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HAŠEK, A. - MIKŠOVSK~, M.
Dvacet pět let edlčnl kartograllcké čínno~ti v resortu ČOGK
a jejl další perspektivy
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 9, s. 237-24:1
Stav kartografické tvorby v ČSR před jejím soustředěním
v r. 1954 a přehled organizačních forem ediční činnosti
a vývoj technologie výroby až po soutasnost. Edíční činnost
resortu ČÚGK v oblasti map pro potřeby národního hospo-
dářství, v oblas'ti školních kartagrafIckých děl, ediční
činnost pro veřejnoSt a ostatní druhy ediční činnosti.
Článek dokumentuje rozvoj čs. kartografie za uplynul~·ch
25 let a plnění jejíHo poslání při budování socia~ismu
v ČS'SR.

528:530.12
KARSK~, G.
Relativístická geodézle?
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 9, s. 242-
248, 1 tab., lit. "17

Rozbor relativistických efektů v některých geodetických
měřeních. Měření kosmické geodézie - dopplerovská, la-
serová a radíoínterferometrická (VLBJ) - bude potřeba
v dohledné době o relativistické efekty vidy opravovat;
pro laserovou lokací Měsíce je to žádoucí již nyní. Na
pozemní měření směrů a vzdáleností však nemají z)stLtel-
ný vliv.

528.2:629.783
KLOKOČNIK, J. a kol.:
Geostacionárni družice v dynamické družlcové geodézii
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 9, s. 248-
253, 1 tab., lit. 31
Použití geosynchronních a geostacíonárních umělých
družic pro účely dynamické kosmické geodézie. Charakter
drah takových družic, poruchy, príncipy, využití pozoro-
vání jejich pohybu, některé výsledky a perspektivy.

528.7:656.2
VYHNÁNEK, V.:
Fotogrammelrické metody u ČSD
Geodetícký a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 9, s. 253-
258, lit. 11
Použití fotogrammetríe pro potřeby železní ční dopravy
v ČSSR v období 1956-1978. VyhotovenI jednotné že.\ez-
niční mapy mebodou letecké stereofotogrammetrie. jedno-
snímkovou fotogrammetrií a pomocí ortolototechniky.
Netopografické aplikace fotogrammetrických metod .. na
žele~nici. Úloha lotogrammetne v KoncepCI geooezle
a kartografie v do~ravě.

,,45-25"061.14( 437.1/.2) :528.9
- f AIIIEK, A. MlIKIIIOBCKlI, M.

nBaJ;lD;aTl, nllTL JIeT H3J;laTeJILCKOH KapTorpaq.H'IeCKOH
J;le'lCeJILHOCTH B BeJ;lOMCTBe qYfK H ee JlaJILHeHIIIHe nep-
cneKTHBLI

foo.n;e3H'IeCKHH H KapTorpaq.H'IeCKHH 0630P, 25, 1979,
No 9, CTp. 237-242
COCTO>IHHe KapTorpaq.H'IeCKOrO TBOp'leCTBa B qCp nepe.n;
ero o61oe.n;HHeHHeM B 1954 r. u 0630p opraH1l:3aqHoHHbIX
q.opM H3.n;aTeJILCKOH .n;eKTeJIhHOCTll H pa3BHTHe TeXHOJIO-
rHH npoH3Bo.n;CTBa .n;o CHX nop. 1I3.n;aTeJIbcKa>I .n;e>ITeJIb-
HOCTL BeJIOMCTBa qYfK B c<pepe KapT .n;JI>I HylK.n; Hapo.n;-
Horo X03>IHCTBa, B cq.epe KapTorpaq.H'leCKHX npoH3Be-
JIeHHH .n;JI>I II1KOJILI,H3.n;aTeJIbCKa>I .n;e>ITeJIbHOCTL .n;JI>I II1H-
pOKOH 06II\eCTBeHHocTH H OCTaJIbHbIe BH.n;bI H3.n;aTeJIbCKOH
.n;e>ITeJILHOCTH. CTaTb>I .n;OKYMeHTHpyeT pa3BHTHe 'leXOCJIO-
BaD;KOH KapTorpaq.KH B HCTeKIIIHX 25 ro.n;ax li BbITIOJIHe-
HHe ee 3a.n;a'l npH nocTpoeHHH COD;HaJIH3Ma B qCCP.

528:530.12
KAPCKlI, f.

PeJI>ITHBHCTCKa>I reOJ;le3H>I?

foo.n;e3H'leeCKHH H Kaprorpaq.H'IecKHH 0630P, 25, 1979,
No 9, CTp. 242-248, 1 Ta6., JIHT. 17
AHaJIH3 peJI>ITHBHCTCKHX 3q.q.eKToB B HeKOTopbIX roo.n;e-
3H'leCKHX H3MepeHH>IX. 1I3MepeHH>I KOCMH'lecKOH roo.n;e-
3HH - .n;onnJIepOBCKHe, JIa3epHble H pa.n;HOlHlTepq.epo-
MeTpH'leCKHe (PCnB) - npH.n;eTC>I B CKOPOM 6y.n;YII\eM
Bcer.n;a 'HCnpaBJI>ITL 3a peJr>ITHBHCTCKHe 3q.q.eKTLI. nJI>I
JIa3epHOH JIOKaqHu JI YHbI 3TO lKeJIaTeJIbHO Y.lKe cero.n;H>I.
Ha Ha3eMHbIe onpe.n;eJIeHK>I HanpaBJIeHHH H paCCTO>IHHH
OHH o.n;HaKO He OKa3LIBa101.' OID;yrHMOro BJIH>IKH1L

528.2:629.783
KJIOKOqHlIK, R H KOJI.

f eOCTaD;HOHapHLIe cnYTHHKH B .tlHHaMH'leCKOH cnYTHHKo-
BOH reoJ;le3HH

feo.n;e3WIecKHH H KapTorpaq.H'lecKHH 0630p, 25, 1979,
No 9, CTp. 248-253, 1 Ta6., .1IHT. 31
IIpllMeHeHHe reocHHxpoHHbIX li TeocrllqHOHapHLIx cnYT-
HHKOB .n;JI>I qeJIeH .n;HHaMH'leCKOH KOCMU'leCKOH roo.n;e3HH.
XapaKTep Op6HT 3THX cnYTHHKoB, B03MYII\eHH>I, npHH-
qHnLI, HCIIOJIb30BaHH>I Ha6mo.n;eHHH ux .n;BHlKeHH>I,- He-
KOTopLIe pe3YJILTaTbI u nepcneKTHBhf.

528.7:656.2
BhIfHAHEK, B.

of»OTOrpaMMeTpH'IeCKHe MeTOJ;lLI Y qexOCJIOBllqKOH lKeJIe3-
HOH J;loporH

foo.n;e3li'lecKHH u Kaprorpaq.H'leCKHH 0630p, 25, 1979,
No 9, CTp. 253-258, JIUT. 11
IIpHMeHeHHe <f>oTorpaMMeTpHH .n;JI>IHYlK.n; lKeJIe3Ho.n;opOlK-
HOro TpaHCnOpTa B qCCp B Te'leHUe 1956-1978 Tr.
C03.n;aHHe e.IJ;HHOH lKeJIe3Ho.n;opolKHOH KapTLI Mero.n;OM
83po-cTepeoq.ororpaMMeTpH'H, KOHTYPHOH q.ororpaMMeT-
pHH li 0pTOq.oTOTexHHKH. HeTonorpaq.U'leCKHe IIpHMeHe-
HH>I <f>oTorpaMMeTpH'lecKHx Mero.n;OB Ha lKeJIe3HOH .n;o-
pore. POJIL q.oTorpaMMeTpUH B KOHqenD;HH roo.n;e3HH H
Kaprorpaq.HH .n;JI>I TpaHCllOpTa.

,,45-25"061.14( 437.1/.2) :528.9
11AŠEK, A. _ MIKŠOVSK~, M.
E"iinfundzwanzlg Jahre kartograplilscher Editfonstlltlgkeit
lm Ressort d". ČAGX und ihre weiteren Perspektlven
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 9, Seite
237-242
Stand der kartographischen Schiipfung in. der ČSR vor
der Zentralisierung im }ahre 1954 und ()bersicht de,r Orga-
nisationsformen der Editionstatigkeit und Entwicklung
der Herstellungstecbnologie bis zur Gegenwart. Editions-
tatigkeit im Ressort des ČAGK auf dem Gebiet der Karten
filr die Volkswirtschaft, auf dem Gebiet der kartogra-
phischen Werke, fiir Schulen, Editions'tatigkeit filr die
OffentlichkeH sowie andere Arten der Editionst1itigkeit.
Die Abhandlung dokumehtie,rt die Entwicklung der čs.
Kartographie im Verlauf der verflossenen 25 jahre und
die Realisierung lhrer Sendung beim Aufbau des SoziaiIs-
mus in der ČSSR.

528530.12
KAR5KÝ, G.:
Relativistische Geodasie?
Geode'tický a kartogrgfický obzo.r. 25, 1979, Nr. 9, Seite
242-248. 1 Tab., Lit. 17
Analyse relativistischer Effekte in manchen geodatischen
Messungen. Die Messungen der kosmischen Geodtisie
Dopplerschen. Laser U'nd radiointerferometrischen [VLBJ)
- werden in absehbarE~r ZBit immer t:m dia relativisti-
seheo Effekte verbessert werden miissen; fiir die Laser-
lokation dos Mondes ist es hereits jetzt wiinschenswert .
Aul Richtungs- und Entfernungsmessungen ,auI der Erd-
oberfHiche haben diese jedoch kemen feststellbaren
EinfluB.



528.2:829.783
KLOKOČNIK, J. und. Koll.:
Geostatlonare SateUiten in der dyn'lmischeu Satclliteu·
geodasie
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 9, Seite
248-253, 1 Tab., Lit. 31
Anwendung geosynchroner \Ind geostatlonarer kiinstlicher
Erdsatelliten fiir Zwecke der dynamischen kosmtschen
Geod5sie. GhaNlkteI' der Bahnen solcher Satelit ten, Sto-
rungen, Prinzlpe und Nutzung der Beobachtungen ihrer
Bewegung, manche Ergebnlsse und Perspektlven.

528.7:656.2
VYHNÁNEK, V.:
Photogrammetrlsche Methoden bel clen tS-Bahnen
Geodetický a kar~ografický obzor, 25, 1979, Nr. 9, Seite
263-258, Lit. 11
Anwendug der Photogrammetrle fllr Zwecke delS Elsen-
bahnverkehrs ln der CSSR lm Zeitabschnltt 1956-1978.
Herstellung der elnheitllchen Eisenbahnkarte mitteds
Metnode d,)r LUltsstereophotogrammetrie, Einbildphoto-
grammierte und mittels Ol'thophototechmk. untopographi-
sche Appllkationen photogrammetrischer Methoden bei
der Eisenbahn. Aufgabe der Photogrammetrie in der Kon-
zeption Geodasie und Kartographde im Verkehr.

,,45-25"061.14[ 437.1/.2J :52S.3
HAŠEK, A. - MIKŠOVSKÝ, M.
Twenty-Flve Years of Editorial Cartographle Aetlvlly ln
the Braneh of tÚCK aud its Further Perspeetlves
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 9,
pp. 237-242
State of cartograp)1ic production in the CSSR before its
centrallzation in 1954, the review of organization forms
of editorial actlvity, and d evelopment of technology
of production l1'Iltil present times. Editorial activity of
the branch of CQGK in the sphere of maps for national
economy requirements, and' in the sphere of schiool
cartographic works. Editorial activity for publlc. Other
kinds of editorial activity. The article puts down the de-
velopment of Czechoslovak cartography within last
25 years and fulfilling fts mission in building sociallsm
in the CSSR.

528:530.12
KARSKÝ, G.:
Relativistlc Geodesy?
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 9,
pp. 242-248, 1 tab., 17 ref.
Analysis of relativistic effects in some geodetic measure-
ments. Observations of space geodesy - Doppler, laser,
and radiointerferometry (VLBI) - will always be ne-
cessary to correct for relativistic effects within short
time; for laser tracking of the Moon it is advisable
already in pre,sent time. In terrestrial measureme'nt of
hearings and distances they have no observable effect.

528.2:829.783
KLOKOČNIK, ). et al.
Geostatlonary Satellites in Dynamic Satcllite Geodesy
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 9,
pp. 248-253, 11 ref.
The use of geosynehronous and geostationary artifical
satelliles for the purpose of dynamic space geodesy
The character of orbits of such satellites, pertubations,
princlples ,cf ulllJzat!,cn of observatlons th€ir motlon,
some results and perspectives.

528.7:656.2
VYHNÁNEK, V.:
Photogrammetric Methods at
Geod etický a kartografický
pp. 253-258, 11 reC
Tho use of photogrammetry for needs of railway trans-
port in the CSSR within the period 1956-1978. Making
out the uniform railway map by the method of aerial
stereophotogrammetry. the single-image photogrammetry,
and by means of the orthophototechnique. Untopographic
applications of photogrammetric m€~bods at railway. Thc>
role of photogrammetry ln the conception of geodesy
and cartography in transport.

the Czecho~lovak Railways
obzor, 25, 1979, 1110. 9.

" 45-25"061.14(437.1/.2J :528.9
HAŠEK, A. - MIKŠOVSK?, M.
Vingt elnq annés ďaetlvités cartographlques de L'Admi-
nlstratlon Tehi!que de GéodéMe et Cartographle. per-
speetlves
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No 9, pagels
237-242
Création cartographique e11 Républiqlle Tcheque Socialiste
avant la centra!isatio11 réalisée en 1954 et apergu des
formes ďorganisation des actlvités d'édition et dévelop-
pement de. la technologie de fabrication jusqu' a nos
jours. Activités d'édition dans le cadre de I'Administra-
Hon tchi!que de Géodésie et Cartographie dans le domaine
des cartes servant aux besoins de I'économie nationale,
des cartes servant a I'éducation scolaire. aux besoins
publics et tomes autres activités d'éditron. L'article met
a profit le développment de la cartogl'nphle tchéeos,lova-
que pendant les dernieres 25 années ainsi que I'édifica-
lion du SOCIalisme en Tchécoslovaquie.

528:530.12
KARSKÝ, G.:
Géodésle relatlvlste?~
Geodetický a kartografický - obzor, 25, 1979, No 9, page15
242-248, 1 planche. 17 bibUographies
Analyse des effects relativistes ,de CfJrtains mesurages
géodésiques. ~evé effectué dans la géodésie cosmique -
de Doppler, a laser et radiointerférométrique (VLBI) -
dans un court avelllr JI sera souhaitahle de corriger les
effets relativistes; poUl' la détection de la lune effectuée
par rayons laser c'est souhaitable des a présent. Cee!
reste sans influence pour ce qui concerne le levé ter-
restre des directions et des distances.

528.2:629.783
KLOKOČNÍK, J. et colleetif
Satellites géostationnaires dans la géoděsle satellitaire
dynamque
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No 9, pagels
248-253, 1 planche, 31 bibliographies
Emploi de satellites artificiels géosynchrones et géosta-
tionnaires pour buts de la geodésie cosmiqne dynamique.
Le caractere des parcours de cos satellJtes, les pannes,
principlJS ďe,xploi'tation de I'observation de leur mouve-
ments, certain résultats obtenus et pe-rspectives.

528.7:856.2
VYHNÁNEK, V.:
Méthodes photogrammétrlqaes employées par les Chemins
de Fer Tehécoslovaqaes
Geodetický a !'artografický obzor, 25, 1979, No 9, pages
253-258, 11 bibliographies
Emploi de la photogrammétrie pour besoins du trafic
ferrovialre eJIl Tchécoslovaquie pendant la période
de 1956-1978. Elaboration d'une carte unique ferroviaire
par la méthode stéréophotogrammétriqueaérienne, par
photogrammlJtrie D. une image ar par la mé~hod€ orto-
phototechnique. Applications non-topographiques des m~-
thodes photogrammétriques pour chemns de fer. Role
de la pho~ogrammétrie dans la Concepton d" la géodésie
et cartographie employées dans les trensl'orts.
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Dvacet pět let ediční kartografické činnos-
ti v resortu ČúGK a její další perspektiva

Ing. Aleš Hašek,
Inl. Miroslav Mikšovský, CSc.,

Kartografie, n. p., Praha

Sjednocení geodetické a kartografické služby
v ČSSR k 1. lednu 1954 do jednoho resortu -
Ústřední správy geodézie a kartografie (ÚSGKj,
provedené v Československu na základě zkuše-
ností z úspěšné činnosti sovětské geodetické a kar-
tografické služby, vytvořilo příznivé předpoklady
pro rozvoj čs. kartografické tvorby a projevilo se
v uplynulých dvaceti pěti letech jejím značným
růstem v objemu, sortimentu a v kvalitě. Karto-
grafická díla se stala nepostradatelnými prostřed-
ky a pomůckami při budování rozvinuté socialistic-
ké společnosti na úsecích rozvoje národního hos-
podářství, školní výuky a dalšího vzdělávání a se-
berealizace socialistického člověka.

Ediční činnost byla do tě doby zajišťována růz-
nými institucemi bez jednotící koncepce, i když
prakticky od roku 1948 již kartografická tvorba
nebyla předmětem soukromého podnikání. Vydá-
váním map pro potřeby národního hospodářství se
zabýval do roku 1954 především Státní zeměměřic-
ký a kartografický ústav v Praze (SZKÚ); vydával
zejména mapy katastrální z nového měření nebo
obnovené rytinou a z nich zpracovanou Státní ma-
pu 1: 5000 - odvozenou, doplněnou výškopisem
přejímaným převážně z topografických map men-
šího měřítka, a mapy krajů odvozené z map gene-
.rálních. Jeho prvním atlasovým dílem určeným ve-
řejnosti byl Malý politický atlas světa z roku 1952,
který mapovou a textovou částí poskytoval vše-
obecné politicko-geografické informace o světě.
Vydáváním školního zeměpisného atlasu světa a
některých tematických map a atlasů pro veřejnost
(např. Politicko-hospodářský atlas světa) se za-
bývalo nakladatelství Orbis v Praze. Nástěnné ma-
py pro školy vydávalo Státní pedagogické naklada-
telství (SPN) z p,njkladů, které v naprosté většině
vznikly před druhou světovou válkou. Pro pěší tu-
ristiku la ,automobilisty vydával pražský Vojenský
zeměpisný ústav spe<ciální mapu v měřítku 1:75000
(aktualizovanou topografickou mapu z 3. vojen-
ského mapování v polyedrickém zobrazení) a ge-
nerální mapu v měřítku 1: 200000 doplněnou ba-
revnou výplní silniční sítě.

První kroky sjednocené kartogl"afické služby
řídilo od 1. ledna 1954 Státní kartogr,afické
vydavatelství, které tvořilo odbor bývalé ÚSGK.
V roce 1955 vydalo první ediční plán, který zahrno-
val opakované vydání školního zeměpisného atlasu
světa, vydání tří nástěnných a deseti příručních
školních map a čtrnácti/titulů z oblasti map pro ve-
řejnost. Současně s vytvořením ÚSGK v2jniká Karto-
grafický a reprodukční ústav v Praze (KRÚ) slou-
čením kartografických a reprodukčních složek

SZKÚ a Reprodukčního ústavu ministerstva finan-
cí. Jeho úkolem byla výrobní realizace tvorby kar-
tografických děl, tematicky a obsahově řízené pří-
mo ÚSGK.
Již od svého vzniku nastoupil resort ÚSGK cestu

intenzívního budování kartografických a polygra-
fických kapacit jako základního předpokladu pro
plnění náročných úkolů na úseku map pro potřeby
národního hospodářství a pro rozvoj ediční čin-
nosti v oblasti map pro školy a veřejnost. V první
řadě šlo o přebudování Kartografického a repro-
dukčního ústavu na moderní kartografický podnik
s potřebnou polygrafickou základnou, která by by-
la schopna samostatně .plnit nové úkoly. Jako or-
ganizační model pro kartografickou výrobu byla
př,evzata strukturla Naučno-r1edakcionnoj lrertoso~
stavitělskoj časti (NRKč) v Moskvě, doplněná
o vlastní tisk map. V podniku byly vytvořeny re-
dakční složky, zřízeny funkce odpovědných a tech-
nických redaktorů kartografických děl a složky
sestavitelské, které nahradily dřívější plnou závis-
lost ediční tvorby na autorech map. Postupně se
podařilo vybudovat knižní a mapové dokumentace
jako základní zdroj informací pro tvorbu map a za-
jistit výměnnou službu v oblasti map pro školy
a veřejnost s ostatními socialistickými zeměmi.
Podnik byl rovněž vybaven potřebnou strojovou
technikou, předeVším moderními nátiskovými stro-
ji a dvoubarevnými rychloběžnými ofsetovými stro-
ji. Nové úkoly si vyžádaly zavedení progl'esívněj-
ších fotografických materiálů a techniky ne1gativ-
ního a pnzitivního kopívování na plastické fólie na-
místo mokrého kolodiového proce<su a re<flexu na
sklo, využívání pozitivních masek a kombinací
rastrů pro výplně plocha zavedení barevných sou-
kopií náhradou za barevný nátisk. Koncem padesá-
tých let bylo do technologie Výroby zlavedeno nega-
tivní rytí na skle la negativní a pozitivní rytí polo-
hnpisu a výškopisu do vrstev na plastických fó-
liích, využivání sloupávacích vrstev pro litogr,afii
plo'šných bare<v a fotosazby. Spolu s tím probíhal
i vývoj pomůcek pro mechanizacik'artografické
kre'sby a rytiny. Počátkem šedesátých let byly vy-
vinuty kartografické ryt,e<cké pomůcky, které pod-
statně přispěly ke zvýšení kv,ality kartografických
prací.

