHBHOCTH

06-

MOJlH<pHqHpOBaHHOll:

Ji

JleJla.

06pa60TKH

ITOBbIIIIeHHe

3anHC:H

npoBe~H,

BXOJI.!IbIX JlaHHbIX

KBaJlHcpHI:tHp0'BaHHbIH

YH

a.p.pCKT

peIIIeHHH.

528.4:69
XOHAJIOBA,
'OnbIT

528.4:69
HONALOVA, H.
]ÍLEK, J.
Zkušenosti
z geodetického
zabezpečování
výstavby
v Západočeském
kraji
Geodetický
a kartognafický
obzor, 26, 1980, Č. 9,
s. 227-229
Popis postupu
geodetického
zabezpečení
výstavby
na jednom z velkých
sídltšť
Západ<Jčeského
kraje.
závěry se týkají
podrobnosti,
které
nejsou
vymezeny
předpisy.

aBTOMaTH3HpOBlUmOll:

06HOBJleHH:H

26,

H JlOOOJIHeIHlHll: II1po1'paMHo-

JlJlH

II{ napaJlJIeJlbHoe

pa60TKH

npR

JleJla

063op,

10

H3MeHeHHll:

060pYJloBaHHH

nHCbMeHHo1'O

PETROVIČ, M.
Racionalizácia
v oblasti
automatizovaného
spracovania
pí~
somnébo operátoru
EN v rezorte SUGK
Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980, Č. 9,
s. 223-·226, lit. 10
Charakteristika
úprav
,a doplnkov
programového
vybavenia
pre
automHtizované
sprar.ovanie
písomného operátu
EN počítačom
Tesla.
Skvalitnenie
pri súčasnom
zefektivneni spracovania
operátoru.
popis modJfikovanej
kontroly, opravy
oU
zápisu
vstupných
údajov
!';N pri obn~ve
operátu. Kvalifikovaný
efekt riešenia.

KapTorpa.pUqecKHH

JlHT.

f.

neqeHHll

9,

Cl'p.

B npoqecce

1'eOJleaHqeCK01'O

B 3anUJlHOqeIIIcKoŘ

06ec-

06J1aCTH

Kapro1'pa.p:HqecKHH

06aop,

26,

1'eOJle3H'lecKo1'o

06ecnC'leHHll

1980,

227-229

OnHCaHHe
TeJlbCTBa

H

fr.

fIMJIEK,

CTpOHTeJlbCTBa

feoJle3H'lecKHll:

No

-

npH06pereHHbIŘ

nOpHJlKa

:B OJlHOM :Ha 60JlbIIIHX

HOqeIIICKOll:

06J1aCTH.

KOl'OpbIe

~TaHaBJIHBaIOTCH

He

CTpOH-

lKHJlbIX pall:OIHOB B 3anaJl-

BbIBOJlbI

KacaIOTcH

IIDJlp06HOCTell:,

B UHCTpyKI!'HJIX.

536.55

536.55
VITAsEK, J.
Zařízení
pro měření
teplot
v přízemních
vrstvách
Geodetický
a kartogr,afický
obzor,
26, 1980, Č. 9,
s. 229-232, 4 obr., Itt. 5
Popis 'apar,atury,
která umožňuje
měřit odporovými
teplotními ČIdly Pt 100 rozložem
teplotních
vrstev v mikroklimatu. Aparaturu
je možno využít při měření
na základně
i v terénu.

BMT ACEK,

H:.

AnnapaTypa

JlJlll

H3MepeHHll

TeMnepaTypld

:B npH3eMHIdx

CJlOllX
feoJle3HqeCKHll:

No

9,

crp.

OnHcaHHe
HbIMH
Pt

100

H

KapT01'pa.pHQecKHll:

229-232,
annapaTypbI

TeMnepaTypHbIMH
pacnpeJleJleRHe

KJIHMaTe.

AnnapaTYPY

HHHX Ha

aTaJlOHHOM

4 ~lHC., JIHT.

0630p,

n03BOJlHIOw;ell:

H3MepJITb

'lYBCTBHTeJlbHbIMH
TeMnepaTypHbIX

H

1980,

npH

peocraT-

9JIeMeHTaMH

CJIOeB :B MHKpo-

MOlKHO npHMeHHTb
nOJIHTOHe

26,

5

npH

nOJleBbIX

:H3MepeH3Mepe-

HHHX.
551.244:627.8
MAPqAK,

IT.

Ha6J1IOJleHHll
~pMaqHH

aa

feoJle3H'leCKHll:

No

9,

Cl'p.

H

KapTo1'pa.pHqecKHll:

B 06JIaCTH

8

3a

nJIOTHHbI

JleHHH 3a BJlHHHHeM

y

JlpY1'Hx

OpJlHK

063op,
JIHT.

:na

Jle-

OpaBa

HanOJIHeHHll

26,

1980,

15
:BpeMelHH

aeMHoll:

B qCCp

PeKOMeHJlyeTcll

nJlOTHH.

nJlOTHH

HaCTOHw;ero

ITpHMeHeHHe

OCaJlKH lIJIOTHH

3eMHOll: KopbI.

1 Ta6.,

JlO

Jle.popM~HHMH

B A.ppHKe.

H3MepeHHll:

pHC.,

nOJlyqeHHbIe

Ha6J1IOJleHH:H

HanOJlHeHHll

nOBepXHOCTH

213-219,

Pe3YJlbTaTbI

3aM6e3H

BJlHllHHeM

aeMHoŘ

np:H

nOBepXHOCTH

:H Kap:H6a
JIOKaJlbHbIX
H OpJrHK

Ha

peKe

CCTeŘ

JlJlll

,uJlll Ha6J1IO-

nJlOTHH Ha Jl~pMa.qH:H

npHMeHHTb

pe3y,JlbTaTbI

H

551.244:627.8
MARČAK, P.
tiberwachung
der Auswirkungl'n
der Tallsperrenflillung
aul
Deformalionen
der ErdoberfHiche
Geodetický
a kartografický
obror,
26, 1980, Nr. 9, Seite
213--219, 8 Abb., 1 Tab., Lit 15
Bisherige
Ergebnisse
der
Auswirkungen
der Erdoberfl1ichedeformationen
auf der Tallspeorren
Orlik in ČSSR und
Kariba ,auf dem Fluss Zambezi in Afrika. Ausniitzung
dH
Lokalnetzen,
die fiir Setzungsmessungen
der
r.allsperren
orava und Orlík vorgesehen
wurden,
zur Oberwachung
der
Auswirkungen
der
Tallsperrenfiillung
aul
Erdoberfl1ichedeformadonen.
Empfehlungen
zur Ausniitzung
der Ergebnisse
auch fiir andere
Tallsperren.

GEODETICKÝ

535.81:528.8
Š\MA, J.
Seha[fen
der Farbensynthesen
miUels MultispektralprDjektor MSP-4
Geodetický
a kartogr,aficky'
obzor,
26, J980, Nr. 9, Seite
219-223, 4 Abb., 1 Tab_, Lit. 3
Teoretische
Grundl,age
der
1\l1snutzung der MultispektralHufl1ahmen, die zur Fernerkundung
der Erde aufgenommen
wurden. Scha[fen
der Farbensynthesen
aus der Teilmultispeklralaunahmen.
Mu1tispektralprojektor
MSP-4 van Oarl
Zeiss Jena, seine Vor- und Nachteile.
TecHnologie
der Farbensynthesen
in der Praxis.
347.235.11:65.011.42
PETROVIČ, M.
Rationalisierung
im AbschlliU der automatisierten
tung des Schriftwerkes
der Liegensehaftsevidenz
des

Bearbeiim Ressort

SÚGK

Geodetický
a kartografický
ob:wr,
26, J980, Nr. 9, Seite
223-226, Lit. 10
Charakteristik
der Regelung
und der Ergallzung
der Programm,ausrustung
flir
automatisielrte
Bearbeitung
des
Schriftwerkes
der
LE mittels
der
Hechellanlage
Tesla.
Qualitatssteigerung
mil
gleichzeitiger
Effehtivitatssteigerung bei der Bearbeitung
des Schriftwerkes.
Beschre:bung
der modifizierten
KontroHe,
der Verbesserung
und Eintr,agung der Eingabed,aten
der LE bei der WiederhersteUung
der Schriftwerkes.
Der kvalifizie,rte
Ltisungseffekt.
528.4:69
HONALOVÁ, H. - J\LEK, J.
Erfahrungen
von geod1itfschen
S!cherherstellung
des Aufbaues im Westbiibmlsehen
Kreis
Geodetický
a kartografický
obzor, 26, 198U, Nr. 9, Seite
227-229
Beschreibung
des Verfahrens
der geodatischen
Aufbausi
cherherstellung
auf einer grossen
Wohnsiedlung
im westbtimischen
Kreis. Schlussfolgerungen
uber Einzelhe:ten
die
in technischen
Vorschriften
nicht bestimmt
sind.
536.55
VITASEK, J,
Die Vorrlchtung
fUr Temperaturmessungen
ln bodennahen
Sehiehten
Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980, Nr. 9, Seite
229-232. 4 Abb., Lit. 5
Bechreibung
der Apparatur,
die die Messung
der Temperaturschichtenanordnung
in Mikroklima
ermtiglicht.
Die
Apparatur
ist bei der Messung
auf der Basis und auch
im Gelandeausnutzbar.
551.244:627.8
MARCÁK, P,

OBZOR

528.4:69
HONALovA, H. - )ÍLEK, J.
Experlence
from Geodetic Assurance
of Cunstructlon
in the
District of Western Bohemia
Geodetický
a kartografický
obzor, 26, 1980, No. 9,
pp. 227-229
Geodetic
assurance
of a housing
constrnction
in Dne nf
large
living
eslates
in the District
of \Vestern
Bohemia.
Conclusions
deal with details not involved
in instructions.
536.55
VITÁSEK, J.
Deviee for Measurement
of Temperalure
in Ground Layers
Geodetický
a k,artogrMický
obzor,
26, 1geo, No. 9,
PP. 229-232, 4 fig., 5 ref.
Description
of a device for measuring
the distribution
of
temperature
layers in microclimate
by mcans of the Pt 100
resist,ant
temperature
sensors.
There
is a p'ossibility
of
utilizmg
the device in both basi,,; and field measurements.

551.244:627.8
MARČAK, P.
Conlríile
de l'inf1uence
du remplissage
des barrages
sur
la déformatlon
de la usrface
lerrestre
Geodetický
a loartografický
obzor,
26, 1980, No. 9,
pages 213-219, 8 illustralions,
1 planche,
15 bibIiograplIies
Résultats
acquis jusqu'ií
présent
p,ar c~ntróles
des déformations
de l,a surface
terrestre
effectués
sur les barrage,
Orlík en Tchécoslovaquie
et K,arilYa sur le fleuve
Zambézi en Afrique.
Exploiiation
des réseaux
locaux pour
levé de l'affaissemenl
des bar'mges
Orava et Orlí k pour
le controle
de l'influence
du remplissage
des barr,ages
sur les déformations
de l'éC{]rce
terrestre.
Conseils
recommandés
pour l'exploilation
des résultilts
émanant
d'autres barrages.

535.81:528.8
ŠIMA, J.
Créatlon' de syntheses
chromallques
sur projecteur
multlspectral
J\lSP-4
Geodetický
a kartogr,afický
obzor,
26, 1980, No. 9,
p.ages 219-223, 4 illustratlons.
1 planche,
3 blbliogr,aphies
Fondements
théoriques
des photographies
mulrispectrales
employées
dans
l'exploration
télémétrique
de la Terre.
CréaLon
de synthěses
chromallques
des
photographies
multispectl'ales
parlleHes.
Le projecteur
multispectr.al
MSP-4 carl
Zeiss Jena,
ses avantages
8t désav;antages.
Technologie
de la création
de synthěses
chr'Jmaliques
dans
l'ut,lisaUon
pratique.
347.235.11:65.011.42

InvesUgatfng
the Influenee
of FllIlng the Dllm Reservoirs
on the Deformatlons
of the Earth's
Surface
Geodetický
a k,artogr,afický
obzor,
26, 1980, No. 9,
PP. 213-219,
8 fig., 1 t,ab., 15 r9f.
Hitherto
results
of investigating
the deformations
of thc
E,artll's
sllrface
in the ,areas
of Orlík and Kariba
(the
Zambezi
river,
Africa)
dams. The use of local networks
for measuring
the subsidence
of Orava and Orlik dam"
and for investigating
the influence
of fiHing
the dam
reservoirs
on deformations
nf the EBrth's crust. It is recommended
to rake use oOÍ results
also on other
dams.
535.81:528.8
ŠíMA,

A KARTOGRAFICKÝ

PETROVIČ, M.
Rationallsalion
dans la branehe
du traitement
automatlsé
des opérations
cadastrales
dans le ressort
du Bureau slovaque de Géodésie
et Cartographie
Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980, No. 9,
pages 223-226, 10 bibloographies
caractéristique
des
modifications
8t
compléments
de
l'équipement
de progr-ammation
pour trailement
des opé"
rations
cadastrales
sur
ordinateur
Tesla.
Amélioration
de la qualité
tout en agrandissanl
l'efficacilé
du naitemE1ut. Description
du contr61e
modifié
des corrections
8t
de l'enregistrement
des inrormations
oadastrales
d'entrée
lors du l'enouvellement
de l'opé'riltion.
Eľfectif qualité
de
la solution.

J.

Formation
of Coloured
Syntheses
on tltc
MSP-4 MuIUspectral
Projeetor
Geodetický
a kartogcafický
obzor,
26, 1980, No. 9,
pp. 219-223, 4 fig., 1 tab., 3 ref.
Theoretical
found,aUons
of multispectral
pholographs
used
in the remote
sensing
of the E,arth. The form.ation of coloured
syntheses
from partial
multispectral
photographs.
The MSP-4 Car 1 Zeiss
Jena multispectral
projector,
ils
merils
and disadvantagBs.
The technology
of forrnating
the coloured
syntheses
in a practiDal
use,
347.235.11 :65.011.42
PETROVIČ, M.
RatlonaIization
of the Real Eslate Reglster
Automatle
Proeesslng
in the Braneh
of SÚGK
Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980, No. 9,
pp. ;;23-228, 1U ref.

Data

CharacterisUcs
of modifications
and supplements
of software
for the real
estate
register
Hutomateď
data
processing
on the TESLA computbr.
Improvements
in quality
with simultaneous
raising
the: efficiency
of datla processing.
Description
of ,a modified
oontrol,
correclion,
and
record
of input data of the real estate
register
wilh a
renewal
of works. The effect of solulion
IS evaluated.

528.4:69
HONALOVÁ, H. - JíLEK, J.
Expérience
émananl
de la
construclions
eapUales
dan.

réaJisalion
la réglon

géodésiques
de la Boheme

des
de

POU8';!

Geodetický
a k,arlogr.afický
obzor, 26, 1930, No. 9,
page5 227-229
Description
des procédés
gé()désiques
p'our
l'édifioation
d'une
grande
cité d'ha.bitation
de la région.
Les conclusions touchent
les détails,
qlli ne sont p,as limilés
p,ar
les rěglements.
536.55
VITASEK. J.
D1sposltlf pour mesurage
des lempératures
dans les couehes pres du sol
Geodetický
a k,artogr,afický
obzor,
26, 1980, No. 9,
pages
229-232,
4 i\lustrations,
5 bibliographies
Description
de l',appareiUage,
permettant
le mesurage
de
la rép,artilion
dBS couches
d" la tempér.alure
dans
le
microclimat
par éléments
de détection
ií résistance
Pt 100.
II est possible
d'employer
l'appareillage
également
pour
mesurages
effectués
sur lYase ainsi
que sur terr,ain.
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Sledovanie vplyvu naplnenia
priehradných nádrží na deformácie
zemského povrchu

Doc. Ing. Peter Marěák, csc.,
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

