


odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického
a Slovenského úradu geodézie a kartografie

Ing. Bořivoj Delong, CSc. (předseda redakční rady), Ing. Ján Kukui!a, DrSc., (místopředseda redakční rad y), Prof.
Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc., Ing. Imrich Horňanský, Ing. J ozef PetrU, CSc., Ing. Zdeňka Roulová.

Vydává Ceský úřad geodetický a kartografický a Slovenský úrad geodézie a kartografie v SNTL - Nakladatelství
technické literatury, n. p., Spálená 51, 11302 Praha I, telefon 2963 Sl. Redakce: Geodézie, n. p., Praha, Kostelní 42,
17030 Praha 7, tel. 381559. Adresa slovenskej redakcie: VOGK, Pekná cesta 15, 82718 Bratislava, telefon 81001,
810 20, 810 60, 81082, 811 20, ltlnka 328. Tiskne MÍR, novi nářské závody, n. p., závod 1, Václavské nám. 15, 112 58
Praha I, telefon 26 61 Sl. Inzertní oddělení SNTL - nak ladatelství technické literatury, n. p., Spálená 51, 113 02
Praha 1.

Vychází dvanáctkrát ro"'ně. Cena jednotlivého čísla 4,- Kčs, celoroč ní předplatné 43,- KČS. Rozšiřuje PNS - ústřední expedice a dovoz
tisku Praha, administrace odborného tisku, Kafkova 19, 16000 Pra ha 6. Objednávky do zahranIčí vyřizuje PNS - ústřední expedice
a dovoz tisku Praha, administrace vývozu tisku" Kafkova 19, 160 00 Praha 6.

Náklad 2200 výtisků. Papír: text a příloha 7208-11/70 g, obálka 209/S0 g. Toto číslo vyšlo v červenci 1981, do sazby v červnu 1981, do tisku
9. července 1981. Otisk povolen jen s udáním a zachováním autorských práv.

Ing. Štefan Priam, CSc.
K možnosti spresnenia fyzikálnej redukcie
elektronicky meranych dížok 167

Ing. František Šilar, CSc.
Geodetické sítě metra v podzemí 170

Doc. Ing. Miloslav Veselý, CSc.,
Ing. Josef Vitásek

Studie vhodnosti náhradních teplotních rov-
nic v nehomogenním prostředí 177

ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY A SOCIALIS-
TICKÉHO SOUTĚŽENí
OZNAMY
Z ČiNNOSTI ČSVTS
ZE ZAHRANiČí
ZPRÁVY Z KRAJů
ZE ŽiVOTA ORGÁNů A ORGANIZACí ČŮGK
A SÚGK
LITERÁRNí HLíDKA
NEKROLOGY
DIPLOMOVÉ PRÁCE

180
182, 187

183
186
187
187
188
191
191



528.021. 7 :528.061.6

PRIAM, Š.

K možnosti spresnenia fyzikálnej rednkcíe elektronicky
meraných dížok
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 7,
s. 187-170, 1 tab., lit. 7
Charakterizovanie atmosferických podmienok a turbu-
lentného prenosu tepia v atmosfére. Odhad potenciál-
ne] teploty a jej gradientu. Odvodenie redukčného vzor-
ca na spresnenie fyzikálnej redukcie elektronicky me-
ranej dížky pre svetelné a mikrovlnové dia/kamery.
Praktic!,á aplikácia vzorca na dížky zmerané lasero-
vým dialkomerom Geodimeter 8.

528.41:625.42 (437.10 )

SILAR, F.

Geodetické sítě metra V podz?mí
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 7,
s. 170-176, 3 obr., lit. 19
Páteří výstavby metra v podzemí jsou geodetické sítě:
zál,ladní vytyč ovací síť, síť hlavních výškových bodů
a podrobná vytyčovací síť. Jsou uvedeny netradiční
postupy při budování a údržbě těchto sítí na metru
v Praze, zejména pak při plánování a ]{Qntrole přes-
nosti, při měření a vyrovnávání sítí a při zajištění vy-
soké spolehlivosti hodnot výsledných veličin sítí.

528.061.2: 551. 58: 528.162

VESELÝ, M. - VITÁSEK, J.

Studie vhodnosti náhradních teplotních rovnic v neho-
mogenním prostředí
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 7,
s. 177 -179, 1 obr., lit. 8

Studium dosud málo zkoumaného teplotního pole, pů-
sobíciho refraI,ci záměry v blízkosti velkých staveb
nebo v jiných nehomogenních mikroklimatech. Na zá-
kladě rozsáhlých experlmentálnich měření je zkoumá-
no 14 typů aproximujících funkcí k vytvoření matema-
tického modelu pohl. Nalezeno šest vhodných typů pro
různé případy. Nejvíoe univerzální platnost má poly-
nom 3. stupně.

528.021.7:528.061.6
IlPHAM, lil.

K B03MOlKHOCTHYTOQHeHHII.pH3HQeCKOHpeJlYKqHH pac-
CTOHHHll H3MepeHHhIX ElJIeKTpOHHblMH MeTO.llaMH

[eoJleSil',eCKlfll II KapTorpaqmQeCKllll 0630P, 27, 1981,
CTp. 167-170, 1 Ta6., JHiT. 7
XapaKTepllcTllKa aTMoc.pepHhlx YCJIOBHllII Typ6YJIeHTHOro
nepeHoca TenJIa B aTMoc.pepe. OIJ;eHKa nOTeHIJ;llaJIhHOll
TeMI1epaTyphl II ee rpal\lleHTa. BhIBOI\ .pOPMYJIhl YTO"lHe-
HllH .pll3ll"leCKOll pel\YKIJ;llll 9JIeKTpOHHhlX llSMepeHllll
paCCTOHHHllI\JIH cBeTO- II pal\llOl\aJIhHOMepOB. IlpaKTllqec-
Koe npllMeHeHlle .pOPMYJIhl K paCCTOHHllHMllSMepeHHblM
JIa3epHhlM l\aJIhHOMepOM [eOl\llMeTp 8.

528.41:625.42 (437.10)
liJHJIAP, <P.

IloJl3eMHLle reOl\e3HqeCKlle ceTH MeTpo
[eol\eSil',eCKllll II KapTorpa.pllQeCKllll 0630P, 27, 1981,
CTp. 170-176, 3 pllC., JIllT. 19
OCHOBOll cTpOllTeJIhCTBa MeTpo nOI\ 3eMJIell HBJIHIOTCH
reOJle3ll"leCKlle ceTli: OCHOBHaHpa36liBOQHaH ceTh, ceTh
l'JIaBHhlX BhlCOTHhlXnYHKToB, li nOl\p06HaH pa36llBOQHaH
ceTh. OIHicaHhl HeTpal\llqlloHHhle cnoco6hl nOCTpoeHllH li
06HOBJIeHllH 9TliX ceTell Ha CTpOllTeJIhCTBeMeTpo B Il pa-
re, B "laCTHOCTllOTHOCH~lieCH K nJIaHlipOBaHlllO li npo-
BepKe liX TOQHOCTli,K li3MepeHllIO H ypaBHllBaHlilO ceTell
II K 06eCneQeHHIOBhlCOKOllCTeneHll HaJlelKHOCTH3HaQeHlill
BhIXOll,HbIX naHHblX CeTeH:.

528.061.2: 551.58:528.162
BECEJIbI, M. - BMTACEK, H.
HCCJIel\OBaHHerrpHrOI\HOCTH3aMeHlIro~Hx TeMrrepaTypHLIX
ypaBHeHHH B HeOJlHOpOI\HOHcpeJle
[eOl\e3llQeCKllll II KapTorpa.pll"leCKllll 0630P, 27, 1981,
CTp. 177-179,1 pHC., JIllT. 8
HCCJIeJlOBaHlle nOKa MaJIO H3yqeHHoro TeMnepaTypHoro
nOJIH, Bhl3hIBalO~ero pe.ppaKqlllO Bll3llpHOll JIllHllll B6JIll-
3ll KpynHhlx coopYlKeHllll llJIll B llHOM HeOI\HOpOI\HOM
MllKpOKJIllMaTe. Ha OCHoBe 60JIblliOrO 06'beMa 9Kcnepll'
MeHTaJIbHblXll3MepeHllll llCCJIeJlyeTcH14 TllnOB annpoKcll-
MllPYIO~llX .pYHKIJ;llllJlJIII C031\aHllJl MaTeMaTli"lecKoll MO'
JleJIli nOJIII. Hall60JIee YHllBepCaJIbHOe npllMeHeHlie llMeeT
rrOJIIIHOM 3-ei1: cTerreHll.

528.021. 7 :528.061.6

PRIAM, Š.

ZUl' MiigIichkeil genauerer Bereehnung der physikali-
sehen Reduktion elektrouiseh gemessener Langen
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Nr. 7,
Seite 167-170, 1 Tab., Lit. 7
Die Charakteristik der atmospharischen Bedingungen
und lurbulenten Warmeilbertragung in der Atmosph,\-
re. Die AbsCihlitzung der potentialen Temperatur und
ihres Gradients. Dle Ableitung der Rcduktionsformel
zu g",nauerer Berechnung der Physikalischen Reduktion
elektronisch gemessener Liinge filr Licht- und Mlkro-
welienentfernungsmesser. Praktische /\pplikation der
Formel auf mít dem Laserentfernungsmesser Geodime-
tel' 8 gemessener Langen.

528.41:625.42 ( 437.10)

ŠILAR, F.
Uut81'tagige geodatische Nelze in Melru
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Nr. 7.
Selte 170--176, 3 Abb., lit. 19
Untertagige geodiHische Netze d. i. das Hauptabstec-
kungsnetz, das Netz der Haupthbhellpunkte und das
Detailabsteckungsnetz, sind ein Rilckgrat des unlel-
Wgigen Metrobaus. Die nichttraditionelie Verfahren
bei Aufbau und Erhaltung dieser N'ltze filr Prager
Metro werden angefilhrt, besonders bei der Planung
und der Genauigkeitskontrolle, bei d8r Messung und
Ausgleichung der Netze und bei der Sichersteliung
hbher Verliisslichkei t der Netzangaben.



528.061.2:551.58:528.162
VESELÝ, M. - VITÁSEK, J.
Studie liber die Zweekmiissigkeit der Ersatztempera-
turgleichungen in ínhomogener Umwelt
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Nr. 7,
Selte 177-179, 1 Abb., Lit. 8
Studium des blsher wenlg untersuchten Temperatur-
feldes, das die Refraktion der Zielllnle ln der Nahe
von grossen Bauten oder in andercn inhomogenen
Mikroklimaten verursacht. Auf Grund der umfangrei-
chen experimentalen Messungen werden 14 Typen von
approximativen Funktionen zum Schaffen des mathema-
tischen Modells des Feldes untersucht. 6 geeignete
Typen fiir verschiedene Falle wurden gefunden. Dle
universalste Giiitigkeit hat das Polynom des 3. Grades.

528.021.7:528.061.6
PRIAM, Š.

To the Possiblllty of Improvement of Physieal Redue-
ti on of the Eleetrooptiealiy Measured Lengtbs
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No. 7,
pp. 167-170, 1 tab., 7 reL
Charasteristlcs of atmospherlc condltionE and the tu 1'-

bulent heat transfer in an atmosphere. Estimate of the
potential temperature and Its gradient. Deriving the
reduction formula for improving the ph}sical reduc-
tion of electronically measured length by means of the
electrooptical and microwave range finders. Practlc.al
npplication of the formula to lengths measured by
means of the AGA 8 Geodlmeter.

528.41:625.42 [437.10!
SILAR, F.

Underground Geodetie Networks for the Metro
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No. 7,
pp. 170-176, 3 lig., 19 reL
Following geodetic networks form the backbone of the
Metro construction: the basic lay out network, height
control, and the detailed lay out network. Nontradi-
Uonal processes of building and maintenance of these
networks in the Prague Metro, particularly with plan-
ning and checking accuracy, the measurement and
adjustment 01 networks, and with ensuring high relia-
bility of valu es uf resuiting quantities 01 networks,
are presented.

528.061.2 :551.58:528.162
VESELÝ, M. - VITÁSEK, J.
Study of Suitability of the Substitute Temperature
Equations in an Unhomogeneous Medium
Geodetický' a kartografický obzor, 27, 1981, No. 7,
pp. 177-179, 1 fig., 8 reL
Study of the hitherto little Investigated temperature
lield, that causes the refraCition of the line of sight

in the vicinity of large buildings 01' other unhomo-
geneous microclimates. On the basis of extenslve expe-
rimental measurements 14 types of approximative func-
tions for formlng the mathematical model of the field
are investigated. B sultable types for different cases
were found. The most universal validity has the 3rd
degree polynomial.

528.021.7:528.061.6
PRIAM, Š.

Oe la possibilité des précislon de la réduction physi-
que des longueurs mesurées par procédé électronique
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No 7,
pages 167-170, 1 planche, 7 bibllographies
Caractere des condltions atmosphériques et de la trans-
mission turbulente de la chaleur dans I'atmosphěre.
Évaluation de la chaleur potentlelle et de son gradient.
Déduction de la formule de réductlon pour préclslon
de la réductlon physlque de la longueur mesurée par
procédé électronique pour télémetres lumlneux et á hy-
perfréquences. Appllcatlon pratique de Ja formule sUr
longueurs mesurées par télémiltre á laser Geodlmeter 8.

528.41:625.42 [437.10)
ŠILAR, F.

Réseaux géodésiques sOllterrains du métro
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No 7,
pages 170-176, 3 illustratlons, 19 bibllographies
Les réseaux souterrains constituent la base de I'édl-
íication du métro: le réseau de jalonnement, le réseau
des principaux poinls d'altitude et réseau de jalonne-
ment détaillé. Procédés non-tradltionnels employés
puur édificatlon et travaux d'entretien des réseaux du
métro de Prague, surtout pour la planification et con-
trOje de préoision pour levé et rectificatlon des ré-
seaux et pour I'assurance de la sécllrité des valeurs
des grandeurs résultantes des réseallx.

528.UOl.2:551.58:528.162
VESELY, M. - VITÁSEK, J.
Étude de l'emploi favorable ďéquations thermales sup-
plémentaires dans l'environnement non-homogene
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No 7,
pages 177-179, 1 illustrations, 8 bibliographles
E tllde du champ de température jllsCju'á présent peu
exploré, exercant la réfraction du leve á proximité des
grandes constructlons ou dans autres microclimats
non-llomogenes. A la base de levés expérimentaux
étendus on analyse 14 types de fonctions flpproxlma-
tives pour la création d'un modele mathématique de
champ. On a trouvé 6 types favorables pour appllca-
tion ii différents cas. La validité Id plu,; univeselle
es! cclle du polynome du 3e degré.
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Kmožnosti spresnenia fyzikálnej
redukcie elektronicky meraných dížok

Ing. Štefan Priam, CSc.,
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Jednou z možností zvýšenia presnosti určeni a dižky
elektronickým diaTkomerom je sprcsnenie fY7;ikálnej
redukcie. Fyzikálnu rcdukciu spresníme určením
integrálnej hodnoty koeficienta refrakcie. Koeficient
refrakcie odvodený z aritmetického priemeru dvoch
meraní teploty, vlhkosti (napatia vodných pár)
a tlaku vzduchu na koncových hodoch meranej dižky,
nie je rovný integrálnemu. Odchýlky od integrálnej
hodnoty závisia hlavne od profilu zámery a dennej
doby merania. Najvýhodnejšia denná doba je ráno
(asi hodinu po východe slnka) a večer (asi hodinu
pred západom slnka). V tom čase sú v atmosfére
izotermálne (adiabatické) podmienky. Merania sa
však vykonávajú i v dobe od 10.00 h do 15.00 h, keď
sú v atmosfére nestabilné podmienky a v noci, keď sú
v atmosfére stabilné podmienky.
V nestabilných a stabilných atmosferických pod.

mienkach sú rozdielne teplotné a tlakové pomery.
Preto bude potrebné podmiellky charakterizovať a od·
vodiť taký model pre fyzikálnu redukciu elektronicky
meranej dižky, ktorý by čo najvernejšie vystihol atmo-
sferické pomery pozdiž dráhy šírenia sa elektromag-
netickej vlny.

Rozoznávame stabilné, neutrálne alebo adiabatické
a nestabilné atmosferické podmienky.
Stabilné podmienky sú charakterizované kladným

potenciálnym teplotným gradientom (deldh > O,
de . zmena potenciálnej teploty, dh. zmena výšky).
Vyskytujú sa za jasných nocí, v dosledku ochladzo-
vania sa zemského povrchu. Dlžky merané za stabil.
ných podmienok sú systematicky kratšie, ako odpove-
dajúce merané za nestabilných podmienok. VysvetTuje
sa to anomáliami vlhkosti vzduchu pozdiž dráhy
šířenia sa elektromagnetickej vlny vačšinou nad plyt.
kou inverznou vrstvou. Meteorologické merania, vy-
konané na koncových bodoch (vo výške 1,6-1,8 m
nad zemou), nemožno dobre aproximovať do vačšíeh
výšok pre diskontinuitu medzi inverznou vrstvou
a hornými vrstvami atmosféry.
Neutrálne aleho adiabatické podmienky sú charak-

terizované nulovým potenciálnym teplotným gradien-
tom (deldh = O). Trvajú v atmosférclen krátko po
východe a pred západom Slnka a za určitých, zvlášt-
nych okolností (hustá oblačnosť, mierny vietor, vo
vyšscj sfére turhulentného režimu nad ncstahilnou
vzduchovou vrstvou).
Nestabilné podmienky sú charakterizované zápor-

ným potenciálnym teplotným gradientom (deldh <O).
Vyskytujú sa pri silnom zohrievaní zemRkého povrchu
krátkovlnovým slnečným žiarením.

Pre uvedené podmienky potenciálna teplota e
vzdu chovej vrstvy je definovaná vzťahom [5]

e = T ( I~O f286 , (1)

kde T - ahsolútna teplota voe,
p - atmosferický tlak v kPa.

3. Turbulcntný prcnos tepla

Turbulentný prenos tepla [3]

H = (R-G)-AE,

kde R - čistá radiácia,
G - tepelný tok do zeme,
AE -latcný tepelný tok vyparovania alebo kon-

denzácie,
A -latentné teplo zmeny fázy.

Hodnoty (R - G)možnourčiťpriamymmeranímpo-
mocou rádiometrov, alebo odhadnúť z observáci
prevládajúcich ~yzikálnych podmienok, ako: typu
oblačnosti, charakteru zemského povrchu, vegetácie,
typu pOdy, vlhkosti a pod.
Z mnohých metód výpočtu (2) jc najvhodnejšia tzv.

kombinovaná metóda, podla ktorcj [1]

H = y ~ S (R - G) - Cd"rr;u (ts - tv) , (3)

kde y - psychrometrická konstanta (= cpi
IA),

Cp - špecifické teplo za konštantného
tlaku = 0,9998 J/g.grad,

g - zrýchlcnie tiaže,
S - gradient nasýtenia špecifickej vlhko-

sti vzduchu s teplotou,
e - hustota vzduchu = p - elRT,
e - napatie vodných pár,
u - priemerná rýchlosť vetra vo výške h,
(ts - tI') - rozdicl "suchej" a "vlhkej" teploty,
rj -- bezrozmerný objemový aerodyna.

mický koeficient.

Vzťah (3) možno vyjadriť pomocou vertikálneho
potenciálneho gradientu (deldh) v tvare [1]:

H = -CpeKH(deldh) ,

kde Ku je vírivý prenosový tepelný koeficient.

Pri turbulentnom prenose tepla má veYký význam
tzv. Obukhova vzduchová vrstva, ktorej výška (hrúb-
kal [2]

L = -u;cJee (KgH)-l ,

kdo u* - rýchlostné trcnie vzduchu,
K - Karmausova konstanta (= 0,4).

1981/167
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Hodnota rýchlostného trenia závisí od šmykového
napatia vetra a hustoty vzduchu. Pre neutrálne pod-
mienky [I]

kde u - priememá rýchlosť vetra meraná vo výške k,
l - dÍžka nerovnosti (drsnosti) povrchu.

V nestabilných podmienkach je L < O, v stabilných
vačšie ako O a v neutrálnych má neurčitú hodnotu.
Keď silné teplotné vplyvy vyvolajú verký tepelný tok
so slabým vetrom (poludnie za horúceho, jasného,
slncčného počasia), vyskytnú sa malé hodnoty L.
V zhode s verkosťou L sa zvačšuje a zmenšuje výškový
stupeň atmosférickej turbulcncic. Preto je vhodné
zaviesť ako vhodný stabilizačný a výškový parameter
pomel' klL.
V nestabilnom turbulcntnom režime možno nájsť

tri oblasti r6zneho fyzikálneho chovania sa potenciál-
nych teplotných gradientov. V oblasti s výškovým li-
mitom k = 0,031LI sú atmosferické podmienky skoro
vždy neutrálne v d6s1edku vetrom vyvolanej turbu-
lencie. Pre elektronické merania dížok má malú apli-
káciu, lebo elektromagnetická vlna prebieha vačšinou
nad touto oblasťou (s výnimkou silného vetra alebo
vefkej oblačnosti). V oblasti 0,031LI < k < ILI je vofné
prúdenie, sp6sobené tlakovými diferenciami v pohybu-
júcom sa vzduchu. V nej prevládajúci potenciálny
teplotný gradient [5]

(deldk) = -rxk-4/3 ,

rx = [ H2e ]1/3
(Gp)2 g

Za jasných dní a miemeho vetra sa táto oblasť roz-
prestiera od výšky I m do niekofko desiatok metrov.
Na účely merania dížok je najd61ežitejšia, lebo vačši-
na meraní sa vykonáva práve v nej.
V oblasti ILI < k < 10 ILI sú prenosové procesy

riadené kvázi vornými prúdením, závislým od teplot-
ných prúdení v spodnejšcj oblasti. Vzduchové hmoty
sú v tejto oblasti mieme klesajúce, okrem tzv. teplot-
ných chocholov, a v podstate neutrálne. Vplyv vetrom
vyvolanej turbulencie je tak slabý, že plávania
schopné vzduchové častice vystupujú v teplotných
chocholoch a nepatrne sa rozptylujú do okolia. Prie-
memý potenciálny tcplotný gradient možno považo-
vať za skoro nulový.