Nové kartografické a polygrafické kapacity byly
vybudovány v krajích. Od roku 1957 postupně vzni-
kaly v bývalých krajských ústavech kartografické
oddíly a dřívější planografické dílny se přeměnily
na reprodukční oddíly s typovým vybavením pro
reprodukci a tisk map v malých tiskových ná-
kladech.
Vybudování kartografické a polygrafické základ-

ny resortu ÚSGK umožnilo přistoupit k rozsáhlému
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výrobnímu a edičnímu programu, který zabezpečo-
val krytí stále rostoucích požadavků na kartogra-
fická díla pro národní hospodářství, školy, veřej-
nost a ostatní objednatele.
Od vzniku re,sortu až do roku 1968 byla ,ediční

činnost řízena celo'státně ÚSGK, která ve spO'luprá-
ci se Správou gelOdézie a kartografie na Slovensku
(do roku 1962) vydávala ročně Celostátní titulo-
vý ediční plán (CTEP) na zákllaJdě dlouhodobého
Perspektivního plánu základní vydavatelské témati-
ky (PPZVT). Od r'Oku 1969 je ediční činnost řízena
republikově národními ústř,edními orgány geodézie
a kartografte.
Počínaje 1. lednem 1967 přechází z ÚSGK tvorba

a vydávání kartografických děl pro školy, veřej-
nost a ostatní objednatele do n. p. Kartografické
nakladatelství, jehož výrobním partnerem je Kar-
tografie, n. p., Praha; tvorba a vydávání kartogra-
fických děl pro potřeby národního hospodářství je
dále řízena přímo ÚSGK a výrobně zajišťována pře-
devším Y Kartografii, n. p., Praha a v resortních
podnicích v krajích. Od roku 1971, sloučením Kar-
tografického nakladatelství a Kartografie, je jak
vydavatelská, tak i výrobní činnost při tvorbě kar-
tografických děl v ČSR soustředěna do jednoho ná-
rodn~ho podniku Kartografie, n. p., Pr,aha, který
jako vydav1atelská a nakladlate,lská organizace,
s výrobní základnou zajišťuje potřeby škol, veřej-
nosti a ostatních objednatelů kartografických děl
v ČSR. Řízení tvorby a vydávání kartografických
děl pro potře,by národního hospodářství v ČSR i na-
dále zůstává na ústř,edním orgánu geodézie, a kar-
tografie (dnes Český úř,ad geodetioký ,a kartogr,a-
fický - ČOGKJ a výrobně je zajišťováno především
v n.p. Kartografie Praha (stř'ední a malá měřítka)
a dále v n. p. Ge,odézie v kl1élijích(velká a střední
měřítka).

V oblasti map velkýchměřít~k pro potř'e'by ná-
rodního hospodářství došlo v krátké době po sou-
středění čs. kartografie k dokončení vydání Státní
mapy 1: 5000 - odvozené na celém státním úze-
mí. Další vydání jednotlivých listů se uskutečňo-
vala po rozebrání prvního vydání a byla vždy ak-
tualizována a modernizována ve výškopisné slož-
ce. V první třetině sedmdesátých let byl zpracován
dlouhodobý projekt její obnovy a vydávání, podle
jehož zásad se postupuje dosud. Založení Jednotné
evidence půdy, uložené resortu státními orgány
na základě závěrů X. sjezdu KSČ, znamenalo pro
ÚSGK značné rozšíření činnosti při tvorbě map po-
zemkových v měřítkách bývalých katastrálních
map. Nutnost fyzické obnovy těchto velkoměřítko-
vých map si vyžádala nové kartografické zpra-
cování a tisk Mapy evidence nemovitostí v souvis-
lém zobrazení, které probíhalo od počátku šede-
sátých let. Vyšší požadavky na množství a kvalitu
map velkého měřítka pro technické účely, podmí-
něné zvyšujícím se tempem investiční a bytové vý-
stavby, rozvojem průmyslu a zemědělství, si vy-
nutily postupnou modernizaci těchto stávajících
nejednotných a neúplných map. Proto bylo zapo-
čato v roce 1962 na základě usnesení vlády ČSR

č. 43 z roku 1962 s tvorbou T,echnicko-hospo-
dářské mapy, která svým zpracováním v dekadic-
kých měřítkách (1: 5000, 1 : 2000 a 1 : 1000) a v jed-
notném souřadnicovém systému zvýšené požadav-
ky uspokoj<O'\7.ala;její tvorba se po stránce techno-
logické vyvíjel,a od klasického ručního kart,ogra-
fibkého zpl'acování až k digitální formě (báze dat),
graficky zobrazované automatickými koo,rdináto-
grafy.

V oblasti map středních měřítek pro IPotře'by ná-
rodního hospodářství se resort ÚSGK od svého
vzniku podílel svými kapacitami na tvorbě a vy-
dání topografických map v měřítkách 1: 10 000
a 1 : 25 000. V měřítkách 1 : 50 000 a 1 : 200 000 pak
vytvořil a vydal pro celé státní území ucelené sou-
bory map, přizpůsobené již specifickým potřebám
národního hospodářství. Od roku 1969 zajišťuje
resort potřeby národního hospodářství mapovými
díly v měřítkách 1; 10000 až 1; 200 000, a to pře~
devším řadou Základních map ČSSR, j'ako map to-
pografického charakte<ru- ,a tematickými mapami,
zpracovan5imi na podkl'adě Základních map. Ú;t:ej-
ní orgán geodézie a kartografie vyvíjí maximální úsi-
lí k urychlenému dokončení celé měřítkové řady
tak, uby byly postupně uspokojeny požadavky opráv-
něných orgánů a ,o·rganizací na toto státní mapové
dílo. Zde jde př'ede'Vším10odokončení vydání a ~yst8-
matickou aktualizaci Zákl,aJdní mapy ČSSR 1:10000
(v roce 1980 bude vydáno asi 45 % všech mapo-
vých listů) a Základní mapy ČSSR 1 : 25000 na ce-
lém území ČSR. Základní mapy menších měřítek
jsou již v plném územním rozsahu k dispozici; vy-
dání Základní mapy ČSSR 1: 100 000 bude dokon-
či:mo v roce 1980. Potřebám územně správního čle-
nění je určen soubor Map okresů ČSSR 1: 50000,
soubor Map krajů ČSSR 1; 200000 a Mapa správ-
ního rozdělení ČSSR 1: 200000 (kraje).
V uplynulém období zajišťoval resort ÚSGK svý-

mi kapacitami kartografické zpracování a tisk řa-
dy tematických map pro potřeby národního hos-
podářství, jejichž vydavateli byly jiné orgány a or-
ganizace (v šedesátých letech to byla především
Geologická mapa ČSSR 1 : 200000 a další).
Strukturální změny v zemědělství při přechodu

na socialistickou velkovýrobu přinášejí požadavky
na tvorbu tématických map potřebných pro řízení
zemědělské Výroby; jejich zpracování v měřítku
1 : 10 000 a využívání zeměděLskými závody se
v současné době již plně rozběhlo. Výsledky po-
drobného geologického mapování, dosud pře'Vážně
finalizované i'en mapovacími originály, d·ostáv,ají
širší uplatnění vydáním geologických ma:pv několi-
ka speciálních variantách. Potřeby silničního hos-
podáĎství jsou pokryty vydáním Silniční mapy ČSSR
1 : 50 000 a jejím systematickým aktualizovaným
vydáváním. Pro řízení vodního hospodářství je vy-
dána Základní vodohospodářská mapa ČSSR
1 : 50 000 a několik tematických map v rámci stát-
ního vodohospodářského plánu. Pro potřeby územ-
ního plánování, statistiky a připravov1aného sčítání
obyv,ate<l v roce 1i980 je zpracována Mapa zá-
kladních územních jednotek ČSR 1: 50 000. vý-
sl,edky geografického výzkumu jsou finalizovány
zejména vydáním Pedogeogr,afické mapy ČSR
1: 200000.
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Požadavky na tvorbu a vydání kartografických
děl pro potřeby národního hospodářství převyšují
~apacitní možnosti zpracovate~skýc'h organiZla,cí re-
sortu ČÚGK. Proto je jejich tvorba usměrňována
ústředním orgánem geodézie a kartografie tak, aby
především byly zabezpečeny nejnaléhavější poža-
davky na vydání tematických map při zachování
priority státního mapového díla, jako základu pro
tvorbu map tematických. Přitom je maximálně zdů-
razňována racionalizace tvorby maximálním využi-
tím prvků topografického charakteru u jednotli-
vých tematických edicí stejného měřítka a cílevě-
domou ediční činností, zajišťující systematickou ob-
novu již vydaných mapových děl se základním i te-
matickým obsahem.

Kiartografioká díla pro školy [lředstavují ob-I
sáhlo u oblast kartografické tvorby jak z hlediska
titulů, tak i z hlediska výše tiskových nákladů.
Školní kartografické pomůcky jsou určeny přede-
vším k výuce zeměpisu a dějepisu ,a několika titu-
ly zasahují do vlastivědy, občanské nauky, biologie
a mateřského jazyka.

Prvořadým úkolem soustředěné kartografie v re-
sortu ÚSGK byLo zabezpečení potřeb škol no!vě
zpraco."!!anými atlasy 'a ná:stěnnými mapami. Ze
školních atlasů existoval pouze Školní zeměpisný
atlas pro školy 2. a 3. stupně (autoři Kuchař a
Šalamon), který vyšel poprvé v roce 1950 na zá-
kladě přepracovaní map z předválečného atlasu
Brunclíkova-Machátova a byl vydáván i ÚSGK až
do roku 1958. Že úsilí nově vytvořeného resortu
bylo úspěšné potvrzuje skutečnost, že v průběhu
prvních osmi let bylo vydáno pět školních atlasů
v úplně novém obsahovém i grafickém zpracování.
Již v roce 1956 vychází Školní zeměpisný atlas pro
4. a 5. postupný ročník, který do roku 1973 dosáhl
šestnácti vydání (od roku 1963 jako Malý školní
zeměpisný atlas); kromě slovenského vydání byl
vydáván i v jazykových verzích ukrajinské, polské
a maďarské a v roce 1965 arabsky pro Maroko.
V roce 1958 pak vychází první vydání nově zpra-
covaného Školního zeměpisného atlasu pro 6. a 7.
postupný ročník a jeho dalších devět vydání pod
názvem Školní zeměpisný atlas světa se uskuteč-
ňuje takřka každoročně až do roku 1969; v letech
1962 a 1964 jsou z něho zpracována dvě vydání ve
španělštině pro kubánské školy. V roce 1959 prv-
ním vydáním Školního atlasu československých dě-
jin je zahájena atlasová tvorba pro výuku dějepi-
su; atlas vychází v roce 1979 již ve svém 13. vydání.
O Dok pOzději, v roce 1960, vychází první vydání
Školního zeměpisného atlasu Československé so-
cialistické republiky a další jeho čtyři vydání se
uskutečňují do roku 1970. Školní atlas světových
dějin pak následuje v prvním vydání v roce 1962
a jeho 12. vydání se uskutečňuje v roce 1978.

Ze školních nástěnných map se zeměvisnou té-
matikou byly dříve vydány jen jednotlivé kontinen-
ty, dále SSSR, střední Evropa a Československo. Po
soustředění čs. kartografie byly převzaty do edič-
ního fondu ÚSGK a podle požadavků byly vydá-

vány v aktualizovaných vydáních. Tvorba nových
map v resortu ÚSGK se především zaměřila na do-
plnění souboru ohecně Zieměpisných map map,ami
hospodářskými, kt,eré dOlsud nebyly školám k dis-
pozici. V 1'oce 1956 vychází Hospodářská mapa svě-
ta 1:20 mil. la Českoslovlenská republika - hoSlpo-
dářská mapa 1:400 000 a v letech 1958 ~ 1962 hos-
podářské mapy všech kontinentů. Nástěnné mapy
s děj:eip~snout,ematikou jsou repr,ez,entovány do ro-
ku 1954 jen několika tituly vydanými př'ed druhou
světovou válkou. Proto se pozornost soustředěné
k,artogr,afie obrací i na tuto oblast a [l0 mapě Hu-
sitlské výpravy do zahraničí z roku 1955, zpraoova-
né ještě v SPN, vycházejí již v letech 1956 až 1957
tři nové tituly (Imperium Romanum, Husitské relvo-
luční hnutí v let1ech 1419-1:437 ,a Evropa po vídeň-
ském kongresu 1815-1874); do roku 1970 je pak
vydáno dalších de's8't titulů.

I když soustř~dění čs. kartografie umo~nilo v prv-
JlÍIIl desetiletí podstatně lépe m:pokojovat potřeby
školní výuky, než tomu bylo kdy dříve, vycházela
ediční činnnost především z jedotlivých požadavků
školství (zejména u nástěnných map) a neměla
ucelený charakter. Proto byl celý dosavadní systém
tvorby školníCh kartografických pomůcek v letech
1959-1968 předmětem výzkumu ve Výzkumném
ústavu geodetickém, topografickém a kartografic-
kém a ve spolupráci s Výzkumným ústavem peda-
gogickým vyústil v proj,ekt Jednotné soustavy škol-
ních kartografickým pll1můcek (JSŠKP), kt,erý za-
řadil čs. kartografii v této oblasti na přední místo
ve světové kartografii. Kromě ediční koncepce jed-
notlivých součástí celé soustavy předcházel vlast-
ní výrobě rozsáhlý výzkum vnímání mapových zna-
ček, jejich tvaru, velikosti a barevnosti, jehož cí-
lem bylo vypracování optimální interpretace zobra-
zovaných jevů. Z hlediska technologie výroby byly
při současném zpracování atlasových a nástěnných
map uplatněny nové progresívní prvky; k nim patří
zpracování vydavatelských originálů map rytinou
na skle v meziměřítku, společné litografické zpra-
cování plošných barev, využívání fotosazby apod.
Zeměpisná část JSŠKP byla v podstatě realizována
téměř ve všech svých formách do roku 1974, děje-
pisná část čekala dosud na realizaci. V roce 1970
vychází první vydání Atlasu světa a současně jsou
vydávány i nástěnné mapy, v podstatě jako zvětše-
niny map atlasových, čímž je zajištěna vazba mezi
atlasem a nástěnnou mapou v rozsahu zobrazeného
území, obsahu i vyjadřovacích prostředcích. Atlas
světa bude v roce 1980 vydán již v sedmém vydání;
jednotlivé nástěnné mapy jsou vydávány podle po-
žadavků škol. V rooe 1972 vychází v rámci JSŠKP
první vydání At1alsu ČSSR a v roce 1979 jeho 5. vy-
dání. Oba ,atlasy budou pře1pracovány ,a doplněny
pro jejich nová vydání v letech 1983 a 1984.

V současné době dochází ke změnám ve výchov-
ně vzdělávacím pro.cesu ml<adé gene'1',aoe v duchu
komunistických idejí, realizovaném v novém pro-
jektu čs. vzdělávací soustavy, který nelze uskuteč-
ňovat bez nových učebnic a učebních pomůcek. Do-
savadní učebnice a učební pomflcky byly převážně
určeny pro žáky jako objekty učitelovy činnosti;
nové učebnice a učební pomůcky jsou koncipovány
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pro žáky jako aktivní činitele vyučovacího proce-
su. Úkolem učebních pomůcek je tedy nejen napo-
máhat vyučovací činnosti učitele, ale pi'edevším
činnosti žáki'I; musí přispívat k jejich aktivizaci a
vést je k samostatné práci, k rozvíjení schopností
a zájmů, k pochopení .podstaty skutečností a jevi'I.

Proto v souvislosti s přestavbou čs. vzdiilávací
f'oustavy byla v roce 1977 zhodnocena i souf'tava
školních 8 kartografických po'můcek s přihlédnutím
k nižšímu věku žáků, v němž se budou s novými po-
znatky seznamovat. Z hlediska tematického byla
doplněna temata věnovaná přírodním poměri'Im a
ochraně životního prostře di. Po metodické stránce
byly ve větším rozsahu akcentovány mapy na trans-
parentních fóliích a soubory zeměpisných tabulí
k podrobnějšímu vysvětlení obtížnějších partií uči-
va. Pro výuku dějepisu bude realizována nová sou-
stava dějepisných pomůcek, která obsahuje i nové
netradiční typy, jako jsou jednodílné I1ástěnné ma-
py - tabule apod. Celá soustava je chápána jako
otevřený systém, v němž při konkrétním zpraco-
vání jednotlivých tituli'I mi'Iže dojít z obsahových
di'Ivodů ke změnám, tzn. sloučení nebo rozdělení
některých temat. Současný stav předpokládá vy-
dání: 80 nástěnných map; 34 nástěnných map jed-
nodílných pro výuku dějepisu; 23 soubori'I map
na t~ansparentních fóliích; 7 atlasů, z toho:
čtyři dějepisné atlasy pro jednotlivé ročníky za-
hrnující světové a československé dějiny, dva atla-
sy zeměpisné (svět a ČSSR) a soubor map pro
vlastivědu; 8 souborů zeměpisných tabulí; 3 gló-
bů, kde se v budoucnu pi\ep.okládá přechod od
Výroby lepením segmentů k lisování a montáží po-
lokoulí. Kromě uvedených základních skupin škol-
ních kartografických pomůcek jsou vydávány sou-
bory map politickovýchovného charakteru, slouží-
cích občanské nauce a názorné agitaci.

Z uvedených konkrétních údajů vyplývá značný
rozsah prací, který věnuje soustředěná kartografie
na zabezpečení potřeb školní výuky. U školnfch
atlasů se pohybuje roční produkce mezi 50000 až
100 000 výtisků u jednotlivých titulů; u školních
nástěnných map, tištěnýůh na ceIasti'ku a lištova-
ných, představuje kolem 30000 výtisků ročně.

Kartografická díla pro veřejnost představují atla-
sy, všeobecně vzdělávací mapy, autoatlasy a auto-
mapy, mapy pro turistiku a sport, orientační plány
měst a ostatní kartografická díla.

Ediční činnost pro veřejnost

Kartografická díla pro veřejnost slouží na jedné
straně k dalšímu vzdělávání socialistického člo-
věka, k rozšiřování jeho znalostí o světě, k hlubší-
mu porozumění informacím získaným hromadnými
sdělovacími prostředky, na druhé straně pak k je-
ho sebe realizaci v rámci účelného využívání vol-
ného času poznáváním krás a zajímavostí naší
vlasti a ostatních zemi.

Přestože prvním úkolem soustředěné kartogra-
fie bylo uspokojování potřeb škol, byly do edičních
plánů zařazovány v poměrně značném rozsahu ta-
ké tituly určené veřejnosti. V atlasové tlrorbě do-

končuje ÚSGK vydání Politicko-hospodářského
atlasu světa v roce 1956, Lesnického a myslivec-
kého atlasu v roce 1955 a HistOJ;ického atlasu re-
volučního hnutí v roce 1956 (doplňkový pátý sva-
zek v roce 1959), které byly již rozpracovány před
soustředěním čs. kartografie. V rámci své vlastní
ediční činnosti vydává ÚSGKv roce 1956 Malý atlas
světa (upravené vydání Malého politického atlasu
světa vydaného SZKÚ v letech 1952 a 1953) a v le-
tech 1957, 1958 a 1959 tři jeho vydání v tzv. příruč-
ním vydání o polovičním formátu. V letech 1960
až 1961 vychází první vydání nově zpracovaného
Kapesního atlasu světa, který si získal značnou
popularitu u čs. uživatelů (do roku 1977 zazname-
nal devět českých vydání) a od poloviny šedesá-
tých let byl vydán ve dvou anglických (Velká Bri-
tá~ie a USA) a dvou španělských verzích (Kuba
a Spanělsko), dále v esperantu a ve švédské, fin-
ské, norské, dánské, srbochorvatské, německé a
francouzské verzi (poslední dosáhla již deseti vy-
dání); jeho mapová část (kromě popisu)
byla použita pro vydání japonského ka-
pesního atlasu. Ve stejném formátu vy-
chází v roce 1967 Kapesní ,atlias Afriky. Tema-
tické aUasy z území Ďeskoslovensk1a předsta-
vuje Atlas podnebí Československé republiky z ro-
ku 1958 a Atlas obyvatelstva ČSSR z roku 1962.
Dvěma nejvýznamnějšími díly čs. kartografie, zpra-
covanými a vydanými ve spolupráci s ČSAV, jsou
Atlas československých dějin z roku 1965 a Atlas
Československé socialistické republiky z roku
1966, za jejichž zpracování byla kolektivům pra-
covníků udělena Státní cena Klementa Gottwalda
a Řád práce; oba atlasy ukazují kartografickou for-
mou podrobnou historii a geografii ČSSR až do
doby jejich vydání. Počátkem sedmdesátých let
byly v rozsahu kapesního formátu vydány tituly
Filatelistický atlas známkových zemí a Vlajky a
znaky zemí světa, které zaznamenaly v roce 1978
svá druhá vydáni. V roce 1977 vychází ve stejné
řadě 1. díl Kapesního atlasu světových dějin; s vy-
dáním jeho 2: dílu se počítá v roce 1980. Svými kar-
tografickými a polygrafickými kapacitami se re-
sort podílel v letech 1956-1964 na zpracování vý-
znamných astronomických atlasů, sestavených dr.
Bečvářem a vydaných Nakladatelstvím ČSAV, a to
Atlas Coeli 1950.0, Atlas Eclipticalis 1950.0, Atlas
Borealis 1950.0 a Atlas Australia 1950.0.

Všeobecně vzdělávací mapy jsou relprezentová-
ny souborem map Poznáváme svět, který lze plným
právem označit za kartograficko-geografickou en-
cyklopedii světa a současně za postupně vydávaný
velký atlas světa. S jeho vydáváním bylo započato
v roce 1960 na základě zkušeností s předchozí edi-
cí souboru Politických map světa; do konce roku
1979 bylo vydáno 28 titulů v prvním vydání a 24 ti-
tulů v opakovaných aktualizovaných vydáních v cel-
kové výši 870 000 výtisků. Z řady dalších titulů je
třeba připomenout několik vydání Mapy světa
v měřítkách 1 : 30 mil. a 1: 40 mil., knižní vydání
Mapy hradů a zámků ČSSR v měřítku 1: 750 000
a Mapy kulturních památek ČSSR v měřítku
1 : 500 000, z posledního období pak tituly Chráně-
ná území přírody ČSSR 1: 750 000 a Lázně, zřídla
a minerální prameny ČSSR 1: 750 000. Čs. karto-
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grafie se edičně i zpracovatelsky podílela na Prl-
pravě a vydání Mapy světa v měřítku 1 : 2 500 000,
jejíž tvorba se uskutečnila v rámci vědeckotech-
nické spolupráce geodetických služeb sedmi socia-
listických států (Bulharsko, Československo, Ma-
ďarsko, Německá demokratická republika, Polsko,
Rumunsko, Sovětský svaz). Čs. služba zpracovala
a vydala v letech 1966-1971 osmnáct základních
listů a dva listy překrytové z území Austrálie a jiho-
východní Asie.
Pro motoristickou veřejnost byla v pr~ních le-
tech po soostředění kartogr.aHe vydána př~hl-edná
automap.a ČSR v měřítku 1:750000 a později Auto~
mapa ČSR 1:500000 v knižním vydání. První vydání
Autoatlasu ČSSR 1:400000 vychází v rooe 1963 a do
roku 1979 dosáhlo dvanácti vydání; od roku 1355
je téměř ·každoročně vydáván i v něme,cké verzi.
Dále je vydávána nově zpr:acov.aná přehl-edná auto-
rnalp!aČSSR 1:750 000, jejíž vydávání končí 9. vydá-
ním z roku 1976 a j,e nahrazeno nově zpracovanou
,automapou v měřítku 1:800000; oba tituly jsou vy-
dávány i v němeCké verzi. V šedesátých letech
vzniká soubor šestnácti titulů automap ČSSR v mě-
řítku 1 : 200000 (z území ČSR), který celkem úspěš-
ně plní svou funkci podrobné automapy až do
současnosti. Svým obsahovým pojetím a grafický-
mi vyjadřovacími prostředky však již nevyhovuje
současným požadavkům, a proto se připravuje
jeho přepracování. Od roku 1971 vyšla v sedmi
vydáních mapa autokempinků ČSSR 1: 1000000,
která bude počínaje rokem 1980 vydávána v novém
zpracování. Pro zahraniční autoturistiku byly kon-
cem šedesátých let vydány automapy evropských
socialistických států a Itálie z upravených pod-
kladů jednotlivých map souboru Poznáváme svět.
Svým způsobem motoristům jistě slouží, avšak
plnou funkci automap nemohou plnit jak vzhle-
dem k měřítku, tak i vzhledem k vyjadřovacím
prostředkům, a proto se připravují jejich nová
vydání.