K technogénnym faktorom, ktoré nesporne ovplyvňujú prirodzené prostredie, vrátane prirodzeného chodu
recentných pohybov zemskej k6ry a možu za určitých
podmienok vyvolať zvýšenie seizmickej aktivity (indukované zemetrasenia) s oživením tektonických
zlomov, patria velké priehradné nádrže. Za účelom sledovania deformácií (poklesov) zemského povrchu vyvolaných ich naplnením (zaťažením vodnou hmotou)
budujú sa v ich okolí lokálne výškové siete, ktoré sa
pred a po naplnení nádrže zanivelujú. Získané kvantitatívne charakteristiky vyvolaných pohybov sú spolu
s údaj mi o dosahu poklesovej zóny doležité z hradiska
výskumu recentných pohybov zemskej kory i z hladiska výskumu mechanizmu indukovaných zemetrasení a ich prognózy. Preto sa v I03lednom čase venuje
v literatúre týmto otázkam stále vačšia pozornosť
[3,4,5,9,
10, 11].
Vplyv naplnenia priehradných nádrží na deformácie
zemského povrchu možno sledovať, hoci len v značne
obmedzenej miere, aj pomocou vhodne vybudovaných
lokálnych výškových sietí, ktoré slúžia na meranie
tzv. absolútnych zvislých posunov (sadania) priehrad.
Táto možnosť sa len ojedinele využíva a tiež v literatúre sa jej venuje nedostatočná pozornosť.
V predloženej práci najprv porovnáme vyvolané
(technogénne) deformácie zemského povrchu pri priehradných nádržiach Orlíku a Karibe, aby sme mohli
ukázať ako rozdiely v poklesoch mOžu sposobiť odlišné
podmienky. Potom sa budeme zapodievať možnosťou
využitia lokálnych sietí (na meranie sadania priehrad)
pri sledovaní vplyvu naplnenia priehradných nádrží
na deformácie zemského povrchu. Využijeme pritom
výsledky z dvoch našich doležitých priehrad Oravy
a Orlika.
Výsledky a skúsenosti z meraní na priehradách, či
už ide o sledovanie vplyvu naplnenia nádrže na súčasnú
dynamiku zemskej kory alebo o meranie sadania najbližšieho okolia vodnej stavby m6žu byť užitočné pri
navrhovaní, stavbe a prevádzke nových vodných diel.
V súčasnosti je to u nás aktuálne najmii pre sústavu
dunajských vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, a to
o to viac, že uvedená sústava sa buduje v seizmicky
najaktívnejšej oblasti ČSSR.
2. Sledovanie deformácii zemskej Mry
zat'aženfm vodnou hmotou

vyvolaných

V ČSSR bol vplyv naplnenia priehradnej nádrže na
priebeh deformácií zemskej kory doteraz sledovaný
jedine na najdoležitejšom stupni vltavskej kaskády,

na priehrade Orlík [7, 14, 15], vybudovanej na rieke
Vltave v r. 1954-1961. Geologickú stavbu územia
tvoria staré kryštalické horniny Českého masívu.
Objem priehradnej nádrže je 704 mil. m3 a max. výška
vodného stípca 75 m. Napúšťanie nádrže začalo v sept.
1960 a v júni 1962 dosiahla hladina takmer max.
kótu [6].
Na 6 profiloch prebiehajúcich približne kolmo na
pozdížnu os priehradnej nádrže vykonali pred naplnením v r. 1957 a 1960 a po naplnení nádrže v r. 1966
nivelačné meranie. Dížky jednotlivých profilov sa pohybujú od 7 do 13 km. Namerané priehyby sú nepatrné. Kolíšu okolo 6 mm [7, 14, 15]. Viičší pokles koncového bodu profilu Č. 6 možno vysvetliť sadaním mostného piliera, v ktorom je stabilizovaná nivelačná značka. Hranice konfidenčného intervalu sa pohybujú od
2,1 mm (pre dížku profilu L = 5 km) do 3,4 mm (pre
L = 13 km) [14].
,Ako ukazuje analýza výsledkov, končí poklesová
zóna pri niektorých profiloch, najma č. 6,5 a 3 vo
vzdialenosti 1,5-3,5 km od nádrže. Naproti tomu pri
profiloch č. 4 a 1, kde je vačšia výška vzdutia je jej
dosah takmer dvojnásobný, čo nasvedčuje tomu, že
existuje súvislosť medzi výškou vzdutia a dosahom
poklesovej zóny. Celkove možno konštatovať, že poklesová zóna zasahuje úzky pás územia (radové prvé
kilometre) okolo nádrže. Jeho šírka je ovplyvnená
výškou vzdutia.
Merania na zahraničných priehradách sú opísané
v literatúre [napr. 2, 3,10,11,12]. Medzi najznámejšie
patria merania na priehrade Boulder na rieke Colorado
v USA dokončenej v r. 1936, kde boli prvýkrát zistellé
vyvolané (indukované) zemetrasenia [2], ďalej na
priehrade Koyna [11] v Indii a na priehrade Kariba
na rieke Zambezí na hranici medzi Rodéziou (teraz
Zimbabwe) a Zambiou [3, 4, 12]. Zastavme sa teraz
krátko pri výsledkoch z poslednej z nich.
Betónovú
priehradu
Kariba vybudovali
v r.
1956-1959.
Naplnením priehradnej
nádrže v r.
1959-1963 vzniklo jedno z najvačších umelých jazier
na svete. Jeho objem je 160 miliárd m3. Hrádza je
vysoká 128 m a h1bka jazera sa pohybuje od 120 m
v blízkosti hrádze do 70 m vo vzdialenosti 75 km od
hrádze. Na zistenie očakávaných deformácií zemského
povrchu, vyvolaných ti ažou tak velkého množstva
vod, zanivelova1i v r. 1957 (pred začiatkom plnenia
nádrže) pomerne rozsiahlu lokálnu výškovu sieť. Jej
náčrt je v [3 a 12]. V r. 1968 vykonali opakovanú
niveláciu, avšak len na linii Kariba (nivelačný bod
v mieste najvačšieho zaťaženia) - Makuti, celková
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hybe zemského povrchu v bezprostrednej blízkosti
hrádze. Ako príklady sme vybrali dve z našich verkých
vodných diel: betónové gravitačné priehrady Oravu
a Orlík s rozdielnymi prirodzenými i umelými podmienkami.

Oravská priehrada je vybudovaná v sútoku Bielej
a Čiernej Oravy v oblasti karpatského flyša. Dokončená a do prevádzky bola uvedená r.1953. Objem nádrže
je 360 mil. m3 a výška vodného stípca asi 30 m. S napušťaním nádrže sa začalo v júni 1953 a v aug. 1954
dosiahla hladina v nádrži takmer max. kótu.
•

NAME"ANt

o Vy!'OtITANt

HODNO"
HOONOTY

Obr. 1. Priehrada Kariba - porovnanie vypDčítaných
a nameraných zvislých posunov výškových bodov nivelačnej linie Makuti-Kariba

dížka ktorej je 60 km. Z obr. 1 vidno, že za obdobie
1957-1968 nameraný i vypočítaný pokles bodu v Karibe je 12,7 cm. Dosiahla sa vermi dobrá zhoda. Autori
výpočtu [3, 4] ju však považujú za náhodnú. Vačší
význam pripisujú priemernej hodnote rozdielu nameraných a vypočítaných priehybov, ktorá činí iba
-2,4 mm ±1,7 mm. Na základe dosiahnutej zhody
usudzujú, že aj ostatné výsledky výpočtov (obr. 2)
by mali zodpovedať skutočnosti. Potom najvačší
vyvolaný priehyb 23,5 cm spadá do miesta najvačšej
híbky nádrže a poklesová zóna siaha do vzdialenosti
70-100 km od nádrže. podra výpočtu vyvolaný pohyb
zasiahol celú hrúbku zemskej kóry. Vytvorenie nádrže
malo za následok obnovenie aktivity niektorých
existujúcich zlomov, ktoré vznikli v zložitej tektonickej histórii a indukované zemetrasenia. Slabá, ale
stála seizmická aktivita začala zhruba po polročnom
období plnenia nádrže v júni 1959. Počas trojročného
plnenia zaznamenali vyše 2000 otrasov. Najvačšia
zemetrasná aktivita spadá do obdobia jún-sept. 1963.
V dňoch 23.-25. 9. 1963 zaregistrovali 4 zemetrasenia
s magnitudom M > 5 a ďalších 7 zemetrasení s M > 4
[3, 4, 12].
Každá z týchto priehrad (Orlík, Kariba) sa nachádza
v iných prirodzených a umelých podmienkach (odlišné
geologické a hydrogeologické podmienky, iný objem
nádrže i výška vzdutia hladiny), čo sa vermi zreterne
prejavilo na verkosti vyvolaných deformácií a pochopiterne aj na rozsahu a dosahu poklesovej zóny priehrady.
3. Urěovanie deformácií zemského povrchu pomocou
sieti na sledovanie sadania priehrad
V úvode sme poznamenali, že na sledovanie deformácií
zemského povrchu vyvolaných zaťažením nadržanou
vodou sa lokálne siete na meranie sadania priehrad
využívajú len ojedinele. V ďalšom ukážeme, že aj
pomocou nich sa dajú získať zaujímavé údaje o prie-

Lokálna výšková sieť pevných bodov na meranie
sadania tejto priehrady (obr. 4) je aj z dnešného hradiska rozvrhnutá vermi účelne. Jednotlivé body sús výnimkou bodu F17 vybudované na vzdušnej
strane hrádze na obidvoch stranách rieky Oravy. To
nám umožnilo znázorniť sadnutie podloži a priehrady
a prirahlého územia za obdobie júl 1953 - máj 1955,
t. j. za obdobie naplnenia nádrže a takmer ročnej prevádzky nielen v pozdížnom zvislom reze (obr. 3), ale aj
vo forme mapky poklesov (obr. 4) [1]. Táto sieť sa
osvedčila aj neskór pri prvom overovaní nového riešenia otázky referenčného výškového systému a slúži
svojmu účelu dodnes.
Z hradiska problému, ktorým sa zapodievame v tomto článku možno namietnuť, že nedostatkom tejto siete
je, že pre malú odrahlosť pevných bodov od hrádze
(max. vzdialenosť je 0,5 km) nedali sa zaregistrovať
celkové hodnoty priehybu zemského povrchu, vyvolaného naplnením nádrže ani dosah poklesovej zóny.
Námietka je oprávnená. Avšak tieto úlohy v čase
návrhu a budovania siete neboli požadované, preto
ani projekt siete s nimi nerátal. Sieť, použité nivelačné
prístroje i metodika prác sú podrobnejšie opísané
v [1, 13]. Presnosť odhadnutých zvislých posunov
výškových bodov je vysoká. Charakterizuje ju empirická stredná kvadratická odchýlka m::;: 0,30 mm
[81,ktorá poskytuje dostatočne sporahlivý odhad presnosti merania. Avšak presnosť poklesov územia znázornených na obr. 3 a 4 je nižšia pre vplyvy, ktoré sa
uplatnili pri konštrukcií grafov.
Z obr. 3 vidno, že v uvedenom období poklesávanie
zemského povrchu plynule rastie od najvzdialenejšieho
bodu F 9 po hranicu, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti
asi 130 m od návodnej strany priehradného múra.
Za ňou sa prejavil vplyv tiaže priehradného telesa,
ktorý vyvolal prudké zvačšenie poklesu. Toto lokálne
sadnutie je na obr. 3 vyznačené šrafovaním. Za uvedené obdobie priehradný blok č. 10 poklesol9 mm a predblok dokonca 12,5 mm. Keď pripustíme, že pozvorný
priehyb územia vyvolaný tiažou nadržanej vody plynule pokračoval aj za spomenutou hranic ou (pozri
čiarkovanú čiaru na obr. 3), móžeme pre oblasť hrádze
odhadnúť jeho verkosť hodnotou 3 mm. Najvačší
priehyb nastal pravdepodobne v nádrži v blízkosti
hrádze, v mieste maximálneho namáhania podložia.
Tomu neodporuje ani priebeh izolínií na obr. 4. Tento
obrázok tiež ukazuje, že sadanie podložia hrádze sa
smerom od jej stredu ku krídlam pomerne rýchlo
zmenšuje, čo zodpovedá predpokladom projektu.
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Obr. 2. Grafické znázornenie elastických priehybov zemskej k6ry v oblasti priehradnej nádrže Kariba
vypočítaných na počítači pre body vyznačené na obrázku a hlbku 3 km. Hodnoty priehybov sú udané v cm a na
potrchu sú o niečo vačšie

Na meranie sadania vybudovali na vzdušnej strane
priehrady Orlík veTmi kvalitnú výškovú sieť, ktorá
pozostáva z 16 pevných bodov F1 - F16. rch rozmiestnenie ukazuje obr. 5. Dížka nivelačného ťahu
F1 - F15 je 4,08 km a priamá vzdialenosť koncových
bodov F1, F2, F3 od hrádze sa pohybuje okolo 2,3 km.
Z původnej siete sa do r. 1964 nezachoval jeden (F12)
a do r. 1972 ďalšie dva body (F!> F13). Z celkového
počtu bolo 11 skalných a 5 nastenných stabilizácií
(F4, F5, F6, F7 a F10) v budovách a iných stavebných
objektoch.
V období 1957-1972 zmerali uvedenú sieť 10 krát
metódou veTmipresnej nivelácie s prístrojom Wild N 3
č. 52 709 a Wildovými invarovými nivelačnými latami. Prvé tri merania vykonali pred začiatkom plnenia

nádrže, ďalšie tri počas jej plnenia a posledné štyri po
naplnení na maximálnu kótu. Presnosť zvislých posunov pevných bodov možno charakterizovať empirickou
štandardnou odchýlkou m :::;;:
0,50 mm [8].
Do r. 1962 sa preukázateTný vplyv plnenia nádrže na
deformácie zemského povrchu na vzdušnej strane p,riehrady prakticky neprejavil, hoci pri poklesoch bodov
Fs, Fg, ktoré sú najbližšie k priehrade (porovnaj tiež
sadanie bodu K na obr. 8 b) ho nemůžeme jednoznačne
vylúčiť. Naproti tomu sadanie bodov F7 a F10 má
zjavne lokálny charakter.
Analýza výsledkov nasledujúcich troch meraní z r.
1964, 1967 a 1972 ukazuje, že územie polygónuod
r. 1962 nerovnomerne klesá (nakláňa sa). Pokles narásta od bodu F1 smerom k priehrade. V úseku polygónu Fg - Fu sa jeho rast zmierňuje alebo zastavuje,
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čo možno vysvetliť zmenou smeru polygónu. Výsledky
týchto meraní sú graficky spracované na obr. 6, 7
a 8.
Obr. 6 znázorňuje priebeh nameraných zvislých
posunov (empirické polygóny - čiarkované a bodkočiarkované čiary) vzhradom na bod Fl' resp. F2 (meranie z 1'.1972) a priebeh regresných priamok (plné čiary),
ktoré predstavujú referenčné výškové systémyl) pre
príslušné merania. Pre pomerne malý počet bodov je
závislosť medzi zvislými zmew mi polohy pevných
bodov a dížkou nivelačného ť[Lhu opísaná len jednou
regresnou priamkou pre celý polygón. Každá regresná
priamka predstavuje súčasne generaJizované deformácie územia polygónu. Odchýlky príslušných empirických hodnot od regresných priamok sú produktom
lokálnych pohybov pevných bodov [Lchýb merania.
Aby sme získali jasnejší obraz o náklone územia
polygónu znázornili sme hodnoty generalizovaných
deformácií na obr. 7 a ich časový priebeh pre vybraných šesť bodov na obr. 8 a. Číselné hodnoty náklonu
zemského povrchu s odhadom presnosti sú zostavené
v tab. l.
Výsledky meraní v lokálnej sieti pevných bodov
priehrady Orlík potvrdzujú, že naplnenie priehradnej
nádrže vyvolalo nerovnomerné klesanie (náklon) územia na vzdušnej strane hrádze. Najvačšia hodnota ročného prírastku náklonu bola zaznamenaná v období
1964-1967,teda
v treťomaž piatom roku max. zaťaženia dna nádrže vodnou hmotou. Uvedené výsledky
neumožňujú dať odpoveď na otázku, či bol zachytený
celý dosah poklesovej zóny. podra obr. 6 a 7 sa zdá
pravdepodobným, že poklesová zóna nekončí na koncovom bode polygónu Fl> ale zasahuje ešte ďalej.

1) VzhIadom na ne sú odhadnuté zvislé posuny pozorovaných bodov v štólni priehrady (obr. 8 b). Z obr. 8 b
vidno, že hrubá konsolidácia podložia nastala v r. 1962
a že prírastok sadania od r. 1967 je v medziach presnosti meraniai Lokálne sadanie vyvolané tiažou priehradového telesa možno preto považovať za ukončené.

Predložená stručná analýza deformácií zemského povrchu vyvolaných naplnením priehradnej
nádrže
Orlík ukazuje, že poklesová zóna zasiahla len úzky
pás územia okolo nádrže (radové prvé kilometre) a že
jeho šírku ovplyvňuje výška hladiny. Na veIkosti
priehybov sa však jej vplyv neprejavil. Keď porovnáme výsledky z priehrad Orlík a Kariba, zistíme vý-

Obr. 4. Oravská priehrada - mapka poklesov podložia
hrádze a prilahlého územia za obdobie júl 1953 - máj
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Obr. 7. Grafické znázornenie generalizovaných zvislých
posunov územia na vzdušnej strane priehrady Orlí k

znamné rozdiely nielen pokiar ide o hodnotu max.
poklesov (max. nameraný pokles z Orlíka činí zhruba
1/20 poklesu z Kariby), ale aj o dosah poklesovej zóny.
Potvrdilo sa, že na základe porovnania vypočítaných
a nameraných deformácií možno získať cenné poznatky
pre teóriu aj prax. Tieto zistenia mažu byť využité
najma:
- pri navrhovaní sietí na sledovanie deformácií zemského povrchu vyvolaných tiažou nadržanej vody,
- pri vyhodnocovaní recentných tektonických pohybov zemskej kary (odhad hranice pásma technogénnych pohybov) a
- pri návrhu výškových sietí pevných bodov na meranie sadania priehrad.
Spracovaním výsledkov opakovaných nivelačných
meraní v sieťach pevných bodov na meranie sadania
priehrad Oravy a Orlíka sme získali niektoré zaujímavé
poznatky aj z aspektu technogénnych pohybov zemského povrchu:
1. V oblasti vyvolaných poklesov za obdobie plnenia
nádrže Oravskej priehrady sa podarilo zrete1'ne
vymedziť oblasť lokálneho sadnutia (obr. 3) stlačiterného podloži a vplyvom tiaže priehradného telesa,
ktorá na vzdušnej strane hrádze zasahuje do nepatrnej vzdialenosti asi 100 m.
2. Naplnenie nádrže Orlíckej priehrady vyvolalo nerovnomerné poklesávanie (náklon) zemského povrchu v oblasti nivelačného polygónu (obr. 7). Najvačšia hodnota ročného prírastku náklonu bola
zaznamenaná v období 1964-1967, v ktreťom až
piatom roku max. zaťaženia dna nádrže.
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Obr. 8. Priehrada Orlí k
a) časový priebeh generalizovaných poklesov vybraných
pevných bodov
b) časový priebeh sadania pozo1"Ovaných bodov v štólni
priehrady

Autor si dovoruje vysloviť názor, že by bolo na
prospech veci, keby sa pri meraní sadania našich budo-,
vaných vysokých priehrad systematickejšie sledoval
vplyv naplnenia nádrží na súčasnú dynamiku zemského povrchu. V niektorých prípadoch by to vyžadovalo
rozšíriť nivelačné siete pevných bodov do dostatočnej
vzdialenosti od hrádze a potom ich pred a po naplnení
nádrže zmerať a výsledky spracovať.

