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528.235.001.7
HOJOVEC, V.
Některé
možnosti
získání
nových
ekvivalentních
zobrazení
Geodetický
a kartografický
obzor, 30, 1984, č. 1, str.
2-5, 4 obr., lit. 13
Jsou podány
výsledky
takové
metody
vyvození
ekvIvalentních
zobrazení,
která umožňuje
obecnějším
přístupem
oproti
dosud publikovaným
způsobům
získat
celou řadu variant.
Volné funkce jsou hledány
s přihlédnutím
k optimalizaci
průběhu
extrémního
úhlového zkreslení
podle globálního
kritéria.
Specifikací
výsledků jsou získány dílčí případy pro ekvivalentní
nepravá zobrazení.

528.385-187.3: 528. 48
BltANSKÝ, M.
O charakteristikách
presnosti
etapovite
budovaných
výškových
siet! v inžinierskej
geodézii
Geodetický
a kartografický
obzor, 30, 1984, č. 1, str.
5-8, 3 obr., 2 tab., lit. 6
Odhad presnosti
etapovite
budovaných
výškových
sietí v inžinierskej
geodézli
s využitím
metód matematickej štatistiky.
Metóda poskytuje
objektívnejšie
posúdenie
presnosti
výsledkov
vočl klasickým
metódam
vyrovnávacieho
počtu.

528.482:528.02
ZEMAN, J.
Geodetické
sledování
sedání tepelné elektrárny
a vliv
důlní činnosti na stabilitu
jejích objektů
Geodetický
a kartografický
obzor,3D, 1984, č. 1, str.
9-17,
8 obr., 4 tab., lit. 5
Informace
o hlavních
výsledcích
a zkušenostech
z dlouhodobě
prováděných
periodických
přesných nivelací ve zvláštních
podmínkách
velké tepelné elektrárny za účelem zjištění posunů a přetvoření
(deformace 1
objektů elektrárny
p!;i výstavbě a v provozu. Vliv důlní
činnost!
v hnědouhelném
povrchovém
dolu v bezpros~řední blízkosti
elektrárny
na stabilitu
jejích objektu.

528.385-187.3:528.48
EI1JIAHCKI1,

M.

O XapaKTepHCTHKax TOqHOCTHno 9TallaM C03,llaBaHHQlX
BblCOTHblXceTeH B HHlKeHepHoH reOne3HH
feOne3HqOCKHll H KapTOrpa<j>HqOCKHll0630P,
No 1, CTp. 5-8, 3 pHC., 2 Ta6., JIHT. 6

30, 1984,

OI:!eHKa TOqHOCTH no 9TarraM C03,llaBaHHblX BblCOTHblX
ceTell B HHlKeHepHoll reone3llH C HCnOJIb30BaHUeM MeTO,llOB MaTeMaTHqeCKOll CTaTHCTHKll. MeTO,ll npenOCTaBJIlIeT 60JIee 06~KTHBHYIO OI:!eHKy TOqHOCTHpe3YJIbTaTOB
no cpaBHeHHIO C KJIaCCHqeCKHMHMeTO,llaMHypaBHHTeJIhHoro HCqHCJIeHHH.

528.482:528.02
3EMAH,

H.

feOne3HqeCKHe CJIeneHHe 3a npOCa,llKOH TenJIOBOH 9JIeKTpOCTaHljHH H BJIHHHHe ropHoH ,lleHTeJIhHOCTHHa YCTOHqHBOCThee coopYlKellHH
feOne3HqeCKHll H KapTorpa<j>HQecKHll 0630P,
No 1, CTp. 9-17, 8 pHC., 4 Ta6., JlHT. 5

30, 1984,

Pe3YJIbTaThl H OIThITrrOJIyqeHHblll rrpH nOJlrOBpeMeHHbIX,
nepHO,llHQeCKHXTOqHblX HHBeJlHpOBKax, B Cn8I:!HaJIbHbIX
YCJIOBHlIX60JIhlllOll TerrJIOBOll 9JIeKTpocTaHI:!HU,llJIlI orrpeileJIeHUlI cMelJ1eHUll H ne<j>opMaI:!HHcoopYlKeHHll 9JIeKTpOCTaHI:!UH B rrpoI:!eCce CTpOHTeJIhCTBa H rrpH 9KCrrJIyaTaI:!HH. BJIUlIHHe ropHoll ,llellTeJIbHOCTH B 6ypoyroJIbHOM
Kapbepe B HerrOCpeJlCTBeHHoll6JIH30CTH 9JIeKTpOCTaHI:!HH
Ha YCTOllqUBOCTbee coopYlKeull.

528.235.001. 7
HOJOVEC, V.
Einige Miiglichkeiten
zum Gewinnen
neuer iiquivalen.
ten Projektionen
Geodetický
a kartografický
obzor,
3D, 1984, Nr. 1,
Seite 2-5, 4 Abb., Lit. 13
Es wird dle Ergebnisse
soicher Ableitungsmethode
der
aquivalenten
Projektionen
angefiihrt,
dle durch allgemeinererr
Zutritt im Vergleich
mit bis jetzt ver6ffentllchten Verfahren
eine ganze Reihe von Varianten
zu
gewinnen
erm6glicht.
Freie Funktionen
werden
mil
Beriicksichtigung
zur Optimierung
von Verlauf
der
extremen
Winkelverzerrung
nach
dem
Globalkriterium
gesucht.
Durch
Spezifikation
der
Ergebnisse
werden Teilftille fiir unechte
aquivalente
Projektionen
gewinnen.

528.235.001.7
fOHOBEU,

B.

HeKoTopble
B03MOlKHOCTH nOJIyqeHHH
JIeHTHhlXnpOeKI1HH
feOile3il'IOCKllll II KapTorpaqmqOCKllll
No 1, CTp. 2~5, 4 pUC., JlllT. 13

HOBblX 3KBHBa-

0630P,

30, 1984,

Pe3YJlbTaThl MeTOila BblBeneHllll 9KBUBaJIeHTHblX npoeKIJ;llll n03BOJIlIIOIJ1ero 60JIee 06lJ1uM nOnXO,llOMnOJIyqllTb
I:!eJIblll plln BapuaHTOB no cpaBHeHHIO C ny6JlllKOBaHHbl'
Mll no XllC rrop crroco6aMll. CB060J:\Hble <j>yHKIJ;llllonpeneJIeHbI CMOTpll Ha orrTllMU3aI:!lllO npOTeKaHUlI 9KCTepMaJIbHoro HCKalKeHUH yr JIOB no KpUTepulO I:!eJIblX CJIOB.
lIacTUqHble CJIyqau 9KBUBaJIeHTHblX HerrpaBblX rrpoeK'
I:!Ull.

528.385-187.3: 528.48
mtANSKÝ, M.
Ober
Genauigkeitscharakteristiken
von eUapenweise
aufgebauten
Hiihennetzen
in der Ingenieurgeodiisie
Geodetický
a kartografický
obzor,
30, 1984, Nr. 1,
Seite 5-8,
3 Abb., 2 Tab., Lit. 6
Genauigkeitsabschatzung
van etttapenweise
aufgebauten H6hennetzen
in der lngenieurgeodtisie
mil der
Ausnutzung
von Verfahren
Iler mathematischen
Statistik. Das Verfahrlen bietet eine mehr objektive
Beurteilung der Ge1nauigkeit von Ergebnissen
gegeniiber
den
klassischen
'ierfahren
der Ausgleichungsre1chnung.

528.482:528.02
ZEMAN, J.
Geodatische
tlberwachnng
der WarmekraUwerkssetznngen nnd Einflnss der bergbanlichen
Tatigkeit auf
die Stabilitat seiner Objekte
GeodetlLký a kartografický
obzor, 30, 1984, Nr. 1,
Selte 9--17, 8 Abb., 4 Tab., Lit. 5
lnformattonen
liber Hauptergebnlsse
und Erfahrnugen
aus langfrlstig
durchgeflihrtem
periodlschem
Feinnivellement wahrend der spezlellen Bedingungen elnes
grossen Warmekraftwerkes
zwecks der Verschlebungsund Deformationsbestimmung
von Kraftwerksobjekten
bei der Aufbau und im Betrleb. Einfluss der bergbaulichen Tatlgkeit eines Braunkohltagebaus
ln der unmittelbaren
Nahe von Kraftwerk
auf die Stabilltat
seiner Objekte.

528.235.001.7
HOJOVEC, V.
Some Possibilities
of Obtaining New Eqnivalent Projections
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 1, pp.
2-5, 4 ilg., 13 ref.
Results of such a method of derlving equivalent projections, enabling more general approach to obtaining
series of variants
than hitherto
published
methods,
are presented.
Free functlons are searched for wlth
respect to optimization of the course of eftreme angular distortion
in accordance
with a global criterion.
Partial cases of equivalent
pseudoprojections
are obtained by the specification
of results.

528.385-187.3:528.48
BWANSKÝ, M.
On Characteristics
of Accnracy of the Stage-by-Stage
BnUt Up "eight Networks in the Engineering Geodesy
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 1, pp.
5-8, 3 fig., 2 tab., 6 ref.
Estimation af accuracy af the stage-by-stage
built up
height networks in the engineering geodesy by taking
use af methods of mathematical
statistiLS. The method
provides a more objective evaluation of accuracy 01
results as compared wlth classical
methods of adjustment computation.

528.482:528.02
ZEMAN, J.
Geodetic Determining the Snbsidence of Thermal Po·
wer Station and Influence of Mining Activity on the
Stability of Hs Objects
Ge!odetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 1, pp.
9-17, 8 fig., 4 tab., 5 ref.
Main results and experience
from the long-term periodic precise levelling made under peculiar conditions
of a big thermai power station for the purpase of determining displacements
and deformation of the power
station and lts objeLts under construction
and in operation. lnfluence of the mining activity in the brawncoal open-cast mine in the close vicinity of the power
station on the stability of lts objects.

528.235.001.7
HOJOVEC, V.
Certaines possibiIités d'acquisition
de nouvelles projecUons équivalentes
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 1,
pages 2-5, 4 lllustratlons,
13 bibliographies
Présentation
des résultats
d'une telle méthode de déduction
de
projections
équivaientes,
permettant
l'acquisitlon
d'une série de variations par acces plus
commun ~ar rapport
aux formes publlées jusqu'ici.
Les fonctions libres sont rechenhées
tenant compte
de l'optimalisation
du cours de déformatlon angulaire
d'apres le crltere global. Par la spéclfication
des résultats on obtient des cas partiels pour fausses projections équivalentes.

528.385-187.3: 528.48
BlICANSKÝ,M.
Des caractéristiques
de précision des réseaux d'alti·
tude édlfiés par étapes dans la géodésie du génie ci·
vil
Geodetlcký a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 1,
pagels 5-8, 3 Illustratians,
::Iplanches, 6 blbllographie,s
Evaluatlon de la précision des réseaux d'altltude,
édifiés par étapes dans la géodésie du génie civil avec
Iltilisation de méthodes de statistique
mathématique.
La méthode permet I'analyse objective de la précision
des résultats en comparaison des méthodes classiques
du calcul de compensatian.

528.482:528.02
ZEMAN, J.
Observation géodésique
d'un abaissement
d'usine génératrice
thermiqne
et inflneuce des activités minU!res snr la stabilité des onvrages
Geodetický a kartografický
obzor, 3D, 1984, No. 1,
pages 9-17, 8 illustrations,
4 tables, 5 bibliographlels
lnformations
sUr les prinLipaux résultats obtenus et
expériences
émanant
du nivellement
périodique
de
précision effectué a long terme dans des conditlons
particulieres
d'une grande usine pendant I'édlfication
et pendant le fonctionnement.
lnfluence des activités
minieres d'une mine de lignlte a ciel ouvert dans l'environnage immédiat de I'usine sur la stabilité de ses
ouvrages.
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JUBILEJNi ROK

Na letošní rok 1984 připadají
tři významná resortní
jubilea: je tu 30. výročí vzniku samostatného
resortu
státní správy pro geodézii a kartografii
v ČSSR, dále 15. výročí federativního
uspořádání
československé
geodetické
a kartografické
služby a také 65. výročí vydání Leninova Dekretu o zřízení státní geodetické
a kartografické
služby SSSR.
Zřízení resortu geodézie a kartografie
v Československu
nebylo izolovaným
administrativním
aktem.
Inspirováni
Leninovým
dekretem z roku 1919 a příkladem
sovětské geodetické
služby usilovali
pokrokoví
českoslovenští
geodeti a kartografové
pod vedením Komunistické
strany Československa
po osvobození
naší vlasti Sovětskou armádou
o sjednocení
a soustředění
roztříštěných
složek geodetické
služby pod
státní řízení a o vytvoření
samostatné
a jednotné organizace
státní geodetické
služby. Prvního úspechu
dosáhli po únorovém
vítězství pracujícího
lidu v roce 1948, kdy se podařilo
likvidovat
soukromé podnikání v oblasti geodézie a kartografie
a převést je na družstevní
základnu.
Přes svůj význam bylo toto
řešení jen prvním krokem, kterým
bylo docíleno určitého
zespolečenštění
výrobních
prostředků,
avšak
který
dosud nezabezpečoval
státní
řízení geodetické
služby. A tak úsilí našich pokrokvých
geodetů
a kartografíi
o sjednocení
geodetické
služby bylo završeno až v roce 1954, kdy byl rozhodnutím
stranických
a státních
orgánů zřízen samostatný
resort státní správy pro řízení odvětví geodézie a kartografie.
Soustředěním
československé
geodetické
a kartografické
služby do samostatného
resortu byly vytvořeny politické
i organizační
předpoklady
pro plánovité
a pohotové uspokojování
požadavků mnoha odvětví
národního
hospodářství
na geodetické
a kartografické
práce a na tvorbu podkladu
pro plánování,
pro;ektování,
řízení a evidenci
rozvoje těchto odvětví.
V této souvislosti
lze uplynulých
30 let hodnotit jako
období všestranného
dynamického
rozvoje
geodetic ké a kartografické
služby, ve kterém byly splněny
rozsáhlé úkoly, vyplýl1ající
pro geodézii a kartografU
z potřeb socialistické
výstavby
našeho státu. Za
prospěšnou
činnost
pro národní
hospodářství
se dostalo resortu geodézie a kartografie
významného
uznání od stranických
a vládních
orgánů v období nového státoprávního
uspořádání
ČSSR, kdy v souladu s zístavním zákonem o československé
federaci
byl v roce 1969 zřízen Český úřad geodetický
a kartografický
a obdobně vytvořen
Slovenský
úrad geodézie a kal'tografie.
Z mnoha příkladů
politické
i společenské
angažovanosti
resortu geodézie a kartografie
v socialistické
výstavbě lze především
jmenovat
provádění
hospodářskotechnických
úprav pozemků
v procesu socializace zemědělstvi,
které vyústilo
v založení st6tní ev idence nemovitostí.
Tím se podařilo
zabezpečit technicko-právní
realizaci
rozsáhlých
změn v držbě půdy, vyvolaných
budováním
socialistické
zemědělské
velkovýroby
a intenzívní
investiční
výstavbou.
Pro potřeby
evidence nemovitostí
a investiční
výstavby
bylo v zájmových
lokalitách
provedeno
mapování ve velkých
měřítkách.
Pro územní plánování
a další
odvětvové
potřeby byly na celém území státu vyhotoveny
topografické
mapy ve středních
měřítkách.
Rozsáhlé geodetické
uráce l1ykonaly organizace
resortu při budování velkých staveb socialismu,
vodních
přehrad,
elektráren,
komunikací,
produktovodů,
měst a sídlišť t pražského
metra. Velkého rozmachu
doznala též tvorba map pro školy a veřejnost
včetně vydávání
atlasů, z nichž stěžejní díla v podobě
Atlasu ČSSR, Atlasu
československých
dějin a v nedávné
době Atlasu
SSR byla oceněna vysokými
státními
vyznamenánímt.
11ývoj resortu
geodézie
a kartografie
v ČSSR byl podrobně
zhodnocen
na
stránkách
našeho časopisu již před pěti lety u přiležitosti
25. výročí jeho založení.
Činnost resortu v posledním
pětiletém
období je spojena s postupnou
intenzifikací
národního
hospodářství, která přináší zvýšení požadavků na geodetické
a kartografické
práce v objemu i v kvalitě a rozvoj nových druhů prací i nových meziodvětvových
koordinací.
Dynamika
národohospodářského
rozvoje
staví před resort geodézie a kartografie
úkoly nové kvality,
spojené s ochranou zemědělského
a lesního
půdního fondu, s automatizovanou
tvorbou a obnovou map, se zabezpečením
výstavby
palivoenergetické
základny
státu, s ochranou
životního
prostředí,
s přestavbou
školské
soustavy,
ale i s prohlubováním
funkce národních
výborů, s rozšiřováním
služeb pro abyvatelstvo
a v neposlední
řadě i s obranou státu.
11 důsledku
posledního
vývoje vznikají
nové druhy
geodetických
a kartografických
prací a začíná se
rozvíjet
nová oblast meziudvětvového
působení geodézie
a kartografie
v podobě dálkového
průzkumu
Země.
Podrobnějšímu
zhodnocení
uplynulého
vývoje resortu geodézie a kartografie
zejména v posledních
pěti
letech i vytýčení nových úkolů, dalších výhledů a rozvojových
perspektiv
bude věnováno páté číslo letošního
ročníku našeho časopisu Geodetický
a ka."tografický
obzor. Tím se redakční
rada a redakce
časopisu
přihlašuje
k jubilejnímu
30. výročí vytvoření
resortu a věří, že i v přtštích letech vyvinou českoslovenští
geodeti a kartografové
obětavé úsilí o další rozvoj
svého resortu
i odvětví a o čestné splnění
úkolů,
spojených
s budováním rozvinuté socialistické
spole čnosti.
Ing. Bořivoj Delong, CSc.,
předseda redakční rady
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Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc.,
katedra mapování a kartografie,
FSv ČV UT v Praze

Některé možnosti získání nových
ekvivalentních zobrazení

F
Ekvivalentních zobrazení je v hojné mlre užíváno
v kartografické praxi mj. při tvorbě map malých měřítek. Přesto možnosti jsou značně omezeny dosud vyvinutou teorií, která je v literatuře podána převážně
pro dílčí řešení (jednoduchá zobrazení kuželová, válcová, azimutální nebo zobrazení nepravá). Poslední
doba vývoje v matematické kartografii je charakteristická užitím některých "neklasických" metod, např.
[I, 2, 3, 10, II, 12]. Rovněž polynomická řešení [6, 7],
dávající možnost získat celou řadu optimalizovaných
zobrazení, umožňují získat ekvivalentní zobrazení
aproximativním způsobem. Jiné možnosti jsou uvedeny v lit. [4, II], kde je postupováno tak, že podmínka ekvivalence je doplněna další podmínkou pro
vznik druhé parciální diferenciální rovnice. Tím je pak
úloha zúžena na řešení některé z tříd ekvivalentních
zobrazcní (např. ekvivalentní zobrazení ortogonální,
zv. Eulerova apod.).
V práci [5] je teoreticky rozpracována metoda, která
je dosti obecnou koncepcí ekvivalentních zobrazení
a dává proto celou řadu možností pro získání nových
variant. V tomto článku nastíníme pouze její základní
myšlenku, dále pak ukážeme výsledky praktických
aplikací, získané mj. v dipl. pracích [9, 13].