Mapy pro pěší turistiku mají u náls jřž svou trlar
dici. Resort zahájil jejich vydávání již v roce 1957
první ediční řadou nejprve v měřítku 1: 75000
a později v měřítku 1 : 100 000, která byla od první
poloviny šedesátých let postupně vystřídána dru-
hou ediční řadou, pokrývající všechny turisticky
významné oblasti a obsahující 41 titulů. Třetí edič-
ní řada v rozsahu 39 titulů, vycházející od roku
1975, je přizpůsobena současnému vymezení turis-
ticky významných oblastí a po stránce obsahové
a grafické využívá všech kladných rysů předchá-
zejících edičních řad; s jejím dokončením se po-
čítá v roce 1981. Pro lyžařskou turistiku byly vy-
dány mapy Krkonoš, Beskyd a Jeseníků; největšího
úspěchu dosáhly Krkonoše. Vodákům byly určeny
mapy Vltavy, Lužnice a Ohře; od prvních dvou se
uskutečnilo po třech vydáních.

Od soustředění čs. kartografie byla postupně
vydána řada titulů orientačních plánů více· než
třice'ti měst, a to v rů:zmýdh úpravách (nástěnná,
příI'llČní knižní střed) a j.azykových verzích. Tak
např. plán středu Prahy byl od konce šedesátých
let vydáván v sedmi jazykových verzích, což do-
kumentovalo snahu vydavatele o plné uspokojení

cizineckého ruchu; v obchodní síti však tento ši-
roký sortiment nebyl plně využit. V současné době
probíhají práce na nové, jednotně koncipované
edici orientačních plánů, která v první etapě ob-
sáhne 24 měst významných z hlediska správního,
kulturního, lázeňského a turistického.
V rámci ostatních titulů určených veřejnosti j,e

třeba vyzvednout vydávání faksimilií; z nichž ze-
jména vydání dvou dílů Mapového obrazu českých
z.emí a v posledních letech vydání historických plá-
nů Prahy (Plán Starého a Židovského Města Praž-
ského, Plán Prahy z roku 1816, Mapový obraz Malé
strany a Strahova v XVII. století) a Palackého ma-
py Království českého. U příležitosti významných
stranických a státních výročí a aktuálních politic-
kých událostí ve světě bylo vydáno několik titulů
v rámci politických aktualit. V průběhu uplynu-
lých dvaceti pěti let bylo vydáno též několik ti-
tulů astronomických map (Mapa severní a jižní
hvězdné oblohy - též ve čtyřech jazykových ver-
zích, šestidílná Mapa Měsíce apod.). Návštěvníkům
a obyvatelům Prahy byla určena dvě vydání Praž-
ského informátora (1971, 1976) a v roce 1978 Pra-
ha - městská hromadná doprava.
Tento stručný přehled o kartografických dílech

pro veřejnost, vydávaných v uplynulých dvaceti
pěti letech, nemůže v plném rozsahu postihnout
celou šíři ediční tvorby; ukazuje jen v hlavních ry-
sech, jaký význam pro uspokojování potřeb naší
veřejnosti a pro rozvoj kartografie mělo její sou-
středění. V současné době roční produkce karto-
grafických děl pro veřejnost představuje kolem
24 titulů o celkovém nákladu 1,1 mil. výtisků.

Československá kartografická tvorba se uplatni-
1.ai na zahraniěních trzích, ~de v ~oedici se zahra-
ničními nakladatelstvími se uskutečnila řada titulů
pro školy i veřejnost. Zde je třeba připomenout ze-
jména řadu samostatných cizojazyčných vydání
Kapesního atlasu světa a vývoz některých titulů
do Německé demokratické republiky.
Závěrem je třeba upozornit i na další oblast čin-

nosti, jíž je zpracování a vydávání map (.především
jako příloh k různým publikacím - jízdní řád,
kalendáře apod. nebo samostatných propagačních
titulů, turistických orientačních tabulí apod.), kte-
ré se uskutečňuje na základě požadavků různých
orgánů a organizací.
Do vydavatelského programu pak ještě spadá vy-

dávání středoškolských a vysokoškolských učeb-
nic z oboru geodézie a kartografie a odborné ne-
periodické geodetické a kartografické literatury.
Za samostatnou ediční oblast můžeme považo-

vat tvorbu a vydání tro,jrozměrných kartografic-
kých děl - glóbů ,a plastických map, prostorově
zobrazujících zemský reliéf. V roce 1955 vydává
ÚSGKZemský glóbus v politickém provedení v mě-
řítku 1: 38 500 000 a v roce 1958 Školní fyzicko-
-geografický glóbus ve stejném měřítku; oba byly
převzaty do edičního fondu z SPN. Nově zpraco-
vaný glóbus v politickém provedení v měřítku
1 : 40 000 000 vychází poprvé již v roce 1959 spo-
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lečně S obecně zeměpisným glóbem v měřítku
1 : 70 000 000; oba jsou dosud vydávány pro školy
a veřejnost v aktuálizovaných vydáních a jsou vy-
ráběny klasickou technologií (tisk segmentů na
speciální papír a jejich nalepení na kouli). Výroba
termoplastických hmot otevřela možnosti jejich
využití při vydávání plastických map. Vytištěná
mapa na termoplastické fólii je po zahřátí pod-
tlakově tv,arována modelem reliéfu; postup umož-
ňuje zavedení strojové výroby, a tím i širší využití
map tohoto druhu. Z titulů vydaných touto tech-
nologií to bylo především několik turistických map,
dále učební modely terénních tvarů apod. Od dru-
hé poloviny šedesátých let byla výroba plastických
map soustředěna na Slovensko (dnes Slovenská
kartografia, n. p., Bratislava).

Uvedený přehled ediční činnosti v resortu ČÚGK
za dvacHt pět let nepiíedstavuje její bi'bUografii.
Jeho cílem je dokumentovat rozvoj soustředěné
geodézie a kartografie a plnění jejího poslání při
budování socialismu v ČSSR v uplynulých letech.
Proto byly z jednotlivých edičních oblastí zdů-
razněny především nosné a hlavní tituly a bylo po-
ukázáno na význam jejich vydání v daných histo-
rických podmínkách.

Do redakce došlo: 16. 7. 1979
Lektoroval:

Ing. Pavel Měchura,
Český úřad geodetický a kartografický

V letošním roce vzpomíná svět stého výročí narození
Alberta Einsteina, největšího fyzika naší doby, a v roce
1980 si připomene 25. výročí jeho smrti. Einstein se
narodil 14. března 1879 v německém Ulmu a zemřel
18. dubna 1955 v Princetonu v USA. Mezi těmito daty
je život plný práce hlavně v oblasti teoretické fyziky,
zdaleka nejen na speciální (1905) a obecné (1916)
teorii relativity, léta přednášek na universitách (r.1911
i na tehdejší německé universitě v Praze). Je tam i řada
vystoupení proti fašismu a za sociální spravedlnost,
osudový dopis presidentovi USA F. D. Rooseveltovi
(2. srpna 1939), který podnítil vývoj atomové pumy,
i dopis varující před jejím ukvapeným použitím
(duben 1945), který již Roosevelt nečetl, a mnohé
projevy proti jaderným zbraním - poprvé krátce po
Hirošimě a Nagasaki. A také filosofické názory a pa-
cifistické postoje, s nimiž bychom mohli právem pole-
mizovat, ale kde bychom vždy nalezli v jádru mate-
rialistický pohled na přírodu a upřímnou starost
o budoucnost lidstva.
Ovšem nejdůležitějším, všeobecně známým (i když

ne všeobecně chápaným) Einsteinovým dílem je teorie
relativity - základní fyzikální teorie prostoru, času
a gravitace, jejich vzájemné souvislosti a podmíněnosti.
Vlastnosti prostoru, času a gravitace ovlivňují veškeré
fyzikální dění od elementárních částic po celý vesmír-
a mnozí vědci z celého světa se spolu s Einsteinem a po-
něm podíleli na rozpracování teorie relativity a důsled-
ků z ní plynoucích. G. B. Shaw zhodnotil svým lapi-
dárním způsobem Einsteinův význam, když mu při
setkání v červnu 1921 pravil: "Vás všech je osm lidí,
jen osm: Pythagoras, Ptolemaios,Aristoteles,Koperník,
Galilei, Kepler, Newton, Einstein." Zařazení Alberta
Einsteina mezi největší vědce všech dob odpovidá
zásadní změně pohledu na svět, kterou jeho teorie
přinesla, změně revoluční, zejména zpočátku těžko
přijatelné - takže i Nobelova cena byla Einsteinovi

Ing. Georgij Karský, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický v Praze

udělena r. 1922 "hlavně za objev zákonů fotoelektric-
kého jevu."
Za léta, která uběhla od prvních Einsteinových prací,

se důsledky teorie relativity úspěšně uplatnily a byly
experimentálně ověřeny v atomové fyzice, v astronomii
a všude tam, kde jde o velké rychlosti, kosmické r:oz-
měry, značné hmotnosti nebo přesná měření, souvisejí-
cí s elektromagnetickým vlněním. Je věcí jiných časo-
pisů zhodnotit u příležitosti Einsteinových výročí tyto
úspěchy. Cílem této práce je uvážit, zda zaváděním
nových metod měření a vznikem kosmické geodézie
se již i náš obor nedostává do oblasti, kde je nutný
relativistický přístup k řešené problematice.

Speciální teorie relativity je založena na experimen-
tálně podloženém principu konstantní rychlosti světla,
nezávislé na rychlosti světelného zdroje a na rovnocen-
nosti inerciálních (rovnoměrně se pohybujících nebo
klidných) souřadnicových soustav pro vyjádření pří-
rodních zákonů; příslušné vzorce musí pak být kova-
riantní (neměnící svůj tvar) vzhledem k tzv. Lorent-
zově transformaci souřadnic a času (viz např. [1J),
která na základě uvedeného principu vyjadřuje vztahy
mezi inerciálními soustavami. Podstatné je, že pro-
storové souřadnice a čas se přitom nepovažují za
vzájemně nezávislé a absolutní, ale za ovlivněn~ pohy-
bem souřadnicové soustavy. Z toho lze odvodit řadu
vztahů odpovídajících dějům optickým, atomovým
i jiným, pokud lze zanedbat vliv gravitačního pole
nebo zrychlení soustavy. Newtonův gravitační zákon
však nevyhovuje Lorentzově transformaci, což vedlo
Einsteina k hledání teorie obecnější. Speciální relati-
vita je pak zvláštním případem obecné teorie relativity
(viz např. [2J), která postuluje rovnocennost všech
souřadnicových soustav (tedy i neinerciálních) a obec-
nou rovnost setrvačné a tíhové hmotnosti, z níž plyne
ekvivalence gravitačních a inerciálních sil.
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V obecné teorii relativity jsou prostorové souřadnice
a čas (i rychlost šíření světla) 'závislé na rozložení
a pohybu hmot i uvnitř jedné vztažné soustavy. Geo·
metricky vyjádřeno: látka působí proměnné zakřivení
prostoru a toto zakřivení je zdrojem gravitačních jevů.
Tělesa i světlo se pohybují po geodetických čarách (ča-
rách identicky nulové geodetické křivosti) ve čtyřroz-
měrném světě (prostoročasu).
Přesné řešení pohybových rovnic ve smyslu obecné

teorie relativity je dostatečně složité a v plné obecnosti
dosud neprovedené. Pro rychlosti pohybu a hmotnosti
těles ve sluneční soustavě však lze použít přibližných
řešení, platných pro slabá, sféricky symetrická, sta.
cionární gravitační pole, ze kterých plynou relativis-
tické opravy veličin, počítaných podle klasických
vzorců. To také bude způsob, kterého použijeme v dal.
ším; vyjdeme přitom ze vzorců, které bez dalšího
zdůvodňování převezmeme z citované literatury (po
ověření z jiných pramenů). Budeme hledat nezanedba-
telné "geodetické" efekty v oblasti velkých rychlostí
měřených těles a přesných elektronických měření.
Nejprve si tedy povšimneme pohybu umělých družic
a pak se věnujeme nejvlastnější geodetické problemati-
ce: měření směrů a délek. Přitom budeme vždy před-
pokládat, že přístrojové, atmosférické a jiné nerela-
tivistické jsou do měření již zahrnuty. -'- Pozname-
nejme, že podrobnější výklad podstaty teorie relati-
vity zde není možný; zájemce odkazujeme na literatu-
ru, charakterizovanou v bibliografické poznámce.

Z obecné teorie relativity plyne proti klasické nebeské
mechanice doplňkový efekt stáčení pericentra (změna
argumentu LIm) a uzlu (změna délky LID) eliptické
dráhy; první z nich je v podobě stáčení perihelia planet
Merkur a Venuše jedním z hlavních kritérií správnosti
teorie relativity. Stejný efekt se musí uplatnit při
pohybu umělých družic Země. Napíšeme potřebné
vzorce podle Brumberga [3]:

24nGM w R2 cos i
5c2 n a3( 1_ e2)3/2 '

kde G je gravitační konstanta,
M hmotnost centrálního tělesa,
w jeho úhlová rotační rychlost a R poloměr,
a velká poloosa dráhy,
e její excentricita, i sklon,
n = VGM/a3 je střední pohyb (rad.s-1),

o = 299 792 458 m .S-I rychlost světla.

Stáčení perigea LIma uzlu LID je vyjádřeno v radiánech
za 1 oběh.
Pro Zemi máme GMe = 3,986005.1014 m3• S-2a We =

= 7,29211515.10-5 rad. s-I; dosadíme-li další hodnoty
pro družici na mírně výstředné dráze ve výšce 1000 km
(a = 7367140 m, e = 0,03) dostaneme první člen Llw
rovný 0,00234 "/oběh, tj. 0,0322"/ den nebo 0,96W'/
měsíc; druhý člen, vyvolaný rotací země, ve tvaru
-Llw.secije roven asi O,OOOI"joběh,tj. 0,0014"/den

nebo 0,042"/měsíc. Stáčení uzlu LID je jen asi 3,4.
.10-5" /oběh, tj. 0,0005"/den či 0,014"/měsíc. Efekt
stáčení perigea zde tedy představuje pootočení dráhy
v její rovině až o 36 m/měs., změna polohy uzlu zna-
mená posun dráhy nad rovníkem asi o 0,5 m/měs.
Uvážíme-li geometrii drah a jejich určování, velikost
negravitačních c::fektů,nepřesnosti integrace pohybo-
vých rovnic atd. dospějeme k závěru, že se tyto
relativistické efekty zatím měřitelně neprojeví v dy-
namickém řešení úloh družicové geodézie.

4. Měření směrů. Interferometrie s velmi dlouhou
základnou

Dva základní relativistické efekty mohou ovlivnit mě-
ření směrů: relativistická aberace světla a zakřivení
světelného paprsku v gravitačním poli. Pro relativistic-
kou aberaci lze užít vztahu [3]

€l' -€l = ~sin€l + ~~sin€lcos€l + ..., (3)c 2 02

kde v je rychlost pohybu, €l, €l' jsou úhly mezi směrem
pohybu (apexem) a směrem k objektu,přičemž bez čárky
jsou veličiny vztažené k inerciální soustavě pozoro-
vatele, s čárkou - úhel v inerciální soustavě zpraco-
vání dat (zde sluneční soustava). Vzorec je odvozen
rozvojem z přesného vzorce speciální teorie relativity
a jak dokazuje např. Tonnelat [4], ve sluneční soustavě
není třeba pro aberaci světla užívat přesnějších vzorců
obecné teorie relativity. Druhý člen vzorce (3) určuje
velikost rozdílu mezi relativistickou a klasickou aberací;
lze ho přepsat do tvaru (V/2C)2 sin 2€l. Pro €l = 45°a po-
stupnou rychlost rotace Země na rovníku v = 465,1
m. S-I vychází rozdíl aberací 1,24.10-7", takže relativi-
stický vliv na denní aberaci je jednoznačně zaned-
batelný. Pro střední rychlost pohybu Země ve dráze,
rovnou 29790 m. S-I, vyjde maximální rozdíl relativis-
tické a klasické roční aberace 0,00051", takže změna
relativistického efektu v roční aberaci může během
roku překročit perspektivní přesnost radiointerfero-
metrie s velmi dlouhou základnou [5], která slibuje
přesnost asi 0,001".

~Pro posouzení vlivu zakřivení světelného paprsku
v gravitačním poli (další známé kritérium správnosti
teorie ověřované při zatměních Slunce) užijeme vzorce
obecné teorie relativity [3], který udává úhel ~ mezi
asymptotami prakticky hyperbolické trajektorie světla.
Napíšeme ho ve tvaru

kde M je hmotnost centrálního tělesa a ro minimální
vzdálenost paprsku od jeho středu. Měříme-li směry
v této vzdálenosti r., bude minimální vliv zakřivení
trajektorie světla nulový (při pozorování v radiálním
směru), maximální vliv bude roven polovině ~ (při
pozorování ve směru transversálním). Vyjádřena ve
vteřinách je maximální odchylka ze zakřivení paprsku
rovna

,,2GM 1
'YJ = e -c-2---;:;

1979/243



Geodetický a kartografický obzor
244 ročník 25/67, číslo 9/1979

Dosazení číselných hodnot dá v gravitačním poli
Slunce (GMs = 1,32712438.1020 m3.r2) pro střední
vzdálenost Země (To = 1,49597870.1011 m) 1] =
= 0,00407"; v gravitačním poli Země dostaneme pro
její povrch 1] = 0,00029".
Z uvedených číselných hodnot je patrné, že rela-

tivistická aberace i zakřivení světelných paprsků jsou
hluboko pod dosavadní přesností měření úhlů v po-
zemní i kosmické geodézii. Pouze měření radiointer-
ferometry s velmi dlouhou základnou (VLBI) mohou
být relativistickými efekty ovlivněna. VLBI je metoda
velmi složitá, takže se nebudeme pouštět do jejího
podrobného rozboru v relativistickém pojetí, pouze
naznačíme možnou cestu tohoto rozboru pro jeden
způsob zpracování měření. Uvedeme přitom některé
relativistické vzorce, potřebné i v dalších oddílech.
Ze vzorce (8) cit. práce [5] vyjádříme pro jeden

konec základny interferometru úhel 1fJmezi směry
k objektu a k druhému konci základny:

o
cOS1fJ= Ji (T - Tc),

kde B je délka základny (až 10 000 km),
T rozdíl časů příchodu identického signálu do
obou konců základny podle hodin na těchto kon-
cích,

Tc je rozdíl stavů hodin.

Všechny veličiny pravé strany jsou podle teorie rela-
tivity závislé na pohybu a gravitačním poli. Diferenco-
váním vzorce (6) dostaneme po úpravách

[
do dT - dTc dBJd1fJ=-cotg1fJ -+------o T-Tc B

Pro další odhady přijmeme úhel1fJ= 450• Souřadnicová
rychlost světla (tj. rychlost světla v gravitačním poli,
vyjádřená jako poměr diferenciálních prostorové
vzdálenosti a času - obou prostých vlivu gravitace
a pohybu) je v obecné relativitě rovna [6, 7]

v = 0(1 c- ~ GMi
),

Ti 02

kde Ti je vzdálenost od středu tělesa o hmotnosti Mi;
sčítá se pro všechny nezanedbatelné hmotnosti
(i = e značí Zemi, i = m Měsíc a i = 8 Slunce). Vzo-
rec (8) nám zároveň upřesňuje význam konstanty o -
je to rychlost světla v místě vzdáleném od gravitují-
cích hmot. Máme nyní do = V - o, což dosazeno do
1. členu v závorce (7) dá vliv gravitační změny rych.
losti světla na určovaný úhel1fJ. Pro vzdálenost Země
v gravitačním poli Slunce a pro 1fJ= 45 o je tento vliv
roven 0,00204", pro gravitační pole Země a její povrch
0,00015".
Mezi intervaly vlastního času měřeného hodinami l'

a intervaly souřadnicového času t (tj. času v pohybo-
vých rovnicích pro tělesa a světlo) platí vztah obecné
dilatace času, který lze např. podle Horáka [7] napsat
ve tvaru

V 2Xi V2
dl' = dt 1+~-2 - -2 'o o

kde X je skalární potenciál gravitačního pole. Pro
těleso o hmotnosti M je

a pro rotující těleso (na základě principu ekvivalence)
je na jeho povrchu

1
X= -- W2 R2 cos2 cp, (1Ob)

2

kde cp je šířka uvažovaného bodu. Na základě (1Oa, b)
lze z (9) vyjádřit interval souřadnicového času ve
tvaru

[
GMi ii

2 Jdt = 1+~---2 + -2 2 dl',
Ti o o

kde v je modul vektoru výsledné (složené) rychlosti
hodin a fi jejich vzdálenosti od středů odpovídají-
cích těles.

Pro základnu B = 10 000 km a 1fJ= 45° je při
Tc = O (přesná synchronizace hodin) T = 0,023586 s.
Tento časový rozdíl vlastních časů je relativisticky
ovlivněn jednak převodem do souřadnicového času
podle (l1),jednakrozdílem těchto převodů pro oba konce
základny - obé uvažováno v gravitačním poli Slunce
Ms pro vzdálenost Země. První vliv dá v úhlu 1fJ
změnu o 0,00305", což je třeba uvažovat, druhý pouze
1,4.10-7", hodnotu zanedbatelnou, stejně jako vliv
gravitačního pole a rychlosti rotace Země na interval T.
Vlivem rotace Země v gravitačním poli Slunce se

mění rs ve druhém členu (11) - vzorce pro převod
vlastního (měřeného) času na čas souřadnicový, čímž
dochází k desynchronizaci - změně dTc. Rozdíl
těchto redukcí pro konce rovníkové základny je dán
podle (11) vztahem

dTc = [GM. r ( 1
02 u, A - 0,5B sin (J

- A + O,;B sin (J )d(J]Lh, (12)

kde A je vzdálenost Země od Slunce, úhel (J je měřen
od směru kolmého na směr ke Slunci a.<1l'odpo-
vídá intervalu pootočení od (JI do (J2. Pro čtvr-
tinu dne, odpovídající integraci od (JI = O
do (J2 = n/2 dostaneme maximální desynchro-
nizaci

dTc = 2GMs arc sin(B/2A) .<11',
A 02 V1- (B/A)2 (13)

což po dosazení do (7) a zavedení číselných
hodnot dá změnu úhlu 1fJaž o 0,01246".