Náklon
Rok merania
v"
1

1964
1967
1972

!

mm/km

Odhad presnosti
mp". =ovf'

2

-0,02
-0,08
-0,11

3

0,10
0,39
0,54

}

0,02
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VÚGTK-Středisko

M5P-4

Jednou z nejvíce rozšířených metod dálkového průzkumu Země je v současné době multispektrální (zonální)
fotografie z kosmických a letadlových nosičů. Její
podstatou je současné pořízení několika (zpravidla
4-6) originálních snímků téhož záběru (scény) na černobílé fotografické materiály, jejichž spektrální citlivost je vymezena pomocí filtrů do různých vzájemně
se nepřekrývajících pásem viditelné a blízké infračervené části spektra elektromagnetického záření (viz
obr. 1). Takto vzniklé soubory snímků se označují jako
multispektrální.
Při interpretaci snímků nebo obrazové analýze pro
různé účely dálkového průzkumu Země se často využívá konfrontace obsahu snímků téhož záb3ru, které
byly pořízeny v různých pásmech spektra, nejčastěji
v extrémních částech viditelného spektra a v blízkém
infračerveném pásmu. Velmi účinným postupem je
barevná
syntéza dílčích černobílých multispektrálních snímků, technicky snadno realizovatelná např.
na multispektrálním projektoru. Tato syntéza je založena na principu tří barevné fotografie a realizuje
se obvykle v nepravých barvách, více či méně odlišných od skutečnosti. K takovému postupu vede požadavek maximální názornosti a rozlišitelnosti studovaných objektů a jevů na snímcích zemského povrchu

Ing. Jiří Šíma. CSc .•
dálkového průzkumu Země
Praha

a připovrchových vrstev (atmosféry, vody, půdy
apod.). Barevnou syntézu multispektrálních snímků
lze vytvořit dočasně na matnici multispektrálního
projektoru, jestliže ztotožníme dílčí snímky (minimálně 2, maximálně 4), promítnuté s pětinásobným zvětšením, přes zvolené barevné a neutrální filtry tak, aby
jejich kontury byly v rejstříku (ztotožněny). Jednotlivé barvy lze při tomto postupu zkusmo kombinovat
k dosažení co nejvýraznějšího barevného efektu při
rozlišování studovaných objektů a jevů.
Potřeba studia barevných syntéz na jiných místech
a trvalé dokumentace vede zpravidla k nutnosti
registrace.
Nejvýhodnějším způsobem je v současné
době registrace na třívrstvých barevných fotografických materiálech (filmech nebo papírech). Všeobecně
se dává přednost filmu, neboť barevný kontrast zobrazení je na něm podstatně vyšší v důsledku jediného
průchodu světla při jeho pozorování; průhledná podložka usnadňuje fotometrická měření, dublování a rozklad obrazu řádkováním. Na trhu jsou snadněji dostupné jak pozitivní filmy negativně pracující, tak
filmové materiály inverzní.
O některých technologických aspektech tvorby barevných syntéz kosmických a leteckých multispektrálních fotografických snímků ve Středisku dálkového
průzkumu Země (SPDZ) ve VÚGTK pojednává následující článek.
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Tvorba barevných syntéz multispektrálních fotografických snímků ve SDPZ je založena na využití multispektrálního projektoru MSP-4 firmy Carl Zeiss Jcna
(obr. 2). Toto zařízení pracuje jako aditivní barcvný
zvětšovací přístroj s konstantním zvětšením (5 X),
aditivní barevná prohlížečka s možností volby až 7 barevných tónů pro maximálně 4 současně pozorované
multispektrální snímky téže scény o formátu až
70 X 90 mm a též jako kopírka pro barevné soukopie.
Zkušenosti z dvouletého provozu a výsledky speciálních měření poskytly následující charakteristiku předností a nevýhod multispektrálního projektoru MSP-4:
Přednosti
- minimální zkreslení optického zobrazovacího systému pokud nejsou zařazeny barevné nebo neutrální
filtry,

1980/220

zachování geometrických vlastností a rozlišovací
schopnosti dílčích multispektrálních snímků,
přesné a rychlé ztotožnění kontur dílčích multispektrálních snímků,
velký formát vytvořených barevných syntéz (až
35x 45 cm),
možnost jejich fotografické registrace na barevný
film nebo papír v měřítku 1 : 1,
vysoká intenzita osvětlení a možnost její jemné
regulace pomocí neutrálních filtrů a potenciometrů
v širokém rozsahu,
možnost časově odlehlého opakování expozice za
stejných podmínek osvětlení i barevné filtrace,
možnost ekonomicky výhodné fotografické registrace zmenšenin syntéz na svitkový film o šířce 60 mm
pomocí fotografického přístroje Pentacon six.
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Nevýhody
- značně vysoká cena vzhledem k tomu, že přístroj
neumožňuje dále provádět např. obrazovou analýzu
(vyhotovení hustotních řezů nebo barevné vydělení
určitých sledovaných objektů a jevů apod.) jako
jiná zařízení obdobné ceny založená na principu
televizního řetězce,
- osvětlení projekční roviny jednotlivými projektory
i současné osvětlení 2-4 projektory není zcela rovnoměrné; úbytek jasu dosahuje až 20 % vokrajových částech snímků a může způsobit barevné odchylky na okrajích barevných systéz; tento jev pak
znesnadňuje montáž sousedních snímků a znemožňuje kvantitativní interpretaci založenou na denzitometrickém principu,
- při zařazení barevných nebo neutrálních filtrů dochází k diferenciálním změnám měřítka, které nejsou jednotné v cclé projekční rovině a různí se
podle barev filtrů; výsledkem mohou být rovněž
barevné odchylky (zejména v rozích užitné plochy)
a menší vzájemné posuny kontur,
- úprava měřítka barevné syntézy je možná jen
v nepatrném rozsahu (±l %); nelze tedy jednoduše
vytvořit originál syntézy v obvykle užívaném za. okrouhleném dekadickém měřítku.
Přes uvedené nevýhody a další drobné nedostatky
představuje multispektrální projektor MSP-4 firmy
Carl Zeiss Jena významný a výkonný přístroj pro
analogové zpracování multispektrálních obrazových
dat, a to zejména v případech, kdy záleží na zachování
geometrických vlastností multispektrálních snímků.
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Pro výrobní účely se ve SDPZ používá v současné době
postup aditivní barevné fotografie, který vede k vyhotovení dvou druhů standardních barevných syntéz
tří černobílých multispektrálních snímků:
typ NAT - barevné odstíny vegetace jsou podobné
skutečnosti, abiotické prvky (nezelené)
jsou v odstínech purPllrové barvy,
typ F ALS - simulovaný infračervený barevný snímek s vegetací v odstínech červené
a abiotickými prvky v odstínech azurové
barvy.
.
Barevné syntézy se registrují na pozitivním, negativně pracujícím filmu nebo papíru podle schematu
znázorněného na obr. 3.
Popsaná technologie má následující vlastnosti:
Přednosti
- snadné zpracování a dostupnost barevného filmu
ORWO PC-7 a papíru Fomacolor PM-20,
- synMzy mají syté a dostatečně kontrastní barvy.
Nevýhody
- vytvoření barevně negativní syntézy na matnici
projektoru v komplementárních barvách neumožňuje posoudit výslednou podobu a účinnost pozitivu, zejména při požadavku barevného rozlišení
několika sledovaných prvků s příbuznou spektrální
odrazností,
- dostupný barevný papír Fomacolor PM-20 je určen
pro zvětšeniny z maskovaných barevných negativů;
. barevné filmy a papíry jsou různého původu a vlast-

BAREVNÝ

BAREVNĚ
NEGATIVNí

FALS
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POZITIVNí

fotografické
MSP-i ve SDPZ

BAREVNÝ

registrace

POZITIV

V ODPovíDAJíC

íCH

BARVÁCH

KOMBINACíCH

mátu nejsou snadno dostupné na trhu. Při UZlvam
standardních postupů doporučených výrobcem dochází při registraci barevných syntéz na multispektrálním projektoru M8P-4 k určitým barevným posunům
i degradaci barev vzhledem k tomu, že fotografický
materiál má jinou citlivost k některým barvám než
lidské oko. Opravy pro určitý druh materiálu lze však
experimentálně určit a dále standardně aplikovat, což
vede ve většině případů k výraznému zlepšení kvality
reprodukce.

ností, je proto nesnadné dosáhnout stejných barevných tónů na obou materiálech.
Ve stádiu úspěšných zkoušek je technologie registrace barevných syntéz na barevných inverzních materiálech, zejména na filmu Fomachrom D-20 československé výroby. Účelem tohoto postupu je umožnit zhodnocení výsledné účinnosti barevné syntézy již při
pozorování na matnici multispektrálního projektoru
M8P-4 a zajistit její registraci s minimálními barevnými odchylkami od pozorované skutečnosti. Použitý
postup lze vyjádřit pomocí schematu na obr. 4.
Určitou nevýhodou tohoto postupu je nutnost vyhotovení duplikátních pozitivů na filmu s vyšší strmostí
(G = 1,5 až 2,0), které může vést ke ztrátě některých
detailů polotónových snímků. Fotolaboratorní zpracování barevných inverzních filmů a papírů je také
časově náročnější a složitější; materiály velkého forTa!}. 1: Varianty

-

BAREVNĚ

barevných

Registrace na barevný inverzní materiál má zvláštní
význam při tvorbě speciálních barevných syntéz, např.
při současném použití 4 dílčích multispektrálních snímků, kombinování negativů a pozitivů apod. V takových případech je posouzení účinnosti syntézy v její
barevně negativní podobě téměř nemožné.

syntéz

multispektrálních

snímků vytvářených

na projp,ktoru

Použitý barevný fotografický materiál
Výchozi černobi1é
multispektrální snimky

Výsledek
fotografické registrace

I

I
Negativy

na filmu

Pozitivy s vyšŠÍm
kontrastem na fi]nm

kopie 35 X 40 cm
v komplementárních
barvách

pozitivni
film
ORWO
PC-7

I

inverzni
papír

I

film

papír

Fomacolor
P:M:-20
(mask)

kopie 35 X 40 cm
v odpovídajících
barvách

Fomachrom
D-20

zmenšeni ua 42 X 55 mm
v odpovídajících
barvách

Orwochrom
UT 18
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Kodak Ektachrome 14 p"C
(zkušebně)
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4. Směry dalšího zdokonalování tvorby barevných syntéz na multispektrálním projektoru MSP-4
Aktuálním úkolem je vývoj postupů optické nebo
analytické redukce přístrojových chyb projektoru
k dosažení optimálního přenosu obrazových informací
z dílčích multispektrálních snímků do projekční roviny
multispektrálního projektoru. Tím se vytvoří podmínky pro realizaci spolehlivých fotometrických měření
přímo v přístroji, která pak umožní určit optimální
kombinace spektrálních pásem a barevných filtrů
pro sledované skupiny interpretovaných předmětů
a jevů.
Důležitým předpokladem k tomu je však fotometrická normalizace výchozích multispektrálních snímků, kterou lze realizovat cestou digitálního zpracování
obrazových dat. Stejným způsobem lze dosáhnout
upravy kontrastu, hustoty a dalších forem zvýšení
vypovídací schopnosti kosmických a leteckých fotografických snímků. Výsledné přetvořené snímky po jejich zpracování a vizualizaci pomocí systému

Photomation P 1700 - mohou být použity jako dílčí
multispektrální snímky k vytvoření barevných syntéz
na multispektrálním projektoru MSP-4. Takto vzniklé
barevné syntézy velmi výrazně a geometricky věrně
zobrazují sledované objekty a jevy na zemském povrchu a v připovrchových vrstvách, které jsou vlastním předmětem dálkového průzkumu.
LITERATURA:
[1] ŠÍMA, J.: Dálkový průzkum Země a fotogrammetrie, Geodetický a kartografický obzor, 1980, č. I.
[2] TZSCHOPPE,
W.: Der Multispektralprojektor
MSP-4 - ein Farbsynthesegerat
zur Auswertung
von Multispektralaufnahmen,
Jenaer Rundschau,
1977, č. 6.
[3] HERDA, K. - MAREK, K. - H.: Applications of
multispectral photography using MKF-6 and MSP-4
instruments, Jena Review, 1979, č. 3.
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Racionalizácia V oblasti
automatizovaného spracovania
písomného operátu EN V rezorte SÚGK

Ako je širšej geodetickej verejnosti známe, praktické
využitie počítačov v oblasti písomného operátu evidencie nehnutefností (ďalej POEN) v rezorte Slovenskéhoúradu geodézie a kartografie (SÚGK) sa začalo
uplatňovať v r. 1973. Povodný súbor programov, ktorý
bol vypracovaný vo Výskumnom ústave geodézie
a kartografie v Bratislave (VúGK) v rámci úlohy rezortného plánu rozvoja vedy a techniky (RVT) "výskum automatizovaného spracovania evidencie nehnutefností na strednom počítači", zabezpečoval:
-

zápis základného stavu údaj ov POEN na magnetické pásky počítača (vrátane automatizovanej kontroly viičšiny logických viizieb vstupných údajov),

-

tvorbu automatizovane vyhotovovaných zostáv
POEN - t.j. súpisu parciel, evidenčných listov,
zoznamu užívatefov a vlastníkov, registra užívatefov a vlastníkov a zoznamu domov (s možnosťou
tlače osobitnej zostavy "zoznam evidovaných stavieb") ,

-

vyhotovenie prehfadu úhrnných údajov evidenčných listov (vrátane úhrnných hodnot druhov po·

zemkov),-tvorbu
registra evidencie nehnutefností
(REN).
Tento súbor programov je v SSR dosiaf (po viacerých
úpravách a doplnkoch) kostrou programového zabezpečenia automatizovanej obnovy POEN. Softver pre
aktualizáciu údajov POEN rezort SÚGK prevzal od
rezortu Českého úřadu geodetického a kartografického
(ČÚGK).
Riešenie automatizovanej obnovy POEN pri súčasnom budovaní REN i riešenie problematiky automatizovanej aktuálizácie POEN a REN boli na
stránkach Geodetického a kartografického obzoru
(GaKO) uverejnené ešte v počiatkoch realizácie výsledkov príslušných rezortných úloh plánov RVT
Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického v Prahe (VúGTK) a VÚGK (pozri
[1,2,3]). Skúsenosti z používania softveru automatizovaného spracovania údaj ov POEN, požiadavky na
zdokonafovanie informačných systémov a nová prístrojová technika vyvolali medzičasom potrebu viacerých, a to i výrazných zmien povodných postupov.
Prehfad o ich postupnej realizácii v podmienkach rezortu ČÚGK bol čitatefom GaKO poskytnutý v [4],
pričom v [5] je podrobne popísaná racionalizácia vyhotovovania vstupných údajov v evidencii nehnuter·
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ností (EN) prostredníctvom optického snímania originálnych dokladov. Pre túto racionalizáciu boli v rezorte ČÚGK vytvorené vhodné predpoklady prechodom automatizovaného spracovania POEN na počítače
tretej generácie - JSEP 1030 (jednotný systém elektronických počítačov). O vývoji EN v podmienkach
SSR v ostatnom čase boli čitatelia GaKO oboznámení
v [6]. Uvedený článok sa zameriaval najma na spoločenské využívanie EN.
Zásadné zmeny v automatizovanom
spracovaní
POEN v rezorte SÚGK sa pripravujú v súvislosti
s plánovaným prechodom na výpočtový systém JSEP
1033 s verkým operačným systémom OS. Tvorba
softveru pre túto inováciu, v rámci ktorej sa má
pristúpiť k vytváraniu avyužívaniu bázy údajov, je
súčasťou vo VúGK riešenej úlohy rezortného plánu
RVT "Výskum tvorby a využitia Informačného systému geodézie a kartografie" (úloha č. 2.2-S). Plánované
dohotovenie základného súboru programov je termínované ku koncu tohto roku. Podrobné informácie
.' o inovovanom spracovaní POEN s využitím počítača
tretej generácie JSEP 1033 budú zverejnené po doriešení predmetnej problematiky.
Zámerom tohto článku je informovať čitaterov
GaKO o dosiar vykonanej racionalizácii v oblasti
automatizovaného spracovania POEN na počítačoch
Tesla (v SSR sa obnova a údržba POEN dosiar vykonáva výhradne na tomto výpočtovom systéme), ktorá
sa v rezorte SÚGK dosiahla v období šiestej paťročnice
riešením a priebežným realizovaním čiastkových výsledkov už zmienenej úlohy 2.2-S. V nasledujúcej kapitole je súhrnne uvedená charakteristika úprav a doplnkov programového vybavenia automatizovaného
spracovania POEN. V tretej kapitole je bližšie popísaný nový postup pri kontrole, oprave a zápise vstupných údaj ov EN v rámci automatizovanej obnovy
POEN. Venovanie zvýšenej pozornosti úvodnému prenosu údaj ov má opodstatnenie tak z hradiska kvality
POEN (nepripustiť preniknutie nesprávnych, chybných
údaj ov do spracovania), ako aj z hTadiska výrazného
zvýšenia celkovej ekonomickej efektívnosti spracovania operátu.