[(x- f G (U)

dU),

ln

IV

cos U/G(U)I]

= O.
(4)

Z matematicko-kartografického
hlediska je řešení
obecné, neboť obě souřadnice podle (3) a (4) jsou
funkcí zeměpisné šířky i délky a tedy obrazy poledníků
a rovnoběžek tvoří křivku. V rovnicích (3), (4) jsou
funkce G, F volné (volitelné). V dílčím případě je pak
možno psát rovnici (4) jako
F

(x- f

G(U)

dUl

= O,

čímž získáváme obecný tvar pro ekvivalentní
pravá válcová zobrazení.

ne-

V dílčím případě (obecný tvar nepravých válcových
zobrazení ekvivalentních) podle rov. (3) a (5) při požadavku symetrie i podle rovníku je možno zvolit
funkci G(U) jako polynom sudý v zeměpisné šířce
a volné koeficienty pak hledat minimalizací variačního
globálního kritéria pro extrémní úhlové zkreslení LIm
Ul

I.1w

=

vl

f f

T cos UdU d V,

o o
kde T
Ze základní literatury je známo, že nutnou a postačující podmínkou ekvivalentních zobrazení při obecných
zobrazovacích rovnicích

je při poloměru referenční koule R
renciální rovnice

=

I parciální dife-

V rov. (I), (2) značí x, y pravoúhlé rovinné souřadnice,
U, V zeměpisnou šířku a délku (dále uvažujeme V
jako délku redukovanou ke střednímu poledníku
zobrazovaného území). Dále značí fu = ox/oU atd.
Je možno nahlédnout, že rov. (2) nepostačuje obecně
pro nalezení obou hledaných funkcí (I).
Při obecném řešení je možno vyjít z předpokladu, že
v rov. (2) jsou funkce (fu, (fv určeny (zvoleny). Pro
funkci f(U, V) je pak rov. (2) lineární nehomogenní
parciální diferenciální rovnicí o dvou nezávislých pro.
měnných U, V.
Aplikací postupu známého z matematiky - při uvážení omezujících podmínek pro integrovatelnost dostáváme podtřídu ekvivalentních zobrazení, definovanou zobrazovacími ronicemi

=

I

+ 2 tg

2

LI; , Ul Vl jsou pak po řadě okra-

jová severní zeměpisná šířka a okrajová východní
zeměpisná délka uvažovaného geografického lichoběžníku. Minimalizaci uvedeného kritéria je pak třeba
provádět aproximativními cestami s užitím počítače,
protože ke vzniklým integrálům nelze nalézt primitivní funkce. Ponecháme-li tedy např. v polynomu
G(U) pouze 2 koeficienty, bude G(U) = a
bU2.
Rovnice (3), (5) je pak možno v nejjednodušším případě psát např.

+

x

= aU

I
+ -bU3
3

_ V
y -

a

'

cos U
bU2

+

Zvolíme-li jako charakteristiku zobrazení uvedené
globální kritérium I.1w, sestavené a přetvořené např.
podle [51 pro extrémní úhlové zkreslení LIm, je zřejmé,
že obecně v našem případě platí pro dané území

Je tedy možno ve vhodném .kroku obou hledaných
koeficientů a, b provést tabelaci hodnot It1w, počitaných aproximativně v ekvidistantní síti. Dvojici a, b,
ve které dochází k minimu I.1w, je možno zjistit pak
snadno numericky nebo graficky (konstrukce izočar - "vrstevnic" v pravoúhlé síti a, b). Takový
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chází tehdy, jestliže a = b = c = O. Tedy v uvedené
třídě rovnic (9) a (10) je možno Mercator-Sansonovo
zobrazení pokládat za zobrazení optimalizované.
Při obecném zobrazení dostaneme rovněž dobré výsledky, položíme-li v rov. (3) a (4) volnou funkci
G( U) = konst. Při dvou volných koeficientech v rovni·
cích analogických rov. (9) a (10) hledaných minimalizací globálního kritéria variačního pro extrémní úhlové
zkreslení (vzniklé integrály lze vyčíslit podle nalezených primitivních funkcí) získáme zobrazení, které
je v původní síti s ekvideformátami extrémního úhlového zkreslení uvedeno pro východní část geografického
lichoběžníku v obr. 4. Zobrazení by mohlo též sloužit
při zpracování dálkového průzkumu Země.

Obr. 1: Ekvideformáty
extrémního úhlového zkreslení
v síti zobrazení x = 1,3040 U - 0,1190 U3
V cos U
y = 13040
- O ,3570U2
,
proces je samozřejmě možno realizovat jen s užitím
počítače. Je možno ovšem použít i jiných metod numerické matematiky.
Pro planisféry bylo nalezeno v našem případě jako
optimální zobrazení v obr. l.
Při užití goniometrické
funkce pro volbu funkce
(opět v dílčím případě) při požadavku symetrie
i podle rovníku je optimalizované zobrazení znázorněno v obr. 2. Pro minimalizaci bylo užito opět cesty
naznačené dříve, programy jsou uloženy na katedře
mapování a kartografie fakulty stavební ČVUT
v Praze.
G(U)

V souhlase s dříve získanými výsledky na naší katedře
je možno konstatovat, že obecné cesty hledání nových
kartografických zobrazení umožňují užívat exaktních
kritérií, v nichž je při jejich sestavení uvažována pro
zkreslení jako váha elementární plocha zobrazovaného
území. Proto jsou výsledkem taková zobrazení, která
jsou charakterizována narůstajícími zkresleními směrem k zeměpisným pólům. V tomto smyslu jsou některé z nalezených variant - jak ukazují příkladylepší oproti klasickým zobrazením (např. válcové zobrazení v transverzální poloze, Mercator-Sansonovo
zobrazení). Protože však matematický aparát zatím

Při obecném zo brazení (obrazy poledníků a rovnoběžek tvoří křivky) položme v rov. (3) a (4) zjednodušující podmínku G( U) = 1, takže bude

Rov. (4) pak můžeme psát ve tvaru s dosud neurčenými
koeficienty a, b, c, ... např.

kde u = V cos U. Polynom je zvolen v proměnné u
sudý pro symetrii zobrazení podle středního poledníku
V= O.
Koeficienty v rov. (10) je možno určit opět minimalizací vhodně zvoleného globálního kritéria, sestaveného pro extrémní úhlové zkreslení (zobrazení je přísně
ekvivalentní). Vzniklé integrály se podařilo řešit
nalezením primitivních funkcí. Výsledky pro zobrazení
geografického lichoběžníku jsou patrné z obr. 3,
kresleného jako v předchozích případech vzhledem
k symetrii jen pro východní polovinu geografického
lichoběžníku. Ze zobrazovacích rovnic je zřejmé, že
stř'ední poledník (V = O) je nezkreslen; zobrazení by
mohlo sloužit při zpracování dálkového průzkumu
Země.
V obecném zobrazení, užitém pro planisféry podle
rov. (9), (10) se dá ukázat, že k minimalizaci globálního
kritéria variačního pro extrémní úhlové zkreslení do-

/
/
/
o·

°
O·

30°

50°

Obr. 2: Ekvideformáty
extrémního
v síti zobrazení x = 1,0450 sin U

úhlového zkreslení
sin3 U

1984/3

10°

20°

+ 0,1580

V

y = 1,0450

+ 0,4740

sin2 II

Geodetický a kartografický
ročník 30/72, číslo

4

obzor
1/1984

neumoznuJe exaktní í'ešení (úlohy patří do oblasti
variačního počtu), je třeba nalezená řešení považovat
za jisté aproximace.
K dalšímu snížení hodnot zkreslení u tzv. optimalizovaných zobrazení může v některých případech
zřejmě dojít při zavedení obecné polohy zobrazovací
plochy (zavedení kartografického systému souřadnic).
Taková problematika bude předmětem některých dalších dipl. prací na katedře mapování a kartografie stavební fakulty ČVUT v Praze.
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Obr. 3: Ekvideformáty
extrémní1w úhlového zkreslení
v síti zobrazení x = U + 0,53349 V2 cos2 U -1,27171
V4 cos4 U + 1,28364 V6 cos6 U
y=VcosU
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o charakteristikách presnosti
etapovite budovaných výškových sietí
v inžinierskej geodézii

Ing. Miroslav Biranský,
Katedra geodézie SvF
SVŠT v Bratislave

1. Úvod
Problematika presnosti geodetických sietí je aktuálna
a sústavne intenzívne sledovaná aj z medzinárodného
hTadiska (napr. 1. sekciou JVIedzinárodnej geodetickej
asociácie). Pri dnešných sieťach budovaných pre výstavbu a prevádzku techniky nároóných objektov
každé zvýšenie presnosti sictí prináša úžitok v ich
optimálnom využívaní. Rozvoj teárie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky nút,i prehodnotiť aj
metády budovania výškových sietí. Rozvoj výpočtovej techniky umožňuje uvažovať aj také spásoby
vyrovmmia sietí, ktoré neboli mysliteTné v epoche
ručných rátacích stroj ov. Z hradiska matematickej
štatistiky možno v súčasnosti skúmať ako návrhy
štruktúry výškovej siete, tak aj jej vyrovnanie a pripájanie k inej už existujúcej sieti. Tieto problémy možno študovať v sieti budovanej v jednej etape, ale aj
v sieti hudovanej vo viacerých etapách.
Ak prvoetapová geodetická výšková sieť ako celok
aleho v nejakej svojej časti tvorí pripájaciu sieť pre
druhoetapovú výškovú sieť, ich spojením vznikne
sieť, ktorá opilť ako celok aleho v nejakej svojej časti
tvol'Í pripájaciu výškovú sieť pre treťoetapovú sieť
atd., v tomto prípade hovoríme o budovaní výškovej
siete po etapách. Doteraz používaný štandardný
postup spočíva v tom, že pri budovaní druhoetapovej
siete považujeme parametre vyrovnania prvej etapy
za známe a nezaťažené chybami merania. Pri výpočte
parametrov druhej etapy tento predpoklad na jednej
strane značno zjednodušoval výpočty a v období ručných l'átacích strojov umožňoval realizáoiu tohto
postupu, na druhej strane charakteristiky presnosti
určenia parametrov siete nedosahovali svoju skutočnú
hodnotu. Doteraz používaný postup vyrovnania siete
nazveme v tomto príspevku klasickým vyrovnaním.
V teáriách budovania geodetických výškových sietí
pomocou matematicko-štatistických
metád bola vy-

pracovaná teária nevychýleného a združene efektívneho odhadu parametrov [4J, ktorú nazveme efektívnym odhadom. Pod efektívnym odhadom rozumieme
taký odhad, ktorý zaručuje pre každú lineárnu kombinaciu odhadnutých hodnot disperziu nanajvýš rovnú
disperzii tej istej lineárnej kombinácie rubovorného
iného nevychýleného odhadu [5].
Účclom príspevku je prispieť k problematike vypracovania postupu, pri ktorom by disperzie v odhadoch
parametrov jednotlivých etáp budovanej výškovej
siete dosiahli minima a ďalej porovnať charakteristiky
presnosti získané týmto postupom s charakteristikami
presnosti, ktoré získame pri doteraz používaných
štand"rdných postupoch.

Na skúmallie teoretických predpokladov sme si zvolili dva príklady. Rozloženie a spásob zmerania bodov
výškovej siete je zrejmý z obr. 1 a 2.
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• 31-43 ZNAČKY NA TECHNOLÓGII
o 1-20 ZNAČKY NA BETÓNOVEJ KONŠTRUKCH
1. ETAPA
2. ETAPA
3. ETAPA,

Na určenie parametrov, ktorými
pade výšky bodov, sme použili 2.
ktorý je známy tiež pod názvom
merania. Pro klasické vyrovnanie
vzťahy
0*(1) = (A(l)! V~?'J AIl))-l

sú v tomto príregresný model,
sprostreclkujúce
platia podra [1]

A(l)' V~{lJ ;(1),

=

(A(2)' V~\J A(2))-1 A(2)! V~\\(;(2)

0*(3)

=

(A(3)I V~{131
A(3))-1

0*(11),

3l

21

1))

,

(1)

kde
vektor klasicky vyrovnaných parametrov i-tej
etapy,
matica váhových koeficientov,
realizačný vektor i-tej etapy,
incidenčná matica, ktorá charakterizuje pripojenie bodov i-tej etapy na body j-tej etapy.

0*li) VI;(i) ;Iil

-

Cij

-

+ ... +
+

+
+ C 0*(
A(3)I V~{)J(;13) + C32 0*(2) +

0*(2)

+C

Ukazujo sa však, že tioto kovariančné matico dostatočne nevystihujú presnosť klasicky vyrovnanoj siete_
Pri odvodzovaní vzťahov na výpočet skutočnej prosnosti paramotrov podra vzťahov (1) však musíme
uvažovať, že miosto skutočného realizačného vektora
i-taj etapy ;Iil -;- Ci,H0i-l
Ci,l0l
máme
k dispozícii len vektor ;1iI
Ci,i-10i:l
Ci,10l * so stochastickými závislosťami medzi
vyrovnanými parametrami siete z predchádzajúcich
etáp, Po uvážení týchto skutočností dostávame vzťahy
na výpočet skutočnej kovariančnej matice klasicky
vyrovnaných parametrov výškovej siete:
I:eO{lJ

=

=

2e.{21 =
2e.lSl =

ai(AIl)!

V~?il A(l))-l,

a~(A(2)! V~\) A(2))-1,
a~(AI3)! VF{)J A(3))-1,

(2)

kde

2e.liJ

-

ai

-

V~l) AIll)-l,

I:e.{2J = (A(2)I VF{\J A(2))-1 A(2)! V"it\l 1:1;121+c21e.(1)
V~(12)A(2)(AI2)I VF~2)A(2))-1,
I:e*ISJ

=

(AI3)! V~{)J A(3))-1 A(3)I V~{))
I:I;IS)+c32e.121+c31e.{1) V~)J A(3I(AI3)I VF{) A(3))-1

Presnosť vyrovnaných parametrov bola charakterizovaná pomocou vzťahov [3]:
fe.(ll

ai(A(lll

+ ... +

(3)

Z uvedených vzťahov vyplýva, že výpočet skutočnej
presnosti je značne komplikovaný a náročný na výpočtovú techniku.
Najlepší nevychýlený a združene. efektívny odhad
parametrov budovanej výškovej siete podIa teórie
lineárnych odhadov získame zo vzťahov [4]:

kovariančná matica klasicky vyrovnaných
parametrov i-tej etapy,
stredná kilometrová chyba meTania v i-tej
etapo.
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0"(1)

=

(A(l)! V"itl) A(l))-l

AIl)! V"it\l ;(1),

011(2) = (AI2)! :EF{\I+c21e"(l) A(2))-1 A(2)l :E~l21+C21e"ll)

(;12)

+ C2l 0"(

1)),
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Efektívne vyrovnanie
Bod

e"
Bi')

I

[ml

I

0,000000

De"

VDe"

I

[mm')

Klasické vyrovnanie

0,001 750

[mm]

0,04183

e*

I

[ml

0,000000

0,009786

0,09892

Bil)

,

-0,023100

0,010500

0,10247

-0,023100

B~')

-0,012500

0,006036

0,077 69

-0,012500

0,003800

B~')

0,003800

De'

[mm']

0,001 750

I

VDe'

[mm]

I

De*

0,041 83

0,001750

VDe'

I
I

[mm']

[mm]

0,041 83

0,009786

0,09892

0,009786

0,09892

0,010500

0,10247

0,010500

0,10247

0,006036

0,077 69

0,006036

0,077 69

Bi')

-0,001800

0,005215

0,072 21

-0,001800

0,005 671

0,07531

0,002880

0,05367

B~')
B~2)
B~2)

-0,012000

0,006003

0,077 50

-0,012000

0,006884

0,08297

0,003 125

0,05590

0,006593

0,08120

-0,009600

0,008093

BI21

-0,012300

0,008503

BI21

-0,013000

0,008103

Bi')

-0,011

398

0,003485

6)18)

,

-0,011

373

6)~'1

-0,011

873

6)1')

-0,009573

0,001 481

0,03848

-0,009600

B~'l

-O,OU

0,009735

0,09867

-0,011400

0,062900

•
•

4

.~;;o;.