Potenciálna teplota Obukhovej vrstvy [2]

LA (dg)
eL Á = e A + f dk dk,

hA

kde kA je výška, v ktorej určujeme potenciálnu teplo-
tueA•

Dosadením výrazu (7) do vzťahu (9) dostaneme

eLÁ = eA + 3rxA(L::/13 - hAl/S) . (10)

Špccifická vlhkosť Obukhovej vrstvy [2]

q.LA - nasýtená špecifická vlhkosť vzduchu pre
suchú teplotu vo vrstve LA.

Pre priememé podmienky dráhy elektromagnetickej
vlny zavedieme priemernú potenciálnu teplotu

V uvedených charakteristikách sme nezohfadnili pro-
cesy prenosu tepla vodorovným prúdením. Predpo-
kladáme, že horizontál ne teplotné gradienty sú lineár-
ne.

4. Redukěný vzorec pre elektronicky meranú dížku

Výsledkom elektronického merania je optická (tran.
zitná) dížka lY, ktorá však ešte nevyhO"vujegeodetic-
kým účelom. Na účely geodézie je potrebná geome.
trická dížka (tetiva) D. Rozdiel i1D = lY - D je defi-
novaný vzťahom [2]

D

i1D = 10-6 f NdX -
o

r X(dN) J"2
D f "ar; ~d~

-1/2 cos2 f3.10-12 fO X2 dX, (14)
o

kde N -lomové číslo; N = (n - I) .106,
n - index lomu vzduchu,
(dNldk) - vertikálny gradient refrakcie,
f3 - sklon tetivy (zámery) D,
X, ; - integračné premenné.

Výh~dou vzťahu (14) je, že integrácia sa vykonáva
pozdIž tetivy D. Potrebné je však poznať buď N a (dNI
Idk) na všetkých bodoch zámery D, alebo patričné
meteorologické údaje na ich určenie. Tetiva D leží
prevážne v teplotne a vlhkostne konštantnom prostre.
dí. Preto e", a q'n budú konštanty. Len tlak p bude
funkciou výšky k medzi koncovými bodmi A, B.
Zavedením priemerného tlaku

PIlI = 1/2 (PA + PB) ,

kde PA - tlak na bode A,
PB - tlak na bode B,

upravíme (14) na tvar:

D D3
i1D = 10-& f NdX - -2- [10-6 cosf3(dNldh)]2, (16)

o 4
Podfa Barrella a Searsa možno refrakciu svetelných

vfn vyjadriť vzťahom [5]:

NL = (1,944 N GO - 130q/ll)p~;714e;;;1, (17)

kde NGO je skupinová refrakcia

a vertikálny gradient refrakcie pro suché adiobatické
podmienky vzťahom [5]:

(dNLldk) = _100,2pg,428e;;;2, (18)

Dosadením vzťahov (17) a (18) do (16) dostaneme
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D

LID = (1,944NGO-130qm) 19;;;1.10-6 f p?'i714dX-
°

- ~: COS2~ .10-12 (dN L(dh)2 , (19)

D

r PO,714 dX = D(pO.714 + O)m Ut·

°
lntegračná konštanta O = O pre všetky D < 40 km.

Pre mikrovlnové (rádiové) diaTkomery refrakciu
vyjadríme úpravou Essenovho a Froomesovho vzorca
vzťahom [5]:

NM = (559,87 -150qm)p~714 19:;;;1-
_ 3109.104 qm p?,;42819:;;;2

a vertikálny gradient refrakcie (dN M(dh) pre suché
adiabatické podmienky vztahom [5]

(dNM(dh) = _98,7p?,;428 19;;;2_
_ 3282 .103qm p?,;H2 19;;;3 . (22)

Dosadením vzťahov (21) a (22) do (19) dostaneme
D

LID = (559,87 - 150q,n) 19;;;1J p?'i714 dX +
°D3-+ 31,09D q", p?,;42819;;;2-24 COS2~ .10-12 (dNM(dh)2 .

(23)

Vzťah (19) sme aplikovali na tri dÍžky testovacej sietc
"Dubník" neďaleko Bratislavy (vybudovanej na účely
testovania elektronických diaTkomerov a teodolitov)
ktorých hodnoty boli 3320 m - 4745 m a na jednu
44016 m-ovú dížku. Všetky dížky boli zmerané lase-
rovým diaTkomerom Geodimeter 8. Skupinovú refrak-
ciu NGO sme určili podIa vzťahu [6]

N = 287569 3 1,6206 _ 5 0,0139
GO , + 1.2 1.4

.1 .1

Pre efektívnu vlnovú d1žku laserového svetla 1..,=
= 0,6328 ftm N GO = 300,1437. Špecifi,ckú vlhkosť q
sme odhadli podTa vzťahu [2]

e
q = 0,622-,

P

kde e - tlak nasýtených vodných pár,
p - tlak vzduchu, meraný na koncových bodoch

d1žky.

Potenciálnu teplotu sme odhadli podIa vzťahu (1)
a vertikálny gradient refrakcie podIa vzťahu (18).

Redukcia

LID =
= [NL --f~COS2~ .10-6 (_100,2pO,428 19-2)2] D,lO-6,

(26)

kde NL je lomové číslo pre Geodimeter 8 vypočítané
podIa vzťahu (17).

=[308,6 - NL-

D2 ]--24 C082 ~ .10-6 (-100,2pO,428 19-2)2 D .10-6•

(27)

Numerické hodnoty korekcií rTe jednotlivé dížky uvá-
dzame v ta,buTke 1.

Dlžka Vefkosf dížky ICorekcia Poznámka.
[ml [ml

1 2 3 4

Šibenico--

I
3319,838 +0,123

Dubník

Dubník--Šajby 4242,540 +0,177

Háje-Dubník 4744,417 +0,199

A415-A85 44015,984 + 1,652

Korekcie zo st1pca 3 tabuTky sme porovnali s korek.
ciami vypočítanými podIa vzorca [4]:

korekci a =

= (308,6 -107,9. 273,~- t 15,0.e ).10-6 D .
273,2 -t

(28)

Pre d1žky zo siete "Dubník" sa hodnoty korekcií
úplne zhodovali. U 44 km-ovej d1žky bol rozdiel2 mm.
Zhodu numerických hodnot korekcií možno vysvetliť
tým, že na ich výpočet boli použité identické hodnoty
teploty, tlaku a napatia vodných pár. Údaje pre pres-
nejšie vyčíslenie potenciálnej teploty 19 a jej gradientu
m totiž pri meraniach dížok nemohli zaznamenavať
(nie sú k dispozícii potrebné meracie prístroje, ako:
rádiometre, anemometre a pod.).

V prú;pevku sme ukázali na jednu z možností zvýšenia
presnosti určeni a d1žky elektronickým dia1komerom -
spresnením fyzikálnej redukcie. Odvodili sme model
výpočtu korekcie, ktorý lepšie vystihuje okamžité
atmosfericke podmienky merania (gradienty poten.
ciálnej teploty, hustotu vzduchu, priemernú rýchlosť
vetra, rýchlostné trenie, šmykové napatie vetra, drs.
nosť povrchu) ako doterajšie. Tým je možné zvýšiť
presnosť fyzikálnej redukcie na úroveň prístrojovej
presnosti súčasných elektronických diaTkomerov. Ná-
jde uplatnenie hlavne pri meraniach vysokej presnosti
(deformačné merania veTkých inžinierskych stavieb,
výskum recentných horizontálnych pohybov zem-
ského povrchu~ vytyčovacie práce a inde).
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Pojednání popisuje metodu zpř(,sniíní fyzikúlllí t'l'dllkee
elektronicky měřených geodetických vzdáleností na zá-
kladě atmosférického modelu, založeného na turbulent-
ním phJIloSU tepla v atmosféře. Přes ukázku pmktické
aplikace této motody však pojednání ncmúže podat
dllkaz o tom, zda zvolený atmosférický model lépe vy-
stihuje objektivní realitu na transitní trase elektromag-
netického svazku než; dosavadní metody, protožo ne-
byly měřeny potřebné údaje, charakterizující turbulent-
ní přenos teploty vzduchu. Nicméně princip zvoleného
atmosférického modelu je z fyzikálního hlediska jedním
z nejopodstatněnějších a jeho praktická aplikaco, i když
náročná na dodatečná měření, má předpoklady ke zpřes-
nění fyzikální redukce.

Při výstavbě metra v Praze se V podzemí ponžívají
geodetické sítě: základní vytyčovací síť, síť hlavních
výškových bodů, podrobná vytyčovací síť. Tyto sítě
tvoří páteř celého budovaného díla a slouží k vytyčo-
vání tunelů, stanic a dalších objektů metra. Mají cha-
rakter vytyč ovacích sítí ve smyslu vyhlášky č. lOl
11974 Sb. [l1J a ČSN 730422 [12]. Pro jejich tvorbu
a údržbu jsou vydány metodické návody [13] až [19].
Zde chci se zabývat některými problémy, které bylo

nutno řešit při budování uvedených sítí a jejichž
řešení se stalo podkladem pro tvorbu uvedených me·
todických návodů. Jde o problémy, které vycházejí
především ze specifických podmínek výstavby metra.
Ale některé z nich jsou natolik obecné, že mohou vy-
vstat při geodetických pracích i na jiných stavbách,
jiných podzemních dílech nebo v jiných oblastech
národního hospodářství. Lze potom způsob řešení těch-
to problémů využít i na jiných pracovištích.
Tunely metra jsou liniovými stavbami a geode.

tické sítě, jimi vedené, mají tedy liniový charakter.
Typickými představiteli těchto sítí je polygonový
a nivelační pořad. Je známa nízká spolehlivost volných
pořadů vzhledem k omezeným možnostem měření
nadbytečných prvků. Je též známo, že podmínkové

Ing. František Šilar, CSc.,
Český úřad geodetický a kartografický

vyrovnání pOl'adu, vzniklého spojením dvou volných
pořadů po prorážce tunelu, může vést při působení
neznámých systematických chyb ke zhoršení kvality
výsledných veličin. Problémem je tedy zvýšení spo-
lehlivosti volného poÍ'adu a volba vhodného způsobu
vyrovnání (pojem spolehlivosti bude specifikován
dále).
Výstavba tunelů a stanic metra probíhá tak, že se

nejprve vyrazí tunely, přičemž se současně smontuje
jejich ostění a provede injektáž. V hotových tunelech
se pak položí koleje, vybudují další objekty a uloží
potřebná technologická zařízení. Jde o dlouhodobou
výstavbu, při čemž body geodetických sítí musí slou-
žit s vysokou spolehlivostí řadě účelů v různých obdo-
bích. Podstatným přínosem je zavedení apriorního
plánování přesnosti, výpočet apriorního odhadu od-
chylky prorážky tunelů ještě před zahájením ražby
a používání nových kritérií přesnosti, kterými se tes-
tují veličiny pořadu i v průběhu jeho budování.
V Praze, stejně jako v SSSR, jsou budovány tunely

o relativně malém průměru (v traťových tunelech
5,1 m, ve staničních 7,8 ml. Tomá své výhody v úspo-
ře materiálu a kapacit, ale klade to zvýšené nároky
na dodržení geometrickýeh parametrů sta vby. Sou-
časně to ovlivňuje význačnou měrou metodiku tvorby
a údržby geodetických sítí, a to jak z hlediska výběru
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měřických postupú, tak i při volbě vhodného zpúsobu
vyrovnání a trvalého statistického sledování měřených
a výsledných veličin.

2. Přesnost a spolehlivost veliěin pořadu

Uvažujme výsledné veličiny pořadu ve dvojrozměr-
ném Euklidově prostoru (E2), v našem případě sou-
řadnice x, Y polygonového pořadu v souřadnicové
soustavě Oxy. Následující úvaha platí přiměřeně i pro
výšky nivelačního pořadu v prostoru El, popř. pro
souřadnice trojrozměrného polygonového pořadu v pro-
storu E3•

Předpokládejme, že souřadnice k-tého bodu poly-
gonového pořadu jsou v prostoru E2 náhodným vek-
torem Zk = (Xb Yk)' který je dán vztahem

k
Zk = ~U; + zo, (k = 1,2, , .. , N)

J=l

kde Zo = (xo, Y,,) je vektor souřadnic výchozího bodu
a vektor ui má složky

U; = (Ul; = Llx; = Xi - X;_l '
U2; = LlYi = Yi - Yi-l) ,

Dvojrozměrné náhodné vektory ui zde představují
vektory souřadnicových rozdílů v použitém souřadni-
covém systému a jejich složky mají tvar náhodných
vektorových funkcí gl' g2, tj.

U; = {gl(ti}, g2(ti)} = {g",(t;)} , (2)
(j= 1,2, .",k, .,.,N;m= 1,2)

kde ti je r-rozměrný náhodný vektor měřených, popř.
zprostředkujících veličin, tj, ti = {tM} = tli' .. tr; na
j- tém bodu pořadu,

Použité metodě měření každé náhodné veličiny tM
přísluší předem na Kolmogorově pravděpodobnostním
poli (Q, F, p) určitý zákon rozdělení, přičemž Q je
soubor elementárních jevú, F je základní soubor a p je
pravděpodobnost (viz [10]), K aprox;imaci rozdělení
základního souboru vektoru měřených veličin ti
předpokládáme normální zákon N[ft(ti), E(t;)] s vek-
torem ft(ti) středních hodnot, s kovarianční maticí
E(ti) a pravděpodobnostmi p(tM).

Střední hodnotu souřadnic k-tého bodu pOl'adu tVOl'í
dvojrozměrný náhodný vektor ft(zt;} = (fll(Zk), fl2(Zk)),
daný vztahy

k

ft(Zk) = ~ ft(U;) + Zo ,
j=l

Přesnost určení vektoru ft(Zk) charakterizuje ko-
varianční matice E(Zk) mající vlastnosti metrického
tenzoru a vyjádřená ve tvaru

E(Zk) = (G
11

(
12

), (4)
G2l G22

kde diagonální prvky tvoří variance G11 = G2(Xk) ,

G22= G2(Yk) a ostatní prvky kovariance
G12 = G2l = COV (Xk, Yk)'

Hodnoty náhodných vektorových funkci g",(ti)
(m = 1,2) ve výrazu (2) se u j-tého bodu pořadu
nepatrně liší od hodnot složek vektorú ft(Ui) středních
hodnot ve výrazu (3). Potom Taylorúv rozvoj vekto-
rové funkce g",(ti) = g", konverguje ke střední hodnotě
ft",(Ui) = ft(Ui) se zbytkem R(3), tj.

) ( ~ og", A I ~02g", A 2
g",(ti = ft,,, Uj) + "'"'~--/JtM +-2-"'"'~t2 !Jtllj +

h uN h Ulij

+ ~ -~g",--- L1thjL1tli + R3, (5)
h<l othj' Otli

(h,l = 1,2, ... , r;j = 1,2, ., " k, " " N; m = 1,2)

(kde G~(u;) = Gmn(u;), G~(Ui) = G",,(ui), Gmn(Ui) = Gn",.
. (u;)) představují centrální momenty druhého řádu
G",,,(Ui), dané pro diskretní náhodné veličiny vztahy

Gmn(ui) ~r. ~ [g",(tllj) - fl",(u;)].
tn.ft.

Po dosazení (5) a obdobného vztahu pro gn do (7) do-
staneme výraz, ve kterém mají součiny členú s dru-
hými derivacemi obvykle zanedbatelné hodnoty pro
sledované praktické účely a lze je proto vynechat,
Vzhledem k tomu, že pro prvky kovarianční matice

E(t;) měřených veličin na j-tém bodě pořadu platí
vztahy

dostaneme potom pro prvky Gmn (m, n = 1,2) kovari-
anční matice (4) výraz

~ og", ogn
G",n= •.•at 7ftGhl(ti) = (9)

J,h,l hj li

~ ogm ogn
"'"' -::1- ~ e(thj, tli) G(tM) G(tlj),

j, h. I uthj utli

(j=I,2, ... ,k, ... ,N;h,1=1,2, ... ,r, k=I,2,
. , ., N; m, n = 1,2), kde e(tM, tli) jsou koeficienty ko·
relace, G(thj), popř. G(tli) jsou základní střední chyby
souború jednotlivých měřených veličin, při čemž pro
h = 1 je e(thj, tli) = 1.

Položí-li se předem předpoklad nekorelovanosti
měřených veličin, přejde vzorec (9) na tvar

_ ~ oglll og" 2
Gmn -."'"' ~t . ~~t . G (thi) .

3, h U hl U h,

Při splnění vpředu uvedených předpokladú lze do-
kázat, že rozdělení náhodného vektoru Zk je možno
aprox;imovat normálním rozdělením N Cfl(zd, E(Zk)].
Při znalosti příslušné kovarianční matice lze tedy
současně předem určit stočení základního souboru na
každém bodu pořadu a nakreslit střední a mezní elip-
su chyb, neboť hustota pravděpodobností uvedeného
rozdělení je konstantní na elipsách

1981/171



Geodetický a kartografický obzor
172 roi!ník 27/69, i!íslo 7/1981

I
2(1-I])

(x -t,y _ 21] (x - p.,) (y - Pv) +
(J., (J.,(Jv

+ (y - Pv)2 = A2 (II)
(J;

se středem v bodě [p., = P(Xk), Pv = P(Yk)] při varian-
cích (J; = (J2(Xk)' (J~ = (J2(Yk) a koeficientu korelace
I] = I](Yk> Xk), a to za předpokladu, že diskriminant
(J~(J;- cov (Xk> Yk) je kladný.

Předem lze též charakterizovat přesnost veličin
pořadu, který je vyrovnán ke splnění určitých podmí-
nek. Pak prvky kovarianční matice (6) lze vyjádř'it
ze vztahu

kde G = AP-IA; P je matice vah, A je matice koefi-
cientů definičních rovnic vyrovnání, (J je základní stře-
dní chyba měřené veličiny s jednotkovou váhou.

Uvedenými vzorci (9), (popř. (10), (12), jsou vytvo-
řeny předpoklady pro plánování přesnosti ktcrých-
koliv veličin na libovolném bodu pořadu, při čemž
lze př'edem uvažovat působení různých systematických
vlivů a korelací. Apriorních vzorců lzepak použít k tvor-
bě kritérií přesnosti a k testování různých hypotéz,
např. o změnách polohy určitých bodů pořadu.

Přesnost nemusí ale být jediným ukazatelem kvality
(jakosti) určení veličiny pořadu, např. polohy určitého
bodu a orientace jeho základního souboru chyb (elipsy
chyb). Zavedli jsme proto ještě pojem "spolehlivost",
který není totožný s pojmem "přesnost". Veličiny
pořadu, určené s vysokou přesností, nemusí být vždy
spolehlivé, působí-li na ně různé vlivy systematického
charakteru, které se nepodařilo v důsledku malého
počtu podmínek při měření vyloučit.

Podrobnější výklad této otázky přesahuje rámec
tohoto článku. Stručně ř'ečeno, pojem "vysoká spoleh-
livost" je používán mimo jiné též pro vyjádření malé
variability výsledku měření veličin kolem jejich sku-
tečné hodnoty (vnější přesnost), při čemž pod pojem
"vysoká přesnost" se rozumí malá. variabilita kolem
jejich střední hodnoty (vnitřní přesnost).
Označení spolehlivosti nezahrnuje ale pouze jen tzv.
vnější přesnost, ale dodržení i dalších parametrů,
jako je úplnost, aktuálnost a časové vymezení údajů,
popř. i další parametry. Řada postupů a opatření,
uvedených v citovaných metodických návodech, má
právě za cíl zajistit vysokou spolehlivost určení všech
veličin pořadu.

Aby bylo možno zajistit potřebnou přesnost a spoleh-
livost všech určovaných veličin pořadů, je třeba mít
k dispozici vhodné postupy a kritéria k jejich testování
a kontrole, u opakovaných měření též vzhledem k dří-
ve určeným výsledkům. Kritéria, uváděná v předpi-
sech a učebnicích, se většinou vztahují ke konci po-
řadu, výjímečně též k jeho středu a platí většinou pro
určitý typ a tvar pořadu. Bylo nutné vypracovat
nové postupy a kritéria, které by vyhovovaly různým
i netypickým situacím a platily i pro jednotlivé veli-
činy a body poř·adu.