2.1 Skvalitnenie
a zefektívnenie
POEN s využitím
povodného
ho vybavenia

Skvalitnenie a zefektívnenie spracovaterských postupov obnovy a údržby POEN bez inovácií využívaného
technického vybavenia bolo možné na základe odhalenia rezerv v povodných programoch. Z hradiska kvality bolo najpodstatnejším zdokonalenie automatizova·
ného systému kontrol spracúvaných vstupných informácií v rámci obnovy i údržby POEN. Z hradiska
efektívnosti možno uviesť viacero vylepšení, ktoré
vyplynuli najma zo skúseností s automatizovaným
spracúvaním POEN. Inovované postupy o. i. už zohradňujú aj riešenie incidentných situácií hardverového charakteru. Najmarkantnejšie
boli pozmenené
úvodné programy obnovy POEN, ktoré sú popísané
v 3. kapitole. Tu stručne uvedieme niektoré ďalšie
vylepšenia programového vybavenia:
-

bol vytvorený osobitný program na elimináciu
znehodnotenia adresára v priebehu tvorby REN
v dosledku incidentu hardverového charakteru,

-

nový program pre tvorbu REN dovoruje súčasné
spracovanie obcí z niekoTkých (maximálne piatich)
okresov,

-

program pre rozčleňovanie viacerých REN na
jednosúborové magnetické pásky pri údržbe POEN
bol doplnený o časť simulujúcu funkciu bodov opak<;>vania,čím sa značne zredukovali stratové časy
v prípade poruchy hardverového charakteru,

-

špeciálny program na prenos obsahu dvoch magnetických pások s údaj mi výkazov zmien na jednu
magnetickú pásku umožňuje vykonať plynulú
prípravu vstupných údaj ov údržby POEN, postupnú konverziu, kontrolu a úpravu informácií výkazov zmien a vlastná údržba POEN je potom spracovávaná jediným chodom v ekonomicky výhodných vačších územných celkoch,

-

osobitným pomocným programom bol zvýšený
rozsah spracovaterného počtu viet v zmenovom
chode súboru informácií o užívateToch pri údržbe
POEN výkazom zmien,

-

iné úpravy a doplnky umožňujú vyhotovovanie
zabezpečovacích kópií vytváraných magnetopáskových súborov iriformácií (resp. ich častí) a ďalšie
pomocné funkcie.

2. Charakteristika úpra:v a doplnkov softveru pre
automatizované spracovanie POEN počitaěom Tesla
v podmienkach rezortu SÚGK
Vylepšovanie programového vybavenia spracovania
POEN počítačom Tesla bolo podmienené týmito
potrebami:
-

skvalitniť a zefektívniť spracovaterské postupy bez
inovácie technického vybavenia,

-

zefektívniť spracovaterské postupy prostredníct.
vom ofI-line metódy pri vstupných a výstupných
operáciách,

-

programovo zabezpečiť riešenie výnimočných
tuácií v evidencii nehnuterností,

-

odstraňovať
následky.

chyby povodných

si-

programov a ich

spracovania
hardverové-

2.2 Off-line spracovanie
ných údaj ov

vstupných

a výstup-

Z ekonomického hradiska je nevýhodné načítavať
vstupné údaje do následnéhó automatizovaného spracovania z diernych štítkov, resp. diernych pások a vyhotovovať tlačové zostavy priamo počítačom (vstup
a výstup metódou on-line). Uvedené operácie sú rela·
tívne pomalé. Pri spracovaní hromadných dát majú
podstatný podiel na spotrebe strojového času, a tým
aj na nákladoch potrebných na automatizované spracovanie hromadných dát. Tomuto neekonomickému
čerpaniu strojového času sa možno vyhnúť režimam
ofI-line, a to pomocou magnetopáskového záznamníka
a rýchlotlačiarne.
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Vstup informácií do počítača pri off-line metóde sa
uskutočňuje z magnetickej pásky, na ktorú sa údaje
zapisujú na záznamníku (je to vlastne vylepšený
sposob "dierovania" údaj ov na vonkajšie pamaťové
médium počítača). Vlastný vstup údaj ov do ústrednej
časti počítača je z magnetickej pásky podstatne rýchlejší a aj z hradiska chybovosti jednoznačne sporahlivejší než z diernych štítkov, resp. diernych pások.
Výstupné tlačové zostavy pri off-line metóde nevyhotovuje priamo počítač. Počítačom sa vyhotovujú
výstupné tlačové magnetické pásky. Z nich sa potom
vlastná tlač uskutočňuje rýchlotlačiarňou, ktorá je
prepojená s magnetospáskovým záznamníkom prostredníctvom interface. Týmto sposobom sa síce vnáša
do výstupných operácií jeden medzikrok na.viac, avšak
výsledný ekonomický efekt je nesporný (pri experimente v rámci úlohy 2.2-S - nahradením tlače počítačom z tlačovej magnetickej pásky jej transformáciou
do formy prijaternej magnetopáskovému záznamníku
- bola úspora kooperačných nákladov na realizáciu
vlastnej tlače vyčíslená vo výške 79 % z nákladov pri
on-line spracovaní).
Prvé využitie off-1ine metódy sa v rezorte SÚGK
uskutočnilo použitím upraveného softveru pre vstup
hromadných údajov obnovy POEN koncom r. 1977
v prevádzkových podmienkach Geodézie, n. p., Žilina
(v kooperácii na záznamníku Singer Friden 4301 inštalovanom v Martine).
Vybavením Automatizačného strediska Geodézie,
n. p., Bratislava magnetopáskovým záznamníkom
Olivetti DE 525 v spojení s tlačiarňou DW 3 boli vytvorené vhodné predpoklady pre použitie off-1ine
metódy na vstup i výstup hromadných údaj ov POEN.
Pohotové vykonanie úprav a doplnkov povodného
softveru umožnilo racionálne využívať nové technické
vybavenie hneď od jeho inštalovania v r. 1978.
V modifikácii softveru sú obsiahnuté všetky potrebné transformácie súborov údaj ov (záznamy na magnetických páskach v roznych kódoch, rozne návestia,
zmeny blokovacích faktorov a hustoty záznamu).

Súbor povodných programov bol doplnený o riešenie
neštandardných prípadov vEN.
Uvedený doplnok riešil anomálie (skutočnosť), keď
informácie POEN archivované vo forme REN na
magnetických páskach nemali značnú časť kódpv obcí,
spracovaných v prvých rokoch automatizovanej obnovy, uvádzanú podra závazného celoštátneho číselníka. Vypracovaný osobitný program umožnil prečíslovať kódy evidovaných obcí v súboroch informácií
o obci (A), o užívatefoch a vlastníkoch (B) a o parcelách (O) REN a prečíslovať, prípadne doplniť čísla
prírastkových katastrálnych území v súbore A.
Predmetom riešenia bolo aj doplnenie povodného
softveru o možnosť spracovania takej územnej evidenčnej jednotky, v ktorej všetky parcely v dosledku
územno-správnych zmien nadobudli miestny vzťah 2.

2.4 Ohyby

povodných

programov

Softver pre automatizované
spracovanie (obnovu
a údržbu) POEN je značne rozsiahly. Programy sú
vefmi rozvetvené. V záujme skorého uvedenia do prevádzky a optimálnej ekonomiky odlaďovania programov neboli pred odovzdaním na využívanie bezo zvyšku vyskúšané všetky alternatívy obsiahnuté v programovom zabezpečení automatizovaného spracovania
POEN. Preto sa v používaných programoch po čase
objavili niektoré chyby podružného charakteru, ktoré
bolo treba odstrániť.
Pri zmenových chodoch súborov informácií B a O
v rámci údržby POEN výkazom zmien dochádza pomerne často k prerušeniu spracovania typu R (programové). Následkom je incidentné ukončenie spracovania v dosledku chyby v užívate!skom programe. Nakorko sa u autora programového systému údržby
POEN (Podnik výpočtovej techniky Ostrava) nepodarilo zabezpečiť úpravu predmetnej procedúry (rezort
SÚGK nedisponuje programovou dokumentáciou údržby POEN, takže mGK túto úpravu nemože vykonať), je z hradiska ďalšieho úspešného výpočtu nutné
"incidentné" súbory A, B, O zo spracovávaných jednosúborových magnetických pások vylúčiť. Na tento
účel bol vytvorený osobitný program.
V súbore programov pre automatizovanú obnovu
POEN boli následne zistené 3 menšie chyby, ktoré boli
operatívne odstránené vo mGK priamo v predmetný<;hprogramoch.

3. Modifikovaná kontrola, oprava a zapls vstupných
údaj ov EN pri obnove POEN na počítači Tesla
Úvodným programom obnovy POEN bola venovaná
zvýšená pozornosť z dvoch závažných dovodov:
- povodný súbor kontrol vstupných údaj ov nebol
komplexný a neodhaloval viaceré automatizovane
zistite!né chyby,
- povodný postup prenosu údaj ov z prvotných dokladov na magnetopáskové médiá počítača, vrátane kontroly týchto údaj ov a ich prípravy pre vlastné spracovanie, bolo možné výrazne zhospodárniť
(pri použití toho istého počítača).
Prvé tri programy z povodného súboru programov
(vyčerpávajúci popis povodného spracovaterského po.
stupu je uvedený v [7J, detailný popis je aj v [2J)kontrolný program, zapisovací program a rozčleňovací
program - boli nahradené dvomi novými programami: kontrolno-zapisovacím programom a programom
opravným (ich vyčerpávajúci popis je uvedený v [8J,
detaiIný popis je aj v [9]).
Z kvalitatívneho hradiska možno uvítať, že uvedená
modifikácia spracovate!ského postupu obsahuje výrazné prehfbenie systému kontrol (rea1izácia zámeru
eliminovať rudský faktor v systéme kontrol). Z aspektu
spo!ahlivosti prenosu údaj ov z prvotných dokladov
na magnetopáskové médiá je významným odstránenie
opakovaného čítania diernych štítkov, ktoré sa povodne čítali najprv pri kontrolnom odpise, potom pri
zapisovacom chode po oprave chýb. Teraz sa vstupné
údaje prenášajú do magnetopáskových súborov hneď
v prvom chode, v druhom chode sa odstraňujú chybné
vety a doplňujú správné vety. V dosledku hardvero·
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vých nedokonalostí dochádza totiž niekedy k roznemu
prečítaniu štítkov (stáva sa, hoci zriedkavo, že jeden
a ten istý štítok sa prečíta raz tak, inokedy inak - čo
podra p6vodného postupu u viičších obcí spravidla znemožňovalo bezchybný zápis všetkých údaj ov obce).
Zdokonalená bola aj dokumentácia údaj ov zaznamenaných na magnetopáskové médiá počítača.
Z hIadiska efektívnosti spracovania údajov možno
uviesť tieto racionalizačné momenty:
-

odstránenie opakovaného čítania diernych štítkov
s informáciami o užívateroch (vlastníkoch) a o parcelách,

-

odstránenie rozčleňovania viacsúborovej magnetickej pásky na 3 jednosúborové pásky (tieto sa teraz
bezprostredne vytvárajú opravným programom),

-

použiternosť magnetických pások, ako záznamového média pre vstupné informácie z prvotných dokladov POEN,

-

ďalšie vylepšujúce úpravy: napr. možnosť vy tvárania kópií výstupných magnetopáskových súborov
počas prvotného spracovania údaj ov a spracovanie
prípadných nesúladov v usporiadaní parcelných
viet (štítkov) voči usporiadaniu znáškových informácií.

Posledne uvedenú racionalizačnú úpravu pre názornosť podrobnejšie popíšeme:
Znáškové informácie sa zapisujú na osobitnú pracovnú
magnetickú pásku pred spracovaním parcie1. Po čas
spracovania parciel sa priebežne čítajú vety o jednotlivých parcelách a robia sa sumácie výmer parciel podra
jednotlivých znášok. Tieto sa porovnávajú s výmerami zo znáškových informácií, ktoré sa čítajú z pracovnej magnetickej pásky. Pri práci s povodným kontrolným programom spracovanie informácií o parcelách
úspešne prebehlo len vtedy, ak usporiadanie štítkov
s informáciami o parcelách bolo zhodné s postupnosťou
znáškových informácií na pracovnej magnetickej
páske. Prípadný nesúlad, ktorý mohol vzniknúť aj
chybou operátorky pri obsluhe snímača diernych štítkov, sposoboval okamžité ukončenie kontroly informácií o parcelách. Kontrolno-zapisovací
program
chyby v usporiadaní znášok registruje, v kontrolnom
odpise na tlačiarni na ne upozorňuje a zároveň zabezpečuje preklenutie uvedenej chyby - kontrola informácií o parcelách pokračuje plynule ďalej. Preklenutie
chyby sa dosiahlo tým, že v operačnej pamiiti počítača
sa uchovávajú naraz dve po sebe idúce vety zo znáškových informácií a dve čísla znášok z informácií
o parcelách. Tieto údaje sa v prípade nesúladu v usporiadaní znášok vyhodnotia a sú postačujúce na to, aby
kontrolno.zapisovací program uvedenú chybu preklenul a pokračoval v kontrole parciel ďalej.

spracovanie (obnovu a údržbu) POEN (v rokoch
1976-1979 boli upravené 4 p6vodné a bolo vy tvorených 19 nových programov). Vykonaná modifikácia
prispela k zvýšeniu kvality POEN a registra EN.
Zároveň sa dosiahlo aj zvýšenie ekonomickej efektívnosti spracovaterských postupov. Efektívnosť súhrnu
všetkých aktuálnych úprav postupov pri automatizovanom spracovaní POEN vyčíslili realizátori čiastkových výsledkov predmetnej úlohy plánu RVT rezortu
8ÚGK č. 2.2-8 "Výskum tvorby a využitia lnformačného systému geodézie a kartografie" v rámci komplexnej socialistickej racionalizácie. Dosiahnutý efekt
v ostatných dvoch rokoch bol kvantifikovaný v celkovej výške 4 121 tis. Kčs.
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Zkušenosti z geodetického
zabezpečování výstavby v Západočeském
kraji

Požadavky investiční výstavby na inženýrsko-geodetické práce se liší nejen v různých částech ČSR, ale
i uvnitř jednotlivých krajů nebo i okresů v závislosti
na odběratelích a na technické rozdílnosti úkolů.
V Západočeském kraji provádí zmíněné práce v organizacích resortu Českého úřadu geodetického a kartografického celkem 6 skupin pracovníků včetně držitelů průkazu odpovědného geodeta, jmenovaných pro
konkretní stavby, dvě se sídlem v Plzni a po jedné
v Karlových Varech, Klatovech, Domažlicích a Chebu .
. Případné požadavky na geodetické práce v okresech
zde nejmenovaných zajistí zpravidla skupina ze sousedního okresu.
Ze dvou těchto plzeňských skupin věnuje jedna celou svoji kapacitu pracem v oborovém podniku Škoda,
a to nejen v hlavním závodě v Plzni - včetně výstavby nových rozsáhlých halale i ostatním pobočným
závodům v Plzni i v dalších okresech, takže její působnost je prakticky po celém Západočeském kraji.
Druhá plzeňská skupina geodetů zajišťuje potřebné
práce v investiční výstavbě v okresech Plzeň-město,
Plzeň-sever, Plzeň-jih a Rokycany. Patří sem kromě
výstavby velkých i malých sídlišť a ostatních druhů
staveb hlavně různé speciální práce, většinou měření
deformací budova průmyslových objektů. Působnost
této skupiny v dalších okresech se v současnosti
omezuje na několik málo případů, hlavně když práce
zasahuje do více okresů současně - např. u měření
posunů trasových uzávěrů tranzitního plynovodu.

Tento příspěvek se pokusí shrnout současnou situaci
v práci geodetů na největší plzeňské výstavbě Severním předměstí, její zvláštnosti, způsob provádění a dokumentování prací, které základní vyhlášky detailně
neřeší.
Severní předměstí má nyní ze čtyř projektovaných
sídlišť ve výstavbě tři - Lochotín, Bolevec a Košutku.
K nim se dále přidružují akce územně propojené, a to
výstavba několika hlavních komunikací, tranzitní
telefonní ústředny, fakultní nemocnice, vysokoškolských kolejí a areálu učňovských škol.
Investory celého zmíněného aglomerátu je celkem
5 organizací: KIO - Krajská inženýrská organizace
Plzeň-město, ÚDI - Útvar dopravního inženýrství
pro město Plzeň, Západočeské ředitelství spojů, Krajský ústav národního zdraví Plzeň a Ředitelství školské
výstavby.
Hlavními dodavateli stavebních prací, vystupujícími samostatně, jsou tři organizace: n. p. Pozemní stavby Plzeň - stavební závody 01 a 02 a n. p. Silnice
Plzeň.

Generálním projektantem všech vy jmenovaných
staveb je Krajská projektová organizace Stavoprojekt
Plzeň.
Z n. p. Geodézie Plzeň, z provozu speciálních prací
zajišťují zde měřické práce pro investora a dodavatele
zhruba 90 procenty své časové kapacity: 1 odpovědný
geodet (ve funkci odpovědného geodeta investora
a dodavatele), 2 technici-průmyslováci v terénu, 1 technik-průmyslovák v kanceláři, zpravidla 3 pomocní
dělníci a 1 řidič s autem.