..._ ..

0,009198

0,09591

0,001 505

0,03879

-0,009600

0,010412

0,10204

0,001 505

0,03879

0,09221

-0,012300

0,009384

0,09687

0,003125

0,05590

0,09002

-0,013000

0,008 671

0,09279

0,002880

0,05367

0,05903

-0,011

0,004071

0,06380

0,001 250

0,03536

0,002 169

0,04657

--0,011400

0,002690

0,051 87

0,001 250

0,03536

0,002291

0,047 86

-o,on

0,002 812

0,05303

0,001 250

0,03536

0,002002

0,04474

0,001 250

0,03536

0,010032

0,10016

0,001250

--

398

'."fiMl

-

0,062900

0,08996

9"1:l) = (A(3)I :E~\I+C32e"121+C3Ie"(11 A(31)-1 A(3)f
:E~l31+C32e"(2)+C31e"lll (;131
C31 9"(1»).

+

+ C32

9"(2)

+
(4)

Kovariančné matice efektívne vyrovnaných parametrov sa urči a podra
:ES"ll) = O'i(AI1)f

Vghl

A(1»)-1,

:Ee"121

=

(A(2)f

:ES"I')

=

(A(3)f :ET(31+C3,S"12)+C3lS"lll A(31)-1.

:ET(21+C21e"ll) A(2»)-1,

(5)

Výsledky výpočtov skúmaných príkladov podra uvedených vzťahov uvádzajú tab. 1 a 2. (V taburkách sú
z teoretických davodov charakteristiky
presnosti
vyčíslené na nadbytočný počet desatinných miest.)
Charakteristiky presnosti v prvom prípade (obr. 1) sú
graficky zobrazené na obr. 3.
Presnosť vyrovnaných
parametrov
je pomerne
vysoká, treba však pripomenúť, že stredná kilometrová chyba v prvom prípade bola 0,5 mm/km [6] a v drnhom prípade 0,3 mm/km [2] a ide o rozsahove pomeme
malé objekty. Pri vačších vzdialenostiach medzi výškovými bodmi nepresnosť určenia charakterizovaná
disperziou namstá priamo úmerne s touto vzdialenosťou a podobne pri zvačšovaní hodnoty jednotkovej
disperzie priamo úmeme narastá disperzia určenia
parametrov.

400
900

I

--

0,03536

výškovej siete, preto je potrebné aj pri klasickom
vyrovnaní udávať skutočnú presnosť, ktorá charakterizuje metódu vyrovnania.
2. Mcdzi doteraz udávanou presnosťou a skutočnou
presnosťou klasického vyrovnania neexistuje žiadna
jednoduchá funkčná závislosť a nie je možné dotcraz
udávanú presnosť využiť na výpočet skutočnej
presnosti.
3. Efektívny odhad pre každú lineámu· komhináciu
odhadnutých hodnot zabezpečuje disperziu nanajvýš rovnú disperzii tej istej lineámej kombinácie
rubovorného iného nevychýleného odhadu.
4. Skutočná presnosť klasického vyrovnania a presnosť efektívneho vyrovnania sa so znížovaním rádu
obyčajne zvyšuje, a to v dasledku súčasného pasobenia zákona hromadenia chýb a z výpočtu priemerov.

Z principu metódy a zo vzťahov na výpočet parametrov a ich presnosti mažeme konštatovať, žc vyrovnanie v 1. etape je v obidvoch porovnávaných metódach rovnaké. Z výsledkov v taburkách 1. a 2. a z grafického zobrazenia (obr. 3)móžemezoskúmaných
prípadov urobiť následujúce predbežné závery:
1. Doteraz charakterizovaná presnosť klasického vyrovnania sa podstatne rozchádza so skutočnou presnosťou a značne "prikrašruje" presnosť geodetickej
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I\]asieké

1

1

__

I

--0,009

00

I VDe"

[mm]

0,017 011

0,13043

I

f)·

[mj

-0,00900

I

no·

I

0,017011

0,12297

0,12038

0.014491

0.120:38

0,12297

-0,00240

5

I

-0,0011010,014491

G

1

0,014491

0,02030

0,013 861

0,11773

0,020301

0.001 93

0,01:32:31

0,11503

0,001 931~~]3

!}

I- -0,071

-0,00918
00

0,06407

11

I 0,015122

i-----

0,120 38

I

0,00000

0.012 GOl

0,11225

-0,00918

0,011 971

0,10941

-0,071

0,011 341

0,10649

0,012

00 I 0,011 971

0,10941

0,011 971

0,10941

0.10G49

0.011 :341

0,10649

0'OG'!071

0,04243

0,00000
-O,OOG 29

13

--0,01596

0,004725

0,06874

-0,01596

14

-0,00339

0,005850

0,07649

-0,003

0,006750

0,08216

84

0,007650

0,08746

0,0084Gl

0,091 98

-0,003

56

0,009271

0,09629

--0,003

--0,051

66

-0,051

17

!_0,01564

18

i

0,011341
1

I

39

0,001 800

0,04243

0,001 800

0.060 00

0,003 600

0,004725

0,06874

O,OOG750

84

0,007 650

0,01564!

0,082

1G

0,087 4G

I

0,004725

I

0,005 850

'I

0,0084(11

0,091 98

O,OOS 4G1

0,009271

0,09629

0,009271

66 I
----

0,OG874
0,07649
0,082 16

I

0,007 650

5G i

0,0424:3
O,O(j() 00

I 0.006 750

I

0.11503
0,11225

-----1

0,07649

I

I

601

0,003 600

0,005850

0,046 44
-0,007

0,11773

0,11225

0,06000

1-0,007

0,01386]

0,012 GOl

0,001 800

16

(),11773

0,013231

0,003600

0,04644

0,013861

0,11503

-0,00629

15

------

99 __

2:31

12

I

!~,127

0,13043

0,015122

0,015122

8

I

0,12297

1-0,00240

7_1

0,017011

[mml

0,12551

4

10

VjJ-~-:

O,OlG 382

-0,00130

--0,001

0,13043

[mm'J I,

0,015752

0,12551

I

I Do·

0,12799

0,12799

0,015752

0,02750

VDe; [mml

0,12551

0,016382

-0,00130

1

I

0,OL)7o~

1
i

0,027 50

[mm']

110-:0-1: 3~~

2
3

10

__

i

[mj

(,)"

vyrovnanie

II

0,087 46
0,09198
0,09629

0,009 991

0,09995

0.009991

0,099 95

0,009 991

0,099 95

0.010711

0,10349

0,02557

0,010711

0,10349

0,010711

0,10349

1-0-,70334

0,002934

0,054

0,70335

O,OOG812

0,08263

0,000604

0,0224.'i

35

!

1,04435

0,004456

0,06675

1,044 37

0,008968

0,094 70

0,001 672

37

I

1,040 35

0,004 G92

0,06850

1,040 37

0,009 529

0,097 62

0,001 684

I

0,041 04

1,040 87

0,010019

0,10009

0,001 359

I

0,03176

I

1_9_:
20

:

31

0,02557

17

I

0,04089

0,004713

0,06865

1,04089

0,17463

0,004297

0,06555

0'174641

0,010301

0,10149

0,000398

,I

1,04187

0,004676

0,06838

1,04189

0,010054

0,10027

0,001266

42

I

1,04374

0,004689

0,06848

1,04376.1

0,009 582

0,09789

0,001 G421

0,04052

43

I

1,04239

0,004448

0,06669

1,0424]

0,008972

0,09472

0,001655

0,04068

1,07487

I 0,001 008

0,031 75

1,074 88

i

0,00]

026

o,o:n

0,000625

0,02500

I

i
i
i

0,00]

5G4

0,001 598

39

II

40
41

32
33

I

1,07061

0,001 5Gl

0,039 51

1,07062

34

I

1,040 76

0,001 596

0,03995

1,040 77

1,04248

0,001 573

0,039 6(1

1,042 49

1.038 11

0,000921

0,03035

1,038121

36
38

I

5. Pri efektívnom vyrovnaní značne narastajú výpočty
a zv)-,;enie presnosti je pomerne malé, preto treba
eitlivo voliť spósob vyrovnania vzhl'adoll1 na vyžadovanú presnosť a ekollomičuosť pre vytýčenie, ale
najmii pre meranie posunov a deformácii stavelmých
objektov a ieh konštrukč:ných častí.
Výsledky výskumu v danej oblasti majú teoretický
i praktický význam. Teóriu vyrovnania sietí obohaeujú
hlavne zákony prenášania ehýb vo vý,;kovej sieti
budovanej po etapách. Z praktického hl'adiska sú dóležité zo:áveryo presnosti jednotlivých vyrovnaní, ktoré
napomáhajú voliť dokonalejšiu metódu vyrovnania
siete pre konkrétne praktické prípady.

03

0,01995
0,03558

0,0:3955

0,001 283

0.03582

0,03997

0,001 328

O,O:3fi44

0,001 573

0,039 66

0,000925

0,03041

I

0,001 320

I

0,036 33

0,000893

I

0,02988

[2] BIEANSKÝ,
:M.: Anal},za výsledJsov
1.nemria sa·
dania základov
elektrárne.
[Práca SVOC.] Bratislava 1979. SVŠT. Stavebná
fakulta.
[3] BOHM,
a SVTL

J.: Vyrovnávací

počet.

Praha,

SNTL

1964.

[4] KUBAč'EK,
L.:
Štatistická
teéria
geodetiekých
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dizertačmí
práca.J Bratislava
1976.
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Geodetické sledování sedání tepelné
elektrárny a vliv důlní činnosti
na stabilitu jejích objektů

Doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc.,
katedra geodézie FAST VUT v Brně

Ke každodenním úkolům geodeta připadne někdy také
zvláštní úloha rozhodovací, úloha určitého arbitra,
jestliže jeho činnost rozhodujícím způsobem př'ispěje
k vyřešení rozporu mezi dvěma stranami, který má
značný ekonomický dosah a k němuž obě strany zaují.
mají protichůdná stanoviska. Jako příklad uvedeme
významný podíl geodeta při objasňování souvislosti
mezi povrchovou těžbou hnědého uhlí a stabilitou
výrobních objektů (tzv. výrobního bloku) tepelné
elektrárny v bezprostřední blízkosti povrchového dolu.
Tato problematika vznikla, když bylo rozhodnuto, že
stávající hnědouhelný povrchový důl bude rozšířen
do prostoru v blízkosti elektrárny.
Vedení elektrárny zastávalo názor, že takovým rozšířením důlní činnosti nastane porušení rovnováhy sil
v základové půdě v areálu podniku, následkem toho
může dojít k nerovnoměrnému sedání, které vyvolá
potrhání potrubí, poruchy v provozu a narušení nebo
dokonce havárii při výrobě elektrické energie. Správa
hnědouhelného dolu naproti tomu zaujala stanovisko
opačné, opírající se rovněž o vyjádření výzkumného
ústavu báňského. Do rozporu zasáhl územně příslušný
báňský úřad, který nařídil zřídit tzv. ochranný pilíř
do vzdálenosti 50 m od hranice území elektrárny, dané
betonovým oplocením.
Na žádost elektrárny a v souladu s ustanovením
o styku vysoké školy s praxí podle vysokoškolského
zákona prováděla katedra geodézie Vysokého učení
technického v Brně pod vedením autora od roku 1957
soustavně přesnou nivelaci objektů výrobního bloku
za účelem sledování jejich svislých posunů a přetvoření
(deformací). Bylo dohodnuto, že v rámci těchto prací
bude v předstihu před rozšířením důlní činnosti
v prostoru mezi výrobním blokem a oplocením vybu.
dováno kontrolní výškové bodové pole a 0p9kovaně
měř'eno přesnou nivelací.
Dříve než se budeme zabývat podrobnostmi o budování a měření kontrolního výškového pole, a zejména
jeho úlohou při objasňování rozporů v názorech na
korelaci mezi důlní činností a stabilitou elektrárenských objektů, považujeme za účelné podat stručnou
informaci o geodetickém měření posunů a př'etvoření
objektů elektrárny od počátku její výstavby. Domníváme se, že informace o hlavních výsledcích, poznatcích a zkušenostech z dlouhodobých mČÍ'ení mohou
být užitečné ph projektování a měí'ení vclkoprostorových výškových k:mtrolních sítí v podobných energetických a jiných závodech.
2. Geologické
elektrárny

a h~'drogeol()gické

poměry

na

území

Elektrárna se nachází v širší údolní nivč, v JeJ!Z ose
protéká řeka. Z hlediska geologie areál výstavby náleží
k Hetihorní pánvi, ve které jsou uloženy tí'etihorní

sladkovodní sedimenty. Zastoupeny jsou zejména
pískovee a jíly oligocenního a miocenního stáí'í, pE
čemž jíly obsahují rovněž sloje hnědého uhlí. Nad
třetihorními vrstvami se nacházejí čtvrtohorní náplavy, které ve spodní části jsou štěrkovité, u povrchu
terénu písčité a hlinité.
Hydrogeologický průzkum ukázal, že hladina podzemní vody je propustnými štěrkovými vrstvami spojena s hladinou vody v řece a že kolísá podle jejího
stavu. V některých místech byla zjištěna v hloubce asi
0,5 m pod povrchem terénu.
Z hlediska základových poměrů bylo území ozna·
čeno jako méně vhodné, přesto však bylo vybráno
k výstavbě energetického závodu s ohledem na blízký
zdroj zásobování průmyslovou vodou, s ohledem na
zdroj paliva z blí7kého hnědouhelného dolu jakož na
zásobování chemikáliemi ze zdrojů v oblasti. S při.
hlédnutím k tomu, že na základě uvedených průzkumů
a rozborů bylo vypočteno celkové sednutí objektů
26 cm, bylo doporučeno soustavné geodetické měření
posunů v průběhu výstavby a provozu elektrárny.

Výstavbě jednotlivých objektů elektrárny předcházela
úprava staveniště. Protože v některých jeho částech
byla mrtvá ramena řeky, bylo celé území nejdříve
zasypáno vrstvou navážek převážně štěrkopískového
složení o mocnosti 2 m až 3 m.
V létě 1956 bylo zahájeno hloubení otevřené stavební jámy výrobního bloku, a to na kótu - 5,5 m. výrobní blok byl budován postupně, ve čtyřech stavebních etapách (na obr. 1 vyznačeno 1., II., III. a IV.),
a to tak, aby výroba elektrické energie byla zahájena
ihned po dokončení stavebních a montážních prací
v každé etapě. Tak byly objekty první etapy výstavby
uvedeny do provozu v prosinci 1958 a objekty poslední,
čtvrté etapy v červnu 1963. Výstavba celé elektrárny
byla ukončena koncem téhož roku.

Jak bylo uvedeno, o provádění přesné nivelace kontrolních bodů stabilizovaných na objektech elektrárny
byla požádána katedra geodézie VUT, a to na základě
zkušeností, získaných při provádění přesné nivelace
v brněnské teplárně a publikovaných autorem [1].
K základnímu měření přesnou nivelací došlo v ř'íjnu
1957, v době, kdy v první etapě výstavby byl zpolovice
dokončen železobetonový skelet objektu násypné
bunkry. Síť kontrolních bodů se pak rozvíjela padle
postupu výstavby až do roku 1963, kdy nabyla kanečný rozsah. Volba výchozího bodu nebyla bez
problémů, protože v bližším okolí nebyly k dispozici
body pořadu ČSJNS.
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výchozího

bodu

Připojování sítě pozorovaných bodů na výchozí bod
patří nepochybně k nejzodpovědnějšímu úseku kontrolních měření, protože na něm závisí spolehlivost
určení výškové polohy bodů. To platí zejména v období, kdy nastává konsolidace dokončovaných staveb,
takže posuny bodů stabilizovaných na objektech jsou
velmi malé a nezřídka jen mírně překračují dosažitelnou přesnost měření. Volbě výchozího bodu je tedy
třeba věnovat mimořádnou pozornost a stejnou péči
vyžaduje i ověřování jeho výškové polohy.
V základním měření a v dalších etapových měřeních
byl jako výchozí bod používán kontrolovaný bod na
železničním objektu, protože jiné možnosti prakticky
nebylo.
Protože připojování stále vzrůstající sítě bodů na
uvedený bod nebylo bez obtíží (přenášení nivelace přes
vodní tok), byly hledány možnosti zřízení výhodnějšího výchozího bodu. Ten byl později založen na rozložité stavbě bývalého ml)rna, který, jak bylo odborníkem
konstatováno, spočívá z poloviny na skále. Tento
výchozí bod byl připojen opakovanou pořadovou nivelací na ověřený bod pořadu ČSJNS, přičemž bylo
nutno překonat větší vzdálenost a poměrně velký
výškový rozdíl mezi oběma body. Aby při každém
etapovém měření nebylo třeba polohu bodu na mlýně
ověřovat náročným připojováním na bod ČSJNS, bylo
využito při terénních úpravách obnaženého skalního
výchozu ve vzdálenosti necelých 100 m od mlýna a do
jeho nezvětralého jádra byla osazena zajišťovací
značka bodu.
PE snaze dále zdokonalit a zejména zkrátit připojovací pořad staveniště - výchozí bod, byla provedena
podrobná rekognoskace území mezi staveništěm a hřebovou zajišťovací značkou bodu. PE ní byl objeven
výhodně situovaný skalní výchoz ve vzdálenosti asi
400 m od staveniště a 200 m od hřebové zajišťovací
značky bodu u mlýna. Do tohoto skalního útvaru byla
osazena nová čepová značka bodu, definitivní výchozí
bod pro nivelaci, jehož výšková poloha byla ověřována
od zmíněné zajišťovací značky bodu u mlýna. Tato
dvojice pevných výškových bodů na skalním podkladu,

bezpečně chráněná proti zničení, neměnila v průběhu
dalších let navzájem výškovou polohu, takže byla
bezpečným základem pro navazování nivelační sítě
v elektrárně. Z hlediska dnešních názorů na budování
sítě pevných výškových bodů může být uvedené
řešení považováno za málo bezpečné, v šedesátých
létech to bylo řešení jedině možné.
4.2 vývoj
přesné