Odhadneme ještě vliv změny délky základny; pro
krátký čas trvání měřického procesu T postačí uvažo-
vat jen kontrakci délek podle speciální relativity. Máme
[3]

V V2
l' = 1 1---

c2 '

kde 1 je délka v inerciální soustavě spojené se Zemí
(v níž je základna v klidu),

l' odpovídající délka v soustavě spojené se Slun·
cem; délky jsou orientované ve směru pohybu.

Po úpravě dostaneme maximální relativní změnu délky
základny
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dB V2

B=- 202'

COŽ po dosazení do (7) vede k změně úhlu tp o 0,00102",
jako vždy pro tp = 45°.
Jak je patrno z provedených odhadů, řada relati-

vistických efektů přesahuje perspektivní přesnost
radiointerferometrie s velmi dlouhou základnou a i
když je nelze mechanicky sčítat, je zřejmé, že re-
lativistická interpretace měření VLBI je v perspektivě
nezbytná.

Měření založené na změnách kmitočtu radiového vysí.
lání z družice v důsledku jejího pohybu má značný
význam v moderní družicové geodézii a je velice per-
spektivní [5]. Při jeho relativistickém rozboru vy-
jdeme ze vzorce pro obecný Dopplerův jev, který podle
Bogorodského [8] zapíšeme takto

!!:. = 1- {J, cos (X, V V~- v~ . (16)
VI 1- {J, cos (Xt V, - v,

Zde je '/Ii kmitočet, {Ji = vt!Vi, Vt je rychlost pohybu
v obecně neinerciální souřadnicové soustavě, Vi
rychlost světla vypočtená pro ri podle (8), (Xi úhel
mezi směrem pohybu a tečnou k trajektorii světla;
indexem t označujeme kmitočet, rychlost pohybu
a vzdálenost od středu gravitačního pole vysílače,
indexem r obdobné veličiny pro příjimač. Kmitočty Vi

jsou definovány ve vlastním čase, odpovídajícím
okamžité poloze a rychlosti vysílače a přijímače. Pro
další odvození můžeme přijmout, že Vi «Vi a že
zakřivení světelného paprsku je zanedbatelné, stejně
jako malé změny polohy družice (vysílače) a hodin
(přijímače) v gravitačním poli Slunce a Měsíce během
měření; proto nadále uvažujeme jen gravitační pole
Země a vypouštíme index e u Me' Za těchto předpo.
kladů dosadíme do (16) rychlosti Vi podle (8) a po
rozvinutí v řady a úpravě, při které zanedbáme členy
mající ve jmenovateli rychlost světla ve vyšší mocnině
než 02, dostaneme

V, = '/It .[1 + ~ (VI cos (Xt - V, cos (X,) -

12]- di (Vf v, cos (XI cos (X, - VI cos (XI) •

[
GM ( 1 1 ) 1 2 2 ].1+- --- +-(v,-ve) .
02 r, r, 202

První kulatá závorka obsahuje zápornou derivaci
vzdálenosti od vysílače k přijímači podle času, tj.
Vt cos (Xt - V, cos (X, = -D = --dDjdt, takže vzorec
lze přepsat do tvaru

[
Ď i> Vt cos (XI 1 ( Ď

v, = VI' 1-7 + 02 + VI 1-7 +
+ _Ď_V_Ic_os_(X_t ) [_GM_ (2- _ 2-) + _1_ (v~_ Vr)].

02 02 r, rl 202

Zde první člen pravé strany je klasický dopplerovský
přijímaný kmitočet ji, (se zahrnutím kvadratického
členu rozvoje). První kulatou závorku druhého členu

položíme rovnou jedné (od níž Seliší nejvýše o 3.10-5).
Pak můžeme napsat rozdíl relativistického a klasické-
ho přijímaného kmitočtu ve tvaru

A _ '/II [ ( 1 1)LJ'/I,= '/1,-'/1, = -2 GM --- +
o r, rl

1 2 2]+2(v,-vt> .

Abychom zjistili vliv této změny na dopplerovské
měření, budeme diferencovat základní' vzorec tzn.
"okamžitého" způsobu pozorování (vzorec (11) cit.
práce [5]), tj.

. dD c dD
D = dl' =- V;(['/10 - v,) - ('/lg - '/II)] • dt'

(19)

kde '/lg je referenční kmitočet staničního generátoru.
Při diferencování můžeme zanedbat změnu rychlosti
světla a dostaneme relativistickou opravu pro okamžitý
způsob dopplerovského pozorování:

. •. o
L1D= Drel - Dkla8 = - - L1'/1, =

'/It

1 [ M( 1 1 ) 1 2 2 ]= -- G --- +- (v,-ve) .
c r, rt 2

Z tohoto Vzorce je ihned patrné, že oprava je nezávislá
na užitém kmitočtu a pro měření mezi dvěma družicemi
na blízkých drácách (r, = rb V, = VI) bude velmi malá.
Integrální způsob dopplerovského pozorování je

založen na integraci vztahu (19) mezi časy TI a 1'2'

přes interval několik desítek sekund až dvě minuty
[5]. Výsledkem je měřený rozdíl vzdáleností

Relativistická oprava tohoto rozdílu L1(D2 - Dl) se
tedy obecně odvodí integrací vztahu (20). Pro pozemní
geodetické dopplerovské pozorování jsou r, a V,

konstantní, takže dostaneme

přičemž pro kruhovou dráhu je zřejmě

L1(D2-D1) =L1Ď. (1'2-1'1)' 22a)

Pro družice typu NNSS (výška 1000 km, kmitočet
400 MHz) vyjde za předpokladu kruhové dráhy a pro
interval 1'2 - TI = 120 s podle vzorců (18), (20) a (22a)
L1v,= -0,082 Hz, L1i>= +0,0615 m. S-I a L1(D2 -

- Dl) = +7,379 m, pro družice typu Navstar (výška
19 000 km, kmitočet 1575 MHz) jsou odpovídající
hodnoty rovny +0,684 Hz, -0,1302 m.s-1 a -15,628
m. Velikost relativistických oprav je srovnatelná
s přesností měření [5].
Při zpracování dopplerovských pozorování se však

vždy z pozemních měření určuje a zavádí též oprava
kmitočtu družicového generátoru, tedy kmitočtu '/II'
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Jelikož, jak patrno z (18), pro kruhovou dráhu je re·
lativistická oprava přijímaného kmitočtu LI')!.kon·
stantní, je v tomto případě též plně zahrnuta v určova.
né opravě vysílaného kmitočtu LI')!!.Pro eliptickou drá·
hu pak zbývá jako relativistická oprava jen rozdíl
prvních dvou členů (22) a odpovídajících integrálů
s konstantními r = rp a v = vp, kde nyní vypouštíme
index t a indexem p značíme střední hodnoty pro přelet.
Pro rychlost platí v eliptickém pohybu známý vztah
[9]

V2 = GM(~ - ~),
kde a je velká poloosa dráhy. Podle vyse uvedené
definice bude "zbytková" relativistická oprava s vy.
užitím vztahu (23)

Pro převratnou hodnotu průvodiče lze psát [9]

~ = ~ [1+ (e - e;) cos m + e2 cos 2m +

+ : eS cos 3m + ...J, (25)

kde je střední anomálie m = n('t' - 't'o),střední pohyb
za jednotku času n = VGM/as, e je excentricita dráhy
a 't'o čas průchodu pericentrem. Jelikož pro nejnižší

. v, dr V' t NNSS . 20M. O36navlgacm UZlce ypu Je --ac-= ,
a největší excentricita (pro NNSS 30190) e • 0,04,
můžeme se pro naše úvahy omezit v (25) jen na členy
v první mocninou excentricity. Dosazením (25) do
(24) pak dostaneme po úpravě

Li(D2-Dl) = 2~~e [Icos m d't'-coSmp('t'2-'t'1)].

(26)

A(D D) 2GMe [1 . ')LJ 2 - 1 = --- - sIn m2 - sIn mj -ac n

- cos mp('t'2 - 't'l)] , (27)

což ještě upravíme do konečné podoby

- 2GMe [ ml +m2LI(D2 -Dl) = ----ac- cos--2----

- cos mp] ('t'2 - 't'l)' (28)

Jak je patrné, zbytková relativistická oprava dop.
plerovského měření je nulová při nulové excentricitě
a též pro interval v okolí mp' Je-li střed přeletu okolo
zenitu, pak pro čtvrtý dvouminutový interval pozoro-
vání od kulminace družice NNSS (výška 1000 km, e =
= 0,04) dostaneme při mp v okolí 900 nebo 2700

ILi(D2 - Dli = 0,703 m, s opačnými znaménky před
a po kulminaci, což se v praktickém vyrovnání z větší
části vyloučí. Pro mp v okolí 00 nebo 1800 však vyjde

[Li(D2 - Dl)! = 0,149 m se znaménky stejnými, takže
výsledky mohou být ovlivněny. Proto při zvyšování
přesnosti dopplerovského pozorování pod 1m bude
potřeba uvažovat ve zpracování relativistické opravy,
které se již nebudou moci obecně zahrnovat do určova·
né opravy kmitočtu.

Určování vzdáleností mikrovlnými (radiovými) a svě·
telnými geodetickými dálkoměry, sledování družic
radarovými a transponderovými systémy, měření
vzdáleností k družicím a Měsíci laserovými dálkoměry
se přes technické rozdíly (použité kmitočty, odečítání
fázového rozdílu na modulačním kmitočtu nebo přímé
měření transitního času) vždy zakládá na tzv. radarové
rovnici, kterou zapíšeme v diferenciálním tvaru

1
dD =2 Vdt,

kde D je souřadnicová vzdálenost. Oprávněnost použi·
tí (29) vyplývá z toho, že laboratorní měření rychlosti
světla na krátkých vzdálenostech dává hodnotu c,
která je skutečně rovna rychlosti světla mimo gravi.
tační pole [3 aj.]. Avšak při měření větších vzdáleností,
kdy se světlo šíří v gravitačních polích a cílem je
zjištění prostorových souřadnic, je nutné vycházet
ze souřadnicové rychlosti, definované jako V = dl/dt,
kde l je prostorová vzdálenost a t souřadnicový čas.
Do vztahu (29) dosadíme V z (8) a dt z (11) a do·

staneme

C ( GMi)[ GMi ij2]dD =- 1-~-- 1+~-:.--+- +d't',
2 ri c2 ri c2 2c2_

(30)

kde ft a v jsou vzdálenosti a modul složené rychlosti
dálkoměru ("hodin"), které po dobu měření v blíz.
kosti Země budeme považovat za konstantní. Úpravou
a integrací (30) dostaneme relativistickou vzdálenost

c GMt fj2
D=-Ll't'+ ~ -_-Ll't'+-Ll't'-

2 i=e,. 2rt c 4c
GMe A~ 1 GMm A~ 1 GM. A~ 1~- f -d't'---· r -d't'--f -d't'.
2c o re 2c,; rm 2c o r.

První člen pravé strany je "klasickou" zmerenou
vzdáleností DK = cLl't'/2, interval LI't' je doba šíření
signálu k cíli a zpět, vyjádřená ve vlastním čase, mě·
řeném hodinami dálkoměru. Pro první naznačený inte-
grál v (31) vyjádříme geocentrickou vzdálenost z troj.
úhelníku střed Země - dálkoměr - bod na záměr-
ném paprsku ve tvaru re = V ř2 + D*2 + 2ř D* cos z,
kde z je zenitová vzdálenost cíle a D* proměnná
vzdálenost podél záměrného paprsku, podle které se
pak integruje v mezích od nuly do DK• Pro odhad
velikosti druhého naznačeného integrálu, který se
uplatní jen při laserové lokaci Měsíce, lze přepokládat,
že cíl je uprostřed měsíčního kotouče a použít zjedno.
dušeného vyjádření rm = DK - D* + Rm, kde Rm je
poloměr Měsíce. Pro třetí naznačený integrál a pro
"sluneční" složku druhého členu (31) máme f. =
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Tab. 1
Relativistické opravy měření vzdáleností (v mm pro zenit Z a horizont H)

Družice
Objekt

I I
Měsíc

NNSS Hypotetická Stacionární

Poloha Z I H Z I H Z I H Z I H

1* +0,7 + 2,6 + 7,0 + 10,5 + 24,9 + 29,0 + 262,9 + 267,3
II +5,1 +18,9 +50,9 + 76,8 +182,3 +212,3 + 1925,1 +1957,3
III -0,6 - 2,5 - 4,2 - 7,1 - 8,4 - 11,4 - 18,2 - 21,3
IV - - - - -

I
- - 0,3 - 0,3

V -9,9 -36,6 -98,7 -148,9 -353,4 -411,6 -3736,3 -3798,8

Celkem I -4,7
I

-17,6 I -45,0 - 68,7 -154,6
I
-181,7 -1566,8 I -1595,8

= A - ř. cos 8 a rs = r8 - D*C08 C, kde A je vzdále-
nost Země od Slunce, 8 je geocentrický úhel mezi směry
ke Slunci a stanici, C topocentrický úhel mezi směry
ke Slunci a objektu v místě dálkoměru. Označíme
ještě y - úhel u cíle v trojúhelníku dálkoměr - cíl
- střed Země a r~ - geocentrická vzdálenost cíle.
Po integraci a úpravách dostaneme

GM. ij2
L1D= D - DK = -_- DK + - DK -r. (;2 2(;2

_ GM. ln r~(1+ cos y) _ GMm ln DK + Rm
(;2 ř.(1 + cos z) (;2 Rm

GMs( ře DK)- A(;2 1 +A cos 8 + 2A cos C DK =
= I + II + II + IV + V, (32)

přičemž člen IV se uplatní jen při měření k Měsíci
a je odpovídajícím způsobem vyjádřen. Člen I udává
vliv gravitačního pole Země na měření intervalu L17:
člen II je vliv rychlosti pohybu (tj. součtu vektorů
rychlosti ve dráze a rotace kolem DSY) na měření
intervalu, III je vliv gravitačního pole Země na rych-
lost světla, IV je totéž pro pole Měsíce a V je vliv gra-
vitačního pole Slunce na hodiny (měření intervalu)
i rychlost světla.
Aplikace vzorce (32) na pozemní měření elektronic-

kými dálkoměry ukazuje zanedbatelnost relativistic-
kých oprav. Vzorec dává relativní opravu L1DjDK =
= 4.5.10-9, která je prakticky konstantní a tedy
absorbována v určených rozměrech Země. "Sluneční"
člen V se pro hypotetický dálkoměrový pořad přes
celý zemský kvadrant mění v průběhu roku nejvýše
o 3,3 mm, ostatní se mění nejvýše v setinách mm.
Jinak je tomu při měření vzdáleností družic a Měsíce.

V tab. 1 jsou s přesností na 0,1 mm pro stanici na rov-
níku uvedeny relativistické opravy pro družice typu
NNSS (výška asi 1000 km), hypotetickou (výška 10 000
km), stacionární (výška 35 800 km) a pro Měsíc (střed-
ní vzdálenost od středu Země 384 401 km; GMm =
= 4,902794.1012 m3.s-2,Rm = 1738200 m).
Z tabulky je patrné, že již pro dnešní přesnost laserové
lokace Měsíce je nutné zavádět relativistické opravy;
pro tento případ odvodil r. 1967 Baierlein vzorec pro
výpočet doby šíření signálu k Měsíci a zpět, vyjádřené
ve vlastním čase hodin dálkoměru (ve funkci "klasické"
vzdálenosti Měsíce a dalších parametrů). Náš vzorec
(32) je obměněnou inversí vzorce Baierleinova (uvede-
ného např. v [3]). V současné době se již připravují

družicové a měsíční laserové dálkoměry, které mají
dávat přesnost 2-3 cm [10, lI]. Pro ty již bude nutné
uvažovat relativistické opravy prakticky ve všech
případech.

Provedený rozbor ukazuje, že v brzké době bude nutné
pro perspektivní metody kosmické geodézie, jako je
dopplerovské pozorování, užití laserových dálkoměrů
a radiointerferometrii s velmi dlouhou základnou,
zavádět relativistické opravy do měřených hodnot; pro
laserovou lokaci Měsíce je to žádoucí již dnes. Je
k tomu-potřebná podrobnější analysa procesu měření
a odvození pracovních vzorců. Až později bude nutné
zavádět opravy i do pohybu družic. Měřitelné rela-
tivistické efekty v pozemních geodetických měřeních
však ještě pro dlouhou dobu nepřicházejí v úvahu.

Bibliografická poznámka
V českém jazyku je poměrně málo literatury, která by
bez použití obtížného matematického aparátu, ale dosti
podrobně a přesně seznamovala s podstatou teorie
relativity. Teoreticky důkladné vysokoškolské učebnice
Votrubova [1] a Kuchařova [2] vyžadují soustavné
studium, pojednání Horákovo [7] je jen o málo snažší.
Mezi těmito knihami a dále uvedenou populární litera-
turou je velká mezera v podrobnosti výkladu. Kvalita-
tivní a historický pohled na problematiku jo v knize
Einsteinově a Infeldově [12], některé základní vzorce
jsou v další Einsteinově knížce [13], názorný kvalita-
tivní výklad má Parnov [14] a Grygar [15] vysvětluje
astronl:lmické důsledky teorie relativity. Velmi dobré,
ale dnes již obtížně dostupné jsou staré knížky Záviško-
va [16] a zvláště Nachtikalova [17]. Poměrně hojná je
literatura z SSSR, kde často vycházejí knihy o relativitě
na nejrůznější úrovni.
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Geostacionární družice v dynamické
družicové geodézii

528.2:629.783

Začněme definicí [23]:

Geosynchronní družice je taková družice Země
jejíž oběžná doba se rovná periodě rotace Země kole~
své osy (většina geosynchronních družic má sklon
dráhy k rovníku menší než 20° a obíhají ve směru
zemské rotace). Geostacionární družice je družice
Země na kruhové dráze, ležící v rovině zemského
rovníku, obíhající ve směru zemské rotace stejnou
rychlostí jakou rotuje Země; je tedy geostacionární
družice zvláštním (nebo idealizovaným) případem
geosynchronní.
Perioda rotace Země je P = (86 164,09892 +

+ 0,0015 T) sekund, kde T je počet století uplynulých
od 1900.0 (rotace se zpomaluje vlivem slapového
tření). Z třetího Keplerova zákona plyne, že družice
s touto periodou musí být ve výšce D • 35781 km nad
zemským rovníkem.
Možnost realizace geostacionárních umělých družic

Země (UDZ) byla předpovězena a jejich užitečnost pro
astronomická, meteorologická a další pozorování a pro
telekomunikační účely byla zkoumána ještě před vy-
puštěním vůbec první UDZ. Již Dr. A. C. Clarke
(někdejší předseda Britské meziplanetární společnosti,
dnes známý autor sci-fi) v r. 1951píše [12], že by takové
družice "umožnily spolehlivé radiové spojení mezi
všemi místy na Zemi, bez ohledu na ionosférické pod-
mínky, magnetické bouře a všechny další výkyvy,
které ztěžují radiové spojení na velké vzdálenosti".
První úspěšnou geostacionární družicí byl SYNCOM 3,
vypuštěný v r. 1964. Po Ranním Ptáčeti (Early Bird =
INTELSAT 1) z r. 1965 následovala celá řada teleko-

Ing. Jaroslav Klokočník, CSc.,
RNDr. Petr Lála, CSc.,

RNDr. Zdislav Šíma, CSc.,
Astronomický ústav ČSAV v Praze,

Ing. Jan Kostelecký,
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický v Praze

munikačních družic a dnes je vytvořeno několik
družicových komunikačních systémů (ATS-6, CTS,
SYMFONIE, INTELSAT, STACIONAR, TELESAT).
Zájemci mohou nalézt řadu technických údajů, např.
v [18].
Od počátku existence UDZ bylo jasné, že se geodézii

dostal do rukou mocný prostředek ke studiu gravitač-
ního pole a tvaru Země (později Měsíce a některých
planet). Z pozorování družic, na základě rozboru jejich
drah, lze určovat Stokesovy konstanty v rozvoji gra-
vitačního potenciálu v řadu sférických funkcí (harmo-
nické koeficienty) a geocentrické souřadnice pozorova-
cích stanic. Brzo po vypuštění geosynchronních družic
bylo rozborem jejich drah zpřesněno první určení
zploštění rovníku (tab. 1) jako dalšího parametru
tvaru Země (analogie zploštění pólového, které již
bylo známo ze sekulárních poruch uzlu a perigea
vůbec prvních družic, pohybujících se na nízkých dra-
hách).
V tomto článku se zaměříme na popis pohybu geo-

synchronní družice, na postup a dosažené výsledky
v určení tesserálních harmonických koeficientů geo-
potenciálu a budeme diskutovat možnost určení změn
polohy hmotného středu Země z přesných pozorování
geosynchronních družic. Základní pojmy nebudou
opakovány; čtenáře odkazujeme např. na učebnice
[10] a [14] nebo na populární přehled v GaKO [15].

2. Dráha geosynchronní družice a její poruchy

2.1 Základní model pohybu

Gravita?ní potenciál v místě, ve kterém je UDZ, lze
napsat Jako rozvoj v řadu sférických funkcí, např.
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Tab. 1: Harmonické koeficienty nízkých stupliů a řádů určené různými autory z poruch drah geosynchronních
družic a ve svou moderních modelech Země (Všechny koeficienty plně normované a v měřítkuIO-S).

Izsak GRIl\! 2
I GSFC

(1961) Allan Osorio Allan a Piggott Wagner Wagner Merson Balmino GEl\! 10
nepoužity (1964) (1966) (1967) (1958) (1970) (1972) a kol. Lereh

stae. [3] [22] [5] [28] [29] [19] (1976) a kol.
UDZ (1978)

C•• 3.4 2.0 2.45 ± 0.08 2.15 ± 0.05 2.40 ± 0.03 2.432 2.428 2.488 2.432
S •• -7.6 -2.4 -1.63 ± 0.08 -1.72 ± 0.06 -1.43 ± 0.03 -1.407 -1.398 -1.364 -1.397
C31 - - - - -0.42 1.878 1.962 1.962 2.031
S31 - - - - -1.58 0.247 0.249 0.185 0.252
C3• - - - - 0.69 ± 0.20 - - 0.864 0.893
Sa. - - - - -0.53 ± 0.20 - - -0.545 -0.624
C33 - - 0.78 ± 0.03 0.5 0.16 0.703 0.699 0.712 0.711
S33 - - 1.37 ± 0.04 O 1.10 1.470 1.451 1.557 1.417
Cu - - - - - 0.335 0.335 0.297 0.352
S •• - - - - - 0.671 0.671 0.665 0.667
Cu - - - 5.6 0.02 -0.137 -0.104 -0.100 -0.194
S •• - I - - O 0.70 0.374 0.335 0.386 0.305
066 -

I
- - - - - 0.1l2 0.192 0.159

S66 - - - - - - -0.081 -0.598 -0.658

Použité družice: Syncom 2 [3], [22], [5], [28], [29]; Syncom 3 [5], [28], [29]; Early Bird [28], [29]; ATS 1 (aktivní),
ATS3, 5, IntelsatIl-F-3, 1I-F·4 [29]; Skynet 1 (aktivní) [19];

v= GM{1 + i ~JIm (!!..)/.Plm(coS8).
r 1=2 m=O r

. cos m(A - Alm)} , (1)

kde GM je soucm univerzální gravitační konstanty
a hmotnosti Země nazývaný geocentrická gravi.
tační konstanta,
R je délkový faktor (rovníkový poloměr Země),
Plm jsou Legendreovy polynomy a funkce v obvyk.
lé definici, a konečně J/O' JIm jsou zonální a tes-
serální (a pro l = m sektorové) harmonické koe-
ficienty, resp. jejich amplitudy a Aha jejich fáze
(interpretovatelné jako zeměpisné délky).