Funkci odpovědného geodeta projektanta vykonává
pracovník projektové organizace Stavoprojektu
v Plzni. Zajišťuje si zpravidla mapové podklady pro
zájmové území sám - převzetím nebo měřením.
Geodet projektanta dále navrhne vytyčovací síť pro
celou stavbu, řádně připojenou na okolní podrobné
polohové bodové pole a vypočtenou v souřadnicích
JTSK. Často se však stane, že připojovací body, projektantem rekognoskované, jsou během velkého časového odstupu od projektování do realizace vytyčovací
sítě - až 2 roky - zničeny. Znamená to doplnit pak
bodové pole a po dohodě s projektantem přepočítat
některé prvky vytyčovací sítě. Tato je projektantem
zpravidla navrhována v osovém polygonu komunikací.
Projektant rovněž vykoná ve spolupráci s geodetem
další práce přípravné a projektové dokumentace. Pracovníkům Geodézie pak předává zpravidla vzorně
vypracované vytyčovací výkresy pro jednotlivé objekty stavby, a to před jejím zahájením, a pro celkovou informaci ještě barevnou Koordinovanou situaci.
Pracovníci geodetické složky projektanta jsou s odpovědným geodetem investora a dodavatele v častém
telefonickém a někdy i osobním styku, hlavně při
případných změnách projektu nebo při řešení nesrovnalostí s ostatními účastníky výstavby.

Pracovníci Geodézie přicházejí do styku s technickým
dozorem investora zpravidla při předávání staveniště
jednotlivé stavby (části sídliště), nebo těsně předtím.
V této době se vytyčuje hrubý obvod staveniště a ihned
předává dodavateli stavebních prací, i s případnými
pevnými polohovými a výškovými body, nalézajícími
se uvnitř.
.
Získání podkladů pro vynětí pozemků z půdního
f.)ndu a úpravu dalších, i právních vztahů si investor
zajišťuje sám u Střediska geodézie Plzeň-město.
Kontrolní měření terénu z hlediska výškopisného se
systematicky neprovádí, pouze na vyžádání a hlavně
v těch místech, kde se objeví nějaké rozpory v kubaturách zemních prací. Vyhledání a vytýčení inženýrských
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sítí v zájmovém území před zahájením stavby zajišťuje
po dohodě s investorem zpravidla správce sítě a předává přímo stavbyvedoucímu. Jde-li o síť, jež bude
plnit svoji funkci i nadále, zaměří ji pracovníci Geodézie jako kteroukoli jinou novou síť.
Při předání staveniště se zpravidla dohodne termín
vybudování vytyčovací sítě v terénu, hlavně vzhledem
k možnosti uchovat body (s ohledem na termíny sejmutí ornice, výkopových a zemních prací) a dále vzhledem k době, kdy síť bude použita k vytyčování prvních
objektů. Na volné ploše staveniště nedochází k problémům, ale kde se teprve postupně bourá stará zástavba, je vytyčování měřické sítě po částech do mezer
obtížné a pro malou možnost měřických kontrol daleko
zodpovědnější. Stabilizace vytyčených bodů se volí
zpravidla lehčího typu, ale body se všemožně měřicky
zajišťují pro případnou pozdější obnovu, i několikrát
. se opakující.
Nejdůležitější prací v zájmu investora i dodavatele
stavebních prací je včasné vytyčení prostorové polohy
stavebních objektů. Z důvodů operativnosti se vyvinula praxe, že stavbyvedoucí žádá o vytyčení přímo geodeta - nikoli přes investora, i když se jedná o hlavní
polohové čáry nebo hlavní body trasy. Požadavky na
vytyčení jsou dle možnosti plněny do 3 až 5 pracovních
dnů.
Geodet vyhotovuje aritmeticky číslované předávací
protokoly formátu A4 nebo A3. Originál dostává současně s předáním vytyčených bodů v terénu stavbyvedoucí, 1. kopie se odevzdá investorovi - stavebnímu
dozoru, druhou kopii, potvrzenou oběma organizacemi,
archivuje geodet. Všechny měřické práce jsou zapisovány do deníků odpovědného geodeta, založených dle
jednotlivých staveb. Tento prvotní doklad se používá
k fakturaci - zpravidla měsíční sběrné faktury a k jakémukoli dalšímu výkaznictví včetně výkonových norem.
Předávací protokoly o provedeném vytyčení slouží
případně později jako podklad při posuzování odchylek polohy realizované stavby oproti projektované,
nebo i pro jednání, kdy se u hrubé odchylky hledá
viník. Hlavně se ale všechny zúčastněné organizace
snaží operativně chybu napravit. V těchto řídkých
případech šlo zpravidla o chybu v projektu nebo špatnou orientaci stavební organizace ve vytyčených bodech. Geodeti musí občas ve spleti bodů použít ke
značení kolíků různých barev. Praxe ukazuje, že lepší
způsob je dát si vytyčit více kratších úseků, nehlídaný
dlouhý úsek se obnovuje někdy i pětkrát.

Pro stavební organizace provádí skupina odpovědného
geodeta vytyčovací práce jednak podrobné - vedlejší
polohové čáry, vedlejší lomové body nebo body
v přímce - jednak obnovuje i hlavní polohov3 čáry
a hlavní body tras, vytyčené již dříve na účet investora, pokud byly stavební činností zničeny.
Dalšími pracemi je postupné zaměřování - geodetická kontrola skutečného provedení - staveb, z toho
inženýrských sítí před jejich zahrnutím. Na velké
výstavbě, jakou je Severní předměstí, jsou neustále
v terénu 1-2 pracovníci Geodézie, jestliže se přesto

stane, že neupozornemm se strany investora nebo
stavbyvedoucího dojde k "záhozu" sítě (zpravidla
přípojky inženýrské sítě před zaměřením), je tato doměřena dle povrchových znaků - označení pak jako
neověřený průběh - výjimečně vyhledána elektronic
kým detektorem - bez výšek.
Situace se zlepšuje projektováním a výstavbou kolektorů. - panelových chodeb - jimiž jsou vedeny
často až do obytných objektů všechny inženýrské sítě,
s výjimkou některých kabelů vysokého napětí a veřejného osvětlení. Nadzemní objekty se zaměřují zpravidla ve větších celcích, výškopis podle dohodnutých
termínů vždy na celé dílčí stavbě najednou, až po definitivní úpravě terénu.
Kromě těchto standardních prací zaměřují geodeti
pro stavební organizace na vyžádání kontrolně svislost
nosných stěn deseti- a vícepodlažních domů, průběžně
během výstavby vždy po 2-3 nově vybudovaných
podlažích. Zjištěné odchylky jsou v číselné i grafické
formě předávány stavbyvedoucím obratem, aby jich
mohli operativně využít. Na několika vybraných
objektech je přesnou nivelací zjišťováno :sedání během
výstavby, buď v závislosti na čase, nebo s přibývajícím zatížením, nebo při různě založených základech.
Zaměřování dohotovených objektů se provádí ortogonálně na vytyčovací síť, doplněnou podle potřeby
dalšími měřickými přímkami. Případné polohové odchylky realizace od projektu jsou tak snadno zjistitelné. Deníky odpovědného geodeta a předávací protokoly jsou pro dodavatele stavebních prací v případech
podrobného nebo opakovaného vytyčení vyhotovovány obdobně jako pro investora, rovněž tak protokol,
shrnující kontrolu skutečného provedení za celý měsíc.

Měřické náčrty jsou vyhotovovány v měřítku 1 : 500,
dělením listů 1 : 1000 kladu města Plzně, na kladívkový papír, zpravidla ve 4 paré: Objekty s komunikacemi, plynovody s topnými kanály, vodovody s kanalizacemi, všechny kabelové rozvody. Pozdější systematický výškopis se dokresluje do paré objektů. Zobrazení Základní mapy sídliště se provádí na hliníkové fólie
rovněž v měřítku 1 : 500, v S-JTSK, ve výškovém
systému jadranském - v němž je celá Plzeň - podle
ČSN 730120 a 730122. Tento kartografický originál je
průběžně doplňován.
Dle hospodářských smluv jsou zpravidla dvakrát
ročně vyhotoveny diazografické kopie - přes matrice
na astralonu, rovněž doplňované - tzv. průběžné
tisky vždy se stavem stavebních prací k dohodnutému
datu, cca s dvacetidenním zpožděním. Vyžádaný počet
paré těchto tisků dostává investor,
dodavatel,
projektant i útvar údržby technické mapy města, popřípadě další zainteresované organizace nebo správci
sítí. Všechny tyto složky používají tisků ke svým účelům, k orientaci, kontrolám nebo k dalšímu projektování. Při dokončení sídliště nebo jeho části je doměřen
výškopis terénu a poslední vydání tisků ZMS označeno
jako závěrečné. Náklady na vyhotovení kartografického originálu a matric hradí investor, cenu tisků každá
organizace zvlášť.
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Nevýhodou tohoto způsobu jednobarevných tisků je
poněkud nepřehledná změť čar a čísel v některých
místech, byť jsou jednotlivé inženýrské sítě rozlišeny
předepsanými značkami. Výsledků měření využívá
průběžně Středisko geodézie Plzeň-město pro vyhotovování geometrických plánů a udržování souladu mapy
evidence nemovitostí se skutečností. Výhledově se
počítá s využitím základní mapy sídliště pro převzetí
k vyhotovení technické mapy města - v Plzni již
částečně hotové - a pro další projektování a výstavbu
na sídlištích.

Skupina geodetů používá pro detailnější vytyčování
a zaměřování theodolitu Zeiss 020 a běžných nivelačníchpřístrojů, pro vytyčovací sítě a měření deformací
Zeiss 010 a Koni 007. Hlavní dálkoměrnou pomůckou
je stále ještě pásmo, žel eslonových pásem, jež zůstávají v extrémně blátivých sídlištních podmínkách
delší dobu čitelná, je stálý nedostatek. Redta se hodí
málokdy, nezbytné použití elektrooptického dálko měru pro přesnější dálky je neoperativní - na sídlišti
není dálkoměr plně využit a jeho vyžádání znamená
vždy přerušit měření dálkoměrem na jiné vzdálené
lokalitě. Obdobná situace je při občasné nutnosti použití detektoru pro zaměření zahrnuté inženýrské sítě.

Práce odpovědných geodetů probíhají na sídlištích
Severního předměstí již od roku 1972 a potrvají až do
ukončení výstavby plánovaného počtu bytových jed-

notek pro minimálně 60 tisíc obyvatel. Určitý, zde zaběhnutý postup vyhovuje všem účastníkům výstavby.
Přesto se občas vyskytují nové problémy. Je třeba
vždy uvážit a pak zdůraznit, v čem je vyhláška č.
10/1974 Sb. rozhodující a závazná a jak řešit další,
detailnější úkoly, ve vyhlášce nepopsané. Interní
problémy podniku Geodézie nebo i resortu - způsoby
fakturace, výkaznictví, normy, nákladovost, pomůcky
atd. - bude třeba vždy citlivě upravovat, aby bylo
lze dosáhnout účelnosti, rychlosti a hospodárnosti
měřických prací, hlavně z hlediska plynulosti výstavby. Výměna zkušeností a volba nejvhodnějšího postupu případ od případu, aniž by utrpěla potřebná přesnost pro další využití výsledků, nám bude přinášet
stále vyšší efektivnost v práci geodetů v investiční
výstavbě.
Do redakce došlo: 12.4. 1980
Lektoroval:
Ing. Josef Žampach,

ČÚGK

Zmíněné průběžné zobrazování na hliníkové fólii je
doplňovaným měřickým originálem a vzhledem k výkladu pojmů v ceníku oboru 984 (2. vydání, str. 16
a poznámka j) k tabulce č. 233) by nemělo být označováno za kartografický originál, protože k rozmnožování
mapy je určena matrice na astralonu. Teprve až by došlo
k převzetí souborného zpracování pro vyhotovení
technické mapy města, u níž se předpokládá vícebarevný tisk ofsetem, bylo by na místě vyhotovit kartografické originály - ale to už z nákladů na technickou
mapu města.

Ing. Josef Vitásek.
katedra geodézie FAST VUT v Brně

Zařízení pro měření teplot
v přízemních vrstvách

2. Rozmístění a popis teplotních čidel na zkušební
základně
Jednou ze součástí výzkumného úkolu řešeného katedrou geodézie a katedrou fyziky stavební fakulty
v Brně je studium rozložení teplotních vrstev v mikroklimatu. K tomuto účelu byla navržena a zkonstruována aparatura, která umožňuje digitální odečítání
ztrát napětí na teplotních čidlech. Při navrhování
aparatury jsme vycházeli z poznatků získaných z některých prací pojednávajících o měření teplot [I], [2],
[3], [4], [5]. V tomto příspěvku se chci zmínit o konstrukci navržené aparatury. Výsledky měření budou
publikovány v samostatném příspěvku.

Na nádvoří stavební fakulty v nadmořské vysce asi
325 m je vybudována zkušební základna, která je
umístěna tak, aby podél její osy panovaly rozdílné klimatické podmínky (viz obr. I).
V místech označených čísly I až 3 jsou umístěny
betonové pilíře. V blízkosti každého z těchto pilířů
je umístěn teplotní profil s možností odečítání teplot
v pěti výškových úrovních. (0.2, 0.5, 1.3, 2.0, 3.0 m nad
terénem). Teplotní čidla jsou umístěna na zvláštních
dřevěných konstrukcích. Přívod proudu k jednotlivým
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značně korodují, mění odpor, nedají se cejchovat ve
vodní lázni a především jsou velmi citlivá na jakoukoliv změnu.
Při geodetických měřeních v časových intervalech
je lépe použít teplotních čidel, která udávají průměrnou teplotu a nejsou tak citlivá na okamžité změny.
Proto jsme pro měření teplot použili keramických
100 n platinových čidel.
3. Popis aparatury pro měření ztrát napětí na teplotních
čidlech
V našem případě je měření teplot založeno na měření
ztrát napětí. Teplotními čidly jsou odporové teploměry
Pt 100 pracující v čtyřvoličovém zapojení. Výhoda
tohoto zapojení je v tom, že lze měřit ztrátu napětí
teplotního čidla způsobenou změnou teploty prostředí
při maximálním potlačení rušivých vlivů dlouhých
přívodů a kontaktních odporů. Teplotní čidla jsou
napájena proudem 5 mA ze zdroje konstantního proudu. Proud ze zdroje se přivádí na svorky zařízení pro
volbu měřícího místa (viz obr. 3, 4), které nám střídavě
napájí jednotlivá teplotní čidla přes volič teplotních
profilů.
Volič měřícího místa obsahuje generátor taktovacího kmitočtu a mechanickou část, která pootáčí přepínačem. K přepínání je využito 12-ti polohového
telefonního řadiče. Ke kontrole, které teplotní čidlo
je právě v činnosti jsou měřící místa indikována na
světelném panelu.
Volič profilů do kterého jsou svedeny veškeré přívodní kabely od jednotlivých teplotních čidel umožňuje měřit postupně 10 profilů (každý profil max.
o 6 ti teplotních čidlech), tj. celkem 60 teplotních čidel.
Jednotlivé profily se volí přepínačem umístěným na
panelu.
Rychlost odečítání teplotních čidel na jednotlivých
profilech je modulována generátorem taktovacího
kmitočtu. Pokyn k měření na dalším teplotním čidle

teplotním čidlům je zajištěn 24 prvkovým telefonním
kabelem. Čidla (viz obr. 2) byla na konstrukcích umístěna takto:
Na každém z ramen dřevěné konstrukce je uchycena
novodurová trubka 0 2.6 cm, kterou jsou protaženy
dráty vedení. K drátům jsou přiletovaná teplotní
čidla (zbytek otvoru je vyplněn vložkou z polystirénu).
Na každé z trubek je připevněno stínítko z umělé
hmoty bílé barvy a chránič rovněž bílé barvy z umělé
hmoty s otvory, které nebrání proudění vzduchu
(vyrobený z nápojového kelímku). Takováto úprava
umožňuje snadné vyjmutí čidla pro cejchování. Novodurová trubka je uchycena tak, aby byl možný pohyb
čidla ve vertikálním směru. Stojan končí kovovou
trubkou, aby jej bylo možno teleskopicky zasadit do
trubky většího průměru zapustěné do úrovně terénu.
Toto řešení umožňuje otáčení stojanu.
Značný problém činil výběr teplotních čidel. Nejdříve bylo použito destičkových 100 n platinových teplotních čidel. Tato čidla při dlouhodobém použití
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Zdroj

Popsaná aparatura je výhodná proto, že je víceúčelová
a má jednoduché ovládání. Dá se využít k měření na
základně i v terénu. Při měření v terénu slouží jako
napájecí zdroj akumulátor. V terénních podmínkách
není možno použít psacího zařízení, poněvadž akumulátor nedává proud o potřebné intenzitě (120,
220 V). Odečítání napětí na teplotních čidlech se
v tomto případě uskutečňuje bateriovým digitálním
voltmetrem, který se připojí na zdířky voliče odečítacího místa.
Toto zařízení bylo vyhotoveno především pro dlouhodobé sledování závislosti fluktuace světelného paprsku na teplotních a vlhkostních faktorech v ovzduší.
Výhodou aparatury je, že je možno odečítat v krátkém
časovém intervalu 60 teplotních čidel. Počet čidel je
možno zvýšit rozšířením počtu přepínačů ve voliči profilů. Nevýhodou aparatury jako konečně všech aparatur pro měření teplot elektrickými teploměry je
množství př'ívodních kabelů.