Byl proto vyřešen a zaveden systém apriorního plá-
nování přesnosti. Tvoří součást projektu příslušné

geodetické sítě, který se zpracovává ještě před reali-
zací sítě. Součástí apriorního plánování přesnosti je
výpočet kritérií a testů. Pro měřené veličiny bylo
třeba kritéria vztáhnout k tzv. měhckým jednotkám,
které jsou definovány pro každou použitou měřenou
veličinu. Zdánlivě se může zdát toto opatření zbyteč-
ným, ale jsou pro něj vážné důvody. Ve statistice
znamená měřická jednotka jedno měření (výběr),
při čemž jeho opakováním klesá variance průměru,
čímž lze téměř neomezeně zvyšovat přesnost výběru.
Jinak je tomu u geodetických a fyzikálních měření,
kde téměř vždy působí systematické chyby, přede-
vším pak nebezpečné konstantní chyby. Je proto vý-
hodné volit za měřickou jednotku průměr několika
měření, ve kterých se vyloučí nebo aspoň sníží vliv
některých systematických chyb (jako je tomu např.
u měření úhlů ve dvou polohách dalekohledu).

Základem plánování přesnosti je výpočet prvků pří-
slušných kovariančních matic. Použití obecných vzor-
ců, uvedených v předchozí kapitole, vede k poměrně
náročným výpočtům. Byla proto zavedena jednoduchá
a rychlá metoda, kterou vypracoval Ing. M. Ingeduld,
CSc. [I]. Metoda spočívá v tom, že se části podzemní
sítě a s nimi spojené části povrchové geodetické sítě
[4], [5] rozdělí na vhodně vymezené úseky (okruhy)
a každému se přidělí určitá účelová funkce. K řešení
jednotlivých účelových funkcí je použito modelového
způsobu, jehož princip spočívá v určení lineární zá-
vislosti změny dfi vyrovnaných nebo nevyrovnaných
veličin na diferenciálních změnách dl měřených veličin

kde fi je vektor parciálních derivací a členy matice F
lze určit prostřednictvím matice normálních rovnic
jednoduchým způsobem při vyrovnání. Při tom lze
oddělit submatice výchozích a měřených veličin a již
apriori analyzovat různé vlivy. Při výpočtech kova-
riančních matic a kritérií se předpokládá nulový vliv
systematických chyb a nekorelovanost měřených
veličin, takže odchylky ve výsledcích měření pak sig-
nalizují působení těchto vlivů. Modelový způsob umož-
ňuje analyzovat i složité případy, a to jak před,
tak i po měření. K výpočtům stačí běžné kapesní
kalkulátory. Metodu ovládají dobře odpovědní geo-
deti, kteří budují a udržují geodetické sítě v podzemí.

Nezbytnou součástí plánování přesnosti a zpraco-
vání projektu sítí je výpočet apriorního odhadu polo-
hové a výškové odchylky pořadu při prorážce tunelů.
Tento odhad charakterizují střední podélná, příčná
a výšková chyba v souřadnicových a výškových roz-
dílech bodu pořadu u prorážky, počítaných v pomocné
souřadnicové soustavě z obou větví pořadu. Odhad se
počítá ještě před ražbou tunelů. Požaduje se dodržení
mezní hodnoty ±20 mm u střední podélné a příčné
chyby a ±15 mm u střední výškové chyby při maxi-
mální délce pořadu do I km. Při jejich nedodržení lze
ještě včas provést nutná opatření ve změně tvaru
pořadu, způsobech měření apod.

Důležitým krokem ke zvýšení spolehlivosti výsdkůle
měření je zavedený systém opakovaných dříve urče-
ných veličin, kontrola jedněch veličin nezávislým
měřením jiných veličin, jako např. kontrola úhlového
měření pomocí nezávislého usměrnění vybraných
stran gyroteodolitem, kontrola výsledných údajů
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základní vytyčovací sítě (ZVS) vloženými pořady
podrobné vytyčovací sítě (PVS) a pod.
Pro posuzování kvality výsledných veličin jsou sta.

novena kritéria přesnosti jednak pro opakovaná měření
a jednak pro kontrolní měření dříve určených veličin.
Konkrétní hodnoty kritérií se počítají teprve při zna-
losti tvaru a rozměrů pořadů, čímž platí přímo pro
konkrétní pořad. Např. kritériem pro x·ové souřadnice
výchozího bodu tunelu jsou jednak přípustné rozdíly
těchto souřadnic, určených odděleně z hodnot veličin
prvých dvou měření části pořadu ZVS v přístupové
štole, při čemž jsou dány hodnotami (v mm)

Ilb,,1 ~ Vs ~ m;' cos2 Ti + 20 ~ (S~ki)2. ,
a jednak přípustnými rozdíly mezi x-ovými souřadni-
cemi z prvého určení a souřadnicemi, určených
z hodnot veličin 3. měření části pořadu v přístupové
štole, při čemž jsou dány hodnotami (v mm)

kde mgt jsou základní střední chyby délek stran, Ti
směrníky stran a symboly S~kj, S~k představují sou-
čtové prvky v maticích apriorního plánování přesnosti
odpovídající vrcholovým úhlům a jižníku usměrněné
strany v přístupové štole (obdobně pro souřadnici y).
Nový, dosud ne běžně v prax;i používaný druh kri-

térií přesnosti, představují mezní elipsy chyb, zavede-
né jako toleranční oblasti, vůči nimž se testují vektory
rozdílů opakovaných nebo kontrolních měřeni. Určují
se jako součást plánování přesnosti a počítají se v eta-
pě, kdy je již známa poloha a průběh šachet, štol a tu-
nelů a způsoby ražby. Předem pak signalizují místa
nebo směry nepříznivého hromadění chyb a lze proto
včas provést potřebná opatření.
Měřené a výsledné veličiny se prověřují zvláštním

systémem statistického sledování. Příslušný odpo-
vědný geodet vede a doplňuje statistiku hodnot měře.
ných veličin a souřadnic, výšek a směrníků v jejich
časovém vývoji. Výsledků se používá k analýzám
kvality měření, k prověřování hypotéz o změnách
polohy bodů, k upřesňování kritérií a k různým ope-
rativním zásahům, jako např. ke změně počtu měřic-
kých jednotek při změnách systému ražby nebo pů-
sobení jiných rušivých vlivů na měření. K řešení
některých složitých případů je používáno způsobu
stochastického modelování a metody Monte Carlo.

Základní vytyčovací síť (ZVS) v podzemí slouží jako
geodetický polohový základ pro výstavbu jednotli-
vých objektů a zařízení metra podle projektu, zejména
pak pro ražbu tunelů, pokládku koleje, kontrolu
dodržování průjezdních průřezů, sledování posunů
a deformací objektů při výstavbě a provozu metra
a pro geodetickou dokumentaci dokončené stavby.
Vzhledem k dlouhodobosti působení musí být ZVS
udržována ve stále aktuálním stavu [13].
Buduje se a udržuje ve třech etapách. První etapu

tvoří období výstavby tunelů a stanic, kdy se vedou
v tunelech volné pořady souběžně s průběhem ražby.
Druhou etapou je období po prorážce tunelů, kdy se

pořady propojí a vyrovnají. Třetí etapu tvoří období
před ukončením výstavby, kdy se přístupové štoly-
uzavírají a pořady souběžných tunelů se vzájemně pro-
pojí ve stanicích.
Počátek pořadu ZVS tvoří výchozí bod štoly, jehož

poloha se určí z povrchu připojovacím měřením. K to·
mu se využije tří připojovacích bodů na povrchu, vy·
budovaných v blfzkosti šachty a zapojených do po·
vrchové sítě (obr. 1). Přenesení polohy do podzemí
se u ražených tunelů provede pomocí olovnice s tlu-
menými kyvy, umístěné v šachtě, a to s mezní chybou
3 mm [19]. V místě jam hloubených stanic se přímo
připojí výchozí bod tunelu na body na povrchu
(obr. 2).
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Orientace ZVS se v počátcích výstavby metra pro-
váděla olovnicemi. Od roku 1973 se výhradně provádí
gyroteodolitem. Pro zvýšení spolehlivosti sítě se rea-
lizuje celý systém usměrnění. V přístupové štole se
usměrňuje nejdelší strana, v tunelu pak výchozí stra·
ny tunelu (u ústí přístupové štoly), poslední strana
před prorážkou a další strany v tunelu, při čemž smí
být za sebou neusměrněny nejvýše dvě strany, výji-
mečně tři strany. Usměrnění jedné strany se provádí
současně dvěma gyroteodolity ,umístěnými excentricky.
Podle metodického návodu [18] je požadována

přesnost usměrnění, charakterizovaná základní střední
chybou jedné série 15cc• Měří se každým přístrojem
tři série. Za období 1973 až 1979 bylo takto usměrněno
pí'es 100 stran, při čemž střední chyba jižníku, vy-
počteného průměrem z měření dvěma přístroji (6 sérií)
má u tohoto celého souboru hodnotu 6cc• Tato vysoká
přesnost je dosahována jednak dobrou technikou, ale
hlavně pečlivou, cílevědomou a obětavou prací geo-
detů, kteří s přístroji měří. Používá se gyroteodolitů
MOM Gi-B 2. Před a po měření v tunelu se ověřuje
součtová konstanta na azimutálním etalonu nebo na
dříve usměrněných stranách a její vývoj se trvale
sleduje, což významně přispívá ke spolehlivosti ZVS.
Z mnohanásobného ověření konstanty na etalonu a na
dříve určených stranách ZVS byly zjištěny některé
dlouhodobé vlivy, působící na změnu konstanty [6].
Pořady ZVS mají mezi dvěma šachtami délku asi

1 km se stranami o délce asi 100 m, v obloucích při-
měřeně kratšími. Měřickou jednotkou vrcholového
úhlu je úhel, určený z měřené osnovy směrů na sta.
novisku ve 3 skupinách s požadovanou základní
střední chybou lOcc (včetně chyb z centrace). Měření
délek se provádí oboustranně s měřickou jednotkou
jednostranného určení délky strany světelným dálko-
měrem s relativní hodnotou základní střední chyby
1 : 20 000 délky.
Komparace světelných dálkoměrů se provádějí

podle metodického návodu [17], vydaného speciálně
pro tyto účely. Ověřuje se zejména modulační frek-
vence, fázoměrný článek, součtová konstanta a funkce
pomocných přístrojů. Výzkumně byl též ve VúGTK
(zemřelým Ing. Sokolikem, CSc.) prověřován vliv
elektromagnetických polí na funkci světelných dálko-
měrů, který je nepatrný.
Systém opakovaného měření pro zvýšení spolehli-

vosti pořadu spočívá v tom, že při stabilizaci nového
bodu v tunelu se vedle poslední délky a vrcholového
úhlu ještě určí délky předchozích stran a předchozí
vrcholové úhly až k poslední usměrněné straně. Tím
se nejen prověřuje neměnnost předchozích bodů, ale
i současně se kontroluje, zda měřené veličiny nejsou
zatíženy systematickými vlivy. Analýzy ukázaly, že
se kvalita výsledků nezvýší tím, že se vyrovnají mě-
řené vrcholové úhly vůči dvěma sousedním jižníkům,
určených z usměrnění gyroteodolity. Podstatný vý-
znam ale má porovnávání a analyzování vektorů
odchylek na výchozích bodech tunelu a počátečních
bodech usměrněných stran, kde jsou vypočteny a vy·
kresleny mezní elipsy chyb.
Při prorážce tunelu dojde k propojení větví poly-

gonového pořadu a k určení podélné a příčné odchylky.
Podle běžných zvyklostí by se měly vzniklé odchylky
vyrovnat podmínkovým vyrovnáním. Tato otázka

byla dlouho analyzována a diskutována, pomohla zde
modelová řešení i zmíněné účelové funkce. Výsledkem
řešení, který je uveden v metodickém návodu [13],
je taková volba vyrovnání, při které se souřadnicové
odchylky při prorážce rozdělí na souřadnice jednotli-
vých bodů pořadu podobnostní transformací. Hlavní
přednost tohoto vyrovnání je v tom, že zůstává za-
chována kvalita měřených veličin, výsledné hodnoty
vrcholových úhlů se prakticky nemění a lineárně se
upravují pouze měřené~délky. 1
Protože z vyrovnaných souřadnic se v další etapě

vytyčuje kolejový svršek, může se stát, že velké opra-
vy z vyrovnání mohou způsobit v některých částech
trasy potíže s dodržením průjezdního průřezu.~Vzhle-
dem k tomu, že celá trasa je modelově zpracována
pomocí účelových funkcí, lze operativně volit i jinou
variantu vyrovnání a minimalizovat opravy v někte-
rých místech.
Při dokončování výstavby určitého provozního

úseku trasy metra dochází postupně k uzavírání a ru-
šení přístupových štol, popř. k jejich přestavbě
k jiným účelům (např. k větrání). Protože ale vybu-
dované pořady ZVS musí sloužit i nadále, dochází
k jejich přetvoření do jiného tvaru a vznikne tak
ZVS 3. etapy. Vždy dva pořady v souběžných tunelech
se propojí ve stanicích a vytvoří se uzavřené pořady,
které pak slouží k ověřování stálosti tunelů a dalších
objektů i při provozu metra.
Pokud dochází i přes různá organizační opatření

k narušení stabilizací některých bodů, obnovují se
obvykle zhruba ve stejných místech. S těmito změnami
jsou seznámeni bezprostředně všechny zainteresované
organizace. Stálost polohy bodů ZVS se posuzuje
podle hodnot nově určených vrcholových úhlů a délek
stran, které z ověřovaného bodu vycházejí, vůči
jejich původně určeným hodnotám. Podezření na změ-
nu v poloze bodu ZVS vzniká tehdy, jestliže některý
z rozdílů mezi hodnotami ověřovacího a původního
měření vrcholových úhlů nebo délek překračuje sta-
novená kritéria, a jestliže je toto překročení potvrzeno
i při dalším opakovaném měření uvedených veličin.
Body ZVS jsou obvykle stabilizovány v tunelech

s betonovým ostěním hřebovou značkou s vyvrtaným
svislým otvorem, umístěnou v betonovém bloku, za-
kotveném do dna tunelu, a v tunelech s litinovým ostě-
ním zářezem do žebra ostění. Stabilizace ve dně tunelu
má řadu praktických výhod, ale je vystavována stále
nebezpečí poškození. Proto byla hledána jiná řešení
a VÚGTK byl požádán o vývoj a vyrobení závěsné
konzoly, která by jednak nahradila stabilizaci bodu
ZVS a současně tvořila stanovisko teodolitu nebo dál-
koměru bez nutnosti použití stativu. Výsledkem byla
konzola, navržená Ing. M. Herdou, CSc., zkonstruo-
vaná a vyrobená v několika kusech v Oborovém vý-
vojovém středisku VúGTK. Konzola po postupném
zdokonalování splňovala požadavky zadání a přesto ji
nebylo možno zavést. Ukázalo se totiž, že požadavek
spolehlivosti měřených veličin je tak vysoký, že jej
nemůže splnit zařízení, které bude současně stabilizací
i stativem. U lehké přenosné konzoly se těžko splňují
vysoké požadavky na identitu bodu a masivnost při
měření. Trvalé stanovisko by muselo být umístěno
u stropu, což má zase řadu dalších nevýhod. Proto
bylo nakonec od řešení tohoto problému upuštěno.

1981/174



Geodetickt a kartografický obzor
ročník 27/69, číslo 7/1981 175

Protože se v metru měří a vytyčují trojrozměrné ob·
jekty, nelze vystačit s vytyčovací sítí s pouze rovinný.
mi souřadnicemi, které je třeba doplnit souřadnicemi
třetího rozměru - výškami. Zatím se neukázalo vhod·
ným použití prostorového polygonového pořadu a pro.
to se v tunelech metra buduje a udržuje síť hlavních
výškových bodů (RVB) [14]. Pro dodržení homogenity
se ZVS používá se až na výjimky společné stabilizace
pro bod ZVS a RVB. Pro rozvrh a umístění RVB
platí totéž, co bylo uvedeno u bodů ZVS.

Přenesení výšky do podzemí, tj. určení výšky vý.
chozího RVB přístupové štoly se provádí hloubkovým
měřením pomocí speciálního pásma, zavěšeného v šach-
tě, a nivelačních přístrojů. Vychází se z výšky
připojovacího RVB na povrchu, zajištěného dalším
RVB. Přesnost hloubkového měření je dána mezní
odchylkou ±3 mm [19].
Protože hloubkové měření uvedenou metodou je

pracné, hyl požádán VÚGTK o výzkoušení náhrady
pásma světelným dálkoměrem, umístěným ve svislé
poloze. Metodou, vypracovanou Ing. Rerdou, CSc.,
hylo dosaženo požadované přesnosti. Při malých
hloubkách od 20 do 50 m, používaných na metru, není
metoda proti dosud používanému způsobu dostatečně
efektivní, a proto nebyla zavedena. Efektivnost se
projevuje až u větších hloubek.
Zpracování návrhu sítě, vypočet apriorního odhadu

výškové odchylky při prorážce tunelů a budování sítě
RVB v 1. a 2. etapě je obdobné jako u ZVS. Určování
výšek RVB se provádí přesnou nivelací. I když me·
todika je obdobná jako u státní nivelace III. řádu, jde
v podstatě o jiný druh měření. Přesnost měření je
stanovena základní střední kilometrovou chybou
ino = 1,0 mm, z které jsou pak odvozena příslušná
kritéria přesnosti. Při opakovaných měřeních je pro
rozdíl dh nově určovaného převýšení od jeho dříve
určené hodnoty v oddílu dáno kritérium hodnotou

dh ~ 2,0 + 2,0 VR, vmm,

kde R je délka oddílu v km.

Je-li tunel ražen z hloubené jámy, ve které se staví
otevřeným způsobem stanice, pak se výška prvého
RVB v tunelu určuje pomocí dvakrát nezávisle měře·
ného oboustranného nivelačního pořadu, vedeného
hloubenou jámou.
Výšky nově vybudovaných HVB se určují obou-

strannou nivelací z předchozího RVB, jehož výška se
ověřuje ohoustranným nivelačním měřením nejméně
ze dvou stávajících RVB. U předposledního RVB
před prorážkou tunelů se výška předchozího bodu ově.
řuje novým obousměrným nivelačním měřením celé.
ho pořadu v tunelu, popř. i v přístupové štole, tzv.
komplexním měřením. Tímto měřením se jednak pro-
věřuje spolehlivost pořadu ještě před prorážkou a jed.
nak se jím zjišťují případné posuny RVB a z nich
pak vyvozené posuny tunelu. Po prorážce se spojí
obě části invelačního pořadu a výšková odchylka se
rozdělí na jednotlivá převýšení úměrně délkám
oddílů.
Údržba sítě RVB, ověřování stálosti výšek RVB,

statistické sledování měřených a výsledných veličin

a vydávání výsledných údajů se prov&-díobdobně jako
uZVS.

Zatímco při stavebních pracích na povrchu se nejprve
buduje základní vytyčovací síť, při ražbě tunelů
metra je tomu v podstatě naopak. Otevření šachty
a ražba přístupové štoly se vytyčuje z podrobné vy-
tyč ovací sítě (PVS). Teprve po vybudování výchozího
bodu tunelu se v přístupové štole změří pořad ZVS
a pořad RVB. S postupem ražby tunelu se od výcho-
zího bodu postupně budují po 20 až 50 m body PVS
[15]. Když ražba postoupí do místa, kde je plánováno
umístění bodu ZVS (a většinou současně i RVB),
vybuduje se a určí v tomto místě nový PVS, který
je pak určen i jako bod ZVS (RVB).
Stabilizace bodů PVS je obdobná jako u bodů ZVS.

Jejich souřadnice se určují polygonovým pořadem,
vloženým mezi sousední body ZVS, a výšky nivelač-
ním pořadem, vloženým mezi sousední RVB. Vedle
úhlů a délek se v polygonovém pořadu měří kontrolně
ještě další veličiny. Na výchozím bodu pořadu PVS
(tj. na posledním vybudovaném bodu ZVS) se měří
orientace jednak od poslední strany pořadu ZVS
a jednak od poslední strany pořadu PVS (obr. 3).

Dále se na tomto bodu měří úhly rajónů na jednotlivé
postupně budované body pořadu PVS. Délky těchto
rajónů se vypočtou redukcí z měřených délek stran
pořadu nebo zaměří světelným dálkoměrem. Ve vznik-
lých uzavřených n·úhelnících se kontroluje úhlový
uzávěr vůči danému kritériu. Úhly se určují z dvojího
nezávislého měření směrů ve dvou skupinách dvou-
vteřinovým teodolitem. Délky se měří se střední
chybou iii.= 8 : 20000, kde 8 je délka strany, a to
nezávisle dvakrát, při měření pásmem nejméně třikrát.
Současně s délkou nově měřené strany se též změří
délka předchozí strany. Výšky bodů PVS se určují
technickou nivelací z posledního RVB obousměrným
nivelačním pořadem.
Úloha bodů PVS v podstatě končí vyražením tunelů.

Přesto se ale po prorážce tunelů vyrovnají souřadni·
cové rozdíly pořadu PVS mezi sousední body ZVS
podobnostní transformací a převýšení mezi sousední
RVB obvykle úměrně k počtu sestav. Účelem je jejich
případné využití při fotogrammetrickém snímkování
tunelů, sledování posunů apod.
~l Uvedený systém opakovaných měření pořadů ZVS,
RVB a. PVS je zárukou vysoké spolehlivosti geode.
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tických sítí metra v podzemí. Při určování veličin
nově vybudovaných bodů se současně měří veličiny
předchozích částí veličin, před prorážkou pak komplex-
ně ještě jednou celé pořady. Mimoto pořad PVS, mě-
řený nezávisle (obvykle jiným měřičem, přístrojem
i metodou), prověřuje do určité míry i výsledky měření
pořadů ZVS a RVB. K porovnání jsou vypracována
vhodná kritéria.