C46

I

853 IV.

..

bodů

a výkon

Síť pozorovaných bodů, stabilizovaných
čepovým
značkami, se rozvíjela postupně tak, jak postupovala
výstavba objektů, a to podle těchto zásad: nivelační
značky bodů osazovat pouze do nosných pilíř'ů staveb
(nikoli do výplňkového zdiva), ihned po odstranění
bednění a co nejblíže k základové spáře, tedy nejvýše
0,5 m nad definitivní terén. Této osvědčené zásady
nebylo možno dodržet pouze při základním měření
přesnou nivelací z důvodů, uvedených v odst. 4.
Pro měření byl používán nejdříve nivelační přístroj
Zeiss III. s planparalelní deskou a pár invarových
nivelačních latí délky 3 m. Celá souprava byla před
měřením a po něm laboratorně ověřována. Později
byl k nivelaci p::mžíván kompenzátorový nivelační
přístroj Zeiss Ni 007 a pir invarov}'ch nivelačních latí
délky 1,75 m.
Do roku 1968 bylo provedeno celkem 19 měření
metodou přesné nivelace, a to pJdle potřeb výstavby;
v té době bylo na objekte()h elektrárny stabilizováno
více než 200 pozorovaných bodů (obr. 1).
Technologie přesné nivelace v síti bodů, která se
postupně rozšíř'ila do velkého plošného tvaru, pochopitelně prošla vývojem. V prvních etapich přesné
nivelace byl způsob měření výškových rozdílů mezi
pozorovanými body takový, že každé převýšení bylo
měřeno geometrickou nivelací ze středu nezávisle
dvakrát a převýšení byla spojována tak, že vytvářela
trojúhelníky a čtyřúhelníky. Tento postup má výhodu
okamžité kontroly správnosti měření sečtením převýšení v obrazci. Přijali jsme zásadu, že v případě, že
závěr v obrazci překročí hodnotu 1,00 mm, přeměří

W t=:=J
04)

sítě pozorovaných
nivelace

III.
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se všechna převýšení v obrazci znovu. Při měření tak
velkého počtu převýšení mohlo být některé převýšení
\" podmínkách stavebního ruchu změřeno chybně.
Htalo se to nepozorností: buď nivelační lať nebyla
postavena na vrchol nivelační značky, že povrch
~'.llačkybodu nebyl očištěn od prachu, od malty apod.,
nebo že lať nebyla svislá směrem k př'ístroji apod.
Vzhledem k tomu, že obrazce tvořené převýšeními na
sebe navazovaly, projevilo se chybně měř'ené převýšení
v sousedním obrazci opačným znaménkem uzávěru a
to vedlo k rychlému odhalení chybného převýšeni.
Lze konstatovat, že spojování převýšení do jednoduchých uzavřených obrazců se velmi osvědčilo, právě
z důvodů kontroly.
Při měření v etapách, kde byla zjišťována převýšení
lllezi značkami na hrubém zdivu objektú, bylo možno
pr-evýšení měřit z jednoho postavení přístroje (jedna
nivelační sestava). Později, po montáži strojů, provozních a jiných zařízení se objevily překážky v záměrách
mezi body, takže některá převýšení byla pak určována
dvC':manebo výjimečně i třemi nivelačními sestavami.
Dokud síť pJZorovaných bodů byla celkem malá,
tvořilo ji okolo deset uzavřených na sebe navazujících
obrazců, stačilo její př'ipojení přes dva výškové body
J{16 a T na výchozí výškový bod RZ (obr. 2). Tato
situace platila v období I. a II. etapy výstavby.
V období III. a IV. etapy výstavby se rozsah sítě
téměř' zdvojnásobil. Uvedením celé elektrárny do
provozu (1963) vznikly nové podmínky pro nivelační
měření: vzniklo uzavřené prostředí s vyššími, proměnlivými teplotami, s průvany a proudy vzduchu různé
tep~oty, s vysokými teplotami u turbin, kotlů, napijeóek a parovodů, s chvěním podlahy u strojů v chodu
apod. K tomu přistoupily různé stavební úpravy a přístavby, instalace provoznich zařízení atd. V tomto
průmyslovém mikroklimatu vznikly nové podmínky,
ohrožující kvalitu výsledků měření. Bylo tedy nutné
těmto rušivým vlivům čelit, a proto bylo tř-eba promýšlet nov)' technologický postup měření tak, aby
i ve zhoršených podmínkách měření byla udržena jistota ve výškové poloze bodů. Předpokladem pro to bylo,
aby výšky pJZorovaných bodů byly od výchozího
bodu RZ určeny pokud možno nejkratší cestou. Tento
požadavek se ukázal nezbytný zejména v pozdějších
etapich přesné nivelace, kdy objekty naznačovaly
pozvolnou konsolidaci, projevující se hodnotami posunů, které se přibližovaly hodnotám přesnosti měření.

I při realizaci naznačené myšlenky se nedospělo
hned ke konečnému stavu, který je znázorněn na
obr. 2. V letech 1961 až 1966 byl realizován první stupeň myšlenky: při každé etapě přesné nivelace byly
vytvoř-eny dva pomocné výškové trojúhelníky s uzávěry Ul < 1,00 mm, U2 < 1,00 mm (obr. 2), kterými
bylo zprostř'edkováno spojení výchozí bod RZ - síť
pozorovaných bodů. Od roku 1967 byl realizován
druhý stupeň myšlenky: na trojúhelník s uzávěrem U2
byl navázán obvodový výškový polygon s uzávěrem
U3 < 1,00 mm. Tvořily jej vybrané body na obvodu
výrobního bloku včetně komínů tak, aby byly přibližně
stejně od sebe vzdáleny. Převýšení mezi body polygonu
byla velmi pečlivě zmčřena aby nebyla překročena
mezní hodnota uzávěru 1,00 mm. Je Ueba př'ipomenout, že výškové body v obr. 2 neměly v žádném
případě charakter pevných bodů.
Naměřená př'evýšení ve Hech obrazcích byla vyrovnána podle MNČ veličin podmínkových ph zavedení vah p =~

2-n , kde n je počet

nivelačních sestav

nutných k určení převýšení mezi sousedními body.
Dále byla vypočtena střední jednotková chyba
'lno = V[pvvJ : r, kde r = 3. Uzávěry v jednotlivých
obrazcích a vypočtené střední chyby 'lno v příslušné
etapě měření jsou sestaveny v tab. 1. Kromě toho byla
vždy vypočítána střední (jednotková) chyba Ilo pro
jedno stanovisko z uzávěrii UI' U2, U3 podle známého
vzorce

kde ru je počet uzávěrů (ru = 3) a
n je počet nivelačních sestav v uzávčru.
Pro jednotlivá etapová měření jsme dostali hodnoty
uvedené v posledním řádkn tab. 1. Dosazením všech
uzávěr li ze' všech měření do rJvnice (1) jsme získali
odhad charakteristiky Ilo pro celý výběrový soubor
11 etapových měření. Dostali jsme hodnotu Ilo =
=~0,08 mm. Pomocí ní najdeme hranice konfidenčního
intervalu pro základní střední chybu (střední kvadratickou odchylku) Go:

Ilo
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Uzávěr (mm)

Ul
U.
U.

I

1967

-0,881
-0,35
-0,08

mo

I

I

1968

I

1969

1-

1970

I

1-

i

1971

0,20
0,25 -0,07
-0,21
-0,49
+0,21 -0,19
+ 0,71 -0,581
+ 0,02 -0,51

I

I

I

1972

197:>

-0,03

+0,15
+0,16
-0,26

-

+0,15

I

1974

I

1976

I

-0,13/-0,52
-0,56
-0,06
+0,38 -0,27

I

1977

I

1978

I +o,Q41

--{I,OJ
+0,051 +0,10
-0,12
0,00

0,16

0,10

0,32

0,04

0,10

0,05

-

0,05

0,08

0,01

0,02

0,24

O,ll

0,20

0,05

0,07

0,08

0,03

O,ll

0,08

0,02

0,02

I

n

17
II

23

Ilo

podle (1)

Získaný konfidenční interval svědčí o kvalitě přesné
nivelace v základní síti elektrárny. Dosažená přesnost
se shoduje s přesností uváděnou jinými autory.
Vycházejíce z horní hranice konfidenčního intervalu,
můžeme odhadnout hodnotu základní střední chyby I1h
převýšení mezi výchozím bodem a body obvodového
polygonu, která s praktickou jistotou nebude překročena, podle vztahu

kde n je počet stanovisek od výchozího bodu k posuzovanému bodu.

4.3

Znázornění
posunů
přesných
nivelací

a využití

výsledků

Při velkém počtu bodů, zaměřovaných v elektrárně
je v rozsahu této informace možno uvést výsledky
pouze omezeného počtu bodů, a to vyjádřením posunů
v milimetrech v závislosti na čase. Na obr. 5 jsou tak
zakresleny posuny bodů Ao, Bo, 01 a Dl na začátku
1. etapy výstavby, dále sedání bodůA34, B34, 028 a D'28
na konci I. etapy a posuny bodů A44, B53, 046'aDi46'na
konci IV. etapy výstavby.
.
.
U nakreslených posunů bodů lze jednoznačně konstatovat velký posun v období výstavby, kdy základová spára je postupně zatížena nejdříve základovou

Jestliže od výchozího bodu RZ nejvzdálenější bod P4
základní sítě (obr. 2) byl zaměřován pomocí 22 nivelačních sestav, potom v nejnepříznivějším případě hodnota střední chyby (střední kvadratické odchylky) v odhadu jeho polohy bude I1h = O,II mm . 22 = 0,52 mm
a v odhadu změny polohy (v odhadu hodnoty sedání)
l1,1h = I1h •
= 0,74 mm. Tyto hodnoty jsou v souladu s požadavky na přesnost. Lze tedy konstatovat, že
při každé etapě přesné nivelace byl vytvořen spolehlivý
základ, na který pak bylo možno navazovat další
převýšení, naměřená mezi body uvnitř výrobního
bloku.

V

Vf

Na uvedených šest bodů obvodového polygonu byla
pokaždé navazována tzv. vnitřní síť, kterou tvořily
dílčí polygony a která jako kostra či páteř prostupovala celý výrobní blok (obr. 3). Tato vnitř'ní síť byla
vlastnč vytvářena hned od základního měření v roce
1957, ale byla navázána na body K10 a K16 (jejich prostřednictvím na výchozí bod) a její tvar a počet dílčích polygonů byl proměnlivý,podle postupu výstavby
a podle možností měření na staveništi. Vnitřní síť
byla vždy vyrovnávána podle MNČ podle měření
podmínkových. V tab. 2 je pro každé etapové měření
uveden počet dílčích polygonů ve vnitřní síti a střední
jednotková chyba ma z vyrovnání.
Od roku 1963 nabývala vnitřní síť nový tvar, nejdříve ještě s větším počtem dílčích polygonů (tab. 3),
od roku 1972 už měla tvar definitivní, podle obr. 3.
Popsaným způsobem bylo získáno okolo dvaceti
bodů, které spolu se šesti body obvodového polygonu
tvořily základ pro vyrovnávání zbývajících převýšení
uvnitř každého dílčího polygonu, která byla zaměřena
podle možností ve složité situaci energetického závodu
v plném provozu, např. podle obr. 4. Převýšení byla
vyrovnávána buď podle měření podmínkových nebo
zprostředkujících. Při všech výpočtech se velmi dobře
osvědčil kapesní kalkulátor.
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konsturkcí a pak objektem. V létech 1967 až 1968
mnohé body naznačují proces konsolidace.
Na obr. 6 je znázorněno sedání čtyř komínli, a to
vždy prliměrnou hodnotou sedání čtyř bodli na každém komínu. I zde lze konstatovat velké posuny na
začátku výstavby.
Kromě grafického znázornění posunu bodli v závislosti na čase, které je velmi názorné, lze reakci objektu
na postup jeho výstavby vyjádht také početně, stanovením tzv. rychlosti sedání. Je to hodnota posunu
bodu za určitou zvolenou časovou jednotku, např. za
jeden měsíc. Jestliže Llh je sednutí bodu v milimetrech
za období t mezi dvěma etapami přesné nivelace, vyjádřené pačtem měsícli, pak rychlost v sedání bodu
v milimetrech je
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Početní zplisob podle rovnice (4) zvláště oceníme
v období konsolidace stavby, kdy hodnoty posunli mezi
etapami měření jsou již velmi malé, takže při grafickém
znázorňování se často ani vyjádřit nedají. V té době
hodnota v, porovnaná s hodnotami z předcházejících
etap zcela jednoznačně prokáže, zda konsolidace nastává či nikoli.
Soustavně prováděná nivelační měření na objektech
elektrárny má značný význam pro bezpečnost výstavby a provozu energetického závodu. Nám poskytla
bohatý studijní materiál, jehož některé výsledky byly
publikovány [2], [3], [4], [5].
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5. K otázce vlivu důlní činnosti na stabilitu objektů
v elektrárně
...;

Jak je uvedeno v první stati, bylo rozhodnuto, a to
v roce 1967, rozšířit těžbu hnědého uhlí ve stávajícím
blízkém dolu postupně až do blízkosti území elektrárny, která je od roku 1963 v plném provozu. Reakce
a opatření elektrárny na toto rozhodnutí je uvedeno
rovněž v úvodní stati. Bylo vybudováno kontrolní
výškové bodové pale na území mezi oplocením elektrárny a výrobním blokem. Tato síť byla budována ve
dvou etapách, podle postupu těžby v dole. V první
etapě (1969) byly podél oplocení zřízeny body s hloubkovou stabilizací č. I až II (obr. 7), ve vzdálenostech
50 m od sebe (možnost zaměření nivelační sestavy
z jednoho postavení přístroje) a další body hloubkovou
stabilizací č. 21 až 25 (body č. 23 a 24 byly záhy zničeny a nebyly obnoveny). Na objektech byly osazeny
čepové značky bodů č. 26 až 30 a značka bodu S;
celkem tedy v I. etapě bylo založeno 20 bodlI.
Pro hloubko vou stabilizaci bodu byla použita plná
ocelová tyč délky 3 m (hranice zamrzání plldy zde je
1,20 m) a průměru 30 mm, která byla zaražena do
plidy asi 0,15 m pod povrch terénu. Na ni pak byla
mosazí navař'ena kulička ze speciální, ložiskové oceli
o průměru 50 mm. Každý bod s hloubkovou stabilizací
je chráněn ocelovou skruží o průměru 0,32 m, která je
uzavřena poklopem.
V roce 1972, kdy důlní činnost dále postoupila směrem k území elektrárny, byla vybudována druhá etapa
kontrolního výi'kového bodového pole, tj. čtyi'i body
s hloubkovon stabilizací (č. 12 až 15) a osm bodů stabilizovaných čepovou značkou (č. 31 až 37 a bod Tf).
Celkem tedy kontrolní výškové pole obsahovalo
32 bodů, účelně rozložených v zájmovém území.
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Posuny b:.>důlze graficky znázornit několika způsoby;
z nich nejužívanější je vyjádření p:.>sunů v závislosti
na čase. V našem případě, kde chceme znázornit sedání
bodů celého kontrolního p:.>le,by uvedený způsob byl
nepřehledný. Proto volíme pměkud neobvyklé znázornění průběhu p:.>sunů, v několika profilech, vyjádřených axonometricky
(obr. 8). Do obrázku nejsou
zahrnuty b::>dykontrolního pole, které profily netvoří,
ale rozšíř'ili jsme profily o body na komínech a o body
na obvodu výrobního bloku. Aby obr. 8 neutrpěl na
přehlednosti, nejsou do něho zakresleny celkem nep'1trné p:.>sunyz let 1969 až 1970, 1970 až 1971 a 1971
až 1972.
Z obr. 8 lze konstatovat, že s p)stupným přibližováním pwrchové těžby se projevoval p:.>kles území,
nejvíce v bezprostředním okolí, podél oplocení. Ma
ximální posuny lze konstatovat pouze u bodů v I. části
kontrolního výškového bodového pole (bodu č. 1 až 8,
25 až 30), a to v období 1976 až 1977, tedy v době, kdy
úplný výlom uhlí dosáhl úrovně bodu č. 13. Druhá
část kontrolního výškového bodového pole byla důlní
činností dotčena podstatně méně; pouze u bodů č. 12
a 31 až 37 lze konstatovat reakci.
Z obr. 8 lze rovněž konstatovat velmi důležitou skutečnost, že po nivelaci v roce 1978 došlo ke znatelnému
zmenšení posunů; v té době byla důlní činnost skončena a jáma se začala postupně naplňovat popílkem,
naplavovaným do ní vodou. To se projevuje výrazným
zmenšením posunů za období 1978 až 1981 *) (období
*) katedra gcodézie VUT v Brně ukončila nivelační práce v roce 1978 a od roku 1981 provádí měi'ení jiná
organizace

28

Q]J
.
.