Digital

stab.

voltmetr

U,I
5mA

Volič
profilů

Volba měř.
místa

Převodník

Universal
čítač

Uff

f

Adaptér

BP 5200

Printed

syst.

BP 4653

je odvozen z tiskacího zařízení, aby tiskací zařízení
stačilo zapsat měřenou hodnotu.
Napětí na odporových teploměrech, které je přímo
úměrné velikosti odporu se z voliče měřícího místa
převádí do převodníku napětí na frekvenci. Převodník
je nutno zař'adit do měřící aparatury proto, že psací
zařízení je konstruováno na změnu frekvence, nikoliv
na změnu napětí. Z převodníku se frekvence převádí
do universálního čitače TESLA BM 5200 a dále do
tiskacího zařízení TESLA BP 4653. Na zdířky voliče
míst je připojen současně digitální voltmetr NR 50,
který je zařazen jen pro kontrolu správného chodu
čitače (vizuální kontrola displejů).
K aparatuře je možno přiřadit děrovač a měřené
hodnoty zpracovat na počítači. Psací zařízení nezapisuje teploty, ale napětí na teplotních čidlech, proto je
nutné převést napětí na teploty. Výrobce platinových
teploměrů dodává pro převod tabulky.
Volič měřícího místa byl navržen
P. Vašinou CSc z katedry fyziky.

Doc. RNDr.

Legenda: 1 - digitální voltmetr NR 50, 2 - volič měřících
míst, 3 - proudový zdroj, 4 - převodník napětí na frekvenci, 5 - univerzální čitač, 6 - adaptér, 7 - ovládací
zařízení psacího stroje, 8 - psací etroj.
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[4] VYSKOČIL, P.: Vliv mikroklimatu silnic na nivelační refrakci, výzkumná zpráva č. 160, Praha 1964
[1] BEHRENDT W.: Ein Beitrag zur Refraktion
Nivellement, Miinchen 1958
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[2] FORAL, J.: Experimentální měření teplot ve vzduchových vrstvách do 3 m nad terénem, diplomová
práce, Brno 1979

[5] ZEMAN, J.: Experimentální studie vlivů mikroklimatu na přesnou nivelaci, habilitační práce, Brno
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Lektoroval:
Ing. Pavel Vyskočil, CSc.,
VÚGTK, Zdiby

[3] Kolektiv: Vliv fluktuací v ovzduší na šíření světla,
dílčí výzkumná zpráva, Brno 1977

Geodezja iniynieryjna. Tom 1. [Inženýrská
geodézie. Díl
przedsi~biorstwo
wydawnictw
kartograficznych, Warszawa 1979, 638 s., 396 obr,. tab. 36, lit. 289

1.) Panstwowe
528.48 (075 J

Kolektivní
práce význačných
odborníků
v inženýrské
geodézii v Polské lidové republice
- K. Bramorskiho,
W. Janusze, K. Kaminské-Czyzové,
M. Lipinského, M. Pekalskiho,
S. Przewlockiho
je určena
studentům
vysokých škol i pracovníkům
praxe. Je zpracována
velmi
podrobně po teoretické
i praktické
stránce, jak je Zřejmé z rozsahu 1. dílu. V tomto dílu jsou zpracovány
následující kapitoly:
1. Úvodní
informace.
Obsahuje
definici
inženýrské
geodézie, charakteristiku
a rozdělení
inženýrskogeodetických prací, jak podle etap výstavby, tak podle druhu
staveb a zařízení.
2. Geodetické
práce před a během projektování
budov a inženýrských
objektů.
Tato kapitola
obsahu je
problematiku
mapových podkladů, terénních
řezů, digitálního modelu terénu a popis prací pro aktualizaci
mapových podkladů
a průzkumy
geologický,
hydrogeologický a hydrologický.
3. Geodetické
sítě pro realizaci
projektů.
Obsahuje
projektování
sítí a jejich vytyčení, stabilizaci a zaměření. Dále připojení na bodová pole a dokumentaci
sítí.
4. Geodetické
práce při projektování.
V této kapitole jsou zařazeny
zásady geometrického
řešení projektů, analýza geometrických
podmínek,
grafické a číselné řešení, výpočty a zpracování
výkresů.
5. Vytyčení prostorové
polohy. Obsahuje přípravu vytyčení, vytyčovací
sítě, přesnost
vytyčení,
metody
a
vytyčovací značky.
6. Geodetické práce při montáž!' budov z prefabrikátů.
Tato část obsahuje
popis hlavních
konstrukcí
panelových i skeletových,
kontrolu forem a prefabrikátů,
vytyčování základové
konstrukce,
práce při montáži, popis
metod a přístrojů a kontrolní měření.
7. Geodetické práce při montáži velkých strojů a zařízení. Tato kapitola je pojata velmi obecně a obsahuje
zásady dílčích úkonů při geodetických
aplikacích
ve
strojírenství,
teorii tolerancí, měření při výrobě, zkušební montáži, práce při stavbě základů, vlastní montáži a
zkušebním provozu strojů.
8. Inventarizace
stavebních
investic. V této kapitole
jsou popsány druhy a metody inventarizace
a zpracování výkresů.
9. Vytyčování
tras. Tato část je nejobsažnější
a zabírá polovinu
publikace.
Obsahuje
teorii
a postupy
vytyčování přímé, kružnicového
oblouku, klotoidy, biklotoidy, oválu, paraboly a lemniskáty.
Jsou zde zařazeny
dále postupy projektování
tras včetně grafických
a automatické
postupy projektování.

Publikace
je významným
a zdařilým dílem polských
geodetů a znovu dokazuje
vysokou úroveň inženýrské
geodézie v PLR.. Předností
je zejména úplnost a podrobnost zpracování,
takže poskytuje
i teorii a v potřebném rozsahu technologické
zásady jednotlivých
prad. Publikace
bude jistě významným
pomocníkem
polských geodetů, pracujících
ve výstavbě a lze ji doporučit
i našim geodetům
- specialistům
v jednotlivých
dru'7.ích prací zejména vzhledem k podrobnému
zpracování
1lvedené látky.
Ing.

Miroslav

2. sympózium o geodetických
výstavbě metra

Herda, CSc.,
VÚGTK Zdi by

pracích při

geský ústřední výbor Společnosti geodézie a kartografie
CSVTS uspořádal v Praze ve dnech 15.-18. dubna
1980, ve spolupráci s Domem techniky ČSVTS Praha,
druhé sympozium o geodetjc~ých pracích při výstavbě
metra. Spolupořadateli byl ČUGK, Generální ředitelství
Dopravních podniků hl. města Prahy, DP-Investor
dopravních staveb, DP-Metroprojekt, Metrostav, n. p.,
Praha, Geodetická a kartografická správa v Praze,
Geodézie, n. p., Praha, Geodetický úst,av, n. p., Praha,
Železniční stavitelství Praha a Vojenské stavby, o. p.,
Praha.
Cílem sympozia byla výměna zkušeností a poznatků
získaných při výstavbě podzemních drah v různých
městech a získání nových podnětů k racionalizaci geodetických prací a vlastní výstavby i provozu podzemních
drah.
Sympo.zium bylo zařazeno mezi akce konané při příležitosti 10. výročí podepsání československo-sovětské
mezivládní dohody o rozšíření technické pomoci, poskytované SSSR při výstavbě pražského metra. Členství
v čestném předsednictvu přijali významní představitelé
orgánů státní správy, stranických a společenských orga·
nizací a podniků zúčastněných na výstavbě metra.
Primátora zastupoval pro jeho nepřítomnost v Praze
jeho náměstek s. Ing. J. Hlaváč, ministra stavebnictví
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náměstek Ing. J. Hlaváček, CSc. a předsedu ČÚGK jeho
l.}áměstek s. Ing. H. Koh!. Byli v něm i zástupci MV
CSR, velvyslanectví SSSR, městského výboru KSČ,
Českého ÚV SČSP, hlavní sovětský poradce pro vý.
stavbu metra, předsesla čs. výboru ÚV Společnosti
geodézie a kartografie CSVTS, proděkan stavební fakulty ČVUT, předseda stavební odborové rady metra,
generální ředitelé Dopravních podniků hl. m. Prahy
a Vodních staveb, ředitelé GKS Praha, DP·IDS,
DP.Metro, DP·Metroprojekt, Geodézie, n. p., Praha,
geodetického ústavu, n. p., Praha, Vojenských staveb,
Zelezničních staveb Praha, VÚGTK, ředitel DT ČSVTS
Praha, zástupce vládního zmocněnce pro výstavbu
metra a náměstek ředitele Metrostavu.
Za účasti 190 účastníků z II zemí, z toho 37 zahranič.
ních (z Belgie, BLR, FRJ, Francie, MLR, NDR, NSR,
PLR, Rakouska, SSSR) bylo předneseno 41 referátů,
z nichž bylo 17 zahraničních (z Belgie 2, BLR 2, Francie
I, MLR 3, NDR I, NSR 2, PLR 2, Rakouska 2 a SSSR
2), byla instalována - přímo v jednací síni - výstava
ukázek prací, technololl;ických postupů a používaných
přístrojů, promít,!1-uty3 odborné filmy:, Geodetické me·
tody v Metru (ČUGK), Tunely pod Prahou (Vodní stav·
by) a Zatěžovací zkoušky mostu přes nuselské údolí,
a byly uspořádány 8 exkurse - na rozestavěnou trasu
a stanice II C a na CVUT v Praze. Den před zahájením
sympozia byla uspořádána tisková konference, na které
přítomní zástupci tisku projevili veliký zájem o práce
geodetů na metru. Všichni účastníci obdrželi při prezen·
taci 1. díl sborníku (258 stran), obsahující české referáty
a jejich resumé v ruštině a němčině, a publikaci "Praž.
ské metro a geodeti" , (68 str.), s úvodními slovy gene·
rálního ředitele DP·lng. M. Lacka, CSc., generálního
ředitele VS - Ing .•J. Trpišovského a hlavního geodeta
pro metro - Ing. Šilara, CSc., zaměřenými na přínos
geodetů při výstavbě metra v Praze, a s více než
120 ukázkami (většinou barevnými fotografiemi) vý·
stavby pražského metra a spolupráce geodetů při ní.
Sympozium zahájil garant sympozia Ing. F. Šilar,
CSc., jmenovitým uvítáním všech členů čestného před.
sednictva a pozdravením všech účastníků. Potom zazněl
Stamicův Kvartet D dur v provedení Kociánova kvar·
teta. Jménem primátora hl. města Prahy uvítal účast·
níky sympozia na pražské půdě náměstek primátora
s. Ing. Hlaváč a pozdravný projev nepřítomného vládního zmocněnce pro výstavbu metra přečetl Ing. Šilar,
CSc.
Úvodními referáty byly projevy s. Ing. Hlaváče,
náměstka primátora a Inll;. Lacka, CSc., generálního
ředit,ele Dopravních podniků hl. m. Prahy. Ing. Hlaváč
zhodnotil význam výstavby metra, komunikačního
systému, Rošického stadiónu, Paláce kultury, hotelu
Praha a rekonstrukce Národního divadla pro hlavní
město a konstatoval, že NVP a jeho orgány vysoce
hodnotí činnost geodetů na metru, jejich dobrou orga·
nizaci a jednotné řízení, spolupráci s ostatními profesemi
i se zahraničními odborníky. Vytýčil požadavek na
maximální racionalizaci a sjednocení všech geodetických
prací na území hl. města Prahy. Inll;. Lacek, CSc., v re·
ferátu "Hlavní směry rozvoje dopravních
systémů
velkých měst" popsal tendence vývoje MHD v ČSSR,
zejména v Praze a koncepci další výstavby metra
a přestavby městského komunikačního systému. Zdtí·
raznil význam součinnosti geodetů ve všech etapách
budování městských dopravních systémů.
Následujících 5 referátl'J. podalo podrobnou informaci
o organizaci geodetických prací při výstavbě metra
v Praze a v SSSR.
Ing. F. Šilar, CSc., hlavní geodet metra popsal všechny druhv geodetických prací, jejich koordinaci a me·
todické řízení, systém plánování, kontroly a odpověd.
nosti, zdtíraznil význam nově vyvinutých metod pro
efektivnost prací a iniciativu geodetů a jejich zapojení
do socialistického soutěžení. Ing. J. Scháňka, vedoucí
geodetického odboru DP·IDS, popsal práce prováděné
geodety u investora a provozovR,tele a jejich organizal;Ji,
metody a používané přístroje. Na vysoké produktivitě,
dosahované novou metodou blízké stereofotogrammetde
pro dokumentační měření a kontrolní měření ostění

tunelů, prokázal závislost úspěchu na vybudování
optimální automatizační linky s odpovídající výpočetní
technikou. Vedoucí geodetického odboru Metrostavu
Ing. F. Pata vysvětlil druhovo st a metodiku geodetic.
kých prací dodavateltí stavebních prací a zdtírazniI nové,
progresivní metody při řízení ražby a montáže ostění
tuneltí s použitím lasertí, při budování podkladního
betonu, kolejových značek a pokládce kolejí. Ing.
J. Oudran z Metroprojektu v referátu, který přednesl
Ing. J. P6tzel, ukázal činnost geodettí při zpracování
úvodního a prováděcího projektu, při sledování objektů
v zóně předpokládaných poklestí a při dokumentaci
ochranného pásma. Spolupráce geodetů přispívá ke zvý·
šení kvality a k včasnému zabezpečení projekční při.
praveno'sti. D. M. Kislicyn z GMU v Moskvě seznámil
přítomné s organizací geodetických prací při výstavbě
metropolitenu v SSSR; vývoj organizace odpovídá
dlouhodobým zkušenostem při výstavb~ podzemních
drah v řadě sovětských měst. O účasti CVUT a VUT
v Brně na řešení geodetických problémů při výstavbě
metra, formou výzkumu, konzultací, spolupráce na
tvorbě předpistí i zaměřením diplomových prací, infor·
moval proděkan SF ČVUT D0~., Ing. O. Vosika, CSc;
Spolupráci organizací resortu CUGK zhodnotil" ředitel
Geodézie. n. p., Praha Ing. M. Vitou!. Připoměl vytvoření střediska pro metro u svého podniku, se speciálně
kvalifikovanými pracovníky a moderní technikou; uvedl
práce, které středisko provádí a jejich význam pro
výstavbu metra a vyzdvihl zásluhu pracovníktí Geodetického ústavu, n. p., Praha o vytvoření geodetických
sítí pro metro na povrchu určených s vynikající přesností.
Následovaly odborné referáty. O parametrech místní
trigonometrické sítě Praha a místní podrobné polohové
sítě Praha R o její tvorbě promluvil Ing. M. Cimbálník,
CSc., z GÚ Praha (na referátu spolupracoval Ing.
F.Kocina z GÚ Praha). O využití stávajících geodetic.
kých sítí a budování nových, specifických sítí pro pro·
jektované metro v Sofii (kde výstavba metra začíná)
informovali Doc. Dr. In!!'. G. Milev z Akademie věd
v Sofii a Ing. S. Filipov z Met.roprojektu v Sofii. Seznámili účastníky s budováním triangulačních řetězců podle
tras metra a se způsoby vytvčování staveb metra v otevřených výkopech (v Sofii běžný způsob) elektronickými
tachymetry.
Princip a účelové fu~kce ZVS v podzemí popsal
Incr. M. Ingeduld, CSc.. z CVUT Praha. Vysvětlil tvorbu
volných pořadtí pro ražbu a jeiich propojení a vvrovnání
no nrorážcA, s podmínkou, aby rozdíly s0uřadnic bodtí
ZVS z volnvch a vvrovnanvch pořadtí nepřesáhly v příč.
ném směru k ose tunelu 20 mm, sledov»ní vývoje přes.
nosti a plánování přesnosti prorlÍžky. N>t referát Ing.
Ingedulda, CSc. navázal Ing.J.Halada z Geodéúe, n. P.,
Prah>t vvsvětlením technologického postupu při budo·
vání podzemní vytvčovací sítě, uvedl měřené veličiny,
použité přístroje, kritéria přesnosti a na výsledcích
z 20 prorážek tunelů trasy I A prokázal vysokou pfes.
nost ZVS. Třetí referát 7. této oblasti přednesl Ing.
V. Boček 7. Geodézie Praha, n.· p., zpracovanv spolu
s Ing. M. Smetanou ze stejného pracoviště. Vysvětlil
postup a uveřejnil výsledkv orienta,ce podzemníZVS
s použitím gyroteodolitu MOM Gi·B2 a podrobně se
zabývR.1zjišťováním součtové konstanty. iejíž znalost
ie podmínkou úspěšné práce s gyroteodolity a jevy,
které změnu konstanty způsobují.
Otázkami optimalizfH~etras Re zabvvaly 3 referátv.
Doc. Ing. Z. Novák, CSc., z ČVUT Praha v referátě,
na němž spolupracoval Ing. F. Šilar, CSc., informoval
o metodě optimali7.ace trasy koleie výpočetním zptísobem (stanovení polohy trasy kolejnice v již vybudova.
ném tunelu tak, abv odchvlky v poloze, tvaru a rozměru
bvly v danvch tolerfl.ncích). Metoda používá dosavad·
ních geodetických a fotogrammetrických metod, použí·
vaných ke kontrole ostění a průjezdnosti tuneltí. K vý.
nočt,im stačí progrR.movatelný kalkulátor. Referátv,
které nfednAsli In'!'. F. Buchsbaum a Prof. Dr. G. Stolit.
zka, oba z Vídně. bvlv zaměřeny na optimalizaci směro·
vého a výškového řešení trasy podzemní dráhy se zře·
telem na úsporu energie při, provozu; Uvedli výsledky
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zkoušek, které prokázaly, že i malé výškové úpravy
trasy ovlivní spotřebu provozní energie až o 40 %. Na
názorných grafech byly prezentovány ukázky kritérií
pro optimalizaci trasy pro pokládku koleje a možnosti
korigování chyb v trase v průběhu stavby. Geodetické
práce při výstavbě metra v Mnichově vysvětlil Ing.
H. Pleschek, zejména budování vytyčovacích sítí, vytyčování os tunelů a kolejí, řízení postupu plnomechanizovaného štítu a ukládání tubinků pomocí laserového
teodolitu, měření deformací i geodetické práce při pokládce kolejí a při budování kolejových značek (odlišně
od našeho způsobu) a vyhotovování vytyč ovacích
náčrtú pomocí stolního počítače HP 9830 B.
Geodetické práce na povrchu a v podzemí při výstavbě metra v Moskvě popsal V. L. Kalašnikov z GMU
v Moskvě. Popsal moskevskou jednotnou trigonometrickou síť (4úhelníky o stranách 4-10 kms reI. chybou
v délce 1 : 200000), budování pořadů podle tras metra,
stabilizaci bodů vytyč ovacích sítí, měření úhlů a délek
a usměrnění sítí gyroteodolity Gi·B2. Při vyrovnání
pořadů ZVS dbají na minimální změny původních
souřadnic, podle kterých byla prováděna ražba, a na
nenarušení staničení. Oblasti projektování podzemních
drah se týkaly další 2 referáty. Ing. R. Holdampf
z UVATERV v Budapešti informoval o výpočetních
programech projektové organizace pro počítač ESZ
1020 B, na kterém se provádějí výpočty polohových
údajů kolejové a tunelové osy, zkoušky průjezdního
profilu a výpočty vytyčovacích prvků pro koleje a pro
betonový podklad-referát byl doplněn 10ti názornými
přílohami. Ing. M. Neuwels z S. T. 1. B. Brusel popsal
způsob vyhotovení mapového podkladu pro projekt
metra v Bruselu. Je založen na automatizovaném sběru
prvotních údajú se zobrazením na automatických kreslících stolech. Předměty měření jsou vyjádřeny v 337 kódech-digitálně jsou vyjádřeny i všechna podzemní vedení. Vytvořená banka dat má široké využití. Přednáška, kterou uvedl ředitel S.T.1.B. Ing. M. Woitchik
informací o bruselském metru, byla doprovázena
filmem. Geodetické práce při vedení mechanizovaných
štítů popsal Ing. J. Macháček z Metrostavu. Informoval
o geodetické části projektovéhn~ řešení a o budování
bodú podrobné vytyčovací sítě. Rízení štítú, prováděné
dříve pomocí teodolitu se urychlilo a zkvalitnilo použitím laserů. Využití laserů při výstavbě metra podrobně popsal ve svém referátu Ing. J. Pohan z Metrostavu.
Vysvětlil postup při ražení staničních a traťových tunelů
(prstencovou metodou i nemechanizovaným štítem)
i při ražbě eskalátorových tunelů. Referát prokázal, že
použité metody, vyvinuté v Metrostavu přispěly ke
zvýšení kvality prostorového umístění i tvaru ostění
tunelů, ke zvýšení bezpečnosti práce a k podstatnému
snížení počtu geodetů. Další možnosti použití laserové
techniky při st~vbě metra ozřejmil Ing. M. Kutík,
CSc., z Tesla VUVET, Praha. Ve velmi názorně podaném referátu vysvětlil možnosti zvyšování přesnosti
měření při vizuální kontrole polohy laserového svazku
a popsal zařízení pro elektronické měření polohy svazku.
Doc. Dr. Ing. Pachuta z Varšavv seznámil účastníky
sympozia s konstrukcí a funkcí 17ti laserových geodetických přístrojů a 16ti přídavných zařízení k nim,
které byly vyvinuty v Ústavu geodézie a fotointerpretace WHT ve Varšavě a promítl diapositivy všech
přístrojů.
Ing. Wittemans z Antverp vysvětlil postup budování
antverpského pre-metra (kombinace pozemní, nadzemní
a podzemní rychlodráhy o rychlosti 60 km/h, se světlostí
tunelů 5,7 m, šíří tubinků 1,1 ml, konstrukci a funkci
štítu (týdenní výkon při třísměnné denní ražbě = 75 ml,
ieho řízení laserem a stanovené dopustné meze sedání
'(20 mm při průchodu štítu, resp. 40 mm při ražbě druhého tunelu, který se razí pod prvým).
Využití blízké stereofotogrammetrie ke kontrole průjezdnosti, dodržení p'l'oiektové dokumentace a ověření
ostění vvsvětlil Ing. Šafář z DP-IDS (na referátu spolupracoval Ing. Vondrák z DP-IDS). Metoda, která je
maximálním využitím automatizace (komora UMK 10/
/1318 Zeiss Jena·Technocart s kreslícím stolem a Coordimetrem F, stolní programovatelný kalkulátor HP 9820