Aby uvedená metodika budování geodetických sítí
metra v podzemí byla dostatečně účinná, bylo ji třeba
doplnit ještě opatřeními organizačního charakteru.
V počátcích výstavby metra se při budování'jednotli.
vých bodů geodetických sítí často střídali pracovníci,
což způsobovalo řadu potíží při návaznostech prací
a odpovědnost byla často anonymní. Byly proto
pro budování a údržbu těchto sítí v jednotlivých úse-
cích budovaných tras jmenování specializovaní odpo-
vědní geodeti, kteří za tuto činnost zodpovídají po
všech stránkách. Navíe řeší přímo na staveništi spolu
se stavbyvedoucími a dalšími odborníky vzniklé pro.
blémy.
V úvodu je uvedeno, že geodetické sítě jsou v pod.

zemí páteří celého budovaného díla. Ale současně se
jimi vytvářejí předpoklady pro to, jak celé dílo bude
vybudováno a jaká bude jeho kvalita. Jedním z ukaza.
telů kvality jsou odchylky prorážek tunelů, které
v příčném směru přesahují jen výjimečně hodnotu
±20 mm a ve výšce hodnotu ±1O mm. Dalším ukaza-
telem je dodržení stavebních tolerancí ve všech částech
tunelu, a to jak v příčných profilech ostění, tak i v geo.
metrické poloze koleje a v poloze a tvaru ostatních
objektů,
Ročně se vynakládá na budování a údržbu geodetic-

kých sítí v podzemí několikamiliónová částka, která
je ve srovnání s miliardovými náklady na celou vý-
stavbu zanedbatelná. Šetření na tomto úseku by bylo
šetřením na nepravém místě, protože jakákoliv ne-
spolehlivost ve vydávaných' údajích by se pak pro·
jevila v několikanásobných nákladech na stavební
úpravy a vedla by též ke snížení kvality celého díla.
Na dodržení vysoké kvality jednotlivých parame-

trů provozních úseků metra, uváděných postupně
do provozu, mají nesporné zásluhy geodeti, kteří
budují a udržují geodetické sítě v podzemí. Jsou to
jednak pracovníci, n. p. Geodézie, Praha, kteří pro
investora zajišťují budování a údržbu ZVS a sítě
RVB a jednak pracovníci stavebních dodavatelských
organizací: Metrostav, Vojenské stavby, dříve též
VKD. Na tvorbě uvedené metodiky se významnou
měrou podíleli vědečtí pracovníci katedry geodézie
a pozemkových úprav Stavební fakulty v Praze a vý-
zkumného ústavu geodetického, topografického a kar.
tografického v Praze.
Získané zkušenosti jsou publikovány ve sbornících

ze sympozia o geodetických pracích při výstavbě
metra, konaného v Praze v roce 1980 ([1] až [3]), a ve
sborníku ze zasedání studijní skupiny 6 E FIG, kona-
ného v Brně v roce 1976 ([6] až [8]).
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Studie vhodnosti náhradních teplotních
rovnic v nehomogenním prostředí

Doc. Ing. Miloslav Veselý, CSc.,
Ing. Josef Vitásek,

katedra geodézie, FAST VUT v Brně

Snaha o poznání vlivu teploty na dráhu záměrného
paprsku' ve volné atmosféře je předmětem zájmu
geodetů;již od konce minulého stoleti. Teplota má
mezi prvky ovlivňujícími hustotu atmosférických
vrstev v mikroklimatu prvořadý význam.

Většina prací zabývajících se rozložením teplotních
vrstev v mikroklimatu vycházela ve svých úvahách
z předpokladu rovnoběžnosti izotermických vrstev
s terénem. Na základě experimentálních měření teplot
v různých výškových úrovních vytvářela matematické
modely vyjadřující změnu teploty s výškou nad teré·
nem. Některé významnější teplotní rovnice jsou uve·
deny např. v [1], [8].

Názory na vhodnost vytváření matematických
modelů se v některých případech diametrálně liší.

Převážná část prací se zabývá studiem rozložení
teplot ve volném terénu, kde je daleko větší předpoklad
homogenního prostředí. Jen malá část prací se zabývá
studiem rozložení teplotních vrstev v nehomogenním
prostředí - prostředím velkých inženýrských staveb
a průmyslovým mikroklimatem.

Náš příspěvek je zaměřen na studium rozložení tep.
lotních vrstev v nehomogenním prostředí se snahou
o vytvoření vhodných matematických modelů.
, Popis zařízení pro měření teplot a prostředí, kde
bylo konáno měření, je uveden v [6].

Většina prací, které se zabývaly vhodností náhradních
teplotních rovnic, přistupovala k výpočtu tak, že nad.
bytečná měření zanedbávala a koeficienty v náhrad·
ních rovnicích určovala bez vyrovnání. V naší práci
jsme při studiu vhodnosti náhradních teplotních rov-
nic použili MNČ. Veškeré výpočty jsme naprogramo-
vali a řešili na počítači TESLA 200.

Z vypočtených kocficientů jsme určili teploty v mís-
tech snímaných v terénu a porovnali s teplotami měře-
nými. Z rozdílú vypočtených a měřených teplot jsme
určili [v] a [vv]. Pro každý časový okamžik předsta-
vovaný měřením teplot v jednom vertikálním profilu
byla určena střední chyba mi' K určení vhodnosti
náhradní funkce se za kritérium nebrala střední chy-
ba časového okamžiku mi' která je ovlivněna počtem
nadbytečných měření, ale [vv]. Současně s výpočtem
teplot ve snímaných výškových úrovních byla vypočte-
na teplota a teplotní gradient v předpokládané výšce
záměrného paprsku (1,75 ml. Podrobný výklad je
uveden v [5].

Vhodnost náhradních teplotních rovnic je studována
na výběrových souborech měřených teplot konaných
v letech 1959, 1979, 1980 viz [3], [4], [8].

V roce 1959 jsou teploty měřeny skleněnými stanič-
ními teploměry ve výškových úrovních z = 0,2; 0,5;
1,5; 2,5; 3,0 m nad terénem. V roce 1979 a 1980 kera.
mickými odporovými teplotními čidly Pt 100 ve
výškových úrovních 0,2; 0,5; 1,3; 2,0; 3,0 m nad teré-
nem. K výpočtu koeficientú náhradních rovnic jsme
použili MNČ. Pak ph teplotách měřených v pěti výš.
kových úrovních mohlo dojít k vyrovnání pro rovnice
s nejvýše čtyřmi koeficienty. Soubory měření z roku
1979 a 1980 jsou charakterizovány 4950 měřenými
teplotami.

Studiu je podrobeno těchto 14 náhradních teplotních
rovnic:

t = a + b .log (z + o)
t = a + b. z + c .log (z + d)
t=a+b.zc

t = a + b. z + o. Zd

t = a + b. z + o. Z2

t = a + b. z + o. Z2 + d. Z3

t = a + b.sin z
t = a + b.sin (z + o)
t = a + b. z + o. sin z
t = a + b.z + o.sin (z + d)
t = a + b.tg z
t = a + b. tg (z + o)
t=a+b.z+o.tgz
t = a + b. z + o. tg (z + d)

log 1
log 2
expo 1
expo 2
po12
pol3
sin 1
sin 2
sin 3
sin 4
tang 1
tang' 2
tang 3
tang 4

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Z těchto rovnic jsou (1)-(6) známé rovnice, které
byly podrobeny studiu např. v pracích [1], [7], [8].
Kromě známých rovnic jsme studiu podrobili námi
navržené rovnice (7)-(14) s goniometrickými funkcemi
sinus a tangens. Tyto rovnice jsme navrhli na základě
rozboru teplot v několika časových okamžicích. Roz-
bory vhodnosti nově navržených rovnic jsou uvedeny
v práci [5].

Jelikož jsme si byli vědomi, že všechny rovnice
nemohou být vhodné, byla vypracována předběžná
studie, která je obsažena v [2]. Na jejím základě jsme
z dalšího zkoumání vyloučili rovnice (1), (2), (4), (7),
(11), (12), (13), (14), které nedávaly uspokojivé vý-
sledky. Pro další studium rozložení teplot v mikro·
klimatu se 14 náhradních teplotních rovnic zreduko-
valo na 6 (sin 2, sin 3, sin 4, expo 1, pol 2, pol 3).
Pro ukázku rozložení teplot jsou graficky znázorněny
tři časové okamžiky (viz obr. la, b, c).

Z rozboru souború měření vyplývají tyto charakte-
ristické vlastnosti:
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100 POL 2~E XP01

5 ZeM) 1 2 3 4 5 ZeM)

T"C

11,

C0
11,0

5
10,5

Legenda:

MĚŘENÉ TEPLOTY

- většina náhradních teplotních rovnic, pokud jde
o roztříštěné rozložení teplot v teplotním poli,
je charakterizována přímou nebo velmi plochou
křivkou,

- sledováním vypočtených teplot v předpokládané

TOC

11,0

POL 3

EX PO 1

výšce záměrného paprsku (1, 75 m) z různých ná-
hradních teplotních rovnic pro tento časový oka.
mžik jsme dospěli k závěru, že maximální rozdíly
vypočtených teplot se dají charakterizovat hodno.
tou ±O,l °0, .
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- na základě velkého množství vypočtených časo-
vých okamžiků jsme dospěli k názoru, že pro vý-
počet teploty v předpokládané výšce záměrného
paprsku je možno použít zhruba se stejnou přes-
ností kterékoliv ze zkoumaných náhradních teplot-
ních rovnic,

- při výpočtu teplotního gradientu dt je jeho hodnota
závislá na tvaru náhradní teplotní rovnice. Jako
příklad je uveden časový okamžik znázorněný na
obr. 1c. Hodnota dt pro výšku záměrného paprsku
1,75 m nad terénem z náhradní funkce pol 3 je
kladná (dt = +0,39) a pro ostatní náhradní funkce
záporná (dl = -0,04) ,

- jestliže uvážíme, že hodnota dt je použita pro vý-
počet oprav z refrakce, velmi záleží na volbě ná-
hradní teplotní rovnice,

- u teplot měřených skleněnými staničními teplo-
měry nezaznamenáváme okamžité změny teplot,
ale teploty, které mají značnou časovou setrvač-
nost,

- teploty v profilech získané elektrickými čidly
nejsou tak uspořádané jako při měření skleněnými
teploměry,

- při použití skleněných teploměrů je daleko jedno-
dušší volba náhradních teplotních rovnic.

Na základě vypočtených časových okamžiků jsme do-
spěli k názoru, že funkce sin 2 je výhodná jen v tom
přípltdě, kdy rozložení teplot sleduje funkci sinus, jejíž
osa je rovnoběžná s osou (z). V ostatních případech je
nevyhovující.
Funkce sin 3, sin 4, pol 2 vhodně nahrazují průběh

teplot blízkých funkcím sinus nebo parabole. Vý.sled-
né teploty vypočtené na základě funkcí sin 3, sin 4,
pol 2 jsou prakticky totožné.
Funkce expo 1 v roztříštěných souborech teplot

řeší rozložení teplot ve většině případů lineárně.
"Jako nejvýhodnější se projevila funkce pol 3, která

jako jediná řešila uspokojivým způsobem i značně
roztříštěné teplotní soubory.
Výsledky měření teplot odporovými teplotními

čidly v rámci naší studie stejně tak jako výsledky
uvedené v [7] dávají daleko pravdivější představu
o rozložení teplotních vrstev než výsledky dosahované
skleněnými staničními teploměry. Přesto nelze před-
pokládat v brzké době zavedení elektrických čidel
k běžnému použití v praxi. Hlavní překážkou je nut-
nost použití složitých registračních./:loparatur,nedosta-
tek odpovídajících teplotních čidel a montáž množství
přívodnjch~abelů.

[1] BÓHM, J. - SVOBODA, J.: Geometrická nivelace,
SNTL, Praha 1960, str. 98-115.

[2] FILIPEC, P .. NOVÁČEK, M.: Vyjádření průběhu
teplot ve vzduchových vrstvách do 3 m nad zemí
náhradními funkcemi, komplexní projekt VUT -
FAST, Brno 1980.

[3] FORAL, J.: Experimentální měření teplot ve vzdu-
chových vrstvách do 3 m nad terénem, diplomová
práce,. Brno 1979.

[4] NOVAČEK, M.: Průzkum rozložení vzduchových
vrstev v mikroklimatu, diplomová práce, VUT -
FAST, Brno 1980.

[5] VESELÝ, M. - VITÁSEK, J. a kol.: Vliv fluktuací
v ovzduší na šíření světla, závěrečná zpráva, Brno
1980.

[6] VITÁSEK, J.: Zařízení pro měření teplot v přízem.
ních vrstvách, GaKO 9/80.

[7] VYSKOČIL, P.: Vliv mikroklimatu silnic nu nive·
lační refrakci, výzkumná zpráva č. 160, Praha 1964.

[8] ZEMAN, J.: Experimentální studie vlivu mikro-
klimatu na přesnou nivelaci, habilitační práce, Brno
1960.
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ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENi

Informace o vÝ,sledku soutěže
o Rudý prapor předsedy ČUGK a přE;dsednictva ČVOS

a Čestného uznání vlády ČSSR a URO za rok 1980

Výraznou merou se na splnění hospodářských úkolů re-
sortu podílela rozvinutá socialistická iniciativa pracují-
cích zaměřená v roce 1980 na počest 35. výročí osvolJo-
zení CSSR Sovětskou armádou.
Iniciativa pracujících lJyla orientována na hlavní úko-

ly hospodářského plánu a rozpracována ve společném
politickoorganizačním opatření Ceského úřadu geodetic-
kého a Iwrtografického a Ceského výboru odborového
svazu pracovníků státních orgánů peněžnictví a zahra-
ničního obchodu k rozvoji iniciativy pracujících v letech
1979 a 1980.
K podpoře rozvoje iniciativy pracujících a zabezpeče-

ní hlavních úkolů resortu stanovil ČÚGK a CVOS zásady
pro propůjčování putovního Rudého praporu předsedy
ČÚGK a předsednictva ČVOS.
Po vyhlášení soutěžních podmínek celoresortní soutě-

že se všechny hospodářské organizace resortu do této
soutěže pl'ihlásily a stanovené podmínky zahrnuly do ce-
lopodnikových socialistických závazků podložených so-
cialistickými závazky pracovních kolektivů a jednotlivců.
Socialistická iniciativa na úseku rozvoje vědy a techniky
byla dále rozpracována a orientována komplexním plá-
nem RVT na rok 1980. V programech komplexní socialis-
tické racionalizace byla iniciativa směrována především
na zavádění výsledků výzkumu do výrobní praxe na ře-
šení resortnich a podnikových tematických úk~lů, na
rozvoj vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí. na olné
využití základních prostředků, na snižování spoÚeby
energie. paliv a materiálů apod., a to zejména formo'.l
komplexních racionalizačních brigád.
Pracovní iniciativa v resortu geodézie a kartografie jr;

považována zn rozhodující sílu při zvyšování účasti pra
cujících na řízení, a proto bylo dosaženo i'ndy přízni·
vých Výsledků v hospodaření resortu za 1'. 1980.
Stanovené limity byly dodrženy n např. ve spotřeb,;

pohonných hmot bylo ušetřeno v resortu přes 10 tisí~
litrů benzínu a ilO tisíc KWh elektrické energie.

Z hodnocení uzavřených socialistických závazků jecl
notlivců, kolektivů a celopodnikových závazků vyplývá.
že jsou plněny v přímé vazbě na úkoly hospodářskFihn
plánu n v místech bydliště ve vazbě na volební program)'
Národní fronty. Dobrou základnu pro plnění úkolů hos·
podářského plánu vytváří široký rozvoj forem pracovní
iniciativy a socialistického soutěžení. U hospodářských
orgnnizací z celkového počtu pracovníků bylo 79 % zapo-
jeno v socialistické soutěži. Organizace na podporu pl-
nění hospodářského plánu uzavřely 183 sdružených so-
cialistických závnzků, které byly také splněny. Všechny
organizace splnily uzavřené celopodnikové soc. závazky,
n tím současně splnily podmínky pro účast v soutěži
o Rudý prapor předsedy CÚGK a předsednictva ČVOS.
V resortu čúGK je rozvinuto hnutí brigád socialistickA

práce. V současné době o tento titul soutěží 48 Iwlektivfl
se 692 pracovníky. Nositelů čestnFiho názvu člena BSP ie
v resortu celkem 3089 pracovníků ve 189 kolektivech. To
znamená. že 63 % všech pracovníků resortních podni-
ků je držitelem názvu člena BSP, nebo o tento název
soutěží. V resortu bylo odpracováno v průměru 19 bri-
gádnických hodin na pracovníka za rok a bylo sebráno
131 tun papíru.
Iniciativa pracujících přispěla rozhodující měrou

k úspěšnému plnění programů komplexní socialistické
racionalizace. zejména pak Výsledky činnosti komplex-
ních racionalizačních brigád. kterých je v resortu 54, vy-
řešily 44 racionalizačních úkolů. Plánované úkoly kom-
plexní socialistické racionalizace byly ve všech podni-
cích překročeny zejména v plánované úspoře materiálo-
vých a jiných nákladů.

V resortu pracuje 323 vynálezců a zlepšovatelů, ktei'í
jenom v r. 1980 vyřešili 26 tematických úkolů a podali
303 zlepšovacích návrhů. Celkový roční společenský pro-
spěch z využívaných vynálezů a zlepšovacích návrhů čini
3245 tis. Kčs.
Z hodnocení dosažených Výsledků v socialistickA ini-

ciativě pracujících za rok 19110 vyplývá, že soutěž o Rudý
prapor předsedy ČÚGK a předsednictva ČVOS měla pozi-
tivní vliv na dosažených hospodářských výsledcích zvláš-
tě v rovnoměrnosti plnění hospodářského plánu
v tržbách, úkolů evidence nemovitostí, úspoře paliv a
energie a dalšího rozvoje vynálezeckého a zlepšovatel-
ského hnutí.
Celkové vyhodnocení soutěže za resort ČÚGK bylo pro-

vedeno ve společné hodnotitelské komisi ČÚGK a ČVOS
dne 20. března 1981 podle společně přijatých zásad sou-
těže a daných kritérií.

Foto: Čeněk Šlapák, středisko geodézie, Ostí n. L.

Akt předání Rudého praporu. IPředseda ČOGK s. Ing.
František Koubek, zástupci Geodézie, n. p., Liberec --
zprava: s. Ing. Zbyněk Žižka - VNŘ zastupující ředitele
podniku, s. Jaroslav Sadi/ek - předseda za KSC pod-
nikového ředitelství, s. Petr uš - pi'edseda za SSM na
PŘ, s. Ing. Jaroslav Rasocha - předseda PV ROH podni-
ku.}
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Všechny hospodářské organizace dodržely podmínku a
předpoklad zařazení do soutěže v tom, že splnily zá-
vazné úkoly a závazné limity plánu a rozvinuly vlastní
socialistickou soutěž, přičemž měly odpovídající úroveň
řídící a organizátorské práce.
Hodnotitelská komise dále posoudila, jak jednotlivé

organizace dodržovaly předpisy o ochraně života a zdra-
ví pracujících. V Geodézii, n. p., Pardubice došlo v říjnu
roku 1980 k auto havárii soukromého vozidla, které bylo
se souhlasem vedoucího pracoviště použito pro služební
cestu. Havárie měla za následek dva těžké pracovní úra-
zy a bezprostřední příčinou bylo nedodržení § 16 vyhláš-
ky FMV č. 100/1975 o pravidlech silničního provozu ři-
dičem tohoto vozidla. Na základě této skutečnosti byla
Geodézie, n. p., Pardubice vyloučena ze soutěže.
Pro stanovení pořadí organizací v soutěži bylo hodno-

ceno plnění čtyř daných soutěžních kritérií takto:

1. Kritérium rovnoměrnosti čtvrtletně hodnoceného plně-
ní úkolů státního a hospodářského plánu v tržbách
z hlediska zvláště negativních odchylek skutečnosti od
plánu splnily všechny podniky a oproti minulým lé-
tům došlo k rovnoměrnějšímu plnění plánu v tržbách.
Nejlepších výsledků dosáhly Geodézie, n. p. Plzeň, Li-
berec, Č. Budějovice a Opava.

2. Zkrácení termínu promítnuti rozhodnutých změn z fy-
zických inventur půdy do operátu evidence nemovitos-
tí se zkomplikovalo tím, že ze strany zemědělských
organizací a orgánů ochrany zemědělského půdního
fondu nebyly dodrženy termíny dokončení zjišťovací
činnosti včetě předložení návrhů na změny [do 30.
11. 1979) a termíny rozhodovací činnosti u orgánů ze-
mědělského půdního fondu do 30. 6. 1980). Všechny
n. p. Geodézie splnily úkol v tom, že rozhodnutí o změ-
nách v zemědělském půdním fondu z fyzických inven-
tur půdy vydaná do konce roku 1980 byla ve všech
krajích promítnuta do sumarizačních výstupů k 1. 1.
1981, ale vzhledem k povětrnostním podmínkám neby-
ly všechny změny zaměřeny a tím promítnuty do ma-
pového operátu evidence nemovitostí. Nejlépe se s tě-
mito úkoly vyrovnaly Geodézie, n. p., Č. Budějovice,
Plzeň, Opava a Liberec.