Vztahy mezi těmito konstantami a běžným polárním
zápisem Olm' Slm, tak, jak byl použit např. v [15], jsou

.od
J!m = (O:" + S:")1/2 mA!m = arctg(Slm/O!m);

V souřadném systému pevně spojeném se Zemí (r,
8, A - geocentrický průvodič, doplněk geocentrické
šířky a zeměpisná délka), který rotuje rovnoměrnou
úhlovou rychlostí no, lze vyjádřit složky vtištěné síly Fr,
Fe, FJ.,způsobené gravitačním polem daným poten-
ciálem (1), takto (2):

Fr = av/ar; F@ = (l/r).av/a8;

FJ. = 1 oV
rsin8 aA

~~ ~ m Jim (!!_)I Plm( cos 8). sin m(A - Alm) .
r SIn ~ I.m r

(2)

Explicitně jsme vyjádřili pouze "tangenciální" složku
síly, neboť jen tu budeme dále potřebovat. Připomeň-
me nyní znění třetího Keplerova zákona (nerušený
pohyb):

kde n je střední denní pohyb UDZ (pro geosynchron.
ní družice n - no),

a je hlavní poloosa dráhové elipsy;

definujme rozdíl

Potom lze odvodit
.. -3n 3
l=n=--á=--FJ.,2a a

a po dosazení z (2) lze dostat výslednou rovnici pro
zrychlení v délce A:

.. (R)IA = 3n2 ~ m Jim ....:...Plm(O) sin m(A - A!m) (3)
I,m a

pro r = a, 8 = 1/',/2, n2a3 = GM.

Rovnice (3), převzatá z [2], ukazuje zrychlení v ze-
měpisné délce subsatelitního bodu jako funkci souboru
tesserálních harmonických J lm, Alm' Ponecháme·li
v (3) pouze zploštění rovníku, dostaneme

kde jsme označili

k2 = 36n2 J22( :r
Rovnice (4) je rovnice matematického kyvadla

a platí za uvedeného předpokladu, že všechny ostatní
tesserální členy v (1) vyjma 022' S22 jsou nulové. Je
takový předpoklad oprávněný, neboli je vliv J22, A:2
ze všech tesserálních dominantní? Odpověď zní ano,
neboť vliv vyšších tesserálních na 1klesá velmi rychle
se vzrůstající mocninou l, jak vidíme z rovnice (3);
(R/a)! • (1/6)!. Můžeme tedy uvedený předpoklad
považovat za oprávněný v prvním přiblížení s tím, že
i vliv vyšších tesserálních koeficientů je v 1rozpozna·
telný a můžeme si přiblížit geometricky základní model
pohybu stacionární družice tímto příkladem:
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Družice uvedená na stacionární dráhu nad obecnou
zeměpisnou délku A nad ní nezůstane, ale bude se díky
zploštění rovníku posouvat. Jedině ve směrech obou
poloos rovníkové elipsy nebude působit žádná tangen-
ciální síla podle rov. (5). Přitom ve směrech vedlejší
poloosy budou stabilní rovnovážné polohy a ve smě·
rech hlavní poloosy rovníkové elipsy budou polohy
nestabilní. Družice nad obecnou;' bude vykonávat
buď povlovný kmitavý pohyb kolem stabilní rovno-
vážné polohy (li brace), anebo překmitne nestabilní
polohu a začne probíhat všemi zeměpisnými délkami
(cirkulace).
Zda nastane librace či cirkulace, lze rozhodnout

podle velikosti k v (4). První integrál (4) je

1 .
2;'2 + 2k2 sin2(;'j2) = 2k~,

kde ko určíme z počátečních podmínek pro A a i Je-li
ko < k, pak nastane librace; je-li ko > k, cirkulace.

Bylo zjištěno (viz dále) že vedlejší poloosa rovníkové
elipsy pro Zemi míří na 105 °Wa 75 oE od Greenwiche.
Nestabilní polohy jsou nad 15 °Wa 165 oE.
V obecném případě bude platit rovnice (3) namísto

(4) a polohy skutečných libračních bodů budou o ně·
kolik stupňů posunuty. Pohyb družice bude poněkud
komplikovanější; může se stát, že libracepřejde vcir-
kulaci.
Studium pohybu geosynchronních družic lákalo již

skoro před dvaceti lety řadu odborníků. Vliv zploštění
rovníku na dráhu studovali např. Blitzer [6], [9],
Morando [20], Sehnal [25], Perkins [24] a další.
Obecnější pojetí pro geosynchronní družice s uváže.
ním vyšších tesserálních lzEl' nalézt např. v [2], [8]
a [21]; nedávno se objevilo několik nových elegantních
řešení - např. [13] a [27]. Polohou libračních bodů
se zabývali např. Blitzer [7], Žuravlev [31] a Šidli.
chovský [26].

2.2.1 Zemské gravitační pole

Poruchy dráhy vyvolané nesféričností a nehomogen-
ností Země lze rozdělit na poruchy od zonálních a od
tesserálních členů v (1).
Pólové zploštění Země, úměrné J2 = 02.0' vyvolává

zvětšení poloměru geostacionární dráhy; hodnota D
z odst. 1 musí být nahrazena hodnotou D(J2) =
= 35 786.6 km.

Liché zonální ovlivňují vzdálenost perigea dráhy,
J3 dominuje (1):

L1r1' = ~ J3 (:r. R sin 1.cos(w - nj2) , (6)

L1r1' nezávisí na a,
1, w jsou sklon dráhy k rovníku a vzdálenost perigea
od výstupného uzlu,

c = R{J2 - (;;JT'2;
je-li družice přesně geostacionární, pak 1 = O a efekt
(6) vymizí.

Z tesserálních členů v (1) dominují, jak již víme,
0(S)22' Družice se posouvá v délce, a to až 0.4 o jden [23].
Když se pohyb děje západním směrem, může se
družice dostat až 34.3 km nad teoreticky přesnou geo-
stacionární dráhu, při pohybu na východ se může
dostat až 34.4 km pod ní.
Tak jako jsme dostali rovnici (3) pro zrychlení

v délce, můžeme odvodit rovnice pro časové změny
všech eliptických dráhových elementů É (jednotlivě
Ú, ě, 1, tJ, OJ, M). Přitom lze vyjít z rovnice (1) a z La-
grangeových planetárních rovnic (LPR) se všemi
tesserálními členy a vybrat jen ty, které budou mít na
geosynchronní dráhu nějaký vliv. Postup je zcela ana-
logický přepisu LPR pro dráhové rezonance subgeo.
synchronních UDZ. Pak lze získat tento výsledek [16]:

É = n (~) fE ~ {(M"+ sO)') sin(y@-qw) +
a J )'=1

+ (ClO)' -:.sS,,) cos(y@- qw)} + O(e2); (7)

kde ~ = O pro E = 1, n, a;
~= 1 pro E = n, w, e; qw = O pro E -=I- e

a s= l-Cl;

funkce fE jsou např. pro sklon a excentricitu:

t

M = Mo + f nruěený dt
o

je střední anomálie jako funkce střední anomálie
v epoše Mo a rušeného denního pohybu;
konečně O"' S)' jsou lineární kombinace harmonických
koeficientů, např.

a.n.J02= 2022(Rja)1 F220 - 2042(Rja)3 F421± '"
(8)

a.n·JS3 = 3S33(Rja)2 F330 - 3S53(Rla)4 1'631 ±
kde 'ff jsou funkce sklonu podle [2].

2.2.2 Lunisolární a negravitační poruchy

Gravitační poruchy způsobené Sluncem a Měsícem
mají v případě geosynchronní dráhy větší vliv než na
nízké dráhy blízkých UDZ (což je zřejmé z následu-
jícího vzorce), a proto je třeba se o nich zmínit.
Při určení lunisolárního vlivu se vychází z výrazů,

figurujících v problému tří těles; tato tři tělesa nejsou
však rovnocenná vzhledem k tomu, že družici lze
pokládat za bod o zanedbatelné hmotnosti, pohybující
se v malé vzdálenosti od jednoho z hmotných těles.
Proporuchovýpotenciállze pak psát (převzato z [17]).

, , 00 I (_IY-m ( aZ ) I _ Z
U = GM &l ~ ~ 2l + 1 ~ ~ Fzmp(l) ,~.

Z~2 m=O a 1'=0 p =0

.Fzmp,(l') .~ H/p'q,(e) ~ G/pq(e') .exp (i'!jJ), (9)
q q'

kde GM' je součin gravitační konstanty a hmotnosti
rušícího tělesa (obdoba GM v rov. 1),
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ji je již dříve zmíněná funkce sklonu [2],
a, e, I, a', e', l' jsou obvyklé Keplerovy eliptické ele-
menty,
H a G jsou funkcemi excentricity dráhy,

1jJ= f(w', w, Q', Q, M', M),

pncemž čárka znamená, že jde o elementy rušícího
tělesa (Slunce, Měsíc) a nečárkované hodnoty náleží
UDZ. Po dosazení do LPR dostáváme např. pro změnu
velké poloosy

~~ =Bi~~ Q(a, e, I, a', e', I') (l- 2p + q) exp(i1jJ),
dt na

(10)

kde Q( ) je jistá funkce v závorce uvedených elementů.
Podobné výrazy lze získat i pro ostatní elementy.

Lunisolární poruchy mají největší vliv na orientaci
dráhy v prostoru (I, Q); vliv na tvar dráhy družice
(a, e) je podstatně menší. V případě, že je družice
navedena na dráhu se skoro nulovým sklonem a je již
pasivní (viz 2.2.3), může se sklon periodicky měnit až
do hodnoty 14.6o. Výška perigea kolísá v rozmezí 30km
s nejrůznějšími periodami.
Z negravitačních poruch dráhy UDZ se obvykle

uvažuje odpor atmosféry a tlak slunečního záření. Zde
má význam pouze druhý efekt, jelikož odpor atmosfé-
ry ve výškách kolem 36 000 km nad Zemí lze považo-
vat za nulový.
Jestliže se družice pohybuje v homogenním poli

slunečního záření, pak amplituda poruchového zrychle-
ní může být vyjádřena takto [17]:

kde K je parametr refiektivity (roven jedné pro ideál-
ně odrážející kouli),
A je plocha kolmá ke směru slunečního záření,
m je celková hmotnost družice,
a konstanta qo = 4.65 X 10-6 Nm-2 je tlak záření na
jednotkovou plochu ve vzdálenosti jedné astronomické
jednotky od Slunce.

Pro určení poruch je v tomto případě výhodné za-
vést do LPR složky rušivého zrychlení ve směru prů-
vodiče, kolmo na rovinu dráhy a ve třetím směru, do-
plňujícím systém na pravotočivý (zhruba se směru
vektoru rychlosti). Aby bylo možné tyto složky vyjád-
řit, zavádějí se výrazy

6

AI = ~ !Xi cos Yi
1

6
A2 = ~ !Xi sin Yi

1

kde !Xi jsou trigonometrické funkce sklonu dráhy dru-
žice a sklonu ekliptiky k zemskému rovníku,
Yi jsou lineární kombinace elementů družice w, Q
a ekliptikální délky Slunce. Zavedeme-li bezrozměr-
nou hodnotu

a2
F= f GM'

dosadíme do pohybových rovnic a derivujeme podle
excentrické anomálie E (závisí na střední anomálii M
a excentricitě dráhy e), dostaneme - např. pro a

:; = 2aF[1 - e2)l/2 A2 cos E - AI sin E] (14)

a obdobně pro další elementy.

Integrace takových rovnic analyticky je kompli-
kována tím, že družice není neustále vystavena tlaku
záření, dostává se do stínu Země. Ovšem v případě
geosynchronní družice dochází ke vstupu do stínu
pouze dvakrát do roka kolem jarní a podzimní rovno-
dennosti.
Přijmeme-li pro příčné zatížení spíše vyšší hodnotu

- 0.01 m2/kg (A/m z rov. 11), zjistíme, že výška pe-
rigea se vlivem tlaku slunečního záření může změnit
nejvýše o 5 km s periodou blízko jednomu roku.
Změny ostatních dráhových elementů jsou rovněž
velmi malé. Lze ukázat, že jak u lunisolárních, tak
u jmenovaných negravitačních poruch dráhy mají
rozhodující vliv dlouhoperiodické poruchy (delší než
jeden den); amplitudy krátkoperiodických poruch
jsou podstatně menší a není proto třeba se jimi
zabývat.

Samovolné přemisťování družice vzhledem k zemskému
povrchu, způsobené převážně zploštěním rovníku, je
z hlediska telekomunikačního a meteorologického
použití nežádoucí. Proto se geosynchronní družice
vybavují korekčními motorky, které občas polohu
družice upraví. Jimi působíme proti "přirozeným"
poruchovým silám a můžeme družici různě přemisťo-
vat nebo naopak udržovat nad daným místem. Přes-
nost manévrování v délce je až ±0.1° [23].
Je zřejmé, že takovéto aktivní stacionární družice

nejsou pro dynamickou geodézii tak přitažlivé jako
pasivní, bez motorků, pokud nejsou přesně známy
intervaly, kdy byly prováděny dráhové korekce či
přesuny (a pokud není zajištěno, že při samovolném
přemisťování pouze vlivem "přírodních" sil nedochází
k interakci se zrychleními udílenými družici nahodilým
unikáním plynů z pohybových a orientačních systé-
mů). Ze sta synchronních UDZ je dnes valná většina
aktivních. Mezi starší, dnes již pasivní, patří Syncom 2,
a 3, Early Bird a Intelsaty II.
Prostor pro geostacionární dráhy (úzký rovníkový

pás ve vzdálenosti D(J2) od rovníku) není nevyčerpa-
telný a do budoucna se musí brát v úvahu vzájemná
interakce komunikačních systémů družic a při stavbě
velkoprostorových struktur i možnost srážek. Proto
se některé družice, které již splnily svou aktivní roli,
odsouvají pomocí zbytku paliva korekčních motorků
nad stacionární dráhu, aby zbytečně nezaplňovaly
prostor pro nová zařízení. To se již stalo s Intelsatem
III-F-2, III-F-4 a III-F-6 [23]. Vzniká otázka stabi-
lity takových nových drah.
Podrobnější rozbor této otázky, provedený v [16]

a v [17], ukázal, že ani gravitační, ani negravitačn
poruchy dráhy nejsou tak velké, aby dráhu vyšší
o 500 km než je dráha stacionární snížily natolik, že
by protínala geostacionární dráhu.
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3. Určení harmonických koeficientů nízkých stupňů
a řádů z poruch drah geosynchronnfch družic

Většina číselných určení JIm' Alm (resp. Glm, 31m) pro
nízká l, m se zakládá na rovnici (3) resp. (4) - [3],
[5], [19], [22], [28]. Z pozorování (radarových, dop-
plerovských, interferometrických) se zjistí 1a vyrov-
náním MNČ se hledají Glm, $Im' R, a, n se pokládají
za známé a Plm je "matematický aparát" vždy k dis-
posici. Jinak je též možné postupovat podle rovnic
analogických rovnici (7), tj. na základě LPR postupem
diferenciálních oprav dráhy spolu s výpočtem harmo-
nických koeficientů [29].

V tab. 1. jsou shrnuty výsledky z citovaných re-
zonančních řešení a přidány výsledky ze dvou moder-
ních souhrnných řešení geopotenciálu - modelů
Země GRIM 2 a GEM 10.

Dnes jsou harmonické koeficienty do řádu a stupně
l = m = 10 v modelech Země spolehlivé. Přesnost
harmonických koeficientů nízkých stupňů a řádů se
odhaduje nejméně na 3.10-8 (normované), e,(Sh2 jsou
určeny lépe než na 2. 10-8, tj. asi s I %ní přesností [30].

V odstavci 2.1 byl rozebrán pohyb geostacionární
družice v případě, že v řadě (I) uvažujeme jen člen
J22 (rovnice 4). I když jeho vliv je dominantní, ostatní
harmonické koeficienty se také uplatní (jak je zřejmé
z rov. 3). Proto librační body nebudou úplně přesně
v místech určených J2a (jak bylo uvedeno v odst. 2.1)
a ani nebudou od sebe vzdáleny 90°. Tíhový potenciál
vzniklý sečtením gravitačního potenciálu (I) a po-
tenciálu odstředivého

1
Q = - n~ r2

2

(no - úhlová rychlost rotace Země, r - geocentrický
průvodič družice) nebude symetrický kolem libračního
bodu, a proto ani družice nebude kolem tohoto bodu
kývat symetricky. Potenciálová jáma je tedy obecně
nesymetrická. Tvar ekvipotenciální křivky gravitač-
ního potenciálu (I) se ve vzdálenosti geostacionární
družice zhruba podobá elipse, jejíž zploštění je I:
:4071 200. Protože poloosa dráhy je a = D + R •
• 42200 km, představuje rozdíl poloos asi 10 m. Od
této elipsy se ekvipotenciála (I) pro r = a liší maxi-
málně o 0,83 m. Tento rozdíl způsobí nesymetrii po-
tenciálové jámy a družice pak (rozumí se, že v délce A.)
kývá tak, že střed kyvu nesplývá s libračním bodem
[26]. Celá doba kyvu trvá minimálně dva roky; se
zvětšujícím se rozkyvem perioda roste.

Protože vliv vyšších harmonických členů v (I)
klesá s rostoucí vzdáleností rychleji než vliv nižších
členů, hrají geosynchronní družice výraznou roli při
určování nízkych harmonických členů (viz odst. 3).
Naskýtá se zde přirozeně otázka, zda by bylo možno
určit i takzvané zakázané členy JI•O' JI•1 a J2,l (též
Au a A2•I)· Členy Jl.O a Jl.I představují polohu těžiště
Země vůči naší soustavě souřadné (která nikdy není
dokonale centrická). Člen J2,l vyplývá z netotožnosti
okamžité rotační osy Země s osou jejího největšího
momentu setrvačnosti a má tedy těsný vztah k její
nutaci a tedy k pohybu zemského pólu.

Abychom vyřešili tuto otázku, je vhodné vyjít od
obecné transformace mezi souřadnými soustavami [II].
Předpokládejme zde pro jednoduchost jen dvě sou-
stavy. První je "kvazicentrická" - O'(x', y', ť) -
a druhá je ideální "centrická" - O(x, y, z) - splývající
s osami elipsoidu setrvačnosti a mající počátek v těžiš.
ti. Obecná transformace pak vypadá takto:

; a ;, jsou polohové vektory vyjádřené ve složkách
jejich systémů, r~je polohový vektor počátku O'
kvazicentrické soustavy v ideálním systému. Je vý-
hodné zavést trojici úhlů, z níž každý představuje
otočení kolem jedné osy kvazicentrické soustavy:

cos 't' O -Sln't' I O

'~nEI't'= O I O e= O COS8

sin 't' O cos 't' O-sin 8 cos 8!

cos X sin X O'

X= -sin X cos X O
O O I

V našem případě, kdy osy jsou si blízké, se matice
zjednodušují a výsledné natočení 't' 8 X pak dokonce
nezávisí na pořadí složení úhlů:

I

ux = -X
X -'t'

I 8

't' -8 X

(Jsou tedy pro malá natočení soustav tyto úhly vý-
hodnější než Eulerovy, které i v tomto případě by
mohly být velké.)

Po transformaci dostaneme v tíhovém potenciálu
Země členy, které závisí na zakázaných harmonických
konstantách. Ukazuje se však, že právě pro stacionární
družice - tj. pro družice, kde platí n~r3 = GM,
vypadnou členy s Jl.O a Ju. Nelze tedy ze stacionár-
ních družic zjistit chybu v určení počátku souřadnic.
(Tento překvapivý výsledek lze nezávisle odvodit též
tak, že vyjdeme z Lagrangeových planetárních rovnic.)

Z transformace plynou i členy J 2.1> A2•I• Ty jsou
nenulové pro těleso, kde rotační osa nesplývá s osou
elipsoidu setrvačnosti. Avšak členy, kde l- m =
= liché, nemají vliv na družici, která je nad rovníkem;
tedy ani'tyto členy nelze určit ze stacionárních družic.

Zakázaný člen J '1..1 by se však mohl určovat z dru-
žic typu Molnija, t.j. z družic s dvanáctihodinovou
periodou a velkým sklonem dráhy k zemskému rovníku

Z hlediska geofyzikálního můžeme předpokládat, že
vyšší harmonické konstanty mají svůj původ uvnitř
tělesa v oblastech bližších povrchu, kdežto nižší
členy jsou spíše způsobeny tělesem jako celkem. Pro-
tože z geosynchronních družic lze přesně určovat členy
nízkých stupňů a řádů, bylo by jistě zajímavé využít
této možnosti a pokusit se zjistit zda a jak jsou pro-
měnné v čase. To by mohlo přinést nový pohled na
vnitřní stavbu a vývoj Země.
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Fotogrametrické metody u ČSD

V říjnu 1977 se na III. konferenci železniční geo-
dézie a kartografie v Praze setkali odborníci ze
všech drah i z jiných resortů a krajů celé ČSSR
se zahraničními delegáty socialistických států, aby
si vzájemně poskytli informace o stavu a dalším
rozvoji geodetických prací v oboru železniční do-
pravy. "Koncepce geodézie a kartografie v do-
pravě na 6. pětiletku a hlavní směry na další ob-

Ing. Vlastimil Vyhnánek,
Správa Východnej dráhy v Bratislave

dobí" [1] uvádí čtyři vývojové úkoly, jimž byla
v této pětiletce věnována zvýšená pozornost a tři
z nich jsou s tématikou fotogrammetrickou. Kon-
cepce prosazuje uplatňování fotogrammetrických
metod také v silničním hospodářství, ve vodní i le-
tecké dopravě.