,

.I

27

26

7

8

První část kontrolního p:.>lebyla p:.>prvé zaměřena
v roce 1969, kdy důlní činnost byla ještě vzdálena, a to
tak, že soubor bodů, tvoř'ících několik uzavřených
výi'kových p::>lygonů byl navázán na body Klo a P4
základní sítě (obr. 2). Druhá část kontrolního pole byla
poprvé zaměřena v roce 1972.
5.1 Znázornění
p )sunů bodů kontrolního
k0vého
bodového
pole

25
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S
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22
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21
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34 měsíců), kdy' posuny :bodů jsou menší než za
období 1977 až 1978.
Představu o reakci obou částí kontrolního výškového bodového pole v období 1969 až 1981 a 1972 až
1981 může poskytnout i číselný přehled, vyjadřující
rychlost sedání bodů, vypačtenou podle rovnice (4),
ve všech etapich přesné nivelace v tomto území.
Z tab. 4, ve které je rychlost sedání bodů sestavena, je
dobře p'1trné, že v souladu s obr. 8 na pastup důlní
činnosti nejvíce reagovaly body č. 1 až 9 a sice do
úplného skončení těžby. Právě z tab. 4 je zřejmé, že
p:.> zaplňování jámy papí1kem nastává zmenšování
pasunů, které v roce 1981 jsou prakticky nepatrné.
Reakce bodů druhé části kontrolního výškového
bodového pole, tj. body č. 12, 31 až 37 je padstatně
menší, a proto rychlost posunů těchto bodú nebyla
do tab. 4 pojata. Body č. 13 až 15 a Tr nebyly těžbou
prakticky dotčeny.

Na základě grafického znázornění p:.>sunů vybraných
bodů na obr. 5 a 6 lze konstatovat, že objekty výrobního bloku reagovaly na důlní činnost. Křivky posunů
zaznamenávají od roku 1974 jistý zlom v průběhu
a tendenci k většímu sedání. Tato skutečnost byla
konstatována u všech bodů výrobního bloku. Od roku
1978 však lze na průběhu kř'ivek, i ve shodě s hodnotami v tab. 4, pozorovat náznak nastávající konsolidace.
Přes tato fakta lze konstatovat, že k p:.>ruchám na
provozu elektrárny nedošlo.
Výsledky přesných nivelací bodů kontrolního výškového bodového pole se setkaly s velkým zájmem
odborníků z oboru zakládání staveb a z dúlní činnosti.
Na základě těchto výsledků a p)drobné rekognoskace
stěn povrchového dolu bylo konstatováno, že zvýšené
sedání p:.>zorovaných bodů v celém prostoru výrobního
bloku a zvláště výrazné posuny bodú kontrolního pole
v době těžby, nebylo způsobeno přímo důlní činností,
ale nepřímo, zmenšováním vlhkosti púdních částic
v území elektrárny a v areálu kontrolního výškového
bodového pole zvláště. Ve stěnách dolu byly totiž na
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Výškový
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
25
26
27
28
29
30
S

I

1960-70

-0,5
-0,6
-0,5
-0,6
-0,6
-0,6
-0,4
-0,3
~O,2

I

-0,2
-0,2
-0,3
-0,1
-0,4
-0,4
-0,3
-0,3
-0,5
-0,3
-0,1

I

1970-71

-0,3
-0,5
-0,4
-0,4
-0,5
-0,3
-0,6
-0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,3
-0,2
-0,2
-0,1
-0,2
0,0
0,0

I

I

1971-72

1972-73

I
-0,5
-0,8
-0,7
-0,8
-0,9
-0,4
-0,7
-0,6
-0,4
-0,2
-0,3
0,0
-0,3
--0,2
-0,5
-0,5
-0,4
-0,5
-0,5
-0,1

1973-74

I
-0,2
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,3
-0,4
-0,2
-0,2
-0,2
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,4
-0,2
0,0

-0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,2
-0,3
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
-0,2
-0,2
-0,1
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I

I

1974-76

1976-77

I
-0,7
-0,9
-0,9
-1,0
-1,3
-1,0
-1,1
-0,8
-0,5
-0,4
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-0,7
-0,7
-0,6
-0,6
-0,5
-0,1

-0,8
-0,9
-0,9
-1,3
-1,5
-1,3
-1,6
-1,2
-0,6
-0,5
-0,3
-0,2
-0,4
-1,1
-1,1
-1,0
-0,9
-0,9
-0,8
-0,2

I

I

12
měsl'ců (1977- 78

34 měs,'ců (1978-81

1977-78

-0,5
-0,6
-0,6
-0,7
-0,8
-0,7
-0,9
-0,6
-0,4
-0,4
-0,4
-0,2
-0,4
-0,6
-0,6
-0,6
--0,6
-0,6
-0,4
-0,2

i

1978-81

-0,3
-0,3
-0,3
-0,1
-0,2
-0,2
-0,3
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-

-0,1
-0,1

I

I

-

-0,2
-0,1
0,0
I
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několika místech zjištěny výrony podzemní vody o intenzitě 10 ljmin. a 20 ljmin. až 60 ljmin., zejména
v okolí bodu č. 5, který také vykázal největší posuny.
Důlní činností, tedy otevřením stěn, došlo k unikání
podzemní vody ve zjištěných výronech a tím k celkovému snížení její hladiny v celém prostoru elektrárny.
Následkem toho byla porušena rovnováha v základových poměrech objektů a došlo k jejich sedání.
Dále byl vysloven názor, že jakmile jáma po skončení těžby bude postupně zaplňována popílkem s vodou
a tím ustane unikání podzemní vody z oblasti elektrárny, sníží se postupně i sedání bodů. Tento názor plně
potvrdila nivelace z roku 1981, jak dokazuje obr. 8
a tab. 4. Posuny bodů za období 1978 až 1981 (34 měsíců) jsou mnohem menší nežli jejich posuny za jeden
rok, 1977 až 1978. Výsledky přesných nivelačních měření takto přispěly významnou měrou k objasnění
problému dalekosáhlého hospodářského dosahu.
Ph provádění jednotlivých etap přesné nivelace,
které řídil autor, se dále podíleli: v letech 1957 až
1959 Ing. František Měřínský, v době 1959 až 1974
doc. Ing. Miloslav Veselý, CSc., a v letech 1976 až
1978 Ing. František Soukup, všichni z katedry geodézie Vysokého učení technického v Brně.

JANKOVIé, M.: Inženjerska
geodezija III (Inžinic1'5ka
geodézia III]. Zahreb, vydavaterstvo
"Sveucilišna naklada Liber" 1980, 293 s., 169 obr.

Vydaním III. dielu inžinierslkej geodézie dokončil prof.
dr. Ing. Mato J,ankovié, v,edúci Katedry inžinierskej geodézie na Univerzite v Zagrebe, s!voje vrcholné dielo trojdielnu monografiu o inžini'8'rs'kej geodézii. Dielo ]0
výsledkom jeho vyše 30'fiQčnej tvorivej činnosti na Geodetickej fakulte zagr'ebs1kej univ:erzity, pričom ÚSp8ŠlJe
nadviazal na svoje IPredchádzajúce skúsenosti z praxe
pri výstavbe a obnove 'krajiny.
Prvé dva diely vzbudili priaznivý ohlas a zaslúženú
pozornosť v juhoslovanslkej i zahraničnej odbor:nej tlači.
Recenzované boli aj u nás (Geod'et. a kairtogr. obzor,
1967, c. 1, a 1969, Č. 8]. Tretí diel sa skladá z dvoch
samostatných
častí. P l' V á je venovaná geodetickým
prácam pri projektovaní a stavbe hydr,o,technických úiel,
d l' u h á meraniu posunov verkých inžrnierskych
st-c.vieb.
Obsah je rozvrhnutý do 15 kapitOl\. Po úvode nasleduje ikrátka kapitola "Rozpracov,anie p,rogr.amu geodetlc,
'ko-kartografic1kých prác. Projektov,anie a organizácia".
V nej sa autor zapodiev,a ge,odeticko-kartograficlkou dt.l
Ikumentáciou ,a obsahom máp pre proje'kty hydrotecllnických diel a polohovou presnosťou bodolv na IPlánoclI
a mapách.
Do 3. Ikapivoly "Geodettcké práce pri projektovaní 01;j:ektov na tokoch a p'!'i úprave (regulácii) tokov" sú za·
radené otázky geodietických prác z aspelkítu lPotri8'b hydrologického IPrieskumu, budovanie vodočetných, limni-

Závěrem autor děkuje recenzentovi doc. Ing. Petru
Marčákovi, CSc., za cenné př-ipomínky, které byly
zahrnuty do textu.

[1] ZEMAN, J.: Několik poznámek k sledování sedání
základové půdy ph průmyslových stavbách. Inženýrské stavby 1957, str. 2 až 7.
[2] ZEMAN, J.: Geodctícké měření p,?sunú prúmyslových staveb. Sborník ze symposia CVTS, Smolcnice
1962, str. 34 až 54.
[3] VESELÝ, M.: Vliv periodického chvění při nivclaci.
Geodetický a kartografick,)" obzor 1974, str. 340 až
~{45.

[4] ZEMAN, J.: Příspěvek ke studiu hodnoty sHcdní
(jednotkové) chyby pro jednu nivelační sestavu ph
PN ve speciálních podmínkách. VII. vědecká konference YUT 1974. (v rukopise).
[5J VESELY,
M.: Nivelacc v podmínkách
chvi'mí.
Sborní!,: ze IV. konference odpovědných gcodetll
1983. CSVTS Brno. str. 67 až 74.

Lektoroval:
Doc. Ing. Peter Marčák, CSc.,
Geodézia, n.p., Prešov

grafických a hydr.ometrlckých staníc, ďal,ej presnosť mer,ania stavu vodnej hladiny v riekach, metodik,a a prístroje na meranie hfbky vody v riekach a meranie pr;ccnych a pozdlžnych p,rofilov.
4. kapitola "Analýza presnosti prvkov meraných nil
hydrologické
účely" je ve:novianá p'roblema:tike pr1esnosti mera.nia híbok rie:k, p'resnosti polOh určoviima
zvislíc pri meraní pro.filov a odhadu presnosti pri urcovaní spádu vodnej hladiny. V ďalších dvoch kapitolach
sa autor zapodieva mer,aním j-azier a morského dna.
Na}obsiahlejšouk,apitolou
v prvej častí knihy je 7. kilpitola "Geodeticlké práce pri projektov,aní a vytyčovaT>Í
stavieb na využiti:e vodnej energie",ktorá
obs,ahujG topografické podkliady pre proj:Cikty týchto s'ta'vi'eb, ďalej
geodetioké práce pri s:avbe vodných nádrží (vytýčeme
zálopovej čiary, určenie obsahu priehr,adnej nádrže a. 1.],
pri stavbe kanálov (vytýčenie trasy kanála, výpočet 'kubatúry výkopov a. 1.), pri vytýČ'ov,aní priehrad a stavbe
hydrotechnických tunelov.
D l' U h á č ,a s ť knihy začína Ikapitolou o príčinách,
cieroch, projekte a me:tódach merania posunov. Do S.
kapitoly "Geometrická niveláci,a" zar,adilautor
úvahy
o pevných a pozorovaných bOdo·ch (vrátane bodov pre
zemné hrádze), o projekte lokálnej nivelačnej siete, ďalej o metodike mer,ania a charalkte-re chýb velmi pres·
nej niveláci,e pri meraní zvislých posunov stavieb a analýzu stálosti pevných výš1kových bodov. Krátlka 10. kapitola je venova.ná mer,aniu zvislých posunov trigon.ometrickou niveláciou a 11. k,apitola obsahuje odhad presnosti nivel,ačných meraní na 123 m vysolkej priehradll
Granbarevo na ri,eke Trebišnjici. Char,akteristiky presnosti z meraní na ďalšej priehrade Jajce II na rieke Vrbas
odpovedajú prl8snosti dosahovanej
na našich priehr,{;dách.
V 12. Ikapivole "Meranie vodol'olvných posunov stavebných 'objektDiv" sa autor zaobe'rá trigolilometrickým merélJnrm vodoro\'ných posunov priehrad. Prvé také mera-
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nia sa v Juhoslá,vii uskutočnLli na sklonku štyridsi,atych
a začiatlku ,paťde'8iatych rokov na priehradách
Moste
(Rudl) a Jablanica (Jankoviť:). Kapitola obsahuje informácie o trigo:nometric1kých sieťach na sledovanie pri8hrad, ďalej metodilku meračských prác, analýzu chýb
merani,a, skúmanie stálosti merač'slkých stanovísk a matematické spraoovanie namer,aných údajov. Do 13. kapitoly je zaradená problematika
určovania vodorovných
posunov, metódou merania na zámernú priamku.
14. k!apitola má názo,v "Kontrola
priehybu koruny
hrádze pomocou kyvadla". Čitatef v nej nájde informácie
o hrádzových kyvadlách a ich preSlnosti, alk,o aj o kombinácii výsledkov kyvadla s výsledkami trigonometnckej metódy a zámernej priamky. Knihu uzatvára krátka
kapitola o klinometri talianskej firmy Galilleo.
Každá časť knihy končí zoznamom IHeratúry. Za ,oc8nenie výsledkov našej inžini·erskej geodézie treba pov<:žovať citácie početných prác československých
autorov.
III. diel monografie prof. Jankoviéa dolkumentuje ůspechy juhoslovanských geodetov v oblasti výsta'vby hydrotechnických diel (napr. súst,ava vodných diel na Neretve, Trebišnjici a priehrady na Dunaji, Dra-ve, Save
a i.) po oslobodení krajiny. Ide o hodnotné di,el>o,ktoré
je prínosom k rozvoju danej problemati!ky. Maže 1>lúžit
nielen ako učebnioa pre štud.entov, ale aj alk,o pomacka
pre pDax. Vrele ju odporúčam našim p'racovníkom v oblasti inžinierslkej geodézie. Blízkosť srbochorvátskeho
jazyka ulahčí jej štúdium.
Doc. Ing. Peter Marčák, CSc.,
Geodézia, n. p., Prešoll

MITÁŠOV Á, 1.; výpočtová a zobrazovacia technika
v geodézii a kartogra.fii. Učební text SVŠT Bratislava,
ediční středisko SVŠT Bratislava 1983, 1. vydání, 411
stran, 153 obrázkú, cena 22,50 Kčs.
(048) 681.3

:[528.063

+528.59]

Vysokoškolské skriptum Slovenské vysoké školy tech·
nické v Bratislavě je určeno posluchačúm denního, dálkového i postgraduálního studia oboru geodézie a kartografie. Svojí rozsáhlostí múže dobře sloužit i geodetické
praxi, neboť počet pracovníkú přicházejících do styku
s výpočetní technikou neustále roste.
Odborný obsah učebního textu je uspořádán celkem
do jedenácti kapitol, jejichž obsah bude stručnč charak·
terizován v následujícím textu.
Prvá kapitola" Výpočetn
í prostředky
a metody
v geodézii
a kartografii"
popisuje členění výpočet.
ních prostředkú na analogové, diskrétní a hybridní
počítače, včetně jejich vývojových etap a přehledu
tuzemské výroby v této oblasti. Z numerických metod je
popsána řada interpolačních postupú a problematika
numerické stability výpočetních operací. Závěr kapitoly
je věnován teorii nomogramú.
Ve druhé kapitole "Algoritmizace
úloh"
je definován pojem výpočetního algoritmu a jeho vlastností, včetně jeho realizace na digitálním počítači.
Teoretický základ algoritmú, vycházející z matema·
tické logiky, je obsahem kapitoly třetí "Booleova
algebra
a výrokový
počet".
Jsou zde podrobně
vysvětleny
výrokové funkce, jejichž pravdivost
je
testována pomocí logických operátorú. Skládáním výrokú se realizuje logická struktura
algoritmu, přičemž
výsledek je zobrazen do binární dvouprvkové množiny
{O, I}.
Navazující
čtvrtá
kapitola
"Zobrazení
údajú
v číslicových
počítačích"vychází
z konstrukčních
principú výpočetních prostředkú, pracujících ve dvoj.
kové číselné soustavě. Je zde proto uveden přehled
převodů číselných soustavo
různých základech, jakož

i znaků alfabetických
a speciálních, právě do této
soustavy. S tím souvisí teorie kódování a otázka zaokrouhlovacích chyb.
Rozsáhlou je pátá kapitola "Číslicové
počítače".
V úvodu obsahuje generační členění počítačú a jejich
srovnání z hlediska velikosti, ceny a výkonnosti. Nově
jsou charakterizovány
minipočítače a mikropočítače.
Ty nalézají v současné době uplatnění jako konstrukční
součást moderní geodetické techniky, kde slouží pro
automatickou
registraci a předběžné vyhodnocování
výsledků polních měření. V textu kapitoly jsou dále
podrobně popsány různé typy vnitřních i vnějších pamětí počítačú a různé vstupní i výstupní periferie, včetně
systémú počítačové grafiky.
K realizaci algoritmů slouží "Programovací
prostředky
počítačů
", popsané v kapitole šesté. Je zde
uveden přehled značek užívaných pro kresbu vývojových diagramú, doplněný řadou praktických
ukázek
konstrukce logické struktury algoritmú rúzných matematických i jiných úloh. Následuje popis operačního
systému OSjEC a podrobný popis řídicích štítkú počítače EC 1010, používaného na SVŠT pro výukové
účely.
Dále následuje poměrně stručná sedmá kapitola,
I}azvaná "Programovací
jazyky
a překladače".
Ctenáí' se zde seznámí s vývojem programova~ích jazyků, směřujícím k tzv. uživatelskému komfortu, s činností překladači'!, které kompilují uživatelské programy
do strojového kódu a s rúznými typy datových struktur.
Nejrozšířenější programovací jazyk současnosti, vše·
stranně používaný techniky nejen pro vědecko technické
výpočty ale i pro grafické výstupy z počítačú, je popsán
v následující kapitole "Programování
v jazyku
FORTRAN".
Podrobný popis syntaxe a sémantiky
tohoto jazyka je doplněn ukázkami programů úloh
geodetické praxe.
Počítačové
grafice je věnována
devátá kapitola
"Programování
grafických
počítačových
zaříz en í". Ta se liší podle toho, zda jde o pasivní či aktivní
grafiku. Pasivní zařízení, napí·. kreslicí stoly, vytvářejí
obraz trvalé povahy, realizovaný postupným zpracováním instrukcí kreslicího programu. Pro aktivní grafiku
je typické užívání speciálních dialogových jazyků, kdy
styk s počítačem probíhá na ploše stínítka obrazovky
a vytvořený obraz je schopný bezprostřední korekce.
Předposlední desátá kapitola "Programovací
jazyky vyšší úrovně"
pojednává především o jazyku
PLj1. Tento univerzální programovací jazyk je použí.
ván především při realizaci informačních
systémú
a jeho pronikání do praxe je závislé na postupném zavá·
dění počítačů í'ady JSEP 2.
Učební text ja uzaví'en kapitolou "Využití
výpočetních
prostí'edkú
v geodézii
a kartografii".
Kromě stručného historického pí'ehledu rúzných typů
počítačú užívaných resortem, je zde popsána "Knihovna
základních procedur počítače EC 1030", obmhující
programová řešení všech základních gecdetických výpočtú z oblasti zpracování a vyrovnání výsledků geodetických měření a souřadnicových výpočtů. Dále je
popsán Programový systém MAPA - EC 1030, sloužící
pro automatizaci
výpočetních a zobrazovacích prací
ve velkoměřítkovém mapování. Závěr je věnován kapesním a stolním kalkulátorům.
Učební text doc. 1. Mitášové, CSc., z katedry geodetických základú SVŠT v Bratislavě, představuje spolu
se skriptem "výpočetní a zobrazovací technika v geo·
dézij a kartografii", zpracovaném prof. Hojovcem a kol.
na CVUT v Praze, základní učební pomúckll posluchačů
oboru geod~zie a kartografie na vysokých školách tech·
nických v CSSR. Jeho odborná úroveň je na výši, text
je logicky a přehledně členěn. Svým širokým rozsahem
může sloužit i zájemcům o výpočetní techniku z praxe
a ostatních technických oború. S ohledem na prudký
rozvoj výpočetní techniky lze očekávat jeho postupnou
inovaci a řadu opakovaných vydání. Za úvahu by stálo
i vydání celostátní učebnice.
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BUDINSKÝ, B.: Analytická
a diferenciální
geometrie.
Praha SNTL, 1983, 1. vyd., 296 str. 142 obr., brož.
Kčs 22,-.
(048)514.7+514.12