3. Zhodnocení snížení celkových nákladů na energii ve
srovnání s předchozím rokem bylo podrobně anal y-
zováno na základě úspor pohonných hmot, paliv a
elektřiny u jednotlivých organizací ve srovnání s ro-
kem 1979 a údaje převedeny na srovnatelnou jednot-
ku v tis. Kčs. Z tohoto pohledu bylo stanoveno pořadí
organizací Geodézie, n. p., Liberec, Opava a Č. Budě-
jovice.

4. Důležitým kritériem pro posouzení iniciativy pracují-
cích v organizacích resortu byla jejich aktivta ve vy-
nálezecké a zlepšovatelské činnosti. S náročným kri-
tériem, které stanovilo, že do soutěže budou započítá-
vány pouze zlepšovací návrhy přijaté ještě u dalších
tří organizací resortu, se nejlépe vypořádaly Geodézie.
n. p.Liberec, Č. Budějovice a Opava. Tyto organizace
také mají největší počet přijatých zlepšovacích ná-
vrhů v r. 1980.

Po celkovém podrobném a souhrnném zhodnocení vý-
sledků dosažených v soutěži o Rudý prapor předsedy
ČÚGK a předsednictva ČVOS podle ustanovených podmí-
nek a kritérií soutěže bylo vyhodnoceno pořadí jednotli-
vých organizací resortu za rok 1980. Rudý prapor předse-
dy ČÚGK a předsednictva ČVOS byl udělen Geodézii, n.
p., Liberec, která dosáhla ze všech organizací resortu
nejlepších výsledků v soutěži za rok 1980.

Druhé místo a Čestné uznání vlády ČSSR a ÚRO bylo
uděleno Geodézii, n. p., Opava. Umístění dalších organi-
zací v soutěži je následující: Geodézie, n. p., Č. Budějo-
vice, Plzeň, Kartografie, n. p., Praha, Geodézie, n. p., Br·
no, Praha a Geodetický ústav, n. p., Praha.
Dne 11. května 1981 byl na slavnostním shromáždění

v Liberci předsedou ČÚGK s. Ing. Františkem Koubkem
předán Rudý prapor předsedy ČÚGK a předsednictva
ČVOS zástupcům Geodézie, n. p., Liberec.

Soutěž o získání Rudého praporu předsedy ČÚGK a
předsednictva ČVOS splnila hlavní svůj cíl, v tom, že
přispěla k plnění hlavních úkolů resortu a zaměřila ini-
ciativu pracujících ke spnění náročných úkolů roku
1980 a celé 6. pětiletky.

Ing. Milan Kocáb,
COGK

Vyhodnotenie pracovnej iniciatívy ~ socialistického súťaženia
o putovnú Červenú zástavu p'redsedu SUGK a P-SVOZ a Čestný diplom

predsedu SUGK a P-SVOZ v roku 1980

Pracovná iniciatíva a socialistické súťaženie sa v orga-
nizáci~ch rezortu Sl(,venského úradu geodézie a karto-
grafie (SÚGK) v roku 1980 rozvinulo na počest 35. vý-
ročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou, na
počest 10. výročia podpísania novej zmluvy o priater-
stve, spoiupráci a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a ZSSR,
ako aj v snahe splniť všetky úlohy štátneho plánu.
Na aktíve riaditeľov, predsedov ZO KSS, ZV ROH a

ZO SZM dňa 28. 2. 1980 všetky organizácie rezortu odo·
vzdali uzatvoren~ socialistické závazky na rok 1980
a súčasne sa prihlásili do súfaže o z.ískanie "Červenej
zástavy predsedu SÚGK a Predsedníctva slovenského
výboru odborového zv1izu [P-SVOZ)" a o "Čestný dip-
lom predsedu SÚGK aP-SVOZ".

Do sociaJistickej súťaže sa zapojilo 2612 pracovníkov
rezortu, čo je 93,2 % z celkového počtu stálych prac~v-
níkov. Uzatvorili 3305 osobných, 217 kolektívnych a 57
združených socialistických záv1izkov. Konečná hodnota
postupne spresnených soc. závazkov predstavovala
čiastku 3734 tis. Kčs. Cel.ková hodnota splnených so-
cialistických závdzkov je 5850 tis. Kčs.
Prj zabezpečovaní úloh na úseku vedeckotechnického

rozvoja a celkovej racionaliZačnej činnosti v roku 1980
sa podielalo 30 komplexnych racionalizačných brigád
(KRB).
Hnutie brigád socialístickej práce [BSP) sa rozšírilo

a stalo sa prevažujucou formou socialistického súťaže-
nia a praco,vnej angažovanosti v rezorte. V roku 1980
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súťažilo 148 kolektivov o titul BSP, z toho 125 kolektí-
vom bol prep:Jžičaný čestný názov BSP. V týchto ko·
lektívoch je 1452 členov, ktorí majú právo nosiť odznak
I. stupňa (bronzový), 376 členov, ktorí majú právo nosiť
odznak li. stupíia [strieborný) a 18 členov, ktorí majú
právo nosiť odznak III. stupňa [zlatý).

Účinnou formou pracovnej iniciativy boli združené
socialistické závazky. Na rok 1980 ich bolo uzatvorených
57. Závazky uzatvorené v okresoch na z.abezp,ečenie
úloh na úseku evidencie nehnuternosti (EN) a ochrany
pornohospodárskeho podneho fondu vyriešili mnohé ne-
dostatky, najma v dodržiavaní ohlasovacej povinnosti
pri previerke využívania pody, pri nahlasovaní požiada-
viek na hospodárstko-technické úpravy pozemkov a pod.

Po vyhodnotení socialistíckej súťaže v rámci celého
rezortu geodézie a kartografie za rok 1980 a po schvá-
lení P-SVOZ boli najlepším organizáciám prepožičané
tíeto vyznamenania:

1. Putovná Červená zástava predsedu
SÚGK aP-SVOZ Slovenskej karto-
grafii, n. p., Bratislava [SK) za najlepšie
výsledky v celorezortnej socialistickej súťaži pre
hospodárske organizácie.

Najnáročnejšou úlohou SK v roku 1980 bol Atlas SSR
a celé organizačné zabezpečenie jeho dokončenia v ter-
míne stanovenom vládou. Vydanie Atlasu SSR bolo jed-
nou z hlavných úloh rezortu v oblasti kartografie pri
realizácii záverov XV. zjazdu KSČ na podmienky rezor-
tu. Vo finančnom hospodárení SK dosiahla priaznivé
výsledky najma vo výkonoch, v zisku, v rentabilite,
v podieli celkových nákladov na 1 Kčs výkonov, v obrate
zásob a vo vyťaženosti základných prostriedkov. Na do-
siahnutýoh výsledkoch sa klad ne prejavila pracovná
iniciatíva a socialistická súťaž. Do rozvoja pracovnej
inioiatívy a socialistického súťaženia bolo zapojených
19 kolektívov BSP, ako aj 4 KRB s počtom 81 pracovní-
kov. Pracovníci podniku uzatvorili a splnili hodnotný
celopodnikový závazok na podklade 51 osobných a 20
kolektívnych soc. závazkov v cel kove] hodnote 819 tis.
korún.

2. Čes t n Ý d i P lom p l' e d sed u S Ú GK a
P - S V O Z V Ý s k u m n é m u úst a v u g e o d é-
zie a kartografie v Bratislave [VÚGK)

za najlepšie výsledky v celorezortnej súťaži roz-
počtových organizácií a príspevkovej organizácie.

VÚGK v období celej šiestej paťročnice a najma v roku
1980 rozvíjal a zabezpečoval úlohy v súlade s dlhodo-
bou koncepci ou rozvoj a vedeckovýskumne'j základne re-
zortu SÚGK. V rezortnom pláne VÚGK riešil prevažne
problematiku vychádzajúcu z hlavných úloh rezortu, čo-
sa prejavilo aj v prínosoch z realizácie výskumných
úloh vyrie.šených v predchádzajúcich rokoch. Hodnota
prínosov v hospodárskych organizáciách rezortu pred-
stavuje od roku 1977, odkedy sa tento prínos sleduje,
sumu 13,6 mil. Kčs.

V roku 1980 na počesť 35. výročia oslobodenia našej
vlasti Sovietskou armádou a 10. výročia založenia VÚGK
prijali jeho pracovníci v rámci iniciativy 67 individuál-
nych a 4 kolektívne závazky, ktoré splnili v hodnote
250 tis. Kčs. Závazky boli zamerané najma na skrátenie
termínov odovzdania výskumných úloh, zefektívnenie vý-
skumu a zavádzanie výsledkov výskumu do praxe, na
publikačnú činnosť, nahradenie chýbajúcej kapacity, po-
moc výrobným organizáciám formou konzultácií, orga-
nizovanie vnútroústavných seminárov a pod.

Okrem závazkového hnuti a na počesť významných
výročí sa pracovníci výskumných oddelení zapojili do
socialistickej súťaže o najefektívnejší výsledok riešenia
úloh plánu rozvoj a vedy a techniky. Do tejto súťaže
v roku 1980 bolo prihlásených 5 výskumných úloh, z kto-
rých bola ako najlepšia vyhodnotená úloha "Výskum,
tvorba a využitie informačného systému geodézie a kar-
tografie". Jeden kolektív výskumných pracovníkov je
zapojený do súťaže o čestný názov BSP.

Uznesenia XVI. zjazdu KSČ a 60. výročie vzniku KSČ
sú pre pracovníkov rezortu novým podnetom na ďalší
rozvoj iniciativy v roku 1981 a na obdobie 7. paťročnice.

SÚGK spolu so SVOZ pracovníkov štátnych O<fgánov,
peňažníctva a zahraničného obchodu vyhodnotili podra
"Zásad účasti pracujúcich na riadení a rozvoji pracov-
nej iniciativy v rezorte SÚGK na obdobie 6. paťročnice"
11 pracovníkov organizácií rezortu a dňa 28. 4. 1981
predseda SÚGK a tajomník SVOZ pracovníkov štátnych
orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu odovzdali
rezortné vyznamenanie
"N a j lep šíp l' a c o v n í k l' e z o l' t u S Ú G K"
týmto pracovníkom:
Ing. Andrej O z u l' i k
- samostatný geodet, Geodézia, n. p., Prešov
EleonlÓra F i s c h e,l' o v á
- referentka hospodárskej správy, Slovenská kartogra-

fia, n. p., Bratislava
Ing. Ivan Jan i š
- vedúci prevádzky, Geodézia, n. p., Bratislava
Ing. Pavol Pap a j
- vedúci útvaru riadenia a kontroly akostí, Geodézia,

n. p., Žilina
Ing. Kazimír P a v I í k
- vedúci technickej dokumentácie, Správa geodézie a

kartografie, Bratislava
Ing. Ján Per i g n á t h
- vedúci meračského oddielu EN, Geodézia, n. p., Pre-

šov
Ing. Alojz R i tom s k Ý
- vedúci ústrednej geodetickej a mapovej dokumentá-

cie, Geodetický ústav, n. p., Bratislava
Ing. Stefan S i m a
- zástupca vedúceho prevádzky konštrukčno-kartogra-

fickej, Geodézia, n. p., Prešov
Ing. Ján S k o d a
- ekonomický námestník riaditera, Geodézia, n. p.,

Žilina
Mária Val e n t o v i č o v á
- samostatná geodetka, Geodézia, n. p., Bratislava
Ing. Helena Ž a a l' o v á
- vedúca odborná referentka pre vedeckotechnický

rozvoj, SÚGK.
Všetkým vyznamenaným blahoželáme.

Ing. Oto Wagner,
SÚGK

Medzinárodná kartografická konferenci a
v roku 1982

XI. medzinárodná kartografická konferencia Medziná-
rodnej kartografickej asociácie (International Carto-
graphie Association - ICA) bude vo Varšavě [peR)
v dňoch 29. 7.-4. 8. 1982. Prípravou konferencie [na
želanie porskej kartografickej verejnosti) ICA poverila
porský národný kart'ografický komitét. Téma konferen-
cie je aktuálna"Teoretické a praktické problémy tema-
tíckej kartografie". Obsah konferencie bude rozdelený
do piatich oblastí: teória v kartografii; technické a auto-
matizačné pokroky v tematickej kartografii; tematické
mapy pre regionáJ.ne a územné plánovanie; súčasné
školské atlasy; história v tematickej kartografii. V prie-
behu konferencie bude výstava členená na medzinárcd-
nú kartografiu, porskú národnú kartografiu a exponáty
kartografických techník. Organizované budú i exkurzie
na kartografické pracoviská.

Aktívna účast čs. kartografov referátmi - exponátmi
na XI. medzinárodnej kartografickej konferencl.i bude
organizovaná prostredníctvom československého, karto-
grafickéh:J komitétu ČSVTS. Prihlášky referátov - ex-
ponátov s anotáciou na 20 riadkov posielajte do 10. 9.
1981 na adresu: Ing. Albert Kelemen, Slovenská karto-
grafia, n. p., Pelmá cesta 17, 82717 Bratislava.

Doc. Ing. Milan HtJ.lek, CSc.,
predseda Cs. kartogratick~ho komittJtu CSVTS
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Zpráva o činnosti ČÚV a SÚV ČSVTS -
společnosti geodézie a kartografie za rok
1980

A. Politicko-organizační činnost

Činnost obou národních společností geodézie a kartogra-
fie ČSVTS v r. 1980 se především soustředila na zabezpe-
čování závěrů III. sjezdu ČVTS, V. sjezdu ČSVTS a VIII.
geodetické a kartografické konference ČSVTS-GK, které
byly promítnuty i do "Plánů politicko-odborné činnosti
na r. 1980". Rozhodujícím způsobem ji ovlivnily i zase-
dání 14., 15. a 18. pléna ÚV KSČ a porady předsedl1 spo-
lečností ČSVTS konané k realizaci "Souboru opatření ke
zdokonalování soustavy plánovitého řízení národního
hospodářství" po r. 1980, které byly na zasedáních před-
sednictva resp. pléna ČÚV a SÚV Č.sVTS-GK projednány,
aplikovány na činnost naší společnosti a byla přijata
konkrétní usnesení a doporučení nižším orgánům.

Soustavná pozornost byla věnována zlepšení práce
v oblasti metodického řízení krajských výborfi, resp.
městských výborů v Praze a Bratislavě a odborných sku·
pin ČSVTS.

Racionalizace činnosti a VZH obsahuje v jednotlivých
krajích tematické úkoly zaměřené na tuto problematiku.
V souladu s racionalizací činnosti se společnost geodézie
a kartografie zaměřila na rozvoj iniciativy jednotlivců.

Plán "Hlavních Úkolů společnosti geodézie a kartogra-
fie ČSVTS" obsahoval závěry XV. sjezdu KSČ a násled-
ných plenárních zasedání ÚV KSČ rozpracované na pod-
mínky geodézie a kartografie. Hlavním politickým úko-
lem je účast geodézie na ochraně a efektlvním využití
přírodních zdrojů, zejména zemědělského půdního fondu
a na pomoc zemědělské výrobě (v souvislosti s realizací
usnesení vlády ČSR Č. 136/1979 - dokončení fyzických
inventarizací zemědělské půdy a promítnutí výsledků do
evidence nemovitostí.

Na základě platných dohod o spolupráci, uzavřených
s resorty ČÚGK, ,SÚGK, FMD a FMNO byly veškeré poli-
ticko-odborné akce (POA], zařazené do plánu politicko-
odborné činnosti (POČ] na r. 1980 s těmito resorty pře-
dem projednány. Obdobně i výsledky POA (Závěry a do-
poručení] jim byly předány k využití.

I nadále byla rozvíjena spolupráce s ČSAV (zejména
Národním geografickým komitétem ČSAV] a mezinárod-
ními organizacemi

KAPG (Komise akademií věd socialistických států pro
planetární a geofyzikální výzkumy
Interkosmos - zejména s ohledem na rozvoj metod
dálkového průzkumu Země

lUGG (Mezinárodní unie geodetická a geofyzikální].

Politickoorganizační opatření k rozšiřování členské
základny je prováděno zejména formou soustavného ná-
boru nových pracovníků podniků zejména z řad mládeže
k členství v ČSVTS a popularizací naší činnosti ve všech
směrech.

Na výroční členské schůze poboček (resp. konference]
gSVTS byli delegováni členové pléna ČÚV resp. sOV
CSVTS-GK s úkolem aktivizovat práci poboček na kon-
krétní úkoly podle potřeb geodetických a kartografic-
kých podniků a organizací. Bylo však třeba použít in-
dividuálního diferencovaného přístupu k metodickému
řízení jednotlivých KV (MV] podle jejich podmínek a
úkolů. Svůj úkol splnili beze zbytku.

Ing. Jiří Vaingát,
tajemník ČÚV ČSVTS-GK, Praha,

Mária Segelová,
taJomnfl!ka SÚV ČSVTS.GKS, Bratislava

Všichni předsedové KV (MV] jsou členy pléna ČÚV
resp. SÚV CSVTS-GK. Jejich účast na těchto zasedáních
byla prakticky stoprocentní a velmi aktivně vystupovali
při jednáních. Ve většině krajů dobře fungují u poboček
CSVTS komplexní racionalizační brigády. Činnost KV
(MV] ČSVT,S probíhala v souladu se zájmy podniků a
organizací, je však třeba dále prohlubovat spolupráCi
s dalšími KV (MV) jiných společností (stavebnictví, hor-
nictví, lesnictví, zemědělství).

K účinnosti práce obou národních orgánů geodézie a
kartografie přispěl celoroční plán, který byl doplňován
podle požadavkťí, vycházejících ze závěrů a usnesení
vyšších orgánťí a nově naběhlých problémů. Všechna
usnesení předsednictva a pléna CÚV resp. SOV ČSVTS-
-GK byla pravidelně kontrolována.

B. Odborná činnost

V r. 1980 byly všechny POA společnosti geodézie a karto-
grafie orientovány k rozhodujícím úkolům státní hospo-
dářské politiky, zejména zabezpečení úkolů posledního
roku 6. pětiletého plánu hospodářského a sociálního roz-
voje ČSSR a přípravě 7. pětiletého plánu.

Značná pozornost byla věnována aktivní podpoře po-
litiky KSČ u všech poboček a členů ČSVT,S a pomoci pří
formování socialistického vědomí a aktivního přístupu
k řešení problémťí a zvýšení produktivity práce.

Do plánu POČ společnosti geodézíe a kartografie byly
v průběhu roku 1980 zařazeny zejména úkoly vyplývající
ze "Souboru opatření ke zdokonalování soustavy plánovi-
tého řízení národního hospodářství".

Těžiště politicko-odborné čínnosti spočívalo v přípra-
vě a zajištění všech plánovaných POA.

V roce 1980 se uskutečnily následující akce:

a) S Ys m P o z í u m o g e ode t í c k Ý c h P I' a c í c h
pří v Ý s t a v b ě m e t I' a" ve dnech 15.-18. dubna
1980 v Praze. Celkový počet úcastníků byl 194 z cel-
kem 11 zemí, (z toho z ČS,SR 156).

_ Podrobnější informace z tohoto sympozia jsou v GAKO
c. 9/80, str. 232-235.

b) ,8ympozium "N o vát ech n i k a a n o v é m e t o d y
P r á c e in žen Ý I' S k é g e o d é z i e při s o c i a-
I i s t i c k é v Ý s t a v b ě"
ve dnech 28.-30. 4. 1980 v Jánských koupelích u Dpa-
vy. Celkový počet účastníkú byl 336 (z toho 330
z ČSSR).

Podrobnější informace z tohoto sympozia jsou v GAKO
č. 1/81, str. 21.

c) Seminář "Tematické mapy pro potřeby
zem ě děl s tví a I e s nic tví"
proběhl ve dnech 27.-28. května 1980 v Ústí nad La-
bem. Zúčastnilo se jej celkem 131 odborníků z ČSSR.

Podrobnější informace z tohoto semináře jsou v GaKO
č. 9/80, str. 235-236.

d] Geodetické informační dny (GID] Brno
1 9 8 O a [X V I I I. b u ľ z a tec hni c k Ý c h z lep·
š e n í (BTZ]].

Ve dnech 10.-11. září 1980 byla uskutečněna ve spo-
lupráci s DT Brno POA GID 1980 a XVIII. BTZ v Brně.
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Obou akcí se zúčastnilo celkem 352 geodetů a kartografů
z celé ČSSR.

Pořádání GlD jako doprovodné akce Mezinárodního
strojírenského veletrhu byl publikováno ve všech progra-
mech veletrhu, např. v Technickém týdeníku, Technické
práci apod. Zpráva o průběhu GlD byla zařazena do
hlavních zpráv Gs. rozhlasu dne 11. září (ráno). O BTZ
byla publikována podrobná zpráva v Bulletinu KR ČSVT,S
v Brně.

Úvodní část programu GlD byla věnována realizaci
"Souboru opatření" v oblasti v odvětví geodézie a kar-
tografie v 7. pětiletém plánu. Následujících 12 firem-
ních zástupců uvedlo současný stav vývoje a výroby přl
strojů, pomůcek, a materiálů ve 3 tematických skupi-
nách:

reprodukce a reprografie
výpočetní technika
geodetické přístroje a pomůcky.