Zvláště však v rozsáhlé činnosti samotných že-
lezničních geodetů zaujímá fotogrammetrie vý-
znamné místo, a to nejen jako uznávaná hlavní
mapovací metoda při tvorbě Jednotné železniční
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mapy (JŽM), ale také jako nevyčerpatelný zdroj,
poskytující možnosti širokého využití různých apli-
kací fotogrammetrických metod při řešení různo-
rodých provozních potřeb drah.

V tvorbě mapového díla má fotogrammetrie
u Československých státních drah (ČSDJ již dlou-
holetou tradici. V předválečném údobí pomohla
pozemní stereofotogrammetrie při zpracovávání
projekčních podkladů dvoukolejné dráhy Světlá n.
Sázavou-Čerčany a Pečky-Bečváry, v měřítku
1 : 1000. V údobí 2. světové války byly na Sloven-
sku zpracovány metodou letecké stereofotogram-
metrie podklady nových tratí v měřítku 1: 2000
(Rožňava-Turna nad Bodvou, Košice-Margecany,
Lučenec-Modrý Kameň, Dedinky-Mlynky aj.J.
Z podkladů vyhotovených leteckou stereofotogram-
metrií v měřítku 1: 2000 byla v prvních pováleč-
ných letech v českých zemích projektována trasa
dráhy Havlíčkův Brod-Plzeň.

V roce 1952 vznikla u ČSD v rámci nové organi-
zace speciální geodetická složka. Stala se výkon-
nou jednotkou služby traťového hospodářství s ná-
zvem Měřicko-dokumentační kancelář, později zná-
má jako geodetická kancelář a nyní jako středisko
železniční geodézie (SŽGJ. V této jednotce jsou
soustředěny odborné geodetické síly, metodicky
řízené hlavním geodetem dráhy a centrálně řízené
z federálního ministerstva dopravy (FMDJ.

V roce 1953 byl již vydán první vzorový list Jed-
notného železničního plánu (JŽP), jenž s malými
změnami má svou platnost celé čtvrtstoletí. Vyda-
ná metodika k tomuto vzorovému listu se vyzna-
čuje progresívními geodetickými kritérii a není
Jivu, že vyvolala hledání jim odpovídajících pro-
duktivních pracovních technologií. V roce 1956 byl
ve spolupráci s MNO snímkován pokusný traťový
úsek pro fotogrammetrické vyhodnocování JŽP
v měřítku 1: 1000. Úspěšné výsledky vyhodnocení
mapy tak velkého měřítka byly v té době srovna-
telné jen s několika nejvyspělejšími zeměmi světa.
Zkušenosti z měřických a technologických rozborů
byly podkladem při zpracování "Směrnice o využi-
tí fotogrammetrie u ČSD" [2] vydané v roce 1959.
Téhož roku kreslicí hrot stqreoplanigrafu zazna-
menal první zákres vyhodnocení náplně JŽP na
vlastním fotogrammetrickém pracovišti ČSD.
Téměř 20 let je z fotogrammetrického oddílu ny-

nějšího SŽG Střední dráhy ročně expedováno prů-
měrně BO km vyhodnocených traťových a stanič-
ních úseků z jednoho vyhodnocovacího stroje. Oce-
něním záslužné činnosti fotogrammetrů u ČSD byla
plná podpora při modernizaci oddílu novou přístro-
.jovou technikou jak ze strany podniku, tak i sa-
motného FMD. V roce 1975 získal oddíl k rozvoji
modernějších mapovacích metod nový autograf
Wild A-10 a v letošním roce bude dán do provozu
nový fotogrammetricky vůz se soupravou FST-2
na měření příčných tunelových profilů.

Fotogrammetrické metody v mapování se u ČSD
postupně vyvíjely s praktickým poznáváním a

uplatňováním JŽM (dříve JžP J v provozní, projekč-
ní a dokumentační činnosti železničních i mimo-
železničních složek. Fotogrammetři si při tvorbě
mapového díla uvědomovali určitou rozpornost kla-
dených základních požadavků na tuto účelovou ma-
pu. Na jedné straně provozní a udržovací složky
dráhy vyžadují mapové dílo, které dokonale in-
formuje o stavu železničního zařízení, je aktuální
svou náplní a vyšší přesnost (než grafickáJ po-
drobného bodového pole není pro ně podstatná,
neboť ji nahrazují detailní technické údaje vnitřní
náplně JŽM (parametry žel. oblouků, sklonové po-
měry, tabulky výhybek ap.J.

Naproti tomu, projektanti· kladou značný (a
oprávněný) důraz na vyšší přesnost podrobného
bodového pole a z hlediska realizace investiční
výstavby jsou stále ve větší mířl;3vyžadovány ma-
pové podklady v digitální formě.
Od roku 1960, kdy se v praxi začala uplatňovat

"Směrnice" [2], byly u ČSD využívány tyto me-
tody letecké fotogrammetrie:

1. Letecké stereofotogrammetrie
2. Jednosnímková fotogrammetrie
3. Zjednodušená fotogrammetrická metoda (kom-

binace 1 a 2J
4. Ortofototechnika
5. Analytická aerotriangulace

Ad 1. Metoda letecké stereofotogrammetrie patří
stále u ČSD k základním fotogrammetrickým meto-
dám. Mezi základní technologické údaje patří:
- letecké snímkování v měřítku Ms == 1 : 4000 pro

vyhodnocení mapy v měřítku 1 : 1000 leteckými ko-
morami o f = 210 mm se snímky o formátu 18X18 cm
(výjimečně také bylo použito snímkování s komo-
rami o ohniskové délce 152 mm a formátu 23X23
centimetrůJ s 60'% podélným překrytem; trasa le-
tu volena v tangentách žel. oblouků a vose trati,
- přednáletová signalizace ke zvýraznění žel.

zařízení (výhybek, námezníků, mostní váhy aj.),
ohraničení drážního pozemku (mezníků, sloupkil
oplocení), staveb železničního spodku (mostů, pro-
pustků atd. J a základního bodového pole, se reali-
zuje vápennými nátěry s průběžnou údržbou do
doby snímkování,

- klasifikace na zvětšeninách let. snímků v přibl.
měřítku 1: 1000 s podrobnou kartografickou ná-
plní budoucí JŽM (na ni se klade značný důraz,
neboť spolehlivá klasifikace je zárukou úplnosti a
skutečné aktuálnosti nově vydané mapy],
~ vlícovací body v rozích stereodvojice jsou do-

datečně (a to jen výškově J zaměřeny a slouží vy-
hodnocovatelům jako body pro horizontaci; měřílt-
ko modelu se stanoví ze tři signalizovaných bodů
železničního polygonového pořadu (tato technolo-
gie absolutní orientace modelu zaručuje grafickou
přesnost vyhodnocovaného územního pruhu o šířce
250-300 mj,
- polohové vyhodnocení mapy je provedeno na

kladívkovém papíře s hliníkovou vložkou, výškopis
je vyhodnocován na astralonových, případně poly-
etyléntereftalátových (PET J fóliích (tyto jsou po
vytažení přímo výškopisnými matricemi pro sou-
tisk JŽM),
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- výsledné otisky jsou spotřebitelům dodávány
ve formě jednotlivých mapových listů o formátu
sekčního rámu 500X700 mm nebo ve formě skl.áda-
né situace ve formátu A-4 staničních a mezistanič-
ních úseků.
Ad 2. Metody jednosnímkové letecké fotogram-

metrie se k tvorbě JŽM využilo sporadicky, převáž-
ně ve staničních úsecí~h, kde výškové rozdíly na
snímku nepřesáhly hodnotu L1h=2 m. Při montáži
fotQplánu se použHo 'snímků zvětšených do měřítka
1:1000 přHkreslených na čtyři vlícovací body (z to-
ho zpravidlla dva body byly př:edem signalizované
body ŽHl. polygonového pořadu, d.ali5ídva byly do-
datečně určeny a zaměřeny z dokonale identifiko~
v,atelných bodů v horní a dolní části snímku).
Parametry snímkování byly obdobné jako u ste-

reofotogrammetrické metody, podélný překryt se
však vyžadoval jen 30,0/0. Kartografický zákres do
překreslených snímků v sekci listu J2M podle kla-
sifikovaného snímku a doměřených údajů vytvořil
čárovou kresbu originálu, která po vybílení fotogra-
fické kresby byta fotoreprodukcí přenesena na
provozní tiskovou matrici.
Teoretické úspory z eliminace nákladnějšího vy-

hodnocování a z menší spotřeby fotografického ma-
teriálu (30% překryt, nevy~adovalo se zpracování
diapozitivu) odčerávaly nákladnější kartografické
práce. Proto se od této metody ustupovalo a defi-
nitivní konec jí učinila možnost využívání integro-
vané metody_
Ad 3. Y chronologickém vývoji fotogrammetric-

kých metod u ČSD sehrála v daných podmínkách
a potřebách svou v:ýznamnou roli metoda nazvaná
zjednodušená. Byla vyvolána požadavkem FMD
získat v poměrně krátké době aktuální projekční
podklady pro elektrifikaci železničních tratí z roz-
sáhlých traťových úseků 1. hlavního tahu a odklo-
nO, i za cenu snížené přesnosti. Přínos této metody
spočíval ve využití výhod jednosnímkové metody i
stereof otogrammetrie.
Zvětšené letecké snímky do měřítka 1 : 1000 vlí-

cováním na 3-4 signalizované body žel. trati (hek-
tometrovníky, zajišťovací značky, mezníky ap.)
sloužily jako podklad k zákresu terenních tvarů a
umělých staveb žel. spodku ve vyhodnocovacím
přístroji. Vyhodnocené hrany zářezů a náspů s uda-
nými relativními výškami svahů byly důležitou in-
formací pro projektanty. Kartografická úprava
snímků byla doplněna technickými údaji o stav-
bách žel. spodku, návěstidlech, o nadzemním ve-
dení a kilometráží.
V první polovině 50. let byly tyto podklady po-

stačující k projekčním pr:acím při elektrifikaci že-
leznic na několika úsecích v celkové délce přes
150 km tratí.
Ad 4. Rozpornost požadavků na jednotné mapové

dílo pro železnici vedlo fotogrammetry k hledání
optimálních cest k získávání vhodných forem ma-
pových podkladů. V mezistaničních úsecích nebý-
vají investiční záměry častým je.\lem a tudíž i sku-
tečná potřeba vysoce přesných mapových podkla-
dů je v technické dokumentaci ojedinělá.
Tato zkušenost podpořila možnost využívání vy-

soce efektivní integrované metody k tvorbě orto-
fotomap pro železniční účely.

Ve vlastní technologii, zpracované při řešení vý-
VOjového úkolu Výzkumným ústavem železničním
(VŮŽ) [3], se požadavky na parametry leteckého
snímkování tratí nemění (Ms=l: 4000, p=501%,
1=210 mm, příp. i 1=152 mm). Stejně tak nedo-
chází k výrazným změnám v přípravných pracích
(pouze měření žel. polygonového pořadu geodetic-
kými metodami lze nahradit určením souřadnic je-
ho bodů metodou analytické aerotriangulace).

Teprve ortofotografické vyhodnocování letec-
kých snímků a jejich kartografická úprava ukazuje
kvalitativně jiný výsledek mapovacích prací. Kro-
mě vyhodnocování ortoťotomapy je při tvorbě JŽM
zpracovávána výškopisná matrice, na níž jsou vy-
značeny mimo vrstevnic okolního terénu trati též
hrany zářezů, náspů a jiných terénních tvarů v bez-
prostředním sousedství železnice. Svahy jsou při
vyhodnocení doplněny relativními výškami. Soutis-
kem fotografické kresby diferenciálně překresle-
ného snímku s výškopisnou matricí a matricí, na
níž je zpracován popis technických údajů a stav
ohraničení dráhy podle pozemkové mapy evidence
nemovitostí (EN), vzniká provozní matrice ortofo-
tomapy. Ozalidový nebo ofsetový otisk ortofoto-
mapy pak obsahuje fotografickou kresbu překres-
leného snímku, bíle vyznačené údaje výškopisu a
.v černé barvě jsou pak popisné údaje (kilometráž,
stavby žel. spodku, parametry oblouků, stav EN aj.).
Dosud byly pro železniční účely získány jen

ukázky ze zkušebních úseků, na nichž se ověřovala
technologie diferenciálního překreslení na pří-
strojích Zeiss-Gigas GZ-1, autografu Wild A-8 s pří-
davným zařízením PPO-8, topokartu s ortofotem
Zeiss Jena ve spolupráci s VTOPŮ, Geodézií, n. p.
v Praze a Liberci. Dosažená přesnost získaných
ortofotomap je na úrovni požadované grafické
přesnosti u těch ověřovaných bodů, které byly
dobře identifikovatelné.

Rozšíření této nové formy mapových podkladů
v Zele.zničním provozu vyžaduje intelzívní propa-
gační činnost a překonání dosavadních zábran
převážně již jen administrativního charakteru.'

Ad 5. Rozbor dílčích technologických postupů
mapovacích prací na JŽM ukázal, že největší náro-
ky na počty pracovníku mají přípravné a měřické
práce v terénu a práce kartografické. Y-případech,
kdy je možné se omezit na grafickou přesnost ma-
povacích prací, představuje vyhotovení ortofoto-
ma,p značné úspory kartografických prací. K úspo-
rám pracovníku při měřických pracích vede také
využití metod aerotriangulace. Autograf Wild A-10
má vysokou vnitřní přesnost, možnost rychlé re-
gistrace souřadnic bodů a při využití širokoúhlých
leteckých snímků dává železničním fotogram-
metrům možnost uplatnit metodu analytické aero-
triangulace z nezávislých modelú pro získání sou-
řadnic bodů podrobného bodového pole, které jsou
dále použitelné pro fotogrammetrické vyhodnocení
celých staničních i mezistaničních úseků ve formě
JŽM.
V současné době je již vypracovaný program po-

dle postupu doc. ing. Maršíka, CSc., [4] pro počí-
tač EC 1030. S využitím snímků pořízených širo-
koúhlou komerou o 1=152 mm a při volbě výšky
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letu h=760 m lze docílit při Ms=1: 5000 z řady
šesti snímků (5 stereomodelů) určení souřadnic
a výšek na traťovém úseku 4,5 km dlouhém. Te-
rénní práce se v daném případ~ omezují na zamě-
ření výchozích bodů v první a poslední stereodvoji-
ci a zhušťova.cích bodů na žel. trati, které budou
stabilizovány ve vzájemné vzdálenosti 500-800 m
na železničním tělese nebo v jeho bezprostřední
blízkosti. Podle teoretických rozborů i z praxe
obdobných aplikací se očekává střední polohová
chyba fotogrammetricky určených bodů ms=5 až
7 cm.

3. Koncepce mapovacích prací u čsn

Jak v Koncepci rozvoje železniční geodézie a kar-
tografie [5], tak i v Koncepci geodézie a kartogra-
fie v dopravě [1], je v oblasti mapovacích prací
kladen značný důraz na další rozvoj fotogrammet-
rických metod v resortu FMD.

Rozsah mapovacích prací, daný značnou rozlo-
hou železniční sítě ČSSR, však neznamená pouze
vyhotovit jednotné mapové dílo. U některých drah
(Východní a Střední) jsou prakticky všechny hlav-
ní tratě ji~ zmapovány. Přesto však program novo-
měřického zpracovávání JŽM počítá s ukončením
mapovacích pracÍ až koncem tohoto století. Na-
růstající obliba JŽM a jeho potřeba v rozvoji že-
lezniční dopravy nutí železniční geodety rozdělit
mapovací práce do dvou etap:

a] mapovat stavby a zařízení v lokalitách zná-
mých hranic železničních pozemku, s doplněním
zákresu podzemních vedení, která. jsou v terénu
snadno zjistitelná,

b) v souvislosti se zakládáním železniční evi-
dence nemovitostí (ŽEN) a evidence podzemních
vedení a zařízení, doplňovat mapový fond JŽM
o přesné údaje hranic drážn1ch pozemků a hranic
pozemků sousedících; mapové dílo postupně aktua-
lizovat o zaměřené změny a další zjištěné údaje
o podzemních vedeníCh a zařízeních.
Fotogrammetrické metody mají základní význam

již v 1. etapě, v ní~ budou postupně zaváděny
všechny produktivní postupy, mezi něž patří:
1. Semianalytická aerotriangulace z nezávislých

modelů. Fotogrammetricky určené body touto me-
todou budou v mezistaničních úsecích sloužit ja.ko
vlícovací body při vyhodnocování a zpracovávání
ortofotomap. V prostorách stanic se bodů, určených
touto metodou, rovněž využije jako výchozích bo-
dů při vyhodnocování JŽM v digitální formě.
2. Ortofotomapy, vyplňující mapové dílo JŽM

v mezistaničních úsecích všech lokálních tratí a
traťové úseky dosud nezmapovaných tratí s malou
investiční činností.
3. Digitální forma JŽM, uplatňovaná při tvorbě

mapových podkladů železniěních stanic a lokalit
s očekávanou investiční činností. Tato forma mapy
má především sloužit k projekčním účelům a k efek-
tivnímu využívání při další aktualizaci mapového
díla o číselně získané údaje z ukončených investič-
ních akcí a komplexních rekonstrukcí.

S koncepcí mapovacícb. prací souvisí i renovace
a zpracování nových předpisů řady M-20 s názvy
"Jednotná železniční mapa stanic a tratí", "Zaklá-
dání a vedení technické dokumentace", "Jednotná
evidence podzemních vedení a zařízení u drah" a
další.
Nové předpisy jsou již v přípravných fázích ře-

šeny s ohledem na nezbytnou údržbu mapového
díla a jsou vedeny snahou zachovávat stále aktua-
lizovaný mapový fond staničních a traťových plá-
nů ve formě JŽM. Proto se také ve 2. etapě počítá
s údržbou mapového díla fotogrammetrickými me-
todami (fotogrammetrická reambulace větších sta-
nic, obnova ortofotomap).

4. Netopografické aplikace fotogrammetrických
metod

Potřeby železničního provozu jsou pro geodetické
pracovníky náročné i v jiných oblastech. Dynamic-
ký rozvoj železniční dopravy nastolil celou řadu
problémů, které bylo nutno operativně řešit ve
spolupráci pracovních týmů odborníků různých pro-
fesí. Fotogrammetři např. poskytovali informace
a výsledky svých prací při sledování stability že-
lezničního svršku [6], při zajišťování dokumenta-
ce staveb železničního spodku [7], fotogrammetric-
ky se vyhotovovala neexistující dokumentace strojů
těžké mechanizace [8], uskutečnilo se sledování
sváženin [9] a mnoho dalších drobných akcí.
Ačkoliv: se převážně jednalo o ojedinělé nebo

málo četné případy, jsou získané zkušenosti me-
todicky zpracovány a vždy v budoucnosti využi-
telné.
Největšího rozšíření z oblasti netopografických

aplikací fotogrammetrických metod u ČSD dosáh-
la metoda světelných řezů při zaměřování příč-
ných tunelových profilů. y. menší míře je také
uplatňována pozemní fotogrammetrie při zpracová-
vání technické dokumentace mostů.

4.1 Měř e n í tun e lov Ý c h pro f i 1ů

Fotogrammetrická metoda měření tunelových pro-
filů na principu světelných řezů u ČSD prošla již
dlouholetým vývojem [10]. Od r. 1965 se každo-
ročně soupravou na měření tunelOVých profilů
FST-1 zaměřoval stále větší počet tunelů u všech
drah. V posledních letech dochází k určitému ustá-
lení a na 50-60 objektech se v průměru zaměřuje
a vyhodnocuje 2500 tunelových profilů ročně.
Vydáním nového předpisu FMD v roce 1975 [11]

se stanovila povinnost správců tunelových sta.veb
(traťových distancí) periodicky zaměřovat tune-
lové profily fotogrammetrickou metodou. Tunelové
profily jsou součástí předepsané technické doku-
mentace, která je u správců vedena pro provozní
účely.
Kartograficky zpracované tunelové profily obsa-

hují záznam světelné stopy řezu z překresleného
snímku v rovině kolmé k ose koleje, zákres prů-
jezdného průřezu 1 SM, popisné údaje (číslo pasu,
kilometráž, název tunelu, datum zaměření, jméno
vyhodnocovatele) a osu koleje. Elaborát měření a
vyhodnocení tunelu bývá doplněn snímky portálů
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tunelu v měřítku 1 : 50, případně i podélným řezem
tunelové roury, k jehož konstrukci se využívá ni-
velety temene kolejnice v místech snímání tunelo-
vých řezů a kartometricky zjištěné světlé výšky
z vyhodnoceného profilu.
Fotogrammetrická metoda měření tunelových

profilů přinesla značné ekonomické úspory a bylo
jí s úspěchem využito i při zaměřování skalních zá-
řezů a zúžených průjezdních profilů ve stanicích
(kde jsou stožáry e1. osvětlení, rampy, přístřešky
nástupišť apod.).
Původní souprava FST-1 již zvýšeným požadav-

kům nevyhovovala a proto byl v roce 1977 ukončen
vývoj nové soupravy označené jako FST-2,. která
byla poprvé předvedena účastníkům III. celostátní
konference železniční geodézie a kartografie. Nová
souprava má poněkud odlišnou koncepci i jiné
technické parametry. Zásadní změna je v tom, že
má vlastní motorovou jednotku, takže je možnost
operativního přesunu soupravy k tunelovým stav-
bám. Změna je také v uspořádání vlícovacího kříže
a fotografického stanoviska. Snímkování se reali-
zuje z motorového vozu, který svým vnitřním uspo-
řádáním slouží jako ubytovací vůz měřické skupiny
s laboratoří a pomocnou dílnou.
Vlícovací zařízení tvoří výsuvný vozík, na němž

je v rovině světelné stopy umístěno nejméně pět
vlícovacích bodů situovaných do roviny průjezdné-
ho průřezu. Vozík se před měřením hydraulicky vy-
klápí z úložných prostor v rámu podvozku vozu na
kolej a po ukončení prací se obdobně vrací zpět.
Ke snímkování se používá univerzální měřické

komory UMK 10{1318 Zeiss Jena. Stanovisko ve vo-
ze umožňuje postupné snímkování z fotogrammet-
rické základny a získání stereodvojiCe pro přes-
nější stereofotogrammetrické vyhodnocení tunelo-
vých profilů, s nímž se počítá např. při zjišťování
deformací tunelových staveb.
Nová souprava využívá moderních elektrotech-

nických prvků, jako je automatická synchronizace
expozice s výbojkovým osvětlením, indikace sním-
ků pomocí číselníku aj. Vyžaduje však kvalifikova-
nou obsluhu a vyřešení n.ěkterých provozních a or-
ganizačních pokynů.