Geometrie hraje v matematickém vzdělání techniků
důležitou roli nejen tím, že přispívá k lepšímu pochopení různých matematických pojmů a zejména složitějších problémů matematické analýzy, lineární algebry a dalších disciplín, ale lze jí přímo využít k řešení
řady inženýrských úloh a aplikací v reálném prostoru,
jakými jsou studium pohybu hmotných bodů, kon·
strukce různ)'ch křivek a ploch, zaměřování objektů
apod. Proto také sedmý sešit souboru Matematika pro
vysoké školy technické (MVŠT) je věnován analytické
a diferenciální gemometrii v rovině, v prostoru E.
a En•
První obsáhlejší část knihy zahrnuje analytickou
geometrii, charakterizující geometrické objekty pomocí číselných údajů, z nichž jsou pak vyvozovány geometrické vlastnosti. Všechny matematické úvahy se
odehrávají
na půdě lineární algebry a opírají se
o pojem vektoru; tzv. geometrický vektor v trojrozměrném euklidovském prostoru E. a studium jeho
afinitních vlastností je také obsahem úvodní kapitoly.
Ve druhé části jsou stručně, přehledně a názorně
uvedena fakta z klasické diferenciální geometrie, která
studuje
geometrické
vlastnosti
bodových
množin
(zvláště křivek a ploch v E.) metodami matematické
analýzy, tj. pomocí diferenciálního
a integrálního
počtu, funkcionální analýzy, variačního počtu aj. Tato
teorie má řadu aplikací v klasické a relativistické
mechanice, v kinematické geometrii, ve strojních kon·
strukcích, v teorii přechodnic, ve vyšší geodézii, v kartografii, v teorii stavebních ploch inženýrské praxe
apod.
Výběr látky z obou rozsáhlých vědních disciplín je
volen tak, aby obsah publikace pokrýval současné
potřeby výuky geometrie v základních kursech matematiky na vysokých školách inženýrských
směrů.
Proto je příručka určena především posluchačům
vysokých šlwl technických, ale přivítají ji také absolventi těchto škol a technici z praxe, kteří se chtějí
s analytickou a diferenciální geometrií seznámit nebo
si zopakovat její základy.
Ing. Dr. Bohumil

z

PŘíSTROJOVÉ
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Kaznějov

TECHNIKY

Symposium podniku VEB Carl Zeiss
JENA o přístrojové technice pro dálkový
průzkum Země
V únoru m. r. uspořádaly závody VEB Car! Zeiss JENA
ve spolupráci se_S~í'ediskem dálkového průzkumu Země
(DPZ) resortu CUGK jednodenní Symposium o přístrojové technice pro DPZ. Symposium se konalo v Kulturním a informačním středisku NDR v Praze, které
zastupoval s. Nestler, ČÚGK byl zastoupen ředitelem
speciálních geodetických prací Ing. Delongem, CSc.
Přítomné přední pracovníky v DPZ a ostatní zájemce
z různých resortů, kterých se sešlo přes 40, uvítal
s. Nestler, který stručně zdůvodnil pořádání symposia.
V dopoledních hodinách byly na pořadu tři před.
nášky:
- Stav dálkového průzkumu v NDR,
- Výrobky VEB Car! Zeiss JENA pro dálkový průzkum,
- Metody a možnosti zpracování dat dálkového prů'
zkumu Země s přístroji VEB Carl Zeiss JENA.

První a třetí přednášku přednesl Dr. K. H. John z Aka·
demie věd z Potsdamu, o přístrojové teehnice mluvil
pracovník závodů VEB Carl Zeiss, Dr. H. Bock. Před.
nášky byly doprovázeny diapozitivy.
Po polední přestávce ve velmi otevřené diskusi měli
možnost pracovníci DPZ vyměnit si názory s kolegy
z NDR a porovnat si s nimi naše zkušenosti a výsledky.
Symposium dalo možnost zájemcům seznámit se
s pokroky a pracovními postupy u našich sousedů
a s novou technikou, zejména se zpracovatelskými
systémy závodů VEB Car! Zeiss JENA. Vystavena
byla Í'ada výsledků, barevných syntéz a nově vydaný
Atlas snímků ve spolupráci s SSSR. Symposium jistě
splnilo svúj účel, škoda jen, že některou přístrojovou
techniku nebylo možné shlédnout přímo.
Ing. Ondřej :feřábek, CSC.,
FSv CVUT v Praze

Z práce kolektivu mladých
geodézie v Novém Strašecí

na středisku

Mládežnický kolektiv na středisku geodézie v Novém
Strašecí pro okres Rakovník byl ustaven již v roce 1977.
Hned po svém založení se přihlásil do soutěže o titul
Brigáda socialistické práce, který získal v roce 1980.
Svou činnost kolektiv od začátku zaměřil na zvyšo.
vání pracovní iniciativy na pracovišti, zejména při
ochraně zemědělského půdního fondu, na aktivní účast
ve volebních programech, komisích národního výboru
a brigádnickou pomoc zemědělství.
Prvním velkým pracovních úspěchem byla účast na
výstavbě RAK O III, kde při využití vlastních zlepšo.
vacích návrhů dosáhli mladí pracovníci požadovaného
urychlení měřičských prací při zachování všech zásad
bezpečnosti práce.
Významný podíl od svého založení má kolektiv mla·
dých na plnění všech úkolů střediska. Vlastní iniciativou
šetří náklady na opravy vozli. Značný ekonomický
přínos byl získán zvýšenými výkony a zvýšenou pro·
duktivitou práce zejména na úseku evidence nemovitostí.
Stálou pozornost věnuje kolektiv zlepšovatelské čin·
nosti, která je organizována především zapojením do
okresního hnutí ZENIT. V Klubu zlepšovatelů při
PV ROH Geodézie, n. p., Praha má kolektiv 6 členů.
V rocc 1980 byla na středisku geodézie v Novém Strašecí založena Rada mladých odborníků z podnětu
OV SSM. Rada je složena z pěti stálých členů podle
druhu odborné činnosti na středisku geodézie a jednoho
externího člena, jmenovaného v rámci větších zakázek
speciálních prací jako zástupce odběratele. Tato metoda
práce se v praxi dobře osvědčila.
V roce 1982 se kolektiv zapojil do socialistické soutěže
"Mládež straně", organizované krajským výborem SSM.
Byly uzavřeny dva kolektivní a devatenáct individuál.
ních závazků. Jcjich včasným splněním se kolektiv zařadil na přední místo v kraji. Např. na pomoc výrobě
bylo odpracováno 586 brigádnických hodin, na pomoc
zemědělství 180 a v akci "Z" 328 brigádnických hodin.
Kolektiv organizuje pravidelně kulturní akce, výstavy fotokroužku, zájezdy na koncerty a do divadla, po·
řádá přát,elská setkání se sovětskými komsomolci z družebního okresu lstra.
Rada mladých odborníků organizuje pravidelně
místní výstavy ZENIT ve spolupráci s ostatními podni.
ky v Novém Strašecí. Vybrané exponáty jsou pak vysta·
vovány na okresních a krajských výstavách ZENIT,
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kde mladí zlepšovatelé získali již několik čestných uznání a medailí. Také účast na okresní výstavě ZENIT
v roce 1983 ukázala úspěšnou činnost mladých zlepšovatelú. Byli oceněni za vystavovanou
reprodukční
HI.FI soupravu, tyristorový regulátor osvětlení pracovních stolů k úspoře elektrické energie a líbil se i stojan
pr~ mikrofilm.
Cinnost Brigády socialistické práce na stI-edisku geodézie v Novém Strašecí je příkladem, jak mohou mladí
pracovníci, dobře organizovaní a vedení, ovlivnit rozvoj
pracovní a zlepšovatelské iniciativyna pracovišti i mimo
pracoviště.
Přejeme tomuto mladému kolektivu, který má v současné době již 22 členů, hodně dalších pracovních a osobních Úspěchú.

V. symposium
v roce 1983.
Emanuel Procházka: Trigonometrické sítě na území českých zemí v první polovinč 1.9. století.
Pavel Hánek: K historii první česky psané ~tčebnice geodézie.
Josef Švastal: Příspěvek k poznání měřictví ve starém
Egyptě.
Bedheh Polúk: Sluneční hodiny na pražském orloji.
Milada Radová: Podlo~tbí historických
domú a jejich
zobrazování na plánech měst.
Dušan Trávníček: Územní vývoj nalíeho 8tát~t.
Yladimír Sladký: Autorství
třetího mapového obrazu
Cech.
Zdeněk Horský: Gregoriánská kalendářní )'efo1'1na v českých zemích.
_
Eva Semotanová: Dějiny Ustředního archivu pozemkového katastru (1930~1.960).
Ludvík Mucha: Nejstar§í české globy.
Samostatně pořádané přednášky
byly zaměřeny
na aktuální téma nebo pÍ'ÍJožitostná y~TOČí.
Rok 1982.
Antonín Riickl: Mapování planet a jejich rněsídt.
Emanuel Procházka: Historie výnky geodézie a kartografie na pražské technice.

Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
Symposia"Z dějin geodézie a kartografie"
v Národním technickém museu v Praze pokračování

Rok 1983.
Lubomír Chamout: Vzpomínka ke stémn výročí zahájení
výroby měřických přístroju bratFí Fričú.
Pí'cdnášky z 1., II. a III. symposia byly yydány vc
dvou sbornících Rozprav Národ!?ího technického musea
y Prazc jako účelový náklad. (CÍslo Rozprav 83 a 90.)
Doc. Ing.

Vladimír

Kmtts, CSc.,
GKP v Pmze

V GaKO č. 3jl981 na str. 75 jsme přinesli zprávu o pořádání prvního a druhého sympozia "Z dějin geodézie
a kartografie" (1979,1980). Záslužná činnost Národního
technického musea v Praze a Klubu přátel NTM
(sekce exaktních věd) pokračovala i v dalších letech.
Kromě celodenních sympozií byly uspořádány i samostatné pí'ednášky. Symposia i přednášky se konaly
v NTM v Praze a byly početně navštíveny pražskými
i mimopražskými odborníky a pÍ'Íznivei historie obou
vědních disciplín. Symposia měla následující program:
III. symposium
v roce 1981.
Josef Švastal: Příspěvek k poznání měřictví ve staTém
Egyptě.
Milan V. Drápcla: Odvozeniny Komenského mapy a její
předlohy.
Pavla Burdová: Jlapy desek zemských.
~va Semotanová:
PaTeTga na histOTických mapách
Ustředwího archívn geodézie a kaTtografie.
BedEch Polák: Sluneční hodiny v bývalém klálíteře KaTmelitánú na Alalé Stmně.
Tornáš Grim: lvléně známá odvozenina Helwigovy mapy
Slezska.
JiÍ'Í Mojc\!: Státní sbíTka mapová.
Petr Cafourek: S/Tučný přehled našich histoTických atlasú.
Jiří Horák: Sdělení o Atlasn Slovenské soc. TelJubliky.
IV. symposium
v roce 1982.
Ivan Honl: K otázce htTiozit v globogmfii.
Josef Švastal: Geometrie v a)'chitektuře.
Jaroslava Hoffmannová: Tisk map v českých zemích.
Zde:nčk Horský: PřístToje A n tonia Brauna z Lowenfeldu.
Omlí'oj Jehíbek: Historie výuky geodézie a kartografie
na českých vysokých líkolách.
Ota Pokorný: Toponyma v pozemkových katastrech a mapách jako pramen poznání někdejlíí morfologie kmjiny.
Ladislav Zapletal: Jakvertova ~mikátní plastická mapa
střední 1110ravy.
_
Dušan Trávníček: Ceská historická kaTtografie 1918 až
1938.
Oldřich Hlad: Atlas coeli novns 2000.
Emanuel Procházka:
MezináTodní
soupis měřických
přístroju
(Minow,
H.: Historische Vermessungsinstrumente. Wiesbaden 1982.)
Jiří Horák: Novinky líkolní dějepisné kartografie.

30 rokov výučby inžinierskej geodézie
na vysokých školách v ČSSR

Školským rokom 1952/1953
začala výučba inžinierskej
geodézie prc odbor geodézia a kartografia na vysokých
školách technických. Na jej obsahovoj a pedagogickej
príprave sa okrem učiteIov S]oyenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (SVST) významnou
microu
~účastňoval aj prof. Ing. dr. Václav Krumphanzl ~učiteI
Ceského vysokého učení tcchnického v Prahe ~ CVUT
~ teraz na cl6chodku), ktorý y prYých rokoch exter..ne
yylsonával prednášky z inžinierskej geedézie na SVST
aj CVUT.
Prešlo 30 rokov, a preto si myslíme, že je potrebné
pripolllenúť niektoré skutočnosti, ktoré prispeli k rozvoju inžinierskej geodézie.
Hlavným impulzom vzniku a rozvoj a inžinierskej
geodézie bol a je dY1lamický kvalitatívny
rozvoj invostičnej yýstavby v CSSR. Z pohIadu vysokých škál
to najlepšie charakterizuje
uplatnenie
absolventov
v praxi, kde viac ako polovica pracuje v oblasti investičnej výstavby.
Významný podiel na kvalitatívnom rozvoji inžinierskej geodézie ma~o zjednotenie gcodetickej a kartografick~j služby v CSSR v roku 1954 (neskár v roku 1969
vznik Ceského úřadu geodetického a kartografického
a Slovenského úradu geodézie a kartografie), vznik
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze (teraz v Zdibech) a zabezpečenie
plánovaného výskumu v inžinierskej geodézii od roku
1966. Ďalej systematické vydávanie noriem a technic-
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kých predpisov, z ktorých predovšetkým
vyhlášky
č. 10/1974 Sb., resp. č. 11/1974 Zb., o geodetických
prácach vo výstavbe znamenajú nový kvalitatívny
stupeň v rozvoji inžinierskej geodézie. Značný podiel na
rozvoji inžinieIskej geodézie v ČSSR majú učiteli a vy·
sokých škol (V. Krumhanzl, O. Michalčák, O. VOllika,
Z. Novák, M. Veselý, atd.) a ich vysokoškolské učebnice
a skriptá, ktoré tvoria dobrý metodický základ na reali·
záciu inžiniersko-geodetických úloh v investičnej výstavbe. Nemalý podiel na rozvoji inžinierskej geodézie
má od svojho vzniku v roku 1968 Geodeticko-kartografická spolgčnosť Československej vedeckotechnickej
spoločnosti (CSVTS), ktorej základy vznikli v roku 1957
založením Odbornej skupiny inžinierska geodézia v Bratislave.
V súčasnosti je v ČSSR veTký záujem o inžiniersku
geodéziu, čo je v súlade aj s trendom rozvoja inžinierskej
geodézie v celosvetovom meradle. Vďaka cieTavedomej
snahe ústredných a územných orgánov geodézie a karto·
grafie, vysokých a stredných odborných škol odboru
geQdézia, výskumných ústavov geodjzie a kartografie
a CSVTS je inžinierska geodézia v CSSR na svetovej
úrovni a úspešne plní úlohy, ktoré od nej požaduje socialistická výstavba.
Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSC.,
Katedra geodézie SvF SVŠT,
Bratislava,
doc. Ing. Otakar Yosika, CSC.,
Katedra speciální geodézie FSv CVUT, Praha

VÝSKUMNÉ

SPRÁVY

Prehl'ad výskumných správ VÚGK
v Bratislave

Nevyhnutnou súčasťou budované1}o automatizovaného
systému riadenia (ASR) rezortu SUGK je i automatizované spracovanie agend materiálno-tcchnického
záso·
bovania, predmetov postupnej spotreby a základných
prostriedkov. Cielom riešenia úlohy bolů zabezpečiť
už v štádiu inštalácie rezortného počítača prechod
spracovania vybraných ekonomických agend na rezort·
ný výpočtový systém. Spracované programové moduly
zabezpečujú
vazbu medzi doterajšími
pracovnými
postup mi a sú koncipované tak, aby mohli v budúcnosti
tvoriť základ kontrolného a aplikačného modulu ASR
rezortu SÚGK. Uvedené ekonomické agendy sú spraco·
vané na úrovni vykonávacieho projektu.
Číslo 102 HRNČIAR, D. - VÁCLAV, 1.: Komplexné
využitie materiálov dialkového prieskumu Zeme pre
kartografické účely (178 s.)
V rámci riešenia bolů spracovaných 6 samostatných štú·
dií, a to:
- zostavenie predbežných metodických pokynov pre
volbu parametrov kozmických snímok určených ako
podklad na tvorbu sociálnoekonomických máp,
- zostavenie návrhu mierkovej rady_máp na komplexné
mapovanie prírodných zdrojov CSSR,
- návrh skladby a obsahu komplexného súboru tematicIsých máp pre ucelené prírodne-hospodárske oblasti CSSR,
- návrh legiend tematických~máp na komplexné štú·
dium prírodných zdrojov CSSR a systému unifikovaných dohovorených značiek,
- projekt jednotného komplexného ~systému kartografických dokumentov pre územie CSSR a príslušného návrhu dohovorených značiek,
- návrh na princíp polygrafického spracovania multispektrálnych snímok na účely ich využiti a v kartografii (s ukážkou spracovania
mapy v mitrke
1 : 10000).
Číslo 103 PRIAM, Š. - BARTALOŠOV Á, L. - PECÁR, J.: Výskum technol6gie budovania geodetických
sietí z aspektov kritérií optimality (57 s. + realizačné
výstupy 204 s.)