Při XVIII. BTZ byla zaznamenána vysoká účast 13 vy-
stavovatelů, kteří ve svých expozicích nabídli své nejlep-
ší ZN a inovované technologie za poslední 2 roky. Sou-
časně umožnili seznámení s realizací vybraných výzkum-
ných úkolů. V expozicích se sešla celé řada exponátů,
dokumentujících jak cestou iniciativy pracujících je
nutno dopracová,vat nedostatky v komplexnosti kon-
strukčního pojetí přístrojů a pomůcek.

GlD 1980 přinesly přehled současné úrovně ve vybra-
ných oblastech techniky a umožnily, aby se pracovníci
geodetických pracovišť orientovali na špičkovou dosa-
žitelnou techniku, zajišťující žádoucí efektivnost výroby.

Účastníci GlD doporučili vyšším orgánům ČSVTS, aby
morálně a organizačně pomohly při zabezpečení dalších
běhů této akce, dále aby udržely nutné kontakty s vý-
robci s cílem ovlivňovat nejen technické parametry no-
vých přístrojů, ale i jejich včasné uvádění do výroby
a dostatečné zásobování trhu. Účastníci kladli zvláštní
důraz též na výrobu kvalitních materiálů - např. plas-
tické fólie, fotoreprodukční a reprografické materiály,
všechny druhy papíru, tiskařských barev apod., bez kte-
rých nelze docílit žádoucího racionalizování živé práce
v geodézii a kartografii.

Za zvlášť potřebné považují účastníci orientovat do-
mácí výrobce a příslušnou distribuční síť na plynulé zá-
sobování trhu pomůckami a materiály, které tvoří zá-
kladní vybavení geodetických a kartografických praco-
višť.

Vzhledem k vysoké investiční náročnosti nových typů
geodetických přístrojů budotl účastníci v rámci svých
poboček ČSVTS a KRB ČSVT,S řešit jejich vyšší využití
při současném prodloužení jejich životnosti.

e) Konference "S b ě r in for m a cíp r o map o v á-
ní"
se uskutečnila ve dnech 20. a 21. října v Gottwaldově
při účasti 178 odborníků z celé ČSSR.

Cílem konference bylo navázat na dosud konané semi-
náře k nejrůznější problematice v oboru mapování s hlav-
ním zaměřením na problematiku sběru informací geode-
tickým a fotogrammetrickým způsobem a zhodnocení do-
savadního stavu a vytyčení perspektiv na období 7. pě-
tiletého plánu v souladu s úkoly obou resortů.

Ze závěrů této akce vyplynulo zejména doporučení
(při volbě mapovacích metod) kriticky hodnotit podle
hledisek účelnosti práce, hospodárnosti, technických
možností organizací a použití vždy optimálních kombina-
cí geodetického, fotogrammetrického a kartografické-
ho postupu. Nadále hledat racionální metody sběru, pře-
nosu a zpracování informací ve vztahu k dostupným pro-
středkům (např. optické snímání písma). Výzkumně dá-
le řešit, zavádět do praxe a propagovat další způsoby po-
drobného měření, které budou racionalizačním přínosem.

Konference považuje za nutné urychleně realizovat no-
velizaci legislativních a technických předpisů v oblasti
evidence nemovitostí i pro tvorbu základních map velké-
ho měřítka.

f) Republkový seminář "E v i den cen e m o v i t o stí
v 7. pět i 1 etc e"
se uskutečnil ve dnech 28.-29. října 1980 v Pardu-
bicích za účasti 130 odborníků. Semirář byl určen
především pro pracovníky Středisek geodézie a za-
měřen na otázky
- zhodnocení realizace racionálního systému evi-

dence nemovitostí (EN)
- využití údajů EN pro plánování a řízení zeměděl-

ské výroby v 7. pětiletém plánu
prohloubení automatizace EN v 7. pětiletém plánu

- důsledky novelizace právních norem souvisejících
sEN.

Z jednání a bohaté diskuse vyplynula důležitost údajů
EN pro potřeby orgánů státní správy, pro plánování a ří-
zení soc. zemědělství a zvláště pak pro ochranu zeměděl-
ského a lesního půdního fondu.
Podrobnější informace z tohoto semináře jsou v GaKO
Č. 2/81, str.47-48.

g) Sympozium "M ode r n i z a c e g e ode t i c k Ý c h
bod o v Ý c h P o I í"
se konalo ve dnech 13. a 14. listopadu 1980 v Brně.
Účastnilo se ho celkem 185 geodetů.

Podrobnější informace z tohoto sympozia jsou v GaKO
Č. 3/81, str. 71.

h) Seminár "Riadenie kartografických vý-
r o b n Ý c h pro c e s o v"
sa konal v Bratislave dňa 11. 6. 1980 pri celkovom
počte 42 účastník ov.

Program seminára bol orientovaný na aktuálne otáz-
ky charakteru riadenia spoločenských vzťahov v karto-
grafickej výrobe; prognózovanie a plánovanie kartogra-
fickej výroby a výrobkov; technologickú formuláciu kva-
lity a efektivnosti kartografickej výroby; technickú nor-
malizáciu v kartografickej výrobe; automatizovaný sys-
tém riadenia v n. p. Slovenská kartografia a účelnost a
efektívnost styku s medzinárodnými orgnizáciami v ob-
lasti kartografie.

i) Seminár "V y u žit i e v Ý poč t o v e j tec hni k y
v informačných systémoch"
sa konal v Bratislave dňa 20. 11. 1980 pri počte 75
účastníkovo

Ciefom seminára bolo oboznámiť účastníkov s celoštát-
nými zámermi budovania AIS a niektorými doležitými
informačnými systémami resortu v nadvaznosti na ISGK.
Odborná náplň mala dobrú úroveň ako v teoretickej tak
informatívnej a praktickej časti .
Podrobnejšie informácie tohto sympozia sú v GaKO č.
5/81, str. 123.

j) Seminár "Ú drž b a a a k t u a I i z á c i a m á p
str e d n Ý c h a m a I Ý c h m i e r o k"
sa konal pri počte 64 účastníkov opať v Bratislave
dňa 3. 12. 1980.

Seminár splnil vytýčený cief. Pracovníci rezortu geo-
dézie a kartografie v CSSR zo strany tvorcov a dodava-
tefov mapových diel a pracovníci viacerých odvetví ná-
rodného hospodárstva sa oboznámili so súčastným sta-
vom a zámermi v oblasti údržby, aktualizácie a obnovy
mapových diel vydávaných v súčasnosti v ČSSR. Disku-
siousiou sa overila správnosť vytýčených zámerov a roz-
sah potrieb organizácii NH na aktualizované mapy.
Podrobnejšie informácie z tohto seminára sú v GaKO Č.
3/81, str. 71-72.

Všechny POA plánované společností geodézie a karto-
grafie na r. 1980 byly realizovány a byly k nim vydány
sborníky referátů.

Všechny předložené referáty (i nepřednesené) zahra-
ničních účastníků byly přeložený do čestiny (jsou ob-
sahem sborníků jednotlivých akcí) a tím zpřístupněny
všem účastníkům zasedání. Jen při konání II. sympozia
"Geodetické práce při výstavbě metra" bylo předneseno
17 zahraničních referátů vesměs využitelných při organi-
zaci a provádění geodetických prací k racionaliZaci,
efektivnosti a zvýšení kvality těchto prací s cílem získá-
ní úspor geodetických kapacit. Dále při zpracování pro-
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jektů dalších linek podzemních drah k řešení optimali-
zace tras, a to zejména z hledisek úspory pracovníků,
elektrické energie a materiálů.

Dodatečně byla zařazena do plánu POA jedna akce
s celostátní působností - seminář "A u tom a t i z o v a-
n Ý k a r to g r a f i c k Ý s y sté m DI G I K A R T" kte-
rá se uskutečnila v Praze ve dnech 10. a 11. září 1980
za účasti 211 odborníků z celé republiky. Tato akce byla
původně plánována jako akce krajského významu, avšak
šíře odborného záběru a zájem odborníků si vynutil její
projednání na vyšších orgánech (resort ČÚGK,MNO, ČÚV
a ČR ČSVTSJ, které ji schválily a dodatečně zařadily ja-
ko akci celostátní.

Podrobnější informace z tohoto sympozia jsou v GaKO
č. 12/80, str. 311-313.

Čs. odborníci-geodeti, kartografové a fotogrammetři se
zúčastnili několika akcí pořádaných v zahraničí, zejmé-
na v ZSS.

a) BLR - Veliko Tarnovo (8.-12. 5.)
Národní vědeckotechnická konference s mezinárodní
účastí "G e ode t i c k é sít ě při v Ý s t a v b ě
s í d I i š ť".
Konference přispěla k výměně poznatků a zkušeností
z budování geodetických sítí v socialistických státech.
Výsledky ze zahraniční služební cesty jsou využitel-
né ve vědeckovýzkumné, pedagogické a publikační
činnosti i v pracech pro technickou praxi a byly pro-
mítnuty i do referátů na celostátní konferenci "Mo-
dernizace geodetických sítí". Dále budou organizová-
ny i besedy na pobočkách ČSVTS.

b) NDR - Karl Marx Stadt (11.-13. 6.)
Vědeckotechnická konference "M ech a n i z a c e a
a u tom a t i z a c e v g e o d é z i i, fo t o g r a m-
m e t r i i a k a r t o g r a f i i".
Na konferenci byly projednány aktuální otázky auto-
matizace geodetických a kartografických prací, které
jsou pro nús závažné z hlediska přípravy vědecko-
technického rozvoje v 7. pětiletém plánu.

c) PLR - Krakov (11.-13. 9.)
Vědeckotechnická konference "C i v i I ní vyd á n í
top o g r a f i c k Ý c h map P o I s k a".
Podala přehled o současném stavu a perspektivě pra-
cí na topografických mapách pro národní hospo-
dářství v PLR. Poskytla představu o nových techno-
logiích, redakci a rozmnožování map, o současném
využití těchto map a jeho perspektivách. Protože
v ČSSR se řeší obdobná problematika, lze získané
poznatky využít ve výzkumu i výrobě.

d) MLR - Budapest (1.-3. 10.)
Konference "O t á z k Y tec h n o log i e ř I z e n í
a organizace práce v současné geo-
d é z i i a k ar to g r a f i i".

Na jednání byly získány poznatky o současném stavu
geodetických a kartografických prací v MLR a s tím
souvisejícím technickým rozvojem. Hlavním přínosem
byla informace o organizování prací při mapování
a zpracování map velkých měřítek a organizaci jed-
notné evidence inženýrských sítí.

e) BLR - Sofia (13.-14. 11.)

Vědeckotechnická konference "P o zem k o v é
ú p r a vy".
Byla zaměřena na pozemkové úpravy v podmínkách
socialistického zemědělství - jejich přípravu, prová-
dění, projekty i komplexní pozemkové úpravy s ohle-
dem na tvorbu životního prostředí. Získané poznatky
je možno využít při řešení výzkumných úkolů v pro-
gramu evidence nemovitostí.

f) NDR - Drážďany (27.-28. 11.)
Vědeckotechnické kolokvium "R a c i o n a I i z a c e
f o t o g r a m m e t r i c k Ý c h ú k o I ů měř e ní".
Nosným programem bylo projednání nejnovějších po-
znatků a tendencí v oboru fotogrammetrie. Vědecký

program má 5 bodů: fotogrammetrické zhušťovánI,
přístroje, netopografická aplikace, sovětské metody,
výchova fotogrammetrických odborníků.

g) BLR - Varna (4.-6. 11.)
,Sympozium 5. komise FIG "A u tom a t i z o van é
z p r a c o v á n í g e ode t i c k Ý c h ú d aj ů".
Podrobnější informace z tohoto sympozia jsou v GaKO,
č. 5/1981, str. 127-128.

h) Jugoslávie - Subotica (5.-6. 12.)
Konference - porada "G e o d é z i e v p r ů mys I u
a k a t a str pod zem n í c h ve den í".
Konference přispěla k porovnání současného stavu,
potřeb, technických a hospodářských možností jakož
i vývojových tendencí evidence podz. vedení v intra-
vilánu i extravilánu hlavně v Jugoslávii, ale i jiných
státech. Potvrdila se poměrně vysoká úroveň čs. geo-
dézie v předmětném oboru. Také soubor přednášek vě-
novaný geodézii v průmyslu umožnil užitečnou kon-
frontaci metod a technologií.

Všichni delegáti ČSVTS-GK byli aktivními účastníky
zasedání a přednesli referáty resp. diskusní příspěvky.

O některých zahraničních zasedáních byly podávány
informace prostřednictvím GaKO.

Zástupci ČSVTS-GK - předsedové Československých
národních komitétů - Čs. geodetického komitétu, Čs.
fotogrammetrického komitétu a Čs. kartografického ko-
mitétu se jako statutární zástupci zúčastnili akcí pořá-
daných mezinárodními nevládními organizacemi, a to:
- za Čs. geodetický komitét pro FIG

"Z a sed á ní Stá I é h o v Ý bor u F I G" (6.-10.
7.) - Edinburg, Velká Británie,
za Čs. kartografický komitét pro ICA,
"X. mez i n á rod n í k a r t o g r a f i c k á k o n f e-
r e n cel CA a 6. z a sed á n í Val n é h o
shromážděnI ICA" (25.8.-1. 9.) - Tokio, Ja-
ponsko,
za Čs. fotogrammetrický komitét pro ISP
"X I V. k on g r e s I S p" (13.-25. 7:) - Hamburk.

Ve dvouletém cyklu se svolávají porady předsedů a
generálních sekretářů vědeckotechnických společností
godézie a kartografie zemí socialistického společenství,
které se zabývají výměnou zkušeností o účinných řídí-
cích a organizačních metodách zvýšení efektivity mezi-
národní spolupráce těchto společností, problematikou
společných úkolů v oblasti dalšího vzdělávání a veřejné
činnosti, úkoly a problémy spolupráce v mezinárodních
nevládních organizacích (FIG, ISP a ICA) a informač-
ním přehledem vědeckotechnických akcí s mezinárodní
účastí, pořádaných VT,S-GK/ZSS. Průběžně se provádí
rozbor uplynulého období v souvislosti s předloženými
"Zprávami" o plnění usnesení a doporučení z předchozí
porady.

Předsedové odborných skupin jsou členy předsednictva
ČÚV resp. SÚV ČSVTS-GK, z tohoto důvodu jsou účastni
všech jeho zasedání. Zasedání OS se konala podle pře-
dem připravených plánů činnosti. Většina OS byla v prů-
běhu roku zainteresována na odborné přípravě a realiza-
ci POA konaných v r. 1980. Někteří členové OS se účast-
nili i referáty a dislmsními příspěvky na těchto akcích.
Současně v tomto roce probíhala s předstihem příprava
POA plánovaných na r. 1981. Dále se členové OS podíleli
na přípravách účasti naší společnosti (zejména OS 1701
- inženýrská geodézie) na kongresu FIG 1981 (Mon-
treux - Švýcarsko J. Členové O,S byli i aktivními účast-
níky zahraničních zasedání. Spolupodíleli se i na řešení
výzkumných úkolů z odvětví geodézie a kartografie.

C. Závěr a návrh opatření

Hlavní politicko-odborné úkoly plánu ČSVTS-společnosti
geodézie a kartografie na r. 1980 (zejména konkrétní
rozpracování závěrů 14. pléna ÚV KSČJ včetně realizace
všech POA byly splněny. Navíc byl do plánu POA zařa-
zen celostátní seminář "AKS DIGIKART". Veškerá čin-
nost naší společnosti byla zaměřena na rozhodující úko-
ly RVT. Zvláštní pozornost byla věnována VZH (viz
XVIII. BTZ) a GID Brno, které byly poprvé konány na
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brněnském výstavišti [kongresová hala) za vydatné po-
moci vystavovatelů z ČSSR i ze zahraniči, kde v soutěži
nejlepších exponátů získaly expozice zlepšovatelů poboč-
ky Geodézie, n. p., Opava 1. místo za komplexní řešení
na úsporu fototechnických filmů a plastických hmot při
tvorbě Státní mapy odvozené [SMOl 1:5000 a Základní
mapy 1: 10000. ,

Jako společnost doporučujeme ÚR Č,sVTS ještě více
konkretizovat mezinárodní vědeckotechnickou spoluprá-
ci se ZSS, hlavně se SSSR, s kterým jsme dohodli výmě-
nu dokumentace z POA, a získané materiály z těchto kon-
ferencí ze SSSR obsahují významné inovace, které budou
využity v dalším vědeckotechnickém rozvoji odvětví geo-
dézie a kartografie. Doporučení ke zlepšení činnosti
ČSVT,Scharakterizují 2 směry:
- důsledně realizovat zásadu "každý člen CSVTS jeden

konkrétní úkol" ve všech pobočkách ČSVTS,
v mezinárodní spolupráci zVýšit efektivnost těchto
styků, především získávat prostřednictvím ČSVTS nej-
novější vědeckotechnické informace O< tendencích
rozvoje geodézie a kartografie ve světě a o zkušenos-
tech z realizace vědeckotechnického pokroku.

Na úseku POA:
zlepšit spolupráci s hospodářskými orgány a organi-
zacemi v období přípravy POA včetně jejich cnů,

věnovat zvýšenou pozornost efektu akce včetně závě-
rečného doporučení a přitom zlepšit spolupráci s pří-
slušnými orgány a organizacemi,
projednávat "Závěry a doporučení" realizovaných
POA s příslušnými resorty a o výsledcích jednání in-
formovat předsednictvo ČÚV ČSVTS-GK,
provádět důsledně kontrolu usnesení všech realizova-
ných POA.

Na poradách předsedů a generálních sekretářů VTS-
-GK/ZSS by bylo prospěšné vyměňovat si přehledy zlep-
šovacích návrhů jednotlivých soc. států a dále více se
vzájemně informovat o dosaženém pokroku VTS-GK ZSS
v rozvoji jednotlivých odvětví prostřednictvím odbor-
ných časopisů vydávaných v jednotlivých státech.

Závěrem možno konstatovat, že všechny POA navrže-
né a realizované společností geodézie a kartografie v r.
1980 měly své plné opodstatnění - o všechny byl mi-
mořádný zájem naší odborné veřejnosti. Žádaná účast
[podle předběžných přihlášek) daleko přesahovala ka-
pacitní možnosti [ubytování, stravování i jednacích sá-
lů) - počet zájemců musel být vždy značně redukován.
Přesto průměrná účast na POA uskutečněných naší spo-
lečností byla 171 odborníků.

Mezinárodn í symposium o katastru
podzemních vedení ve FrankfurtujM. 1980

Mezinárodní sympozium o katastru podzemních vedení
se konalo ve Frankfurtu n. M. v NSR ve dnech 31. 8. až
2. 9. 1980 jako dílčí akce Mezinárodní federace zeměmě-
řičů [FIG) a základní akce 6. komise této organiZace a
její studijní skupiny 6 D "dokumentace podzemních ve-
den!".

Sympozium se konalo za účasti zástupců šesti člen-
ských zemí FIG: Francie, Jugoslávie, Německé spolkové
republiky, Rakouska, Svédska a Svýcarska.

Řízením konference. byl pověřen místopředseda studij-
ní skupiny D Dip!. Ing. K.-L. Fischer, neboť předseda
skupiny Ing. Karel Kollar z PÚDIS Praha se z pracov-
ních důvodů nemohl uvolnit.

Pořad jednání
Po zahajovacím slově místopředsedy studijní skupiny
6 D K.-L. Fischera následoval tento sled přednášek:
A. Konig: Stav prací švýcarského svazu inženýrů a archi-
tektů na vývo;i předpisů pro vyhotovení dokumentace
podzemních v'edení. Svýcarská norma č. 149 pro zobraze-
ní podzemních vedení byla vydána v roce 1951 a v sou-
časné době je novelizována. Bude nahrazena normou
č. 205, na které pracuje 20členná komise složená ze zá-
stupců vědy a praxe. Dokončení se plánuje 1982, účinnost
této normy bude pravděpodobně realizována v roce 1983.
Ing. Claude Teslutchenko: Katastr podzemních vedeni
v městské oblasti Strassbourg. V tomto referátě byly po-

oány informace o průběhu prací na vývoji katastru pod-
zemních vedení ve Strassbourgu. Výzkumné práce pro-
běhly v letech 1970-1977, vlastní tvorba byla zahájena
v roce 1978.

Současný stav dokončených prací vypadá takto:
628 mapových listů základní mapy 1:500 v okraji města,
861 mapových listů základní mapy 1:200 v zastavěné
části, 125 mapových listů katastru podzemních vedení
v měřítku 1:200 v zastavěných plochách města.

Do konce roku 1990 má být dokončeno jak základní
mapové dílo, tak katastr podzemních vedení: 2500 ma-
pových listů v měřítku 1:200 a 600 mapových listů v mě-
řítku 1:500.

Údržba tohoto mapového díla je plánována v pětile-
tých cyklech jako druhé a další vydání mapy.
Dip!. Ing. Johann Mosee: Salzburg, 1. rakouské město
s katastrem podzemních vedení 1:200 - koncepce a zku-
šenosti po první třetině prací.

Práce byly zahájeny v roce 1974 a dokončení se plá-
nuje na rok 1994. Celkově bude zpracováno 1200 mapo-
vých listů v měřitku 1:200 v zastavěné části města. Roz-
měry mapových listů tohoto měřítka jsou 84 X 105 cm.
Nezastavěné plochy budou vyhotoveny v měřítku 1:500
o rozměrech listů 62,5 X 50 cm.
Dip!. Ing. E. Hoflinger: Jednotné spolkové předpisy pro
vyhotovení dokumentace podzemních vedení.
V tomto referátě byly podány informace o platných nor-
mách A 2250 a A 2251 pro kresleni a značky plánů a
dále o připravovaných normách o obsahu a technologii
zpracování katastru podzemních vedení.
Dip!. Ing. Karl-Luwig Fischer: Grafické zpracování dat
jako prostředek k výstavbě a modernizaci dokumentace
podzemních vedení.