Pro vyhotovování technické dokumentace železnič-
ních mostů a propustů byla v rámci vývojového
úkolu [7] již vypracována a poloprovozně vyzkou-
šena vhodná pracovní technologie. Stavebně doku-
mentační plány železničních mostů a propustů jsou
zpracovávány v měřítku 1 : 20 a 1 : 50. Technologie
využívá dvě fotogrammetrické metody:

a) pozemní jednosnímkovou,
b) pozemní stereofotogrammetrii.
Plány propustů a menších mostů vyhotovené jed-

nosnímkovou metodou jsou realizovatelné na ob-
jektech, které m'l.jí malé hloubkové členění. Pak
jsou dostatečně přesným podkladem pro účely
technické dokumentace. Kartografickým výsledkem
je překreslený snímek (nárys) mostu v požadova-
ném měřítku, doplněný dalšími popisnými technic-
kými údaji (kilometráž mostu, charakter stavby,

kartometricky zjištěné kóty,. datum zaměření a jmé-
no vyhodnocovatele).
Mosty a propusty s větším hloubkollým členěním

a větších rozměrů jsou zaměřovány stereofotogram-
metriéky. Vlastní vyhodnocovací práce na autogra-
fu byly dosud silně omezovány potřebou kapacity
stroje pro mapo.vací práce. Kartogra.fický výsledek
má stejnou náplň jako u jednosnímkové metody.
Tyto práce organizačně zabezpečuje fotogram-

metrický oddíl SŽG Střední dráhy, jenž využívá
přístrojovou techniku běžnou v pozemní fotogram-
metrU (fototeodolit Photeo 19{1318 a nyní i měř.
komory UMK 10{1318 Zeiss Jena.

4.3 D a I š í v Ý v o j n e top o g l' a f i c k Ý c h
aplikací

Kapacity pracovních sil v železniční geodézii jsou
do velké míry omezujícím faktorem v rozvoji dal-
ších netopografických aplikací fotogrammetrie.
U těchto případů je charakteristická spolupráce od-
borníků různých profesí. Jestliže fotogrammetr ne-
upozorní na možnost využití té či oné metody sta-
vaře, strojaře nebo elekrotechnika, pak nelze oče-
kávat, že tito odborníci si podobnou možnost vůbec
uvědomí.
Rozsah dosavadních fotogrammetrických prací

u ČSD však zcela naplňuje pracovní kapacitu, takže
lze těžko očekávat od pracovníků ve fotogrammet-
rU, že z jejich řad vyjdou impulsy k další činnosti.
Koncepce železniční geodézie však prosazuje dal-

ší rozvoj fotogrammetrických metod i za stávají-
cích kapacitních těžkostí. Proto je v ní zakotven
i požadavek na vývoj soupravy FST-2, aby se po-
stupně získávaly. výsledky měření profilů nejen
v grafické formě, ale při požadavku sledování pří-
padných deformací tunelových staveb se postupně
přecházelo na číselný výstup snímaných údajů svě-
telné stopy.
Potřeba dokumentace staveb železničního spodku

představuje pro budoucí vývoj daleko větší náro-
ky na fotogrammetrické zpracovávání map, než to-
mu bylo dosud. V souladu se světovým vývojem fo-
togrammetrických metod lze očekávat, že v tomto
směru nalezne plné uplatnění ortofototechnika.
Sporadické využívání foogrammetrických metod

při sledování deformací staveb, kontrole staveb-
ních tolerancí při výstavbě, sledování svážen in
apod., nespočívá v nevhodnosti metod, ale v jejich
nedostatečné znalosti, malé popularizaci a nedo-
statečné operativnosti jediného fotogrammetrické-
ho oddílu pro celou síť ČSD.
XIII. kongres Mezinárodní fotogrammetrické spo-

lečnosti (International Society of Photogrammetry
- ISP) v Helsinkách v roce 1~76 ukázal výrazný
vzrůst využívání metod pozemní a blízké fotogram-
metrie vzhledem k jejich operativnosti, technolo-
gické nenáročnosti a levnějšímu vybavení přístro-
jovou technikou.
Železniční provoz poskytuje stále dosti námětů

k rozšiřování fotogrammetrických metod, ať již se
jedná o a,ktuální problematiku vztahu koleje a tro-
leje, podpěr trakčního vedení k průjezdnému prů-
řezu, vyhodnocování a dokumentování železničních
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nehod, vyhotovování geodetické dokumentace sku-
tečného provedení stavby aj.

5. Závěr

Fotogrammetrické metody v ~elezničním provozu
zůstávají trvalým inovačním prvkem nejen v ob-
lasti mapovacích prací, ale pronikají i do technic-
ké dokumentace pro účely železničního provozu.
Výsledků fotogrammetrických prací se používá též
k operativnímu rozhodování při řízení železniční
přepravy, pro posouzení skutečného sta.vu želez-
ničních staveb i jinde.
Pro další činnost železničních fotogrammetrů je

důležité zachovat dosavadní trend rozvoje foto-
grammetrických metod z hlediska potřeb železnič-
ní dopravy. Znamená to nemalé pracovní vypětí pro
zachování vysoké kvality prací a zvýšené úsilí
v propagaci nových progresivních metod. Dosa.vad-
ní pochopení vedoucích hospodářských pracovníků
drah a FMD je zárukou, že rozvoj fotogrammetric-
kých metod bude i nadále považován za jednu
z účinných forem racionalizace v technické čin-
nosti drah a že se tak naplní v celém rozsahu Kon-
cepce geodézie a kartografie v dopra.vě.
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Pohl'ad na politicko-odbornú činnosť
geodeticko-kartografickej spoločnosti
ČSVTS na Slovensku v roku 1978

Pri budovaní našej socialistickej spoločnosti významné
miesto zaujíma aj rezort geodézie a kartografie. Podiera
sa na pLnení rozsiahlych a náročných úloh v odvetví
geodézie a kartografie, vyplývajúcich zo záverov XV.
zjazdu KSČ a z plánu rozvoja národného hospodárstva
v 6. 5RP. Úspešné plnenie týchto úloh nie je mysliterné
bez účinného rozvoja vedy, techniky a riadenia, bez roz-
širovania mechanizácie a automatizácie a bez komplex-
nej racionalizácie geodetických a kartograficlkých prác
v každej organizácii a na každom výrobn01IIl úseku.
V tomtO' smere móže významnel p6sobiť a pomáhať aj
Geodeticko-kartografická spoločnosť (GKS) ČSVTS. Na-
teraz sú v ČSVTS vytvorené všetky predpoklady, aby
každý technik, inžiniersko-vedecký pracovlník, vynález-
ca, zlepšováter, novátor a iní hospodárski pracovníci
technického a ekonomického smeru, ktorí pracujú na
poli geodézie a kartografie, mohli aktívne pracovať
v ČSVTS.
Hlavným poslaním politicko'odbmných podujatí všet-

kých orgánov a organizácií ČSVTS, a teda aj GKS ČSVTS
v súčasnosti je aktívna účasť na pLnení hlavných úloh

Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.,
podpredseda SÚV GKS ČSVTS

vyplývajúcich z XV. zjazdu KSČ, na urýchlení realizácie
výsledkov vedeckotechnického rozvoja do praxe a po-
moc pri realizácii hospodárske j a sociálnej politiky
KSČ.

Činlnosť SÚV GKS ČSVTS v roku 1978 vychádzala z linie
XV. zjazdu KSČ, následných úloh vyplývajúcich z roko-
vaní 11. a 12. plenáfineho zasadanie ÚV KSČ a ÚV KSS
a zo záverov a dokumentov V. zjazdu ČSVTS,a III. zjazdu
SVTS a záverov rozpr,acovaných ČÚV GKS ČSVTS a SÚV
GKS ČSVTS do spoločného dokumentu uverejneného
v Geodetickom a 'kartografickom obzore (GaKO), 1978,
Č. 2, s. 39-42. Uvedené dokumenty a materiály orien-
tovaly politicko-odbornú Čil)}DOSťSÚV GKS, MV a KV
GKS, odborných skupín a pobočiek ČSVTS na zapojenie
členov pre aktívnu podporu a pomoc pri plnení úloh a
problémov odve'tvia geodézie a kartografie v národnom
hospodárstve, predovšetkým v oblasti ekonomiky a ria-
denia, využitia novej techniky, rO'zvoja vynálezcovského
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a zlepšovatelského hnutla, zvyšovania odbornej kvali-
fikácie pracovníkov a zvyšovania !kvality a efektivnosti
všetkej práce.

sOV GKS ČSVTS plánované politickOl-odborné podujatia
usmerňoval tak, aby sa realizovali na súčasnej svetovej
úrovni vedeckotechnických poznatkov, a aby sa zvyšo-
vala ich účinnosť a realizačný dosah do geodetlckej
podujatiach ČSVTS boli prítomní predovšetkým také pra-
covníci z podnikov, ústavov, škal a OIrganizácií, ktorí
rraxe. Pri vý1bere účastní,kov sa dbalo nato, aby na
v danej oblasti aktívne pracujú a Iktorí získané pmznatky
mažu priamo preniesť a uplatniť vo výrobných proce-
soch svoje'j organizácie.

Na zimtenzívnenie a prehlbenie politicko-odbornej čin-
nosti bol prehodnotený stav a činnost odborných skupín
[OS) a menovaní noví vedúci skupín a ich zloženie.
Predsedom OS 1701 "I n ž i ni e r s k a g e od é z i a" je
prut Ing. O. Mi ch ,a 1č á k, CSc., zo SVŠT, OS 1.702
"Kartografia" Ing. V. Oliva z VKO Harmanec,
OS 1703 "F o t o g I' a mm e t I' i a" Ing. J. Pe tI' á š, CSc.,
zo SVŠT, OS 1704 "MapQvanie, a evidencia
nehnutelností" Ing. J. Sokolík z n. p. Geo-
dézia Bratislava, OS 1705 "G e () d e t i c k é bod O' v é
P o I e" Ing. A. R i t () m s k Ý z n. p. GO Bratislava, a
OS 1706 "Automatizácia" Ing. T. Bartovic zo
SOGK. Doteraz sa nám nepodarilo zaktivizovat OS 1707
"Ekonomika a riadenie kvality".

Plnenie hlavných úloh si vyžadovalo aktrvny angažo-
vaný prílstup funkcionárov a členov GKS ČSVTS a úzku
spoluprácu so SOKG, jeho organizáciami, geodetickými
katedrami na Stavebne'j fakulte [SvF] SVŠT a ostatný-
mi geodetmi združenými v pobočkách ČSVTS v podni-
koch iných odvetví národného hospodárstva. Plán podu-
jatí na rok 1978 sa realizoval 'v plnom rozsahu. V SSR
sa uskutočnilo spolu 15 politicko-ódborných a:kcií GKS
ČSVTS, na ktorých sa zúčastnilo 1296 odborníkov, z to-
ho 21 zo zahraničia. Odborné podujatia pripravovali a
organizovali odborné skupiny za účinnej p'omo,ci MV,
KVa pobočiek ČSVTS. Všetky podujatia mali vefmi
dobrú politickú, odbornú, spoločenskú a olrganizačnú
úroveň. Pre,javila sa na nich skutočnost, že aktív GKS
ČSVTS na Slovensku je dnes početnejší,akcieschopnejší
a má podstatne bohatšie skúsenosti ako tomu bolo v mi-
nulosti, napr. pred 10-15 rokmi. Treba O'sobitne oce-
niť a vyzdvihnúť aktívnu pomoc a podporu SOGK a jeho
organizáciám, ktoré 'venovali maximáLne úsilie a pocho-
penie pre úspešný priebeh jednotlivých podujatí.

Ťažiskom podujatí sOV GKS bola príprava a usporia-
danie V. k a I' t o g I' a f i c k e j k O'n f e I' e n c i e
"Kartografie a spoločenský pokrok" v dňoch 20.-22. 9.
1978 v Banskej Bystrici. Táto ce'loštátna konferencia
s medzinárodnou účasťou zhodnotila prínos českosloven-
&'kej kartografie pri plnení úloh 6. 5RP a úloh vyplýva-
júcich zo záveTov XV. zjazdu KSČ. Konfe,rencia mala vef-
mi dobrú odbornú a spoločenskú úrove,ň a mala široký
ohlas doma i v zahraničí. Bližšie podrobnosti o konfe-
rencii uvádza GaKO, 1979, Č. 5, s. 145-148.

Vefmi úspešný priebeh a úroveň mala celoštátna kon-
ferencia "M ode I' n é m €I t ódy bud o van i a g e o-
d e ti c k Ý c h bod o v Ý c h po 1í" spojená s výsta-
vou "Moderné prístroje v našej geodetickej praxi",
usporiadaná v dňoch 26.-27. 1. 1978 v Bratislave. Kon-
ferencia sa konala na počesť 30. výročia Februárového
víťazstva a 50 rokov zavedenia S- JTSK. Zameraná bola
na problematiku budovania geodetických bodových polí
pre úlohy rezortu geodézie a kartografie: a investične,j
výstavby. Podrobnejšie pozrt GaKO, 1978, Č. 7, s. 179
až 180.

Vefmi hodnotný bol celoslovenský seminár ,,0 I o h a
evidencie nevyhnutefností [EN) v soci,a-
listickom národnom hospOIdárstve",
usporiadaný 22.-23. 2. 1978 v Bratislave. Seminár bol
zameraný na úlohy EN vo vztahu k ostatným rezortom
národného hospodárstva. Informácie uvádza GaKO, 1978,
číslo 7.

Zaujímavý bol aj celoslovenský fotogrammetrický se-
minár "S ú č a sn Ý s t a va per s pe k t í v Y v y-
u žit i a a e I' o t I' i a n g u 1á c i e a o I' t o f o t 0-
tec hni 'k y v Č S SR", ktorého ciefom bolo obozná-
menie pracovníkov fotogrammetrických pracovísk s teo-
retickými poznatkami a technologickými postupmi z uve-
denej oblasti a vzájomná výmena skúse:ností. Seminár
sa uskutočnil 27.-28. 6. 1978 v Bratislave. Podrobnosti
uvádza GaKO, 1978, č. 10.

Odborná skupina "lnž.1inierska geodézie" významnou
mierou sa podiefala na príprave a priebehu celoslo-
venského seminár,a "S led o van i €I S tab i I i t Y
P I' i €I h I' a d g e ode t i c kým i m e t óda m i", ko-
naného 16.-18. 10. 1978 na priehrade Hnilec na Dob-
šinskej Maši. Seminár mal pracovný charakter s ciefom
výmeny poznat kov pri zvýšení úrovne technicko-bezpeč-
nostného zabezpečenia vodných diel v zmysle vyhlállky
MVLH SSR č. 165/75 Zb. (Pozri GaKO, 1979,č. 2.)

Zaslúženú pozOtI'nosť 2:ískal 'aj celos!orvenský seminár
"M ode I'n é m e t 6 d Y f o I' m u 1á c i e a s p I' a-
c o va n i a ú 10 h v g e o d é 2:i i", konaný 24. 11.
1978 v Bratislave. Seminár mal pracovný charakter
s cielom obozmámit účastníkov jednak s modernou me-
racou, výpočtovou a 2:obrazovacou technikou a jej vply-
vom na koncepciu r02:voja automatizácie v rezorte geo-
dé2:ia a kartografia a jednak s pro'b1ematiko:u matema-
tického modelovania geodetických úloh. Informácie 'O se-
minári uvádza GaKO, 1979, č. 5.

Z krajských podujatí možno uviesť tie, ktoré svojou
aktuálnosťou a dobrou odbornou a spoločenSlkou úrov-
ň:ou vzbudili pozornost odborníkav aj v organizáciách
mimo rezortu geodézie a kartografie. Z nich možno
uviesť najmi! seminár [poriadaný 3.-4. 11. 1978 v Ban-
skej Bystrici] "A p I i k á c i a f 'O t o g I' a m e t I' i c-
k Ý c h m e t 6 d v úze m n o m 'p'lán o van í,
p I' o j e k t o van í a 'a k t u a 1i z á c i í má 'P". Semi-
nár bol zc,rner-aný na možnosti využiti a fotogram3t'fiC-
ky vyhotovených mapových podkladev vo vefkých mier-
,k,ach v ú2:emfi:o'1TIplánolVaní, pri projektovaní líniových
a iných velkých stavieb a na aktualizáciu a údržbu po-
2:emkových máp.

Velmi hod:notné boli aj Ikrajské semináre "M i k I' 0-
grafia v geodézii", usporiadané KV GKS
20. 6. 1978 v Košiciách, resp. MV GKS 11. 11. 1978
v Bratislave a semináre "M e I' a c i a, v Ý poč tov á
a 2:obraz'ovacia technika v geodé2:ii
a ika Irt o g I' a f i i", usporiadané KV GKS v Presove
v dňoch 8. 9. 1978 na Zemplínskej Šírave a 6. 12. 1978
v Barde:jove.

K úrovni jednotlivých podujatí význam ne prispeli aj
výstavky moderných meracích, výpočtových a zo,brazo-
vacích techník, ukážky grafických a písomných ope-
rátov a dokumentácie apod., ktoré účinne podporili pro-
pagáciu a 2:avádzanie najnovších po2:natkov vedy a tech-
niky do geodetickej praxe.

Z mnohých ďalších podujatí v SSR treba vyzdvihnúť
a vefmi pozití:vne oceniť "Aktív zlepšovatefov",
ktorý usporiadall 'pre ,aktívnych 2:lepšovatefov KV GKS
v Banskej Bystrici dňa 10. 11. 1978. Aktív bol zamera-
ný na zvýšenie počtu členov a intemity vynálezcovské-
ho a zlepšovatefského hnuHa a na nájomnú výmenu po-
2:natkov. Aktív vytýčellé ciele splnil a bol zo strany
zlepšovatefov 2: n. p. Geodé2:ie v Žiline a z VKO v Har-
manci vefmi dobre hodnotený.

Z vi!čšiny týchto podujatí boli vydané zborníky pred-
nášok a diskusných príspevkov, ktoré mažu významne
prispieť na oboznamovanie a rozširovanie poznatkov
z konferencií a semillárov ostatných členov ČSVTS a
ďalších odborník'ov 2: odvetvia gEodézie a kartografie.

sOV GKS ČSVTS žiadúcu pozornosť venoval aj naj-
významnejše;j a najvi!čšej politicko-odbornej akcii geodé-
ze a kartografie v ČSSR med z i n á r 0'dne j g e o-
d e t i c 'k e j k o n f e I' e n c i i v Brn e 1 9 7 9, kde
priebežne 2:aisťaval úlohy vyplývajúce 2: prípravy tejto
konferencie. Primeranú p02:ornosť venoval aj zahranič-
ným stykom a vysiellaniu členov ČSVTS na odborné
podujatia do socialistických štátov. V roku 1978 sa zú-
častnilo celkom 6 delegátov zo SSR na odborných a
spolkových podujatiach v 2:ahraničí. Vyslaní delegáti na
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týchto poduj,atlach aktívne vystupovali prednáškami, ale-
bo diskusnými prispevkami.
sOV GKS na svojich predsedníctvach a plenárnych za-

sadnutiach pr,avidelna sa zaoberal plnením úloh vyplý-
vajúcich zo záveDOvV. zj1azdu CSVTS a III. zjazdu SVTS.
Pravidelne hodnotil plnenie úloh, vyplývajúcich z plánu
činnosti na rok 1978. Možno s uspokojením kOlIlštato-
vaf, že tieto úlohy sa priebežne a s plnou 71odpoved-
nosfou plnia.
V roku 1978 bola vyhodnotená a novelizovaná do h o-

da o spolupráci medzi GKS CSVTS a
SÚ GK. V tomto. smer~ treba velmi pozitívne ocenit
neformá~nu vzáj'omnú aktív:nu spoluprácu, ktorá účin-
ne prispieva 'k rozvoju geodézie a kartografie a za-
vádzaniu nových vedeckotechnických poznatkov do
pr'axe. Okrem toho táto dohoda významne prispieva na
prehlbenie spolup'ráce medzi geodetmi a kartografmi
v ostatných rezortoch SSR i na medzinárodnej úrovni,
v záujme rozvoja socialistickej spoločnosti. Velmi klad-
ne hodnotíme ,n:ajmii pomoc SÚGK pri podpore politic-
ko"odborných podujatí ČSVTS a vysielaní členov na akcie
do 2)ahranič~a.
Na prehlbenie spolupril.ce medzi sOV, mestským a

krajskými výbormi GKS CSVTS sa konali v roku 1978
spoločné rokovania predsedníctiev tých1Joorgánov. Tie-
to rokovania boli vždy spojené s odbornými podujatia-
mi, ktoré významne prispeli na rozšírenie poztrl:atkov a
informácií Sl vedeckotechniclwm rozvoji a o problémoch
geode'ticko-karto,grafických prác v tOllUktorom 'kraji, ale-
bo podniku.
Orgány a pobočky GKS CSVTS venovali nále~itú po-

zornosf rozvoju pracovnej iniciatívy na počesf význam-
ných výročí, ako napr. 30. 'výročia Fehruárového vífaz-
stva, zjazdov ČSVTS, VOSR apod. a jej zameraniu na
plnenie výrobných úloh, kvalitu práce, zavádzanie no-
vej techniky a zvyšovanie produktivity práce, na le'pšie
využívanie, hospodárskych prostriedkov, na zlepšenie
životného a pracovného prostredia, na hospodárnosf a
šetrenie energiou, atd. Pozol'nosf sa venovala aj rozši-
rovaniu členske'j základne. V každej organizáci SOGK sú
založené pobočky CSVTS, ktoré majú uzavreté s hospo-
dárskym vedením dohody o spolupráci. Ku koncu roku
1978 bolo 23 pobočiek CSVTS, v ktorých je organizova-
ných cca 900 členovo Okrem toho, mnohí geodeti a kar-
tografi pracujú v iných odvetviach národného hospo-
dárstva ako napr. v stavebníctve, vodmom hospodár-
stve, pornohospodárstve, lesníctve, na stredných odbor-
ných a vysokých školách apod. Kontakt s týmito členmi
sa udržiava zatial cestou odborných skupín a politicko-
-odborných podujatL V roku 1978 velmi a'ktívnu politic-
ko-odbornú činnosf vykazovala pobočka CSVTS na SvF
SVŠT, kde pracuje 45 členov hlásiacich sa k činnosti
GKS.

Velmi pozitívne treba hodnotif skutočnosf, že, organi-
zátori podujati venujú velkú pozornost aj informáciám
o podujatiach v odbornej tlači, najmi! v GaKO.