s periferním vybavením), umožnila vysoké zvysení
produktivity práce, bezpečnosti a omezení geodetických
prací v podzemí. Dále se vyvíjí (pojízdná fotogrammetrická základna) s cílem docílit zaměření jednoho mezistaničního oddílu (cca 600 m) se 4 pracovníky za I přepravní výluku.
Další referáty se týkaly geodetických prací při poklád,ce kolejového svršku. Ing. Krón a Ing. Bakacsi
z KEV v Budapešti v přednášce (přečtené Ing. Holdampfem) vysvětlili metodu upevňování kolejí bezpražcovým
způsobem, budování pevných výškových bodů, použití
profilové šablony k urovnání podkladového betonu
a vedení samočinného finišeru laserovým teodolitem.
Ing. Šára z Metrostavu vysvětlil nový, produktivní
způsob vytyčování podkladního betonu pro bezpražcové
upevnění kolejí u nás - pomocí šablony - a jeho výhody oproti dřívějšímu použití nivelační metody nebo
použití laseru. Ing. Šulda z Metrostavu popsal zkrácený
postup vytyčování kolejových značek, použitý na celé
trase IIA. Nová metoda umožňuje vytyčovat osové
body a kolejové značky v přímých úsecích po 20 m,
místo dosavadních 5 m a ušetřit tak časy i náklady na
geodetické práce. vývoj geodetických Il}etod PSi vlastní
pokládce kolejového svršku popsal Ing. Cech z ZS Praha.
Popsal způsob připevňování kolejnic, vrtání děr pro
kotevní šrouby, geodetické urovnávání kolej. svršku
pro vrtání, před lepením, po svaření a před přejímkou
(zaměření pro zhodnocení kolejového svršku, prováděné
po 2,5 m~představuje 4000 údajll z 1 km trasy). Ing.
Kašpar (CVUT), Ing. Kuldová (CVUT) a Ing. Lehký
(DP-IDS) v referátě, předneseném Ing. Kuldovou a doplněném promítnutím velmi dobrými diapositivy, vylíčili vývoj měřických metod - od klasických, používaných na trase I C, přes používání mechanické šablony
(I A, II A a II C) až k návrhu nové technologie pokládky
kolejového svršku pomocí laseru, od níž očekávají 90 %
úsporu časů a nákladů.
Několik dalších referátú se týkalo zjišťování deformací. Ing. Gandriaux z RATP v Paříži (přednesl Ing.
Chagnon) popsal geodetické metody k zjišťování poklesů
při výstavbě metra v Paříži, volbu pevných bodů a nivelačních sítí a postup měření. Zajímavé byly způsoby
interpretace výsledkú (křivky poklesů kolem vybraných
bndů, příčné a podélné profily poklesů půdy a budov)
jeiichž analýza je používána k volbě optimálních metod
ražby v jednotlivých úsecích.
Doc. Dr. Sc. Detrekoi (Tech. universita Budapešť)
seznámil účastníky sympozia s novými zpúsoby interpretace výsledkú měření deformací, posuzování pevnosti nebo pohybu sledovaných objektů z měření v různých etapách a s různými druhy testování na konkrétních příkladech. O poklesech na pražském metru, jeiich
zjišťování a interpretaci výsledků, promluvil Doc. Ing.
Dr. Zeman, CSc., z VUT v Brně, v přednášce, která byla
doplněna promítnutím četných grafů a číselných údajů.
Přednáška byla zaměřena na ochranné pásmo metra,
popsala metody stavebně technického hodnocení měře·
ných posunů a znázornění poklesů, obsahovala řadu
doporučení (pro projekt měření, počet značek, způsoby
vyhodnocování, legislativní opatření na vytvoření informačního systému ochranného pásma metra - na
bázi technické mapy Prahy a výhledově na bázi banky
dat).
Geodetické metody sledování prostorových změn bodů a praktické zkušenosti při budování geodetické sítě
na protáhlém území, která tvoří pevný podklad pro
sledování bodů v llktivním území, popsal Doc. Ing.
Abelovič, CSc., (SVŠT Bratislava).
Obsahově se geodetických prací při výstavbě metra
jen okrajově dotýkaly poslední 4 referáty: Prof. Dr. Ing.
Werner z Drážďan popsal zkušenosti s využitím dálkoměru EOT 2000 při ziišťování sypané hráze a při polárním vytyčování z přechodných stanovisek. Prof. Dr.
Ing. Linkwitz ze Stuttgartu
sdělil své zkušenosti
s geologicko-fotogrammetrickým měřením skalních štěr·
bin. Doo. Dr. Pierzohala z Krakova popsal v referátu
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(spolupracoval Doc. Dr. Tatarczyk z Krakova) dopravní
situaci v Krakově, jejíž řešení je jen ve vybudování metra. Ing. Koutný z Geodézie, n. p., Brno ve svém příspěvku zdůraznil význam dokumentace podzemních
prostor města a její využití pro účely podzemního urbanizmu a podpovrchové dopravy.
Závěrem sympozia účastníci konstatovali, že stanovený cíl II. sympozia byl splněn. Jednání zejména prokázalo, že výsledky geodetických prací s použitím progresivní geodetické a fotogrammetrické techniky a technologie podstatně ovlivňuje hospodárnost výstavby
a provozu podzemních drah včetně úspor energie.
Ing. František Čálek,
Geodézie, n. p., Praha

-

rastre a ich použitie,
význam Atlasu SSR pre spoločnosť a kartografickú
činnosť,
- skúsenosti zo spracovania a tvorby Atlasu SSR
z hradiska ich využitia pre ďalšie podobné významné
diela.
Prednáška bola bohato dokumentovaná už hotovými
nátlačkami i výtlačkami Atlasu SSR a bola dobrým
východiskom pre zaujímavú diskusiu. V diskusii, ktorá
sa týkala širokého okruhu otázok, sa oceňoval predovšetkým široký záber informácií, ktorý Atlas SSR bude
poskytovať na mnohostranné využitie. Z obsahového
i odborného kartografického hradiska zaujala účastníkov
besedy vysoká z!!,interesovanosť a iniciatíva orgánov
a organizácií (SUGK, SAV, Geografický ústav SAV,
Slovenská kartografia, n. p.), autorov, redaktorova celých kolektívov na vysokej kvalite diela.
Prednáška Ing. A. Kelemena "Atlas SSR - jeho
spracovanie a význam" bola obsahovo široká a pestrá
a ukázala výsledky práce pracovníkov rezortu geodézie
a kartografie.
Doc. Ing. Jaroslav Abelovič, oSe.,
Katedra geodetických základov SvF
SVŠT, Bratislava

Beseda "Atlas SSR - jeho spracovanie
a význam" na Stavebnej fakulte SVŠT

Pre širšiu odbornú verejnosť je známe, že v roku 1980
sa dokončí vydanie "Atlas SSR". Toto dielo, ktoré už od
projektu (pozri PRAVDA, J.: Projektovanie a koncepcia
Atlasu Slovenskej socialistickej republiky.
Geodet.
a kartogr. obzor, 1974, č. 4, s. 104-109) sa stalo výsledkom koordinovanej kolektívnej činnosti pracovníkov vedy, výskumu, vysokých škol a praxe, zahrňuje
v širokom rozsahu a v prehradnej forme kompletné
informácie o Slovensku: jeho geografii, prírodných zdrojoch a bohatstve, o faune a fl6re, vývoji osídlenia a územnej organizácie, priemysle, pornohospodárstve, lesníctve, obchode, službách, obyvaterstve i o ostatných
faktoroch, vytvárajúcich podmienky života a prírodného
potenciálu územia Slovenskej s9cialistickej republiky
(SSR). Atlas SSR zachycuje časovú dynamiku vývoj a
týchto faktorov hospodárskeho a kultúrneho života
SSR i časové zmeny v pretváraní prírody hospodárskymi zásahmi človeka a jeho dopad na životné prostredie
najmii z hradiska časového intervalu rokov 1950 až
1970. Všetky informácie podáva vermi prehradnou grafickou formou na vysokej odbornej kartografickej úrovni. SÚvšetky predpoklady, že takéto dielo bude neoceniterným pomocníkom a zdrojom informácií pre odborníkov roznych odvetví národného hospodárstva a jeho
riadiacich orgánov, pre vedeckých a kultúrnych pracovníkov, ale tiež pre širšiu verejnosť. Bude to prvé,
a v určitom zmysle priekopnícke dielo, mimoriadne
potrebné a vítané, a preto záujem o jeho obsah a stvárnenie už v jeho spracovaterskej a výrobnej fáze je
adekvátne tomu verký. Rovnako je to i medzi učitermi
a študentami príslušných vysoJiých škol.
Preto geodetická sekcia P-CSVTS na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave zorganizovala besedu pod
názvom "Atlas SSR - jeho spracovanie a význam".
Beseda sa konala 26. 1. 1980 a našla verký ohlas medzi
učitermi a študentami na odbore geodézia a kartografia.
Obsiahlu a fundovanú prednášku mal hlavný redaktor
Atlasu SSR Ing. Albert Kelemen z n. p. Slovenská kartografia. Prednáška zahrňovala túto problematiku:
- rozdelenie atlasov, význam regionálneho a národného
atlasu,
- príprava a organizácia prác na Atlase SSR,
- podkladové mapy pre Atlas SSR,
- technicko racionalizačné opatrenia na zabezpečenie
jednoty tvorby a spracovania,
- obsahová štruktúra Atlasu SSR,
- preberanie a kartografická kontrola kartografických
originálov,
- kartografické výrazové prostriedky,

Tématické mapy pro potřeby zemědělství
a lesnictví

Ve dnech 27. a 28. května 1980 se konal v Ústí nad
Labem pracovní seminář pod názvem "Tématické mapy
pro potřeby zemědělství a lesnictví". Pořadatelem se~ináfe byla odborná sekce 1702 kartografie při
UV CSVTS a KV ČS VTS pro Severočeský kraj společnosti geodézie a kartografie; na přípravě odborné náplně
se podílela odb. sekce 1704 - evidence nemovitostí společnosti geodézie a kartografie, odb. sekce 1417 - pozemkové úpravy společnosti zemědělské a odb. sekce
2402 - hospodářské úpravy lesů společnosti lesnické.
Referáty přednesené na semináři se třídily do 3 bloků.
První blok se zabýval státním mapovým dílem a jeho
využitím pro tématické mapování, využitím pozemkových map a tvorbou a obsahem zemědělských hospodářských map. Druhý blok pojednávalo podkladových
a tématických mapách užívaných při projekci souhrnných projektových úprav ay zemědělské praxi, o mapách Geografického ústavu CSAV pro potřeby zemědělství a o mapách bonitovaných půdně-ekologických jednotek, jejich významu, obsahu a perspektivách využití.
Poslední, třetí blok, byl věnován tvorbě lesních a vodohospodářských map, automatizovanému zpracování map
lesních hospodářských celků, reprodukci lesních map
a jejich využitím při projekční činnosti. Referát o dálkovém průzkumu Země a jeho využití pro potřeby zemědělství a lesnictví byl uveden na závěr.
Po stránce obsahové byl semipář připraven odbornými skupinami tří společností CSVTS. Meziodvětvový
charakter obsahové náplně i složení účastníků semináře
jednoznačně prokázalo potřebnost společného řešení
problémů spojených s tvorbou a užitím tématických
map v národním hospodářství. Na semináři se sešli zpracovatelé základního i tématického obsahu těchto map
současně s jejich uživateli. V tomto smyslu umožnil
seminář výměnu názorů a zkušeností na tématické mapy odvětvového charakteru, a to jak ve sféře zpracovatelské tak i uživatelské.
_ Semin!Íře se zúčastnilo přes 130 pracovníků z celé
CSSR. Učelnost konání této akce vyjadřují "Závěry",
v niž se konstatují další možnosti rozvoje tématického
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mapování a využívání tématických map v národním
hospodářství a dále se zdůrazňuje nezbytnost širší meziresortní informovanosti a spolupráce při tvorbě a ~yuŽívá.
ní tématických map za aktivníhosp:>bphob,mí
O SVTS.
Ing.

Zdena Slatinková,
Ing. Aleš Hašek,
OS 1702 - kartografie

né geodetické met.ódy. Tým pozitivne ovplyvnili tiež
ďalší vývoj merania na našich priehradách. Ako oponent
poskytol vyznamenaný riešitefskému tímu cennú pomoc.
Ing. dr. P. Danišovič
podporoval a tým významne
prispel k rozvoj u niektorých oblastí špeciálnych geodetických prác u nás. K vysokému štátnemu vyznamenaniu mu srdečne blahoželáme, želáme dobré zdravie a sil
do ďalšej práce.