V tomto referátě jsou uvedeny vztahy mezi dat'lbankou
katastru podzemních vedení a zemským informačním sy-
stémem. Tato tematika bude hlavní náplní studijní sku-
piny 6 D v příštích letech a jistě bude zajímat i naši
geodetickou veřejnost.
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Ing. Utz Huppertz: Dokumentace podz'emních vedení le-
tiště Frankfurt/M.
Tímto referátem iJyla předniÍš]wvá čiÍst sympozia za-
končena.

Odborná část sympozia byla zakončena dvěma exkur-
zemi. Prvá byla návštěva letiště ve Frankfurtu/M a dru-
há byla návštěva pracoviště CDV -- Beratung v Crai!s-
heimu.

Zas'edání studijní skupiny 6 D
V riÍmci této třídenní odborné akce se konalo zasedání
studijní skupiny 6 O, které i'ídil její místopředseda dipl.
ing. K.-L. Fischer z NSR. Na tomto zasedání byly pro-
jednány úkoly pro národní delegáty pro období, které je
charakterizováno jako poslední příprava na XVI. kOJlj-
gl'es FIG v roce 1981 v Montreux ve Švýcarsku.

Význam tohoto mezinárodního sympozia zdůrazni! ve
svém vystoupení prezident 6. komisE' FIG John van den
Berg.

V pondělí 1. 9. byli účastníci sympozia přijati na
frankfurtské radnici.

Sborník v německém originále' je možno si zapi'ljčit
u tajemníka studijní skupiny 6 D - Ing. J. Šimka.

Ing. Jiří Šimek,
tajemník studijní skupiny 6 D,

Projektový ústav VHMP

ZPRÁVY Z KRAJŮ

Seminář "Mapy pro potřeby národního
hospodářství"

Závodní pobočka ČSVTS Geodetické a kartografické sprá-
vy pro Sti'edočeský kraj a pro hl. m. Prahu ve spolupráci
se ziÍvodní pobočkou ČSVTS Kariografie, n. p., Praha a
s vedcnIm GeodeUcl,é a kartografIcké správy uspořádaly
dne 28. října 1980 ve veikém sále restaurace v Riege-
ro lých sad ech v Praze 2 odborný sEminář, kterého se
zúčastnili zástupci projektových a investorských organi-
zací, zástupCi odborů výstavby a územního plánu KNV
a NVP a jednotliVých ONV a zástupCi ostatních uživateli'!
státních mapových děl.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se zásadami a
programem vydávání map pro hospodál'skou výstavbu
v příštím období.

V diskusi byl.a zodpovězena i'ada dotazů a připomínek
k tvorbě státních mapových děl a byly projednány připo-
mínky některých vybraných organizací - nejčastějších
uživatelů státnícl1 mapových děl.

Ing. Jaroslav Hlubuček,
GKS v Praze

Československá vědeckotechnická společnost poi'ádá ve
dnech 8.-11. listopadu 1981 v Jánských Koupelích, okres
Opava

6. kartografickou konferencI CSVTS se zahraniční
účastí.
Bližší informace podá a zájemcům přihlášky zašle sekre-
tariát přípravného výboru konference, Geodézie, n. p.,
Opava, Praskova 11, 74627 Opava, telefon 212754, telex
052117

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ
A ORGANIZACí ČÚGK A SÚGK

s. ročník Sokolovského závodu
branné zdatnosti resortu ČÚGK

Ve dnech 23.-25. ledna 1981 uspoi'ádal národní podnik
Geodézie v Pardubících spolu s PV ROH na počest 32. vý-
ročí Vítězného února pod záštitou předsedy Českého úřa-
du geodetického a kartografického v Praze soudruha Ing,
Františka Koubka 5. ročník celoresortního Sokolovského
závodu branné zdatnosti. Závody byly uspořádány díky
nevšednímu pochopení ZV ROH a vedení n. p. TESLA Pře-
louč v zapůjčeném rekreačním zařízení v Bratrouchově,
okres Semily, a jeho okolí.

Těmito závody se geodeti ČSR hrdě přihlásili ke slav-
ným bojovým tradicím československého vojska v Sovět-
ském svazu a houževnatě a čestně bojovalí o vítězství tak
jako příslušníci 1. československého samostatného prapo-
ru u obce Sokolova, kde vybojovali svůj první významný
boj proti fašisticl,é přesile.

Foto: Jiří Zeman, Pavel Hyksa,
Geodézie, n. p., Pardubice

Ředitel podniku s. Ing. Jiří Novotný, který byl pověřen
předsedou ČÚGK s. Ing. Františkem Koubkem uspořádá-
ním 5. ročníku Sokolovského závodu branné zdatnosti,
jmenoval pro přípravu a zajíštění tohoto závodu organi-
zační výbor v čele se s. Ing. OHou Joskou. Velmi cenná
byla také pomoc členů ZO SSM.

Součástí příprav na resortní závod bylo uspořádání
podnikového závodu s cílem vybrat nejlepší reprezentan-
ty za Východočeský kraj tak, aby v domácím prostředí
získali co největší úspěchy. Tohoto cíle podnik Geodézie
v silné konkurenci dosáhl ve všech soutěžích, zvláště pak
je nutno ocenit vynikající výkony reprezentantek VČ.
kraje v kategorii žen, jak vyplývá z níže uvedených vý-
sledků.

Tři, dva, jedna, start - první závodníce v celoresort-
ním Sokolovském závodě branné zdatností Českého úřadu
geodetického a kartografíckého jednotlivců vyjela na trať
a za ní v íntervalu jedné mínuty následovalo ostatních
30 závodnic.

S odstupem patnácti minut od startu poslední závod-
nice byl odstartován běh jednotlivců mužů, kterých se
dostavilo na start celkem 36,

Ženy absolvovaly trať dlouhou 5 km i1 střelbu ze vzdu-
chovky na vzdálenost 10 m. Muží absolvovali trať dlouhou
10 km a stejné podmínky ve střelbě.
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Obr. 2.: Vítězka v kategorii žen.
Foto: Jiří Zeman, Pavel Hyksa,

Geodézie, n. p., Pardubice

U m I' stě n í:

J e dno t I i v c i žen y - 5 km
1. Ing. Košíková St., Geodézie Praha - výsl. čas 0,27,04.
2. Všetečková H., Geodézie Pardubice - výsl. čas 0,27,08.
3. Pubalová Lud., Geodézie, Č. Budějovice - výsl. čas

0,27,21

Jednotlivci - muži -- 10 km
1. Škarnitzl Ant., Geodézie Praha - výsl. čas 0,42,39.
2. Uher Petr, VÚGTK Zdiby - výsI. čas 0,46,55
3. Ing. Černohorský Jiří, ČÚGK Praha - výsI. čas 0,48,20

Obr. 3.: Hlídka mužů při střelbě ze vzduchovky.
Foto: Archív ČTJGK

Následující den byl vyhrazen pro závod tříčlenných hlí-
dek. Na start se dostavilo 9 hlídek žen a 12 hlídek mužů.
Podmínky pro závod hlídek byly stejné jako v závodě
jednotlivců.

Umístění:
Závod hlídek ženy - 5 km
1. Geodézie Pardubice I (Všetečková, Beranová, Vil ne-

rová) - výsledný čas 0,34,41.
2. Geodézie Pardubice II (Hanáková, Ing. Hrubá, EIiá-

šová) - výsledný čas 0,36,28
3. ČÚGK Praha (Weberová, Šimáčková, Černíková) - vý-

sledný čas 0,37,00.

Závod hlídek - muži - 1.0 km
1. Geodézie Praha (Škarnitzl, Ing. Ezechiáš, Ing. Straka)

- výsledný čas 0,57,32

2. Geodézie Liberec (Ing. Čihovský, Ing. Lukavec, Ing.
Barták) - výsledný čas 1,00,23

3. Geodetický ústav Praha (Ing. Kolář, Ing. Kejkrt, Vra-
ný) - výsledný čas 1,01,25

Dosažené výsledky 5. ročníku Sokolovského závodu
branné zdatnosti resortu ČÚGK byly slavnostně vyhlášeny
v úvodu společenského večera, který byl uspořádán na
závěr soutěží v prostorách rekreačního zařízení n. p. Tes-
la v Bratrouchově. Putovní poháry předsedy ČÚGK s. Ing.
Františka Koubka, diplomy a další věcné ceny předal
vítězným družstvům a jednotlivcům zástupce ČÚGK s. Ví-
tězslav Jasný, ředitel podniku Geodézie Pardubice s. Ing.
Jiří Novotný a předseda PV ROH s. Ing. Jaromír 1(jffel-
mann.

Celý průběh závodů měl velmi dobrou organizační a
technickou úrovel'í jak z hlediska branněsportovního, tak
společenského, což bylo zásluhou nejen pořadatelů, ale
hlavně všech závodníků a účastníků. Mimo velmi kladné
ocenění této branné akce představitelem našeho resortu
s. Ing. Františkem Koubkem je pro pořadatele také vý-
znamným oceněním i všeobecná spokojenost všech, kteří
se závodů zúčastnili.

Oddělení obrany ČTJGK,
Ing. Jiří Novotný,

Geodézie, n. p., Pardubice

BESPALOV, N. A.: Metody rešenija zadač sferoidičeskoj
geodezii. (Způsoby řešení úloh sferoidické geodézie.]
Nedra, 1.980, Moskva, 287 str., 1.8 obr., 5 tab., lit. 90, cena
85 kop.

Sferoidická geodézie, jako část disciplíny vyšší geodézie,
všestranně zkoumá matematickou plochu zemského (re-
ferenčního) elipsoidu spolu s metodami určení vzájemné
polohy bodů na této ploše. V průběhu posledních 10-15
let se způsoby řešení úloh sferoidické geodézie úsilovně
rozvíjejí v souvislosti s rozvojem ovládnutí okolozem-
ského prostoru. Požadavky současné vědy a techniky
obrátily pozornost geodetů k přepracování starších tra-
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dičních metod a k rozvinutí nových vzorců a způsobů
vhodnějších pro použití moderní počítačové techniky.
Stouply požadavky jak na uniformitu řešení, tak i na
algoritmy; zvláště jsou ceněny algoritmy, které při ře-
šení různých typů úloh vyžadují menšího strojového a
matematického zajištění.

Řešení rozličných úloh ve sferoidické geodézii se sklá-
dá z postupného splnění minimálně tří etap: 1. formování
úlohy na předem zvolené výpočetní ploše (koule, dvou-
osý nebo tříosý elipsoid, aposféra J. 2. odvození diferen-
ciální rovnice křivky, s jejíž pomocí bude ta či ona
úloha počítána, 3. integrace získané diferenciální rovni-
ce. Jestliže první etapa závisí na praktickém zadání úlo-
hy, pak zbývající dvě etapy jsou čistG matematické -
druhá vyžaduje odpovídající znalosti diferenciální geo-
metrie (zejména teorie ploch] a třetí je podmíněna zna-
lostmi výpočetní analýzy.

V roce 1980 vydalo v Moskvě nakladatelství NEDRA
knihu prof. N. A. BESPALOVA "Způsoby řešení úloh sfe-
roidické geodézie". Základem knihy jsou výsledky vý-
zkumných prací autora, který je profesorem Moskevského
institutu inženýrů geodézie, letecké fotogrammetrie a kar-
tografie. Tyto práce byly vykonány v průběhu posledních
deseti let a kniha rovněž zahrnuje i výsledky prací
uskutečněných pod jeho vedením.

Kniha vyděluje z oblasti vyšší geodézie okruh otázek,
spojených s určením souřadnic bodu na ploše planety a
přistupuje k položení teoretických základů problému
z nejširších pozic. Podává výklad myšlenky gaussovského
studia teorie ploch. Gaussova "geometrie plochy" studuje
vlastnosti plochy, zejména invariantní vztahy izometric-
kých zobrazení, tj. vnitřní vlastnosti plochy, které zá-
visejí pouze na metrice samotné plochy a jsou nezávislé
na metrických vlastnostech prostoru plochu obklopujících
(část I, kapitola 1). V této části knihy je rovněž obecněji
pojednáno o diferenciálních rovnicích geodetické čáry
a geodetických souřadnicích na ploše. Kapitola 3 je vě-
nována některým problémům geometrie trojosého elip-
soidu.

Dále jsou v knize studovány problémy číselné analýzy.
Dosud jedinou nebo téměř jedinou základnou při přibliž-
ných řešeních, z kterých vycházela sféroidická geodézie,
bylo rozkládání funkcí v řadu Taylora, což nemusí být
při numerických výpočtech vždy nejvhodnější. Bespalov
ukazuje přibližná řešení funkcí pomocí řetězových zlom-
ků a polynomů Čebyševa. Na základě řetězových zlomků
je podán nový způsob výpočtu eliptických integrálů vy-
jadřujících délku geodetické čáry, normálního a centrál-
ního řezu (část II. kapitola 4]. V téže části, v kapitole
5 jsou uvedeny numerické metody výpočtu obyčejných di-
ferenciálních rovnic, zejména je podrobně probírána me-
toda Runge-Kutta. Autor správně oceňuje výjimečnost
použití této metody při numerické integraci diferenciál-
ních rovnic geodetické čáry, její jednoduchost progra-
mování, vysokou přesnost řešení, možnost automatického
výběru kroku integrace, univerzálnost a jednoduchost
výpočetního postupu pro libovolnou vzdálenost.

Část III, tj. téměř polovina knihy N. A. Bespalova je vě-
nována metodám výpočtu geodetických souřadnic na
různých plochách. Za cenné je nutno považovat, že autor
uvádí i historické souvislosti a vývoj v řešení hlavních
geodetických úloh a neomezuje se jen na odvození vlast-
ních výpočetních vzorců a pracovní postupy. V kapitole
6 "Základy metodiky řešení geodetických úloh na ploše
rotačního elipsoidu" používá při odvozování rovnic ten-
zorový počet, který podstatně zjednodušuje zápis. Rovnice
geodetické čáry uvádí s použitím Christoffelových sym-
bolů a i v následujících oddílech uvedené kapítoly za-
chovává tenzorový způsob vyvozování výsledků.

Při řešení geodetických úloh není vždy nutné a ani
výhodné používat geodetické čáry. O jiných možnostech
je pojednáno v kapitole 7. Kapitola 8 pak pojednává
o využití hyperbolických funkcí a kapitola 9 doplňuje stu-
dovanou tematiku o souhrn řešení geodetických úloh na
jiných plochách než je plocha rotačního elipsoidu, jme-
novitě na ploše referenční koule, aposféře a trojosém
elipsoidu. Výpočetní způsoby uvedené v třetí části knihy
jsou doplněny výpočetními algoritmy a příklady řešení.

Kniha je určena pracovníkům praxe zabývající se zpra-
cováním Výsledků geodetických měření, pedagogům, aspi-
rantům a studentům geodetických škol.

Doc. Ing. Ladislav Hora, CSc.,
katedra vyšší geodézie, FSv,

ČVUT v Praze

JEŘÁBEK, O.: Dálkový průzkum Země (s podtitulom In-
terpretace leteckých a družicových snímků]. Praha, Vy-
davatelství ČVUT 1980. 146 s., 150 obr. 9 tab.

Od vydania, na svoju dobu znamenite napísanej knihy
autorov: JEŘÁBEK, O. - LEDVINKA, V.: Čtení leteckých
a pozemních snímků. Praha, Naše vojsko, 1959, uplynulo
vyše 20 rokov (recenzovaná v Geodet. a kartogr. obzoru,
7/49, 1961, Č. 6, s. 119-120). Kniha obsahovala z hla-
diska dnešnej terminológie informácie o získavaní a vy-
užití primárnych údaj ov dialkového prieskumu Zeme do
éry družíc, t. j. leteckých snímok vyhotovovaných pre-
važne z lietadiel. Podstatná časť v nej uvádzaných po-
znatkov je aktuálna aj dnes.

Vstup človeka do kozmu však priniesol nové možnosti
získavania informácií o našej planéte. V tomto smere
však v našej odbornej literatúre je takmer vákuum. V za-
hraničí, najma v štátoch kozmických velmocí, ale aj
v iných velkých štátoch, ktoré udávajú smer vývoj a a vy-
užitia nových prostriedkov dialkového prieskumu Zeme
a ostatných planét, vyšli viaceré obsiahle a pozoruhodné
práce a desiatky menších. V našich podmienkach vyda-
nie takýchto publikácií naráža predovšetkým na eko-
nomickú stránku spojenú s tlačou farebných príloh a
obrázkov. Je to zrejme aj tým, že v spomenutých štátoch
sú družicové snímky prístupnejšie.

Spomenuté vákuum v našej odbornej literatúre čias-
točne zaplňajú dočasné vysokoškolské učebnice - skrip-
tá dvoch autorov (geografov] z Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Prahe (MURDYCH, Z.: Fotointerpre-
tace. Praha, SPN 1976.189 s.; ČAPEK, R.: Dálkový průzkum
a [otointerpretace z hlediska geografa I. a II. díl. Praha
1978, 288 s.] a recenzovaná publikácia. V populárne ve-
deckých a odborných časopisoch sa objavilo tiež nie-
kolko článkov.

Jeřábkovo skriptum Dálkový průzkum Země (DPZ) me-
todicky nadvazuJe na skriptá doc. Ing. J. Šmidrkala, CSc.:
Fotogrammetrie I. až III. díl. Praha ČVUT, vydané v 1'0-

koch 1976, 1977, 1978. Z tohto dovodu neobsahuje zá-
kladné údaje o konvenčných sposoboch získavania a spra-
covania primárnych informácií, a keď, tak len v najnut-
nejšej miere, prípadne najnovšie poznatky o týchto spo-
soboch.

Metodicky je publikácia rozdelená do piatich kapitol:
1. Historický úvod - 5 s.
2. Základy zobrazovania povrchu zemského - 47 s.
3. Základy využitia materiálov DPZ - 27 s.
4. Interpretácia leteckých a družicových snímok v roz-

nych odboroch - 58 s.
5. Organizácia DPZ a perspektívy jeho rozvoja - 3 s.

V úvodnej kapitole autor charakterizuje tri obdobia
DPZ podla nosičov snímacích zariadení: éru balónov,
éru snímkovania z lietadiel, éru rakiet a družíc. Uvádza
z nich najvýznamnejšie kvalitatívne stup ne vývoJa jed-
notlivých ér.

Druhá kapitola patrí k najobsiahlejším. Deli sa na 5
častí. Časť Konvenčné spíisoby zobrazovania obsahuje zá-
kladné údaje o druhoch emulzií, filtrov a leteckých fo-
tografických prístrojov, vrátane fotografických komor
používaných na družiciach a multispektrálnych komor.
Do tejto kategórie sú teda zaradené prístroje pracujúce
na princípe centrálneJ projekcie a so záznamom na foto-
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grafickú citlivú vrstvu, v pásme viditefného svetla a in-
fračervených lÚčov.

V časti Nekonvenčné sposoby zobrazovania povrchu
zemského sa uvádzajú spDsoby, ktoré svojim princípom
sa odlišujú od predošlých. SÚ to elektronické zariadenia
umožňujúce registráciu podstatne širšej škály elektro-
magnetického žiarenia - od gama žiarenia po rádio-
vlny. Pri týchto spDsoboch zobrazenia sa používa televíz-
na technika, snímacie rozkladové zariadenia (rádiometre
a multispektrálne scannery), spektrometre a tzv. aktívne
snímače typu rádiolokátory a skaterometre. Registrácia
údajov v úzkych pásoch naprieč smeru letu sa spravidla
robí na magnetickej pás ke, ktorá sa využíva aj na ich
spracovanie. Popisuje sa prenos údajov na diafku, postupy
spracovania a vyhotovenia obrazového záznamu. Ďalšie
časti sa venujú nosičom snímacích zariadení v troposfére
a v kozmickom priestore, sp6sobom snímkovania a von-
kajším vplyvom, ktoré p6sobia na kvalitu získaných úda-
jov.

Tretia kapitola, po základných postupoch interpretá-
cie leteckých a družicových snímok a interpretačných
kfúčoch, popisuje prístroje a pomDcky pre vizuálnu in-
terpretáciu, a na jej objektivizáciu. Napokon sa zaoberá
sp6sobmi automatizácie pri interpretácii a zásadami pre
výučbu interpretácie leteckých a družicových snímok.

Najobsiahlejšia je štvrtá kapitola pozostávajúca z 9 čas-
tí, v ktorých sa popisuje využitie prvotných a sémantic-
kých informácií v rDznych vedných odboroch (lesníctvo,
pofnohospodárstvo, hydrol6gia, ochrana životného pro-
stredia, geol6gia, meteorológia, územné plánovanie a
urbanizmus, archeo16gia, geodézia a kartografia). Okrem
kvantitatívnych ukazovatefov v lesníctve, pofnohospo-
dárstve a hydrológii sa upozoriíuje aj na možnosť získa-
nia kvalitatívnych ukazovatefov. Takými sú napr. poško-
denie vegetácie biotickými a abiotickými vplyvmi, zne-
čistenie prostredia, znehodnotenie krajiny antropogén-
nymi zásahmi a pod. V poslednej časti budú čitatefa za-
ujímať možnosti využitia materiálov DPZ na tvorbu tema-
tických máp, inventarizáciu prírodných zdrojov a pod.