Rok 1980
Číslo 99 VALOVIČ, J.: Systém budovania, údržby a využívania mikrosnímkových archívov (83 s.)
Systém budovania
zabezpečovacích
a pracovných
mikrofilmových archív ov, volba mikrografických médií
(mikrofiš, mikroštítok), identifikačné údaje mikrofišov
a mikroštítkov, stanovenie k6dov častí operátov a nosičov mikrozáznamov, adjustácia mikrofišov a mikroštítkov, založenie pracovných archívov, údržba, aktualizá·
cia, doplňanie a využívanie mikrofilmových archívov,
obrázky, vzory potrebných tlačív, ekonomický prínos
a návrh realizačných opatrení.
Číslo 100 KADLIC, J. - GAŽOVÁ, E. - PETROVIČ, M. - VALIŠ, J.: Výskum tvorby a využitia ISGK
(89:s. + prílohy 25 s.)
Zhrnutie výslcdkov prác riešitelského kolektívu z rokov
1976-1980. Vzhladom na to, že priebežné výsledky prác
boli publikované v čiastkových výskumných správach
z rokov 1976, 1977 a 1979 je v správe podrobnejšie
rozpracovaný iba systém spracovania údaj ov evidencie
nehnuteTností na počítači EC 1033/0S,
zabezpečenie
podkladov pre spracovanie Svetového polnohospodárskeho cenzu, úvodné informácie o systéme riadenia bázy
údajov Integrated
Database
Management
System
(IDMS) a ekonomické zhodnotenie riešenia úlohy ako
celku.
Číslo 101 KADLIC, J. - BENIAN, J. - HESOUNOVÁ, E. - ŠAMAJOV Á, E.: Výskum systému a metodiky
riadenia organizácií rezortu SÚGK (183 s. + prílohy
17 s.)

Postup prác pri budovaní testovacej siete, odvodenie
redukčného vzorca na spresnenie fyzikálnej redukcie,
riešenie problémov numerickej stability iteračných procedúr, vypracovanie te6rie vyrovnania jednoetapových
sietí a technologického postupu na budovanie geodetických sietí z aspektov kritérií optimality.
Číslo 104 SLOBODA, Š.: Výskum systému evidencie geografického názvoslovia (85 s. + prílohy 28 s.)
Výsledky výskumu geografického názvoslovia máp
velkých a stredných mierok z hladiska možnosti jeho
zaradenia do systému evidencie, výberu názvoslovia na
základných mapách velkých a stredných microk z úze·
mia SSR, generalizácie a lokalizácie geografického názvoslovia a obsahu záznamov o názvoch pre jednotlivé
druhy objektov.
Číslo 105 MARČÁK, P. - VANKO, J. - HRADI·
LEK, L. - LOULOV Á, A.: Výskum recentných pohy·
bov zemskej kory (123 s. + realizačné výstupy 126 s.)
Postup prác pri riešení úlohy za roky 1974-1980
a dosiahnuté výsledky: 1. Vypracovanie máp recentných
zvislých pohybov Západných Karpát, ďalších máp
recentných vertikálnych pohybov úze mia SSR, mapy
gradientov ročných rýchlostí recentných zvislých pohybov Západných Karpát, máp recentných vertikálnych
pohybov Podunajskej nížiny; výsledky plnenia úloh
vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce GSSŠ a vypracovanie príspevku o recentných_pohyboch
Západných Karpát do národnej monografieCSSR. 2. Komplexný výskum recentných pohybov na geodynamickom
polyg6ne Bratislava.
3. Výskum meracích met6d
a prístrojov na sledovanie recentných pohybov zemskej
kory a te6rie matematického spracovania výsledkov:
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problém referenčného
vertikálneho
systému, odhad
presnosti určenia priemernej dlžky latového metra,
experimentálne vyšetrovanie vermi presnej stacionárnej
nivelácie v závislosti od dížky zámery, výskum presnosti
nivelačných prístrojov Zeiss Ni 002 a Zeiss Ni 007;
vyšetrovanie presnosti elementárnych dvojrozmerných
sietí a riešenie niektorých problémov trojrozmernej
triangulácie.
4. Morfoštruktúrna
analýza z hradiska
súčasných
pohybov
zemskej kóry (zároveň názov
samostatnej
správy autor KVITKOVIČ,
J. a i. 51 s. + 1 príIoha). 5. Súvislostí medzi recentnými pohybmi zemskej kóry a geofyzikálnymi porami (zároveň
názov samostatnej
správy autor KUBÁČKOV Á, L.
a i. - 52 s.).
Číslo 106 MELUŠ, A.: Charakteristika mapovania vo
velkých mierkach v závislosti od kategorizácie síllclných
jednotiek SSR (26 s.)
.
Rozbor súčasného stavu Základnej mapy verkej mierky
(ZMVM) na území SSR a návrh tvorby ZMVM podra
ČSN 01 3410 a pripravovanej Smernicena tvorbu ZMVM
diferencovane podra významu základných
sídelných
jednotiek z hradiska potrieb národného hospodárstva.
Koncepcia tvorby ZMVM je farebne vyjadrená v grafickom prehrade zároveň so zákresom súčasného stavu
fondu máp verkých mierok, teraz používaných pre
potreby evidencie nehnuterností
samostatne pre jednotlivé kraje.
Rok 1981

povrchu územia SSR z hradiska seizmotektonického hodnotenia oblastí výstavby jadrových a vodných elektrární
(22 s. + príIohy 224 s.)
Metodika na sledovanie vodorovných pohybov. Projekt polohovej, výškovej a tiažovej siete Mochovce.
Projekt polohovej, výškovej a tiažovej siete Jaslovské
Bohunice. Projekt výškovej a tiažovej siete východné
Slovensko. Návrh siete na sledovanie vodorovných
pohybov Malých Karpát. Vyrovnanie 4. opakovanej
nivelácie
Podunajskej
nížiny. Analýza
doterajších
nivelačných a tiažových meraní na geodynamickom
polygóne Bratislava. Technológia na určovanie a interpretáciu recentných horizontálnych pohybov bodov na
lokalitách vybraných pre výstavbu jadrových e!ektrární
(JE). Matematické modely na určovanie priestorových
pohybov bodov 10kaIít výstavby JE. Analýza výsledkov
doterajších experimentálnych
nivelačných meraní exogénnych pohybov. Metodické poznámky k budovaniu
a spracovaniu trojrozmerných sietí s využitím kolokácie
na určenie zvislicových odchýlok. Výskum stability
nivelačných bodov Podunajskej nížiny.
Poznámka:
Neobsadené čísla sú čiastkové výskumné
správy alebo výskumné správy iných organizácií rezortu
Slovenského úradu geodézie a kartografie.
Výskumné správy sú uložené a záujemci si ich móžu
požičať v knižnigi OBIS Výskumného ústavu geodézie
a kartografie (VUGK) Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava.
Ing. Ján Vanko,
Iveta V ojtechová,
Výskumný ústav geodézie a kartograjie,
Bratislava

Číslo 1I3 V~NKO, J.: Zdokonalovanie geodetických
základov - CSJNS (42 s. + prílohy 58 s.)
Analýza súčasné40 stavu Československej jednotnej ni·
velačnej siete - CSJNS (vybudovanej v rokoch 1949 až
1960) a siete opakovaných
nive!ácií (budovanej od
roku 1961) na území S§R. Zostavenie harmonogramu
obnovy a modernizácie CSJNS na obdobie 7. paťročnice
z hradiska zvýšených požiadaviek národného hospodárstva na presnosť a podrobné údaje o pohybovej aktivite
tak vybraných 10kaIít, ako aj celého územia SSR.
Zhodnotenie účasti na medzinárodnej spolupráci, v rámci geodetických služieb socialistických štátov, pri riešení
otázok vyrovnania vermi presnej nivelačnej siete so·
cialistických štátov Európy a pri zostavovaní mapy
recentných vertikálnych pohyb ov zemskej kóry na úze·
mí socialistických štátov Európy.
Rok 1982
Číslo 116 KADLIC, J. GAŽQV Á, E. KARÁSEK, L, - ŠKODOVÁ, 1. - VACLAV, I.: Overenie
programového systému údržby písomného operátu EN
na EC 1033 (34 s. + príIohy 108 s.)
Výsledky implementácie
systému údržby písomného
operátu evidencie nehnuterností (EN) v prevádzkových
podmienkach výpočtového strediska Geodetického ústavu, n. p., Bratislava s popisom nevyhnutých
úprav
softwareového aparátu vyplývajúceho najma z výsledkov prevodu údajov EN z počítače Tesla 200 na počítač
EC 1033.
Číslo 1I7 SLOBODA, Š. - TARABOVÁ, J.: Výskum
kartografických foriem sprostredkovania výsledkov DPZ
(32 s. + príIohy 38 s.)
Popis prác na využití leteckých multispektrálnych
snímok pre aktualizáciu
Základnej mapy (ZM) ČSSR
1 : 50000,gt Návrh technologického postupu na aktuali.
záciu ZM CSSR 1:
50 000 s využitím leteckých multispektrálnych snímok.
Číslo 1I8 PRIAM, Š. - MARČÁK, P. - PECÁR, J. BARTALOŠOV Á, L. - DUDÁŠOV Á, L. - HRADI·
LEK, L. -;. LOULOV Á, A. RADOUCH, V. KVITKOVIC, J.: Výskum súěasnej dynamiky zemského

Geodezia, kartografija

i zemcustrojstvo,

ě. 5/82

Atanasov, A.: Jiří Dimitrov - zakladatel socialistického Bulharska, s. 3-4.
Jončev, VI.: Jiří Dimitrov o organizování a využívání
technických kádrů, s. 5-6.
Djankov, I.: O ekonomickém postupu při budování
geodetických sítí, s. 7-10.
Zlatanov, G.: Měření posunů geodetických
bodů metody vyrovnání, s. U-13.
Todorov, L. S.: Některé výsledky kontrolních geodetických měření na území metalurgického kombinátu
Kremnikovci, s. 13-16.
Oenkov, O.: Použití polynomického modelu regrese ke
sledování dynamiky sesuvných procesů, s. 17-20.
Daskalova, M. - Stojnov, V. - Pejčev, S.: Fyzikální
geodézie, geodetická astronomie a kosmická geodézie - současný stav a rozvoj učebních směrů na
vysoké škole, s. 21-23.
Zajirov, P. Mirčev, P.: Použití pozemní stereofotogrammetrie
při dopravních nehodách a kata·
strofách na silnicích, s. 24-26.
Rajnov, O. - Prokopiev, B.: SMA-761 - dopplerovský
geodetický přijímač - první výsledky v Bulharsku,
s.27-30.
Mladenovska,
P.: Zobrazení reliéfu terénu na mapy
pomocí stínů, s. 31-33.
Kolev, G.: Rozvoj a problémy pozemkových úprav,
s. 34-37.
Kacarski, I.: 49. zasedání stálé komise Mezinárodní
geodetické federace, s. 37-38.
Atanasov, S.: Cenný přínos rozvoji bulharské geodézie
60. let od narození prof. Ing. Veliko Kurteva,
s. 39-40.
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100 let od narození akademika Josefa
Ryšavého

zději je mu přiznána hodnost doktora věd (DrSc.).
V r. 1959 odchází na odpočinek a 4. ledna 1967 po delší
chorobě umírá.
Při příležitosti
100. výročí narozenin akademika
J. Ryšavého v upomínku na jeho přínos pro naše
geodetické školství a celý obor bude oborová posluchárna v budově stavební fakulty ČVUT pojmenována
jeho jménem a zavedena "Cena akademika J. Ryšavého" pro nejlepší studenty oboru geodézie a kartografie.
Proj. Ing. Dr. JY1iroslav Hauj, OSc.,
Zq.sloužilý učitel,
FSv OVUT v Praze

Pro české a nejen české
geodety starší generace je k nevíře, že v mě·
síci lednu t. r. si mu·
síme připomenout již
sté výročí narozenin
jednoho z našich vzác·
ných profesorů, kteří
nás zasvěcovali do oboru, a to akademika
Prof. Ing. Dr. techn.
J osefaRyšavého,DrSc.
Do každého z nás
vlil po kapkách znalosti a zájem o obor,
Riaditer
Geodetického
ústavu
(GÚ), n. p., Braať to bylo v přednáštislava
Ing. Jozef Farkašovský
dňa 20. 9. 1983
kách z geodézie nižší,
v dobrom zdraví a v plnom pracovnom nasadení oslávil
či geodézievyššíanebo
svoje šesťdesiate narodeniny.
také z měření podzem.
Jubilant sa narodil v Jamníku, okres Spišská Nová
ních prostor. Pan proVes. Stredoškolské štúdium absolvoval na reálnom gymfesor svým vrozeným
náziu v okresnom meste (1935-1942) a zememeračské
učitelským
talentem
inžinierstvo na Slovenskej vysokej škole technickej
a tím, že přednáŠ61 s plným elánem a rád, a to velmi
v Bratislave (SVŠT) v roku 1946. V júli toho istého roku
jasně, srozumitelně a se vzácnou čistotou jazyka, nás
začína jeho bohatá a pestrá geodetická prax na Inšpek.
získával v osobním styku, právě tak jako prostřed.
toráte katastrálneho vymeriavania v Martine, kde posonictvím svých znamenitých učebnic "Geodézie", vydabil do 30. 9. 1948. Po dvojročnej prestávke, ked nastú·
né v několika vydáních, "Vyššígeodézie" a řady skript,
pil na základnú vojenskú službu, prichádza I. 10. 1950
z nichž zejména je třeba uvést "Měření podzemních
do Bratislavy, a to na Slovenský zememeračský a kartoprostor". Velmi oblíbenou v praxi se stala i "Geode~ grafický ústav, ktorý bol premenovaný na Geodetický,
tická příručka", vydaná pod společnou redakcí s Dr.
topografický a kartografický ústava
neskor na GÚ.
F. Cachem.
V priebehu svojej posobnosti na tomto ústave prešiel
Akademik Ryšavý nám všem, kteří jsme ho poznali,
postupne od výkonného pracovníka po vedúceho oddejistě zůstává stále v paměti jako vynikající pedagog
l~nia technickej kontroly. V októbri 1960 prešiel na
s širokým rozhledem, s moudrým poměrem k okolnímu
Ustav geodézie a kartografie v Bratislave, kde pracoval
světu a lidem. Studenty m61rád. Jejich osudy mu nikdy
vo vedúcich funkciách (vedúci strediska geodézie, venebyly lhostejné a vždy se s nimi rád setkával.
dúci technickoekonomickej prípravy výroby, zástupca
Jestliže vzpomínáme na něho jako pedagoga, nelze riaditera) do 31. 12. 1967.
Viacročná výkonná činnosť na roznych úsekoch a úso
opomenout jeho další činnost. NeoddělitBlně s jeho učitelstvím se pojí činnost vědecká, kterou začal svou dok- pešné zastávané funkcie v organizáciách rezortu geodé.
zie boli dobrým predpokladom aby bol I. I. 1968 vyme·
torskou prací o francouzských geodetických přístrojích
a měřických metodách. Jeho habilitační práce jedná
novaný za vedúceho závodu v Bratislave na novozriadenej Inžinierskej gepdézii, n. p., Bratislava. V júli
o "Měření délek invarovými
měřítky netuhými".
1972 sa vracia na GU ako námestník riaditera a I. I.
Svou pozornost věnoval např. i astronomickému určo.
vání zeměpisných souřadnic při využití Claude·Drien1973 je poverený funkciou riaditera GÚ, n. p.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Farkacourtova astrolábu, odvození redukčních vzorců pro
šovský
staral aj o svoj politický a odborný rast.
různá geodetická měření, řešení úlohy asymetrického
V roku 1964 absolvoval Večernú univerzitu marxizmuprotínání, problému uzlového bodu apod.
-leninizmu a v roku 1976 kurz vedeckého riadenia
Třeba též vyzdvihnout jeho činnost organizační, v níž
v rámci cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov na
úspěšně reprezentoyal ČVUT i obor geodézie, ať to bylo
na poli domácím (Ceská maticlt technická, Národní ko- Inštitúte riadenia. Je dlhoročným členom pre štátne
záverečné skúšky na odbore geodézia a kartografia
mitét geodeticko-geofyzikální, CSAV aj.), či v zahraničSVŠT.
ním styku (Mezinárodní unie geodeticko.geofyzikální
Svoje teoretické vedomosti a rozsiahle praktické
apod.).
skúsenosti uplatnil ako spoluautor známej geodetickej
Připomeňme si stručně životopis Prof. J. Ryšavého:
Narodil Se 8. I. 1884 ve Stráži n. Nežárkou v rodině
príručky "GEO-TOPO",
ktorá vyšla v dvoch vydarybničního a hospo<!ářského správce, maturoval na niach (Bratislava, ALFA 1963 a 1973).
J. Farkašovský
venuje verkú pozornosť odbornej
české státní reálce v Ceských Budějovicích, s vyzvame·
nánim vystudoval
stavební inženýrství
na CVUT výchove pr.acovníkov a zabezpečovaniu nových druhov
činnosti GU. Popri svojej náročnej vedúcej funckii plnil
a v r. 1906 nastoupil místo asistenta u Prof. Petříka.
zložité úlohy spojené s výstavbou združenej výrobno,
Jako mladý asistent odchází na delší praxi do Paříže
.prevádzkovej budovy a úlohy súvisiace s komplexným
(Vysoká škola pro stavbu mostů a silnic, Vojenský
zeměpisný ústav, Úřad pro míry a váhy). V r. 1910 je zabezpečením prevádzky počítača EC 1033.
Nemožno nespomenúť jeho aktívnu činnosť v KSS
mu udělena hodnost doktora technických věd (Dr.
a v spoločenskýcQ organizáciách. Záslužná je jeho čintechn.), r. 1919 je jmenován docentem, r. 1920 mimo·
nosť najma v CSVTS. Bol dlhoročným aktívnym
řádným profesorem a r. 1927 profesorem řádným. Je
Geodeticko-kartografickej
spoločnosti
mu svěřeno vedení Ústavu geodézie nižší a vyšší. Něko- (unkcionárom
CSVTS na roznychorganizačných
stupňoch.
likrát byl děkanem Vysoké školy speciálních nauk
Záslužná odborná, organizátorská
a politická čin·
(zde bylo dříve začleněno studium zeměměřického
nosť Ing. Farkašovského
bola ocenená vi~cerými
inženýrství). Ve školním roce 1947/48byl z~olen rektovyznamenaniami a pamatnými medailami:
"Cestné
rem CVUT. V r. 1953 je jmenován členem CSAV a po·
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uznanie
za zásluhy
o rozvoj
geodézie
a kartografie"
(1968 a 1974), "Najlepší
pracovník
rezortu SSGK" (1970), "Pamiitná medaila" k 30. výročiu SNP (1974). "Zaslúžilý
pracovník
rezortu
SÚGK" (1976), "Čestné uznanie II. stupňa" za úsilie
o rozvoj ČSVTS a technický pokrok čs. národného
hospodárstva (1978), "Pamatná medaila" k 25. výročiu
yzniku ČSVTS (1980) a k životnému jubileu štátne
vyznamenanie - medailu "Za obetavú
prácu pre
socializmus".
Pri príležitosti významného životného jubilea oceňujeme 37-ročnú činnosť, ktorú Ing. Jozef Farkašovský
vykonal pre úspešný rozvoj geodézie na Slovensku
a do ďalších rokov mu želáme veTa zdravia, nové pracovné úspechy a spokojnosť v osobnom živote.