Záver
PredlQŽený stručný pohlad na politicko-odbornú čin-
nost GKS CSVTS na Slovensku Inevyčerpáva všetky 'akcie
a podujatia. Poukazuje však na to, že sa vykonal kus
užitoonej politicko-odbornej a výchovnéj práce. Na všet-
kýchpodujatiach sa riešiliaktuálne problémy geodézie
a kartogl'8.fie, problémy zvyšovania vedeckotechnickej
úrovne a efektívnosti prác a problémy dalšieno rozvo-
ja zlepšovatelského a vynálezcovského hnutia.
Aj keď vcelku možno velmi kladne hovorit o pozitív-

nom trelnde rozvoja činnosti GKS CSv.rS, nemožno ne-
vidiet aj rezervy, prípadne nedostatky, napr. v hnutí
zlepšovatel'ov a zavádzaní zlepšovacích návrhov do
praxe. Rezervy sú v organizovaní pomoci pri zdokona-
lovaní systému riadenia a vo zvyšovaJní účinnosti práce
a v starostlivosti o kvalitu a efektivnost geodetických
a kartografických prác. Vyskytujú sa niekedy aj dupli-
city p1ri organizovaní pod ujatí, najmii v tom smere, že
na podujatich sa často zúčastňujú stále, tí istí pracov-
níci. Velmi pozití'vnym sa ukazuje, aby prednášatelia na
konferenciách, seminároch apod., okrem účasti na nich,
predniesli svoje prispevky podla ich zameraní a náplne
aj na vybraných pracoviskách, aleho pobočkách CSVTS,
čO umožní oboznámenie sa širšieho okruhu pracovníkov
bez viiČŠí.ch casových a finančných nákladov. Rezervy
sú tiež v účinnej spolupráci pobočiek s hospodárskymi
a spoločenskými organizáciami v podniku a v uplatňo-
vaní ideovovýchovne1j čilnnosti na odborných poduja-
tiach a v pobočkách, predovšetkým v smere zvyšovania
politiC'kej úrovne podujatí a ich realizačného dosahu do
praxe. Rezervy sú aj v aktívnejšom podchytení geode-
tov a kartografov pracujúcich v iných rezortoch a ich
zapojení pre aktívnu činnosť geodeticko-kartografickej
spoločnosti CSVTS. Nie,ktoré rezervy sa vyskytujú v kva-
lite členskej základne a v postojoch volených funkcio-
nárov - Iniektorí členovia i funkcionári sa vyhýbajú
aktívnejšiemu zapojeniu sa do konkrétnej práce vo VTS.
Pred námi sú ďalšie náročné úlohy zamerané na skva-

litnenie činnosti CSVTS v oblasti rozširovania vedecko-
technických poznatkov širšieho a efektívnejšeho zapoje-
Inia sa do plnenia úloh v odvetví geodézie· a kartografie.
Sme presvedčení, že pri zapojeni širokého okruhu pra.-
covníkov do činnosti v CSVTS bude naša práca úspeš-
ne'jšia a prinesie dobré výsledky.
Záverom treba poďakovať všetkým funkcionárom a čle-

nom GKS CSVTS na Slovensku, ktorí sa podierali na
úspešnej príprave a priebehu politicko.odborných pod-
ujatí a dobrou statočnou prácou prispeli k leh zdar-
nému a úspHšnému priebehu.

V přípravě pro příští GaKO jsou:

KUKUČA, J.. KOUBA, J.: Nad úlohami rozvoja vedy

a techniky v geodézii a kartogrefii ČSSR

KMEŤKO, P.: D~ads.aťpiiť rokov činnosti slov::nskej

re'zortnej kartografi:: a jej ďalšie zá!!:.~ry

KUBA, B.: vývoj zemědělského půdního fondn v ČSR

SLOBODOV Á, A.: Vplyv diskretizácie na disperziu

nameraných hodnot

Oprava tiskové chyby:

Omlouváme se, že v GaKO č. 7/1979, člániku Pavlíková,
G.: Rozvoj pracovnej inioiatívy a socialistické sMaže-

nie v rSZ'OTteSOGK v roku 1978, str. 202, prvý řádek
odst. 2 [6. odst. pravého sloupce shora J, došlo k tisko-
vé chybě.

Správně má být: 2. "ČESTNÝ DIPLOM PREDSEDU
SÚGK AP-SVOZ" ...
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VIII. vědecká konference
FA5T-VUT Brno

U příležitosti 130. vý'f1očí založení Vysokého učení te'ch-
nického v Brně se bude konat ve dnech 4. až 5. října
1979 v budovách stavební fakulty vějeckotechnická
konference s tématickým zaměřením na všechny vědní
obory, které se na fakultě stavební přednáše;jí. JSou to
jak teoretické obory, aplikovaná matematika, stavební
fyzika a fyz,ika polovodičů, tak také ,Spec'iální vědní
obory, které jsou předmětem výuky na stavební fa-
kultě VUT Brno. Celkem bude p'ředneseno během 2 dní
287 odborných přednášek v 15 sekcích, z čehož 23 ze
zahraničí.
Z inženýrského stavitelství bude předneseno 25 před-

nášek z oborl1 geotechni,ky, 13 z oboru hydrotecb.ni:ky
a hydromeliorací, 29 z loboru betonových konstrukcí,
14 z oce'lových konstrukcí, 15 ze zdraV1otně-vodohospo-
dářských stavěb, 10 z oboru stavebních dílců, 16 z po-
zemních staveb, 16 ze zkušebních metod ve stavebnic-
tví, 16 z pozemních staveh, 13 z dopravních staveb
,a daJŠí. Svoji sekci bude mít též geodézie a kartografie.
Všechny přednášky budou obrazem toho, 00' se v soli-

časné době řeší v rámci státních výzkumný'ch úloh jed-
nalk na stavební fakultě VUT, jednak ve Výzkumných
ústavech a ve' vývojových pracovištích podniků.
Hlavní referáty v oficiální části konfelrence před-

llesOU: pirof. Ing. M. Poilíora, d~kan stavelmí fakulty, mJ<-
sitel vyznamenání "Za Zásluhy Q. výstavbu", ilíte1rý'kon-
ferenci slavnostně zahájí a zhodnotí je'jí význam pTlO
současnou dobu. Dále doc. ing. RNDr. J. Šikula, CSc., na
téma "Poslání vědy a výzkumu na stavební fakultě" a
prof. ing. J. Říha, DrSc., na téma "Základní směry zprů-
myslnění stavebnictví a líspora energie".
V rámci jednání sekce 3 - geodézie a kartografie,

jejímž předsedu jeo prof. ing. M. Pokora a vědeckým
tajemníkem Ing. J. Hybášek, budou předneseny ve dnech
4. a 5. října 1979 následující referáty:

M. H a u f
Trigonometrická nivelace novodobými prostředky
O. M i c h a I č ák
Vplyv prostredia na meranie posunov stavieb
J. Šiitti
Priestorové určovanie bodov integrovanými meracími
prístroj,mi
Z. Ma rš í k
Možnosti užití fotogrammetrických metod
v poddolovaném lízemí k určování pohybů zemského
povrchu a k obnově a údržbě map
J- Pažourek
Některé poznatky získané při sledování posunů výško-
vých budov na staveništi VUT
O. Š v á b e n s k Ý
Geodetické vedení moderního systému paneláře
J. V Y k u t i I
Transformace astronomicko-geodetických tížnicových
odchylek mezi geodetickými systémy
J. H Yb á šek
Mikrografie - její možnosti a využití v kartografii
M. Ing e d u I d
Moderní metody budování líčelových bodových polí
Z. K o' ut n Ý
Digitální technická mapa města Brna
V. Ma g u I a
Porovllanie vnútornej a vonkajšej presnosti trigonome-
trickej nivelácie
J. M a I Ý
Jednotný systém řešení úloh pro url:ení souřadnic bodů
S. M i c h a I č á k
Výskum stability geodetických prístrojov

J. S I a b Ý
Využití geofyzikálních metod při zjišťování a zaměřo-
vání podzemních prostorů
A. S uch á ne k, J. A b e 110 v ič
Lokálne siete ich presnosť a využitelnosť
J. Š m i d l' k a I
Nové metody a prístroje ve fotogrammetrii
M· Ves e I Ý
Geodetické vedeuí prací při montáži speciálních
ocelových konstrukcí
M. Čermák
Vliv teploty na transportní jevy ve strukturách M-Ge-M
A. Č e r mák 'o v á
Fluktual:ní jevy v izolantech
L. Kr ah ul e c
Ultrafialové záření při anodické oxidaci kovů
M. K oře n s 'k á, S. Syn e k
Vliv fluktuací v ovzduší na šíření světla
1. Augus.ta
Několik poznámek o dřívější, současné a nastávající
líloze stavební tepelné techniky
Z. Weber
Akustická emise stavebních látek a konstrukci.

V rámci konference bude uspořádána výstavka vý-
znamných prací Z oboru stavební fakulty během po-
sledních 5 let. Jsou to jednak vyvinuté unikátní přístro-
je a zařízení, patenty a zlepšo~ací návrhy.
Součástí výročí bude' též slavnostní zasedání vědecké

rady VUT v Mahenově divadle za účasti akademických
funkcionářů naší i zahraničních vysokých šklol, zástup-
ců ministe,rstva i vlády, představite,lů krajských i měst-
ských výborů, při čemž budou významným zasloužilým
vědeckým a pedagogickým pracovníkům jakož i vedou-
cím řídícím pracovníkům z praxe předány pamětní me-
daile. Budou I10vněž vydány 2 odborné knižnice a pro-
pagační hro'žura o VUT.
VIII. vědeckákonferr'ence bude důstojným nositelem

oslav 130. výročí VUT v Brně.

Doc. Ing. M. Břoušek, CSc.,
katedra geotechnžky VUT v Bmě;

Ons 4. června 1979 se v plné svěžesti, uprostřed tvořivé
aktivity dožil své šedesátky přední československý spe-
~ialista na inženýrskou geodézii, samostatný věde,eký
pracovník a 'vedoocí oddělení speciální goodézie ve vý-
7JkUimnémústavu geodeotickém, topografic'kém ,a lmrto-
grafickém (VÚGTK) v Praze Ing. Miroslav Her d a, CSc.
Narodil se v Jílovém u ,Prahy. Po maturitě na reálce

na Smetance v Praze-Vinohradech (1937) se rozhodl
studovat geodézii na ČVUT v Praze. První odbornou
praX'i získal ve' Státním zeměměřičském a kartografic-
kém ústavu v Prazeo. Zájem o řešení technických pro-
blémů výstavby rozhodl o tom, že v roce, 1947 odešel
pracnvat do civilní inženýrské kanceláře. Zde se začal
zaměřovat na oblast geodeotických prací ve stavebnic-
tví, kterým se věnuje dodnes. V roce 1951 odchází do,
družstva Geoplan, od roku 1954 pracuje v Ústavu geo-
dézie a kartografie v Praze. Zde také vypraciQlvala
v rloce 1961 na ČVUT obhájil kandidátskou disertační
práci, věnovanou systematickým chybám paralaktické-
ho měření délek. Od roku 1966 pracuje' ve VÚGTK
Praha, kde se věnuje inženýrské geodéz,iJ, normativní,
metodické a technologické činnosti.
Ing. M. Herda, CSc., získal bohaté zkušenosti na stav-
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bách jednak jako výkonný pracovník (stavby ~řivadě-
če KrUižberrg, Fláje, mostfi ŽdákO'V, Zvíkov, Zivlhošť,
prfimyslových staveh na východním Slovensku aj.),
a jednak jako výzkumný pracovník a e,xpert při řešení
závažných inženýrslmgeodetických problémfi.
V rámci výzkumné činnosti vyřešil mnoho náročných

úloh, týkajících se přesnosti vytyčování staveb a vzta-
hu vytyčll'Vacích a stavebních tolerancí. Další význam-
nou oblastí jeho výzkumné činnosti jsou nO~é metJody
inženýrské geodézie jako např. použití lase,ru při měře-
ní je'řábových drah, plánování pře'snosti kontrolních
měření ve stavebnictví a strojírenství na základě rizika
odběratele a dodavatele v dfisledku měřických chyb,
metody vytyčování stavby metra v Praze, systém digi-
tální formy tématických map velkých měřítek (tech-
nická mapa města, základní mapa závodu a mapové
podklady pro projektování), který umožňuje' automa-
tickou kresbu mapy, systém grafické i digitální evi-
dence podzemních vedení a mnoho dalších. Velmi zá-
~~užným díle~ je pf'Oljekt technické mapy města v mě-
ntku 1: 500 Jako nového mapového díla pro potřeby
plánování, výstavby a řízení ve velkých měste'ch, který
se spolu s technologií jejího zpracování realizuje
v Praze, Bratislavě, a dalších velkých městech ČSSR.
Ing. M. Herda, CSc., prokázal nevšední pracovitost

a svědomito,st i na úseku pubUkační a přednáškové čin-
nosti. Je ·autorem nebo spoluautorem 6 :knižních publi-
kací. Kromě toho publikoval u nás i v zahraničí cca
50 odborných článkfi v časopisech a sbornících např.
z mezInárodních konferencí FIG ve Wiesbadenu Wa-
shingtonu atd. Vypracoval též několik ČSN (730405
730415, 730420, 730421, 730128, 732150, ail, metodic:
kýc~ a ~ech?_ologických předpisfi a 22 výzkumných
zprav a ]e tez autorem 3 čs. patentfi.
Svými pracovními Výsledky významně přispěl k roz-

voji inženýrské geodézie v ČSSR. Jeho práce byla oce
něna udělením vyznamenání "Ne'jle,pší pracovník resor-
tu". Za vysoké ocenění jeho práce je' též třeba po'va-
žovat jeho jmenování předsedou zkušební komise' p,ro
ověřování způsobilosti k výkonu funkce odpovědného
geodeta podle vyhl. č. 10/1974 Sb., o geodetických a karto-
grafických pracích ve, výstavbě.
Pře'jem~ jubdlantovi pe'vné zdraví, aby mohl i nadá-

le pokracovat ve své záslužné práci při roZVOj'!inže-
nýrské geodézIe.

Dne 20. 9. 19'19 se v plné pracovní, politické a spole-
čenské aktivitě dožívá 65 let soudruh Jose{ Winkler,
vedoucí oddělení informační soustavy ČÚGK. Narodil
S8' v Kopřivnici v rodině dělnického funkcionáře. V roce
1945 se účastnil Povstání českého lidu a téhož mku
vstupuje do KSČ. Od vstupu do KSČ kromě naročného
pracovního zapojení úspěšně vykonává i st'ranické funk-
ce na úmvni ZO KSČ, OV KSČ a též MV KSČ.
V pracovním zapojení získal bohaté zkušenosti z eko-

nomiky, financování a účetnictví, a to jak na úrovni
podnikfi, tak i na úI10vni centrálního řízení. Do resortu
přišel v roc8' 1964 po předchozí bohaté praxi na mini-
sterstvu financí ČSSR.
Soudruha Winklera známe jako obětavého pracovní-

ka, který využívá svých bohatých zkušeno,stí kel kvalit-
nímu plnění úkolfi. Za pracovní, společenskou a poE-
tickou činnost obdržel řadu čestných uznání a vyzna-
menání, m.ezi jinými pamětní medaili k 50. výročí za-
ložení KSC, k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou
armádou. K 20. výročí založení re'sortu geodézie, a kar-
tografie obdržel odznak "Zasloužilý pracovník resortu
a v roce 1973 "NeojleITŠípracovník resortu ČÚGK".
Soudruhu Winklerovi gratulujeme k významnému ži-

vo,tnímu jubileu a přejeme mnoho zdI1aví a další
úspěchy.

Dne 10. srpna 1979 se dožil 60 let Ing. Václav Mathau-
sel', pracovník řízení výroby a jakosti n. p. Geodézie
v Plzni.
Vysokoškolské studium oboru ge,odézie a kartografie

po přerušení v době okupace ukončil v ))o,ce 1949. Melli
tím pfisobil v triangul,ační kanceláři ministerstva fi-
nancí a na zeměměřickém úřadě v Praze. Po absolvo-
vání studia pracoval v Krajském zemědělském ústavu
v Plzni a od roku 1963 je nepretržitě zaměstnán ve slož-
kách resnrtu ČÚGK - na pracovišti Ústavu gelOdézie
a k~rtogr~fie,. Inženýrské geodézie a Geodézie, n. p.
Plzen. Prosel funkcemi vedoucího oddílu a vedoucího
technické kontroly. Podřízené pracovníky vedl vždy
k dosažení nejlepší kvality vykonané práce. Má záslu-
hy na rOllvo'ji iniciativy pracujících, stal se vedoucím
BSP techniko-výrobního úse,ku, nositelem bronzových
~ stříbrných medailí. V roc8' 1977 mu byl propfijčen
cestný odznak "Nejlepší pracovník re'SIOrtu".
. JehO' PlQilitiCk.áangažO'vanO'st je všestranná. Je akti-

VlstO'UOIbčanskeho výbol'u, člen výboru ČSOZ v ČSVTS
pracuje jako aktivista sekce zemědělské a 'je dopiso-
'v,atelem GaKO.
Všechny úko,ly vždy plní s příkladnou odpovědnO'stí

a svědomitostí.
Při příležitO'sti jehO' životního jubilea - šedesátin -

mu přejí zaměstnanci n. p. Geodézie Plzeň pelvné zdra-
ví a dosavadní pracovní elán do dalších let.

Čes,ké vysoké učení technické, fakulta stavební, vypi-
suje konkurs na 1 místo odborného asistenta na ka-
tedře, mapovánI a kartografiel pro obor mapování a evi-
dence, nemO'vitostí.
Předpoklad: vysokoškolské vzdělání směru geodézie
a kartO'grafie, nejméně tříletá praxe v oboru.
Písemné přihlášky zasíle'jtel osobnímu oddělení staveb-
ní fakulty ČVUT, Thákurova 7, 16629 Praha 6 do 31.
října 1979.

Sympozium "Geodetické práce při vý-
stavbě metra"

ČSV!S, společnost geodézie a kartografie' za spoluprá-
ce Ceského úřadu geodetického a kartografického, ge,-
nerálního ředitelství Dopravních podnikfi hlavního
města Prahy, DP - Investora dopravních staiveb, OP -
MetropIiO'jektu, Metrostavu, n. p., Geode'tické a kartO'-
grafické správy, P,raha, Geodézie, n. :po P,raha, Geode,-
tického ústavu, n. ?, P!'aha, Vojenských staveb, o. p.,
Praha, Domu techmky CSVTS Praha, PO'řádá vel dnech
14. až 17. dubna 1980 v Ústředním domě železničářů
Praha 2, nám. Míru 9, sympozium se zahraniční účastí:
GEODETICKÉ PRÁCE PŘI VÝSTAVBĚMETRA.
S.oučástí sympozia bude výstava, promítá'ní odborných
hlmfi a e·xkurze na pracov·iště metra.
G~rantem sympozia je Ing. František Šiloar, CSc., hlav-
m geodet pro metro. Podrobné informace budou zaslá-
ny všem zájemcfim, kteří se přihlásí u Ing. Františka
Kurky, Dům techniky ČSVTS Prahu, Gorkého nám· 23
112 82 Praha 1. '

Ing. František Šžlar, CSc., GKS Praha

1979/262



PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Buschmann, E.: Kosmonauté v Centrálním institutu, s. 1
Lobanov, A. N.: Analytická aerotriangulace a perspektivy
jejího dalšího rozvoje, s. 2-4

Domogalski, H.: Nepřetržité navádění přístroje pro pozo-
rování umělých družic, s. 5-6.

1i.eismann, G.: Kolokace. Nejčastější způsob vyrovnání,
s. 7-12.

Stelzig, W.: Použití mikrofilmu v inženýrské geodézii
v národním podniku Geodézie a kartografie, s. 13-14.

Franke, A.: Systém operační banky dat pro velmi přes-
nou nivelaci, s. 14-17.

Dittfeld, H. f.: Cíle a výsledky gravimetrických měření
přílivll, s. 17-20.

Ke/ler, W.: Vytvoření problémově orientované banky dat
pro kartografická zobrazení, s. 21-23.

Rodig, K. H.: Historie kvality mapy evidence nemovitos-
tí, s. 23-24.

Heiniq, '.: Ještě jednou o "určení souřadnic pomocí mě-
řených vertikálních uhlů", s. 25.

Steinich, 1.: NETAUS - variabilní systém programů pro
vyrovnání geodetických sítí, s. 26-27.

Mackwardt, W.: Použití diferencované metody pro se-
stavení plánů fasád, s. 27-30.

Lieberasch, R.: Zkouška ukazatelů rozvoje kvality - ná-
stroje plánování a řízení kvality výrobků, s. 37-39.

Melu~, A.: Nový způsob určení souřadnic z měřených
směrů, s. 40-42.

Halmos, F.: Některé problémy stabilizace a výpočtu geo-
detických sítí, s. 42-45.

Hauf, M.: Trigonometrická nivelace s pomocí současných
přístrojů, ~. 45-47.

Goraj, St.: Směry rozvoje evidence nemovitostí v PLR,
s. 47-48.

Nguyen Tri Long: Metoda výpočtu při určování času prů-
chodů hvězd, s. 49-52.

Malz, P.: Výzkum nevyhnutelné přesnosti vytýčení hlav-
ní cp kolejí, s. 52-55.

Mobius, C.: Měření zenitových úhlů při kontrolních mě-
ře~ích vysokých věží, s. 56-57.

Euschmann, E.: O křivkách stejné šířky, s. 58-59.

Pri v!ísk1lme erázíe nad h01'1IOU,hranico1l lesa a výsk1lme ochranných /1lnkcií lesa sa p01lžila okrem priamych tere-
stríckých meraní aj pozemná stere%togrametria. Na snímke je pohlad na Velký Rozs1ltec (Malá Fatra), naj/oto-

genickejší vrch Slovenska s perspektívnym zákresorn vrsterníc.

Snímka: Ing . .1. Petráš, CSc.
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Stoupající spotřeba nerostných surovin ve svě·
tě a jejich nedostatek způsobily situaci, která
je od počátku sedmdesátých let charakterizo-
vána jako světová energetická a surovinová
krize. To vyžaduje od našeho geologického vý-
zkumu orientaci na' maximální využití místních
zdrojů, zejména ve větších hloubkách a netra-
dičních oblastech. Klasický geologický prů-
zkum je však třeba doplnit progresívními me-
todami, mezi nimiž významné místo má užitá
geofyzika.

ÚVOD DO UŽiTÉ GEOfYZIKY
Podává přehled metod užité geofyziky, probírá jejich fy-
zikální základy, principy přístrojů, způsoby zpracování a
hlavní interpretační postupy.

Gravimetrické metody

Magnetometrické metody

Radiometrické metody a metody jaderné geo-
fyziky

Geotermické metody

Geoelektrické metody

Seismické metody

G~ofyzikální měření ve vrtech

KOll)plexní použití geofyzikálních metod

Kniha je určena studujícím přírodovědeckých fakult a Vy-
soké školy báňské, geologů,m, báňským inženýrům, hyd-
rogeologům, stavebním inženýrům a všem ostatním pra-
covníkům, kteří mohou využít metod užité geofyziky.

Zde odstřihněte a pošlete na adrOO1.l.SNTL - Nakladatelství technické Hteratury, oqbytové oddělEmf,
11302 Pmha 1, Spálená 51