Štátne vyznamenanie prof. Ing. Antonovi
Suchánkovi, CSc.

Ing. dr. Peter Danišovič vyznamenaný
Radom práce

Prezident ČSSR udelil k 1. máju 1980 Ing. dr. Petrovi
Danišovičovi, hlavnému špecialistovi pre sústavu vodných diel na Dunaji Gabčíkobo-Nagymaros Rad práce.
S menom P. Danišoviča je spojená výstavba a projektovanie početných vefkých vodných stavieb na Slovensku. Vyvrcholením jeho dlhoročnej obetavej práce
v Hydroconsulte Bratislava je jeho alternatíva sústavy
dunajských vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, ktorú
Predsedníctvo vlády ČSSR schválilo ako národnú projektovú úlohu. V tomto príspevku však nechceme
hodnotiť jeho záslužnú činnosť v oblasti hydrotechniky,
all;liba oceniť prínos jeho príkladnej spolupráce s geodetml.
Projektová príprava, výstavba, ba i prevádzka tak
unikátneho vodného diela, ako je spomenutá sústava na
Dunaji, si vyžaduje úzku spoluprácu špecialistov z roznych technických disciplín. Ako neraz zdorazňoval
P. Danišovič' (pozri napr. Danišovič, P.: Geodetické
podklady pre projekt vodného diela na Dunaji. Geodet.
a kartogr. obzor, 4, 1958, č. 5, s. 84-89.), mimoriadne
doležité úlohy majú pri tom plniť geodeti. Keď ho
v roku 1951 poverili vypracovaním projektovej štúdie
na úplne a viacúčelové využitie Dunaja od Devína po
OhTabu, potreboval predovšetkým kvalitné geodetické
podklady. Pretože staré geodetické podklady na splnenie tejto úlohy nevyhovovali, vyvinul nemalé úsilie na
to, aby sa pre našu podunajskú oblasť prednostne vyhotovili štátne mapy v mierke 1 : 5000 a 1 : 10000, aby
sa zhustila trigonometrická sieť a vykonala veTmipresná
nivelácia doplnenej nivelačnej siete.
Vo svojom referáte na 1. geodetickej konferencii
ČSVTS (pozri: Geodetické podklady pre projekt vodného diela na Dunaji, In: Sborník z konferencie o inženierskej geodézii. Bratislava, 1957, s. 8-15). Ing. dr.
Danišovič
okrem iného veTmi presvedčivo zdovodnil
nutnosť sledovania tekt0I!ických pohybov Podunajskej
nížiny. Ako člen komisie OSAV na pomoc velkým stavbám pJičinil sa významnou mierou o to, aby sa z podnetu OSAV začalo so sledovaním recentných zvislých
pohybov Podunajskej
nížiny. Získané výsledky so
záujmom sleduje aj .v súčasnosti.
P. Danišovič bol pionierom aj pri zavádzaní merania
deformácií priehrad a ich podložia u nás (vrátane geodetických meraní posunov). Ako hlavný vedúci stavby
Oravskej priehrady i ďalších priehrad na Slovensku
starostlivo dbal o ich bezpečnosť, prehlbovanie vedeckých poznatkov i zhosp'odatňovanie výstavby. Z jeho
iniciatívy sa začala na Ustave stavebných hmot a konštrukcií v Bratislave (teraz Výskumný ústav inžinierských stavieb) r. 1951 organizovať skupina špecialistov,
ktorí mali na starosti výskum meracích metód a prístroj ov na zisťovanie pretvárania a deformácií priehrad
a ktorí v 50-tych rokoch úspešne rozvíjali aj velmi pres-

Rok čo rok sa schádzajú v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vyznamenaní Bratislavčania s predstaviteTmi
Národného-frontu (NF) a Národného výboru hlavného
mesta SSR Bratislavy, aby ]Jrevzaly štátne vyznamenania, ktoré im na návrh ÚV KSČ, ÚV NF ČSSR,
vlády ČSSR a SSR a ÚRO prepožičal prezident republiky k 1. a 9. máju.
V predvečer tohoročného Sviatku práce - 1. mája
prevzal prof. Ing. Anton Suchánek, OSc., prorektor pre
výstavbu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, štátne vyznamenal}ie Za zásluhy o výstavbu
z rúk člena Predsedníctva UV KSS, vedúceho tajomníka
MV KSS Gejzu Slapku a člena Predsedníctva MV KSS,
primátora mesta Bratislavy Ladislava Martináka.
Prof. Ing. Suchánkovi, OSc. sa dostáva táto pocta za
obetavú prácu pre rozvoj školstva, záslužné posobenie
vysokoškolského učiteTa a vedeckovýskumnú
činnosť
v odbore geodézie a kartografie.
K udeleniu štátneho vyznamenania srdečne blahoželáme a želáme mu veTa pevného zdravia a nové úspechy
v ďalšej tvorivej pedagogickej práci.

Prezident Československej socialistickej republiky prepožičal k 1. a 9. máju 1980 Ing. Eugenovi Uhliarikovi,
vedúcemu prevádzky geodetických základov Geodetického ústavu, n. p., Bratislava, štátne vyznamenanie
Za obetavú prácu pre socializmus. Státne vyznamenanie mu odovzdal v predvečer 1. mája, za prítomnosti
politických pracovníkov obvodu Bratislava I, tajomník
Obvodnóho výboru KSS Alojz Macháč.
Udelením štátneho vyznamenania sa oceňuje obetavá
a angažovaná práca Ing. Uhliarika, ktorú vykonal
v straníckych a spoločenských organizáciách. Osobitne
sahodnotí jeho dlhoročná činnost (1957-1971) poslanca Národného výboru mesta Bratislavy v komisii pre
výstavbu.
K štátnemu
vyznamenaniu
srdečne blahoželáme
a želáme veTa zdravia, dobrú pohodu a spokojnosť
v osobnom živote.

Dne 11. 7. 1980 se dožívá šedesáti let s. Ing. František
Novotný, technický náměstek ředitele v Geodézii, n. p.,
Liberec.
Po ukončení studia na ČVUT v Praze nastupuje nejprve do družstva Geoplan, později se stává jedním ze
zakladatelů n. p. Geometra. Po založení resortu v roce
1954 pracoval postupně ve funkcích hlavního inženýra,
technicko-provozního
náměstka a později pak jako
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zástupce ředitel~ podniku v Oblastním ústavu geodézie
a kartografie v Ceských Budějovicích.
V roce 1968 odchází v rámci změn v organizačním
uspořádání resortu do Prahy, kde nastupuje do funkce
technicko-výrobního náměstka ředitele nově utvořeného
podn*u
Inženýrská geodézie. Po krátkém púsob~ní
ve VUGTK odchází v roce 1972 do funkce techmckeho
náměstka ředitele podniku Geodézie, n. p., Liberec, kde
púsobí dosud.
Soudruh Ing. Novotný je uznávaným odborníkem
v oboru geodézie a kartografie, disponuje bohatými zkušenostmi z výrobní a řídicí oblasti. Při své bohaté
a tvúrčí odborné činnosti věnuje s. ing. Novotný svúj
volný čas i veřejně prospěšné práci. V současné době pra:
cuje jako lektor stranické výchovy, a~tivista OV ~S~
v Liberci, je členelJl výboru ZO KSC~na pracovIšti,
předsedou pobočky CSVTS, členem KV CSVTS a členem
výboru SČSP. Dále je i dlouholetým členem státní zkušebllí komise pro závěrečné zkoušky na fakultě stavební
při CVUT v Praze.
Za příkladnou pracovní angažovanost i veřejně prospěšnou práci byl s. Ing. Novotný několikrát vY7.namenán. V roce 1974 mu byl předán odznak "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK", v roce 1978 mu byl propújčen
titul "Zasloužilý pracovník" a v roce 1979 "Prúkopník
socialistické práce". Za Il).imořádné úsilí a rozvoj činnosti ČSVTS a technický pokrok v geodézii ~ k~rtografii mu bylo v roce 1977 uděleno čestné uznání UV CSVTS.
Veškerá jeho dosavadní pracovní, společenská i politická činnost byla v den jeho šedesátin oceněna předáním státního vyzname!!ání "Za obětavou práci pro
socialismus" na OV KSC v Liberci.
Blahopřejeme s. Ing. Novotnému k vysokému ocenění jeho zásluh a přejeme mu vedle pevného zdraví
spokojenost v osobním životě i v další práci.

Sběr informací pro mapování.
Odborné skupiny společnosti geodézie a kartografie:
mapování, fotogrammetrie, mapovanie a evidencie nehnutefností společně s pobočkami ČSVTS Geodézie
Brno a SG Gottwaldov pořádají celostátní konferenci
"Sběr informací pro mapování."
.
Konference se koná ve dnech 20. a 21. října 1980
v Gottwaldově - hotel Moskva. Bude zaměřena na
problematiku sběru informací geodetickými a fotogrammetrick$-mi metodami v souvislosti s perspektivami
tvorby a obnovy map v období 7. pětiletého plánu.
Zájemci se mohou přihlásit u garanta akce na adresu:
Ing. J. Pukl, Geodézie, n. p., Brno, Běhounská 26,
60168 Brno.
Ing. Ivan Podhorský, CSc.,
OS 1708 - mapování

Zoznam diplomových prác obhájených
absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty SVŠT
Bratislava v roku 1979

:<G
KGZ
KMPú

KG

Přípravný výbor "Symposia o geodetických pracích při
výstavbě metra", které se konalo ve dnech 15.-18. dubna 1980 v Praze, oznamuje, že kompletní sborník (2 díly)
včetně překladů zahraničních referátů je ještě k dispozici u organizátora této mezinárodní akce - DT Praha,
Gorkého nám. 23, 11282 Praha I, (Ing. F. Kurka)
za MC 195,- Kčs.
Ing. J ifí Vaingát,
člÍv ČSVTS-GK

Seminář k přesnosti geodetických
prací ve výstavbě
Z pověření ČÚV společnosti geodézie a kartografie
ČSVTS uspořádají odborná skupina 1701-inženýrs~á
geodézie a Krajský výbor ČSVTS geodézie a kartograf16
pro Východočeský kraj v Pardubicích ve dnech 21.
a 22. května 1981 "Seminář k přesnosti geodetiekých
prací ve výstavbě."
Seminář bude obsahově zaměřen na
- metody pro objektivní hodnocení geodetických prací,
- plánování a zabezpečení optimální přesnosti geodetických prací ve výstavbě,
- otázky normalisace a technických předpisů v této
oblasti,
- otázky kontroly geodetických prací ve výstavbě.
Předběžné přihlášky budou rozeslány v průběhu IV.
čtvrt. 1980.
Ing. Jaroslav Bačkovský,
KGKS pro VČ. kraj, Pardubice
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Katedra geodézie
Katedra geodetických základov
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Aj j a neNabil
Jednoduché metódy budovania podrobného
bodového pofa
B e li o v á Vlasta
Údržba evidencie nehnutefností
R i l' a n s k Ý Miroslav
Korelačná analýza trigonometrického merania výšok za zmenených podmienok
Čemez
Štefan
Návrh obsahu máp pre životné prostredie
- Č e r mák o v á Vladimíra
Vyrovnanie siete zameranej uhlami a dlžkami
Č ič ká n

M:ros]av
Návrh
vnútropodnikových
pcz~mkových
úprav pre SŠM v Sládkovičove
Č i g a š o v á Mária
Vyrovnanie siete z uhlov a dlžck
Č u r i I a Ján
Vyrovnanie nivelačnej siete
F a š á n e k Štefan
Oblastná štúdia pozemkových úprav na území I. kooperačného obvodu v okrese Dunajská streda
F e I dm a n Oleg
Rozbor stability autoredukčných optických
diafkomerov
G a r a y Ladislav
Získavanie údajov pre banku polohových
intormácií metódou automatizovanej digitalizácie
G o r a I k a Rudolf
Rozbor presnosti dalšich geodetických me,ód podrobného merania
H a s s o Fawzi
Výpočet kubatúry
Ha š a n Miloš
Porovnanie met6d určovania konštánt nitkového diafkomera
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-

Hra š k a Jaroslav
Vplyv atmosferických
podmienok
na určovanie času odvodeného z rotácie Zeme

-

P a s t uch o v á Darina
Gecdetické práce v inženiersko-geolo:;ickom
a hydl'ogeologickom
prieskume

I g n á t h Štefan
Zhcdnotenie
metód

-

P a u lov i č Ján
Návrh štruk.uralizácie
funkčného
podsystému "Pracovná sila" ASR rezortu SÚGK

určovania

kubatúr

Káčerík
Jozef
Štúdia p~dnikovej evidencie pozemk ~v z hradiska jej tvorby a automatizácie
K a I a b u s Marián
Určenie konšlán
Norgaardovho
K I i n c k o Karol
Jodnostupňový
projekt

-

hlavnej

Pe t I' á š Jozef
OVEren'e fotokomor
nlcou

gravimetra
polnej

P e ť k o Mikuláš
Určenie niektorých konštánt
univErzálu Wild T 4

cesty

astronomickéi19

P i n t é I' Teodor
Určenie azimutu pozemnéh)
ciefa astronomickým univerzálom
Wild T 4 pomocou
hviezd v Ok9lí maximáinej
digresie

K I' i ž a n Eduard
Analýza metód na vytýčenie
dialnice

P i I' o haJ ozef
Využitie mapových
volné prostredie

priestorovej

osi

L a b a š Karol
Určenie dížky porcvnávaccj
základnice
tódou paralaktickej
polygonometrie
L a m ž o v á Marta
Typológia kartografických

m8-

Sabová
Vyrovnanie

S I á dek
Pavol
Fotogrametrická
Vlkavej

Š k o d a Juraj
Rozbor presnosti

Mr á z Peter
A.nalýza presnosti
tou

merania

JaIla
vyhotovenia

o !J š í van Ý Miroslav
Crčenie parametrov
základnice
O j e k š á kAnton
Určenie konštanty
razových systémJv

O n d I' e j í č k o v á Mária
Jr.dnostupňový
projekt hlavnej

pofnej

O s t I' a d e c k Ý Juraj
Analýza výsledkov VPN na vodncm
Pan á k Vladimír
Biotechnický
projek
fondu

organizácie

cesty

diele
podneho
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ceikov

ortofotomape

tlače viacfarebnej
fotckomory

mapy
v m J-

ti b o v i č o v á Hed viga
Rozbor vplyvu systematických
chýb pri anaIytickej metóde pozemnej fotogrametrie

Val' g a Aladár
Orientácia
geodetickej
siete pomccou astronomických metód vyžadujúc:ch
znalosť času
-

V i c i a n Peter
Rozbor presnosti
podrobného
merania
technickohospodárske
mapovanie
Voz á I' i k Ladislav
Analýza tachymetrického

diafkomera
ELDI 1 a odEOS, EOK a Opton

va

S

polo-

la-

uhlami

kaštiefa

podnych

na tematickej

Š u b o v i č Ladislav
Využitie nekalibrovanej
delovom výskume

pri

dÍžok zvislou

zameranej

dokumentácia

Š ú ber t Alexander
Model stabilizovanej

lvIo I' o v i c s o v á Gabriela
Číselníky v rezorte SÚGK s ohfadom na automatizovaný
systém riadenia výroby
M o u haf f e I Mohamed
Šlúdia automatizovaného
hopisu podrobných
máp

trigonometrickej

S t I' o m Č e k Viadimir
S,údia optimálnej
vefkosti

lvIi h á I i k o v á Gabriela
Použitie metódy čiselnej analýzy pre vofbu
mapy Sveta v polykónickom
zobrazení

oblúkových

a dÍžok

S i k o I' a y Tibor
Vyrovnanie rozsiahlejsiete
a dížkami

pre mapy

lvIi h á I Y i Ladislav
Využitie komplexného
prieskumu
pod
riešení organizácie
podneho Lmdu

Marta
siete z uhlov

Seč á n s k y M!lan
Stahilita
pevných
bodov
siete priehrady

a predvý-

zobrazenia

pre PÚ a ži-

R y c h n a v s k Ý Marián
GEodetické problémy pri riešení
kofajových
spojok

L v o n č í k o v á Dana
Posúdenie numerickej
stability ap:ikácie 01'tog~nalizačných
algoritmov
na riešeniach
vyrovnávacích
úloh
lvIi č i c o v á Eleonóra
V, fba ka,~tografického
"Meslaca

podkladcv

P I' i e č k o Ervín
Spl'acovanie
výsledkov
nameraných
štyrmi
gl'avimetrami
na lokalite Poprad-PrešovKošice- Rožňava - Poprad

znakJV

L o n g a u e I' Peter
Projekt
organizácie
vinohradov
sudbová úprava terénu

-

zák:ad-

K o val č í k Marián
Využitie novej techniky prístrojovej,
výp:čtovcj a laserovej pri stavbe c:est a diarníc

K u b i c o v á Helena
Súhrnné
bilancovanie
pozemkových
úprav
a ich prepojenie
na informačné
systémy rezortov M.inisterstva pornohospodárslva
a výživy a Geodézie .a kal' oi;raLe

-

UMK s pevnou

pre

merania

V y b í I' a I Pavel
Zhodnoten'e
presnosti vytýčenia osi diafnice
0-61 metódou smerového
pretínania
Z a h n Ondrej
Kartografická
interpretácia
automatizovaným
procesom

Katedra

mapovania

a

prvkov

krajiny

Ing. Marián Hyrošš,
pozem.
úprav
SvF
SVŠT, Bratislava
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