Dňa 7. júla 1983 oslávil svoju šesťdesiatku Ing. J ozef
Hagara,
CSc., vedúci prevádzky fotogrametrie Geo·
dézie, n. p., Bratislava.
Rodák z Riečky, okres Banská Bystrica. Odbor ze·
memeračského inžinierstva absolvoval na Slovenskej
vysokej škole technickej v Bratislave v roku 1947.
V tomto roku nastúpil na Fotogrametrický ústav pre
Slovensko v Bratislave a fotogrametrii i Bratislave
zostal verný až dodnes. Neskór pracoval na Slovenskom
zememeračskom a kartografickom ústave (1950-1953),
Geodetickom, topografickom a kartografickom ús.tave
(1954-1956), Geodetickom ústave (1957-1965), Ustave geodézie a kartografie (1966-1967),
lnžinierskej
geodézii, n. p. (1968-1972) a od 1. 1. 1973 na Geodézii,
n. p.
Jubilant sa okrem vlastnej pracovnej činnosti staral
aj o sv oj politický a odborný rast. V roku 1961 absolvoval Večernú univerzitu marxizmu·leninizmu a v roku
1965 kurz o programovaní. Vrokoch 1967-1969 externe
absolvoval 2-ročné štúdium, pre expertíznu činnosť
v zahraničí, na Spoločenskovednej fakulte Univerzity
17. listopadu v Prahe. V roku 1972 získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied obhájením dizertačnej
práce na tému "Príspevok k teórii a optimalizácii priestorovej aerotriangulácie
na univerzálnom
prístroji
typu stereoplanigraf model C 5". Od roku 1960je členom
Dňa 19. júla 1983 sa dožil šesťdesiat rokov Ing. Ján
Sokolík,
výrobný námestník riaditefa n. p. Geo- Komitétu pre fotogrametriu a diafkový prieskum Zeme.
Už viac rokov pósobí na Strednej priemyselnej škole
dézia Bratislava.
Jubilant sa narodil v Trenčíne, kde absolvoval aj stavebnej ako externý pedagóg. V súčasnosti je vedúcim
lektorom straníckeho vzdelávania pri ZO KSS.
štátne reálne gymnázium. Zememeračské inžinierstvo
študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v BraIng. Hagara,
CSc. sa aktívne zúčastňuje neseni a
tislave. V roku 1946 nastúpil do štátnej zememeračskej
a zavádzania pokrokových foriem práce na úseku výslužby na Inšpektorát
katastrálneho
vymeriavania
počtovej techniky a fotogrametrie. Má prvoradé zásluhy
v Trenčíne.
na zavedení metódy blokovej analytickej aerotrianguV roku 1950 prichádza do Bratislavy, kde pracuje
lácie do výrobnej praxe. Významným spósobom sa
doteraz. Najskór pracoval na Slovenskom zememerač·
zaslúžil o racionalizáciu tvorby máp vel'kých a stredných
skom a kartografickom ústave, ktorý bol v roku 1954 mierok pomocou fotogrametrickej metódy. Všestranne
premenovaný na Geodetický, topografický a kartopodporuje rozvoj socialistického súťaženia. Kolekgrafický ústav (teraz Geodetic1:tý~stav; n. p.)., Vý~orn~
tív ním vedený
získal v roku 1981 čestný názov
organizačný talent a praktwke skusenostl pnspeh
"Prevádzka
socialistickej
práce".
k tomu, že v roku 1956 bol pozvaný na Správu geodézie
Za dosiahnuté pracovné výsledky získal J. Ha·
a kartografie na Slovensku (SGK) do funkcie vedúceho
gara právo nosiť zlatý
odznak
'BSP. Ďalej jeho
oddelenia novej techniky.
obetavá a úsp_ešná práca bola ocenená týmito vyznaPo územnej reorganizácii SGK v roku 1960 prešiel na menaniami: "Cestné uznanie za tvorivú a organizátorÚstav geodézie a kartografie v Bratislave ako vedúci
skú prácu vo vynálezcovskom a zlepšovateTskom hnutí"
prevádzky. 1. 1. 1968 bol vymenovaný za technicko·
(1971), "Čestné
uznanie
za zásluhy
o rozvoj
výrobného riaditeTa na novo~riadenej organizácii IJ?-- geodézie
a kartografie"
(1973) a "Najlepší
žinierska geodézia, n. p., BratIslava a od 1. 1. 1973 Je pracovník
rezortu
SÚGK"
(1979).
výrobným námestníkem
riaditefa Geodézie, n. p.,
Do ďalších rokov želáme Ing. J ozefovi Hagarovi, CSc.
Bratislava.
veTapevného zdravia, tvorivý elán v ďalšej práci a mno·
Ing. S okolík sa vypracoval na dobrého odborníka
ho šťastia v osobnom živote.
a uznávaného organizátora. Vefké úsilie venoval najmii.
zvýšeni u technickej a kvalitatívnej úrovni mapovacích
prác. Má zásluhu na realizácii významnej úlohy - do·
budovania mapového fondu máp vefkých mierok na
Slovensku, ďalej na vy tvore ní špeciali~ovaných pracovísk pre aerotrianguláciu a mikrofilm. Uspešne vykonával viaceré funkcie v podnikových a rezortných komisiách. V rokoch 1968-1969 pósobil ako expert Organi.
zácie spojených národov v Šrí-Lanke (Cejlón).
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa jubilant aktívne
zapájal a zapája i do činnosti KSS a spoločenských orga- Štátne
vyznamenanie
nizácií. Pósobí dlhé roky ako aktivista Obvodného výKseňákovi
boru KSS Bratislava III, propagandista straníckeho
vzdelávania a predseda odbočky ZČSSP. Viac rokov bol
tiež predsedom Odbornej skupiny
(OS) ~apovanie
a evidenci a nehnuteTností, resp. OS mapovame Geode·
ticko.kartografickej spoločnosti ČSVTS.
Za dlhoročnú angažovanú a obetavú prácu v rezorte
Pracovné úsilie a činnosť J. Sokolíka
boli ocenené geodézie a kartografie a dobré výsledky pri plnení hos·
rezortnými
vyznamenaniami:
"Najlepší
pracovpodárskych úloh, na návrh predsedu Sloyenského úradu
ník ÚSGK"
(1966), "Priekopník
socialistickej
geodézie a kartografie, udelil prezident Ceskoslovenskej
práce"
(1979) a "Zaslúžilý
pracovník
rezortu
socialistickej republiky k 1. a 9. máju 1983 Ing. ŠteSÚGK"
(1983).
fanovi Kseňákovi,
riaditeTovi Geodézie, n. p., PreBlahoželáme Ing. Jánovi Sokolíkovi k jeho život·
šov, štátne vyznamenani€'
nému jubileu a želáme mu do ďalších rokov mnoho
zdravia a nové pracovné úspechy.
Za vynikajúcu
prácu.
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Ing. Kseňák prevzal štátne vyznamenanie na celokrajskom akt.íve v Košiciach z rúk vedúcich politických,
štátnych a odborových orgánov Východoslovenského
kraja na čele s vedúcim tajomníkom krajského výboru
KSS J ánom Pirčom.
K udeleniu štátneho vyznamenania srdečne
blahoželáme.

K životnímu
jubileu
Bohuslava Šimáka

prof. Ing. RNDr.

Dne 9. listopadu 1908 se narodil v Jeníkovicích u Pardubic, přední čs. kartograf prof. Ing. RNDr. Bohuslav
Šimák. V 1. 1933-1937 vystudoval zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze, potom geografii a meteorologii
na KU, kde v r. 1945 promoval. Po osvobození nastoupil
do služeb VZÚ, odkud po 10 letech přešel, jako docent,
na VAAZ v Brně a v 1. 1964-74 působil pak jako mimořádný profesor na přírodovědecké fakultě University
Jana Evangelisty Purkyně v Brně (UJEP). Při peda.
gogických povinnostech na VAAZ a UJEP se současně
vědecky zabýval teoretickými otázkami koncepce map.
Jeho individuální kartografické práce byly určeny PJo
Předsednictvo vlády hraniční výbor (1946), Cs.
národní radu badatelskou
názvoslovnou komisi
(1946-50), Ministerstvo školství a kultury (1947-53).
Kolektivní prací byla řešitelská a redakční účast na
tvorbě Čs. vojeI!,ského atlasu (1965), Atlasu čs. dějin
(1965) a Atlasu CSSR (1966).
Publikační činnost, rovněž velmi bohatá, spadá pře.
vážně do sféry historické kartografie a týká se starýeh
map Čech a Moravy. Kromě toho vydal za okupace
spolu s Ing. J. Honsem populární dvoudílnou knihu
"Pojďte s námi měřit zeměkouli - 1. Kouzelný daleko·
hled, II. Papírová zeměkoule". Tato kniha původně
určená pro mládež, byla napsána takovou srozumitelnou
formou a bylo v ní sneseno tolik obrazového materiálu,
že vzbudila zájem širší veřejnosti a po osvobození vyšla
ve 2. vydání. Kritika ji nazvala lidovou encyklopedií
geodézie a kartografie a byla přeložena také do polštiny.
Rozsáhlá byla i jubilantova činnost veřejná, byl čle·
nem mnoha komisí, komitétů, společností, rad a vědeckých institucí v MNO, ČSAV, VÚGTK aj. Jeho práce
byla vždy velmi ceněna. Po odchodu do důchodu
v r. 1974 zůstal vědecky a pedagogicky aktivní~ na
katedře geografie UJEP je dosud členem pro obhajoby
a předsedou rigorosní komise. Do dalších let přejeme
mnoho zdraví a stále stejnou životní aktivitu.
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Geodézia és Kartográfia, č. 3/82
Soós, G.: Vazby mezi zemědělstvím a geodézií, s. 155 až
157.
Joó, I.: Význam geodézie a kartografie v národním
hospodářství, s. 157-161.
Molnár, S.: Možnosti využití topografických map v zemědělství, s. 161-165.
Bůttner, Gy .. Csató, É. - Csillag, F .. Szilágyi, A.:
Multispektrální pozorová,ní zemědělských území na
výzkumné lokalitě Kiskore, s. 165~169.
Remetey.FůlOp, G.: Zpracování dat z dálkového průzkumu na počítačích pro potřeby zemědělství, s. 169 až
173.
Babós, L.: Geometrická transformace snímků získaných
pomocí S-500, s. 173-179.
Anná1l, E.: Rozvoj Budapešťského geodetického závodu
v číslech, s. 179~184.
Kovács, A. - Szabó, B.: Nové měření na hranicích MLH
a Jugoslávie, s. 184-189.
Forgácz, Z.: Báze dat o hraničních bodech a územích,
s.189-193.
Czellár, A. - Zergi, I.: Určení deformací naftových ná.
drží velkých rozměrů metodou pozemní fotogrammetrie, s. 193~196.
Pápay, G.: Základní znalosti kartografické generalizace,
s.196-202.
Bartha, L. j1tn.: O jedné staré mapě města Nagyszombat,
s.202-206.

Geodézia és Kartográfia, č. 4/82
Vincze, T.: Skutečné projekce elipsoidu. Všeobecné
rovnice projekcí, s. 235-242.
Lukác8, T,: Vztahy mezi geodetickou bankou dat
a státním informačním systémem, s. 243-248.
Lukácsy, R.: O částečném převodu území pozemku,
s.248-253.
Czellár, A. - Zergi, I.: Geodetická měření ve vztahu
k reaktorovému
rezervoáru
atomové elektrárny
v Paksu, s. 253~256.
Tokodi, A. - Cseh, K.: Výzkum laserového provažo.
vače typu ZLA-78, s. 257-260.
Divényi, P. - Koós, A.: Topografická báze dat pro
sdělovací účely, s. 260-263.
Jagasics, B.: 15 let činnosti Institutu geodézie a kar·
tografie, s. 264-270.
Erdosi, F.: Problémy s tvorbou některých geografie.
kých dopravních tematických map a možnosti jejich
použití, s. 270-276.
Tikász, E. - Huszár, B. - Jakovácz, F. ·né: Výzkum
přesnosti digitalizace
map velkých měřítek pro
účely banky dat, s. 277-282.
Bod, E.: Krátká historie maďarské astrgnomické geodézie od roku 1730 do současnosti. Cást I., s. 283
až 289.
Nagy Pál, J.: Budapešťskému Geodetickému podniku
byl počtvrté udělen titul "Vzorný podnik", s. 290
až 291.
Fialovszky,
L.: Mikrometr s horizontální osou teodo·
litu Kern DKM 2-AE, s. 292-295.
Lukács, T.: Poznámky ze zahraničí o tvorbě státních
informačních systémů, s. 293-295.
LászlOffy, G.: Mapování, báze dat, automatizace, s. 295
až 298.
Ormeling, F. J.: ICA oceňuje práci prof. Sándora
Radó, s. 298-299.
Kovács, J.: Banka dat z historie oboru geodézie
a kartografie, s. 299-300.
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TEORIE SYSTÉMŮ
Obsahuje výklad základních pojmů z teorie systémů, zabývá
se některými typy statických i dynamických systémů, metodologií modelování, analýzou a syntézou systémů a uvádí některé aplikace teorie systémů.

Pojem "systém"
Obecná teorie systémů

"'aJ

.:::t.

Statické systémy
Příklady statických systémů
Obecné modely struktur
Úlohy na statických systémech

u
e
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..c

u

Dynam ické systémy
Deterministické systémy
Stochastické a nedeterminované systémy
Adaptivní systémy
Stabilita
Úlohy na dynamických systémech
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Systémové modelování
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aJ

Systémová analýza a syntéza
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Aplikace teorie systémů
Použití v operačním výzkumu
Použití v kybernetice a v tvorbě automatizovaných
systémů řízení
Použití v technice

.:::t.
~
~

Z

Matematické

I

dodatky

Výzkumným pracovníkům, technikům a ekonomům pracujícím
v oblasti operační analýzy, systémového inženýrství, ekono·
micko-matematického modelování, kybernetiky a informatiky a
posluchačům a absolventům vysokých škol, kteří mají o teorii
systémů hlubší zájem.
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Zde odstřihněte

a pcšlete

na adresu

SNTL - Na kladatelství technické
Spálená 51, 11302 Praha 1
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