Text publikácie je napísaný technicky úsporne a zro-
zumitelne. Poskytuje vyvážené informácie z bohatej pa-
lety najnovších poznatkov o prostriedkoch získavania
údaj ov DPZ, ich spracovaní a využití v rámci rozsahu,
ktorý je obmedzený výmerou prednáškových hodín. Do-
plúa ho 150 obrázkov vo forme čiarovej kresby a foto-
grafií. Kreslené obrázky majú dobrú úpravu. Niektoré,
málo kontrastné fotografie, pri použitom spDsobe tlače
však dávajú menej informácií. Z reprodukčných dDvodov,
žiar, nebolo možné skriptá doplniť farebnými snímkami
a syntetickými obrazmi, ktoré podávajú podstatne viacej
informácií.

Úprava textu je vermi dobrá. Lepšiu čitaternosť textu
umožúuje odlíšenie dDležitejších informácií podčiarknu-
tím, ktoré u knižnej sadzby nahradzuje kurzívou vysád-
zané písmo. Týmto spDsobom mohli byt zdDraznené tiež
odkazy na čísla obrázkov a tabuliek.

Citácia bibliografických údajov sa uvádza priamo v tex-
te v skrátenej forme, niekedy len autor a názov práce
bez bližších údajov. Nepoužívajú sa odkazy na citáciu
prame!'íov, takže ten istý prame!'í sa uvádza viac razy.
Skriptum, žiar, vyšlo v obmedzenom náklade, takže pre
širšiu odbornú verejnosť je prakticky nedostupné. Treba
veriť, že autor, prípadne v spolupráci s inými, nájde mož-
nost pripravit knižnú publikácíu o DPZ, aby pracovníci
rDznych vedných odborov a odvetví národného hospo-
dárstva mnli k dispozíci vhodnú príručku.

Ing. [ozet Petráš, CSc.,
Vedecké laborat6rium totogrametrie pri
Katedre geodézie SvF SVŠT, Bratislava

IVAN 1. MUELLER - KARL H. RAMSAYER: Introduction
to Surveying. (Úvod do zeměměřictví), Vydavatel: Frede-
rick Ungar Publishing Co., Inc. New York 10003, str. 340,
cena $ 27,50., rok vydání 1980

Kniha vznikla na základě skripta určeného pro studenty
připravující se k vědecké dráze v oboru geodézie a ci-
vilního inženýrství na Státní univerzitě v Ohiu. Vychází
z knihy Prof. Ramsayera z r. 1955 "Grundriss der Ver-
messungskunde". Oba autoři knihy s dalšími dvěma spo-
lupracovníky doplnili text o nejmodernější poznatky.

V úvodu knihy (7 str.) jsou vymezeny úkoly moderního
zeměměřiče a jeho uplatnění zejména v civilních slož-
kách v USA. Závěr úvodu tvoří stať o poslání knihy. Z ní
vyplývá, že mezi studenty civilního lllženýrství není do-
statečný zájem o geodézíi. Autoři se domnívají, že je to
zejména proto, že studenti nemají dostatečný obraz o ná-
plni a poslání geodézie. Proto napsali recensovanou kni-
hu.

V 2. kapitole (7. str.) je vysvětlena hierarchie měřtc-
kých chyb a hodnocení měřických výsledků.

V 3. kapitole "Plane surveying' '( str. 89), kterou by-
chom nazvali nižší geodézie, jsou nejprve uvedeny mě-
řické metody bez použití theodolitu, učiněna zmínka
o elektronickém měření délek, vysvětleny principy určo-
vání ploch, měřické postupy při použití theodolitu (měře-
ní vodorovných i svislých úhlů, optické měření délek,
určení polohy bodů protínáním, polygonování, polární
metoda). Podkapitola jedná o výškovém měření (nivela-
ce, trigonometrické určování výšek, tachymetricky a ba-
rometricky). Další podkapitola tvoří princip tachymetrie
theodolitem, busolou, gyrotheodolitem a měřickým sto-
lem. V závěru kapitoly je vysvětlen princip fotogram-
metrie a vytyčování.

Jádro knihy (kap. 4,90 str.) je věnováno vyšší geodézii
(která je ostatně doménou obou autorů). Od geometrické
vyšší geodézie (triangulace, trilaterace, měření základen,
výpočty na kouli a elipsoidu) přecházejí autoři ke geo-
detické atronomii (souřadnicové systémy, jejich trans-
formace, určení azimutu, zeměpisné sířky a délky, pří-
stroje) a odtud k referenčním plochám a dynamické
geodesii (gravimetrická měření, tíhové anomalie, určení
geoidu). V závěru kapitoly jsou zajímavé statě o Carte-
siánské třírozměrné geodézii (využití UDZ, přístroje, 10-
kace Měsíce), interferometrii s dlouhými základnami a
inerciálních systémech.

Pátá kapitola (7 str.) je věnována vyrovnání měřických
dat podle metody nejmenších čtverců.

Poslední 6. kapitola (36 str.) pojednává o kartogram
a dálkovém průzkumu Země. Po pojednání všech druhů
zobrazení a zkreslení jsou zmíněny souřadnicové sou-
stavy, užitá kartografie, druhy map, pojednána mapa jako
zdroj informací a nakonec naznačen princip, význam
a užití dálkového průzkumu Země.

Velmi zajímavou a pro nás poučnou částí knihy (34
str.) jsou výúatky ze 3 směrnic a návodů k měřickým
pracím v USA, vydaných v letech 1973, 1974 a 1975.

Kniha je psána s přehledem, stručně, nutné vzorce jsou
uváděny bez odvozování, aby byl text pro čtenáře sro-
zumitelný již při prvním čtení, čímž je čtenář nepřímo
nucen ku čtení dalších stránek.

Text je doprovázen instruktivními obrázky jak pérov-
kami, tak autotypiemi, mezi nimiž vzbudí pozornost čte-
náře zejména nejmodernější geodetické přístroje a sy-
stémy.

Kniha proto upoutá nejen čtenáře nezasvěceného do
tajíl geodézie, ale i hotového odborníka.

Prof. Ing. Dr. Miroslav Haut, CSc.,
FSv ČVUT v Prf)ze
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Prof. ing. dr. Josef
Klobouček se narodil
dne 16. dulJl1a 19m)
v Li1Jštátě okr. Semi-
ly. Po absolvováni
s tI'ední školy studo-
viiI jEl Vysokť\ ŠkO]f,
speciálních nauk
eVUT v Praw, země-
měhcké inženýrství.
Studíum dokončil v r.
1930 s vyznamená-
ním. Po studiu na-
stoupil do Ústavu
geodézie nižší a vyšší
jako asistent akade-
mika Ryšavého iI
dlouhá lét3 zi'lstává
jeho spolupracovní-

kem. Již zpočútku své pedagogické dráhy věnuje pozor-
ilUSe nové se rozvíjf3jícímu o~)oru fotogrammelrii, které'-
mu p:lk zasvietil c810u svojí životní dráhu. V r. 1937
předklCldá doktorsko\l cliser1:lf~ní pl'Clci na téma "ZkOll-
~·['ní způsobiJosti pro stf']'f)ofotogrilmmctrlcká měi·ení".
Po válečn'ý"ch letech pomiJhá budovat nové osvobozené
\'ys?k~' ;I;oJv. V r. 1947 se halliJituje iI v r. 1950 je jme-
novan docentem pro obor geoclézie a fotogrammelrie.
Tvlo předměty přednáší pro posluchače zeměměřického
iI Jesního inženýrství. V r. 1954 je jnwnnván profesorem
llil tehd"jší filkultě Zeměml!hck{; il je pověřen vyJlIldová-
ním Ústavu fotogrammctrie. Z tohoto ústavu vznikCI
později dnešní LalJOratoi' fotc>grilmmetrie při katedí'e
milpování a kartografie. Z řinné služby odchází. Zl' zdra-
\otnícll důvodů. v r. FI63 do dllCllOdu.

PublIkační činnost prof. Kloboučl{a je velmi bohatá. čítil
pi';s 50 i:Jiínků il stiltí věnovaných z větší části problé-
IllL:m fUtCJgrammetrie. Rozsitl1JC1 bylil i jel10 činnost před-
iw~kovCi il_cinnost v různých vědeckých institucích, ze-
)m~'lla, v Gs. f,-,togramIEetrické společností jejímž by!
:,'llll aJt predSEC10lJ. S prof. KJoboučkem odcllází jeden
z \'~-~,!ldmn9ch Pl'i:covníkll fotogrammetrie v pováleč-
!~~!ch l(-;!cch. Zemi'cl dne 20. hi~czn(l 198-1.

Seznam diplomových prací, obhájených
absolventy studia oboru geodézie a karto-
grafie na stavební fakultě při ČVUT
v Praze v roce 1980

; .i l\:ntlJcJh; geudf--;ziC u podzelnkov\'ch ÚprtH"
1LI Kd led Í'i; vyšší geodčzi[;
1l~; kdiedl~e mtlpov,lní n kdr1ogtttfi()

katcdh.; speciúlní geod{;~~ie-

\1 - B a x iI 'Vliloš
Fotonwtrie multispektrCiJních leteckých snimků

SG - B e j r VJadislav
Posouzení pi'Esnosti vytyčení stavebníl10 objektu
polúrní metodou s vvtyčovacím ramenem

B I á h a Vladimír
Historie zahrad na Novém Městě pražském JI.

B r e č k o v á Dagmar
Použití elektronických kalkulCitorů ve vybraných
partiích z matematické kartografie

I; - B u b I a J ill1
Studie ohroženi výzkumné zahrad v !lotanického
ústavu eSAV v Černolicích zClpJa~ami i1 návrl1
ochranných opatření

r; - B uch t a Karel
Vztah parametrů půdních ceJkll k podmínkCim
krajinného prostoru

('; - Čí ž k o v á Miroslava
Programy pro určení vytyčovacích prvků l{riv[~k
proměnlivé křivosti pomocí killkulCltoru Poly-
tron I:1006

\1 - Davidová ]ilrosJilva
Spojeni !Júze dilt Z"lV'V'1 s PEN ,I s jinými info['-
mačními systémy

se; - D I a s k Zbyněk
Měření deformací na vodníCh dilech laserem

J) v o ř á č e k Petr
Využití projektivní transformace v pozemní fo-
togramme(rii

".'G - D v o ř Cik EmiliiJn
Polohově určit v systému S - Praha olJservační
pilíř na hudově B falmlty stuvební

Fen c I Oldřich
OrbitiJJní úloJlil druzicové geodézie

Hamerník Jan
SJedovúnl retrilkce ]ilserového pilprsku ve svis-
Jém směru

\1 - Her III a n o v CI Miroslava
Využití minipočítili;,-; TI 59 v mapoviJní

ve; - HerrlIlilnn Hvnek
AnaJýza měření zpměpisnr' šíi'ky a času na sta-
nici Postupim

\]- H o leč e k R,lclim
Dekaclizilc() iI pif'\i()cl nwp EN du jTSK v" zvlCIšt-
ních pi'ipdclech

:-:(; - H o mel i, a J Il'í
Subsystém MTZ 'J geodetíc:k(;fll pm!!likll

H r á č k o v CI Olga
i<ilpesní atlas ČSSR - ,,'vrh prnjélHu

.' l r o váL itmše
Studie využití kosmiclH;Í1') "Ilímku J',t;() zdroje
údajů o počtu olJyv;l!ol v sidípcll

V:; - ;: o š k a Jan
Přesnost ]{alilJrace z{izn:,mft sJapovýclJ variilcí
zemskéllo tíllOV(,ho zrychlení gravimetrem Gs 15.
(~. v. 228

'.1 - H rdi n a Vil~'m
"vložnosti využiti olJsalEl Krsmickýcll iI JCIWC
l-lých snim]{ú pro tvorí1ll n ilktu,IJizaci ]('o11íc-
kých m,t]l

H r ub Ý Zdeni-:k
Andytickr' metody pozemní fotogrnmmctrie

se -- r-; ruš k o -Ii (j ~\nna
:\úvrll l'csení struktury inJ'nrn;t1cí prvcli1lch dlJ-

Kla(~lt upc[';ltivl1í eVl(\e:icc'
H l( 11 1<:d Zdcni:k
Pl'nv~~rki.l :j(~len;;hn t\ruhu u thcodnlitu \Vi1cl T?

j ;; '1 CI I: i? k Zdeněk
Stu::lic syst{;nll', cest:)! sítc rn l~{L~ti l.ľz.f~nlÍ rZí)
P·~tr()upjm

\'(: - c- n s k Ý ]ii'[
Zrn?:ny Llr[!hnv~'ctJ ·"··j(.:ncntú
"ýcll sil

\j - J d n ú L;lJlIŠ-=-~

Pri.lžsk(~ z;:hrllc1y Pti ;~ov6ni \E1SU~ pražskérn
-m

\J -- J : 1; k Vllldílnlr
\ int('l1z: ťikncc zel11i-~d(~Ish r
cl ~sk(;h() tJldLlho fn:lclu
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G - K a I č í k Zdeněk o

Studie erozní ohroženosti části pozemku J~D
Jiskra Struhařov, včet~ě~ vypracov~~í výŠkOPISU
pro odvodnění v lokallte farmy Lltlchovlce

SG - K a uf m a n o v á Květa
Posouzení pře1snosti přechodného .stanovis~a
zaměřeného kombinací protínání zpet s ralo-
nem s orientací na konci

SG - K I a s Přemysl
Testování provažovacích přístrojů a jejich po-
užití v investiční výstavbě

M - K o I a ř í k o v á Blanka
Zkouška měřické komory UMK NF ve dvojitém
závěsu

VG - Krá I Petr
Využití dopplerovských měi'ení v geodézii

M - K rop á č o v á Miluše
Otázky tvorby a využití počítačových map ve
vazbě na územní informační systémy

SG - K r s e k Milan
Měřické práce pro vytyčení úseku dálnice O - 11

M K u n c Vladimír
Souborná zkouška technokartu B

M K u I h á n e k Jan
Určení počátečního zakřivení stěn ocelového
nosníku

G - K u t han o v á Miloslava
Půdní bloky trojúhelníkového tvaru a vhodnost
jejich použití při projektování pozemkových
úprav

G - L o s k o t Pavel
Geometrické podklady jako součást optimali-
zace výpočtů zásob a dobývací technologie

VG - L u d v í k Jiří
Rozbor měřených délek z hlediska zbytkových
chyb z působení vnějších vlivů

SG - Mat ě j k a Jiří
Pousouzení přesnosti mechanického a optické-
ho určení podrobných bodů železničních oblou-
ků pro metodu dlouhých tětiv

G Ma u r i c Karel
Tvorba modelu vložené sítě

G M í k a František
Vliv intenzifikace zemědělství na proces naru-
šení krajiny lidskou činností

SG - Mu c h a Jaroslav
Přejímka měřických podkladů úseku liniové
stavby odpovědným geodetem projektanta od
investora

VG - M li II e r Pavel
Spektrální analýza kolísání nivelačních bodů
vlivem exogenních faktori'l

G - Mys I í k Čestmír .
K vlivu geome,trizace na efektivnost geologlc-
kého průzkumu a na exploataci ložisek

SG - N e dvě d Jaroslav
Vyhodnocení geodetické mikro sítě přehrady
Orlík. zaměřené kombinovaně

SG - N é t k o v á Magdalena
Použití laseru pro řízení razících štítů v oblou-
ku

G - Rad o uch o v á Ludmila
Řešení volných sítí

SG - R i c h t r Bohuslav
Vyhodnocení geodetické mikrosítě přehrady
Orlík, zaměřené směrově a délkově

G - Ř i h á č k o v á Kateřina
Přesnost měření vodorovných směrů vteřino-
vým teodolitem Zeiss Theo 010

G S a I z Hanuš
Trigonometrická nivelace v plošné síti

G S a r a k b i Abdul Razak
Vyrovnání osnov směrů měřených ve skupinách

VG S h r e s t h a Shree Ram
Projekt gravimetrických základů Nepálu

SG S k a I n í k o v á Eva
Vyhodnocení geodetické mikrosítě přehrady
Slapy, zaměřené směrově i délkově

G - S P i I k o v á Dagmar, roz. Vítečková o. ~~_

Vhodné parametry plldních celku hchobezlll-
kového tvaru při projektování pozemkových
úprav

SG - S uch o d o I Vít
Určení svislých posunů zemní hráze

G - S v o bod a Vladimír
Určení polohy z měřených výškových úhlů (či
zenitových vzdáleností)

VG - Š v e c o v á Eva
Výpočet hlavních geodetických úloh na počíta-
či TEXAS INSTRUMENTS

VG - T e s á č e k Milan
Ověření stability bodů na výškových budovách

M - Těš i tel Alois
Studie tvorby mapových podkladů pro ZAKOS
Praha

M - Tom a n o v á Věra
Raiconalizace schvalovacího a kolaudačního
řízení

SG - Tře š ň á k Zdeněk
Hodnocení určení podrobných bodů železniční-
ho oblouku metodou dlouhých tětiv

SG - U rb a n Bohuslav
Hodnocení geode1tického podkladu pro metodu
dlouhých tětiv

SG - Vol dři c h Milan
Ter81strická refrakce a její určování laserem

M - Vol r á b o v á Věra
Historie stavebních a zahradních změn v pro-
storu Moráň - Jiráskovo náměstí - dnešní ob-
vod Praha 2

M - Z a d r a ž i I Jan
Fotogrammetrické zaměření strukturního mode-
lu

M - Z a j í č e k Jan
Porovnání některých zobrazení na základě glo-
bálních charakteristik

VG - Z á pot o c k á Jitka
Návrh trigonometrické sítě pro r3konstrukci
Národního divadla

M - Zastoupil Jaroslav
Využití Markovových procesů při určení nejvý-
hodnější polohy pracovišť podniku Geodézie

SG - Z e i t h a m lov á Zdeňka
Zkušební strojírenská mikrosíť

G - Z e len k a Milan
Studie erozní ohroženosti částí pozemků JZD
Jiskra Struhařov, včetně vypracování výškopi-
su pro odvodnění v lokalitě farmy Třebgšice

VG Z i m a Zbyněk
Zkouška přesnosti nivelačního přístroje Ni 002

VG Ž e m I i č k a Zbyněk
Studie činnosti automatického indexu svislého
kruhu

G - Ž i ž k o v á Jana, roz. Řezníčková
Vazby různorodých veličin při vyrovnání geo-
detických sítí a řešení geodet. úloh pomocí
kalkulátoru TI 58

Ing. Zdeněk Vrběcký,
katedra mapováni a kartogratie FSv ČVUT v Praze

Pro příští GaKO připravujeme:

HERDA, M.: Geometrie stavebního díIce _
VALIŠ, J.: Teoretické základy tvorby bazy geode-

tických údaj ov
DVOŘÁK, J.: 30 let střední průmyslové školy země-

měřické v Praze
JUNGMAN, V.: 30 let spolupráce se střední průmys-

lovou školou zeměměřickou v Praze
MAŠÍN, Z.: Jak jsme začínali
ROULE, M.: Byli pro nás příkladem a vzorem
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Nelineární diferenciální rovnice

Pojednává o některých metodách řešení nelineárních di-
ferenciálních rovnic - především parciálních rovnic elip-
tického typu. Metody demonstruje na četných příkla-
dech.
Teoreticky zaměřeným inženýrům, fyzikům a matematikům,
profesorům vysokých škol, aspirantům a pracovníkům
v aplikacích.
348 stran, 12 obrázků, váz. 48 Kčs

Prostorovóklnemalika aUeovy grupy
(Teoretická knižnice inženýra)

Shrnuje pojmy a vztahy z různých matematických disciplín,
se kterými v dalších kapitolách pracuje. Věnuje pozornost
sférické kinematické geometrii a kinematice, zabývá se
kinematickou geometrií a kinematikou prostorového po-
hybu a obsahuje četné příklady a řešené úlohy zpracované
počítačově v programu s grafickým výstupem v jazyce For-
tran.
Strojním inženýrům pracujícím ve výzkumných ústavech
zabývajícím se teoretickou mechanikou a těm, kteří apli-
kují kinematiku v ozubení a ve výrobě nástrojů pro obrá-
bění, učitelům diferenciální geometrie a posluchačům vy-
sokých škol, kde se geometrie přednáší.
384 stran, 54 obrázků, váz. 44 Kčs

IKvozičlÍs.Uce V pevnýc.h IÓlkóch
(Populární přednášky o fyzice, sv. 28)

Podává základní informace o formálním zavedení kvazi·
částic o kvazičásticové interpretaci mnoha fyzikálních
procesů probíhajících v pevných látkách. Odráží tak vývoj
teorie pevných látek v posledních desetiletích a dopl-
ňuje "klasický" obraz pevných látek, který se zformoval
v první polovině našeho století.
Všem zájemcům o současnou teorii pevných látek, kteří
mají základní znalosti z kvantové mechaniky a tradiční
fyziky pevných látek.
288 stran, 80 obrázků, 2 tabulky, brož. 24 Kčs

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytově oddlllení,
Spálená 51, 11302 Praha 1

...... výt. Fui!fk: Nelineární diferenciální rovnice

...... výt. Karger: Prostorová kinematika

...... výt. Celý: Kvazii!ástice v pevnfch látkách


