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528.1
GAŠPAR, D.

Spol'ahlivosť vyrovnanla dížkovo meraného štvoruholníka
V blízkosti oplsanej kružnice
Geodetický a kartografický Dbzor, 26, 1980, Č. 7,
s. 161-163, 1 obr., 1 Mb., lit. 2
V príspevku autor pouk,azuje na nespolahlivosť vyrovnania
dÍžkovo meraných štvoruholnlkov s použitím podmienky
rozdielu plOch, ak vrcholy štvoluholníka ležia na kruž-
nicí. Odvozuje podmienkovú rovnicu šiestej stnany a uvádza
priklad vyrovnania štvoruholnlka pre porovnanie týchto
dvoch podmienok.

528.486.2.089.6
HÁNEK, P.

Metoda tětiva paprsků pro rekllflkace železn'čnícit obloukl'
Geodetický ,a !<artografický obzor, 28, 1980, Č. 7,
s. 163-167, 4 obr., 3 tab., lit. 6
Princip zaměření ,a výpočtu nové metody pro rektilikace
železničnich oblouků, která je řešena výhr.adně v S-)TSK.
Součásti je též hodnoceni polohové přesnosti stanovisek
a podrobných bodů včetně posouzení plynulosti křivky
koleje z hledis!<a platných norem a předpisů.

528.74(203):622.34 ,,312-313"
KLVAŇA, M. - FENCLOVÁ, D.

Využiti letecké fotogrammetrle v Severočeském hnědouhel-
něm revíru --..,;historie a současnost
Geodetický ,a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 7,
s. 167-172, 2 obr., 1 tab.
Přehled dos,av,adních výzkumných a vývojových prací i prv-
ních praktických 'aplIkací letecké fotogrammetrie v po-
vrchových hnědouhelných dolech při určování kubatury
odtěžené skrývky ,a při tematickém mapOvánI ve velkých
měřítkách těžko přistupného území se silně členitým re-
liéIem. Spolupráce Severočeských hnědouhelných dolů
s podniky rooortu geodézie ·a kartografie.

528.48.061.6

VlTASEK, ). - ZEMAN, J.
K fluktuaci teplot vzduchových vrstev u svislého zdi va
Geodetický ,a kartografický obzor, 28, 19~0, č. 7,
s. 172-175, 3 obr., lit. 8
Výsledky měření rozložení teploty vzduchových vrstev po-
dél svislé zdi a závěry plynoucí z výsledků tohoto mě
ření pro přesnost vytyčování svislic.

528.74:778.18

STE)SKAL, L. - VÁLEK, M.
Standardní senzltometrlcký obrazec ke kontrole duplikace
multispektrálních fotografických snimků
Geodetický ,a kartografický ob",or, 26, 1980, Č. 7,
s. 175-177, 1 obr., 1 tab.
Návrh kontrolniho senzltometrického obrazce, jeho slože-
ní a způsob využiti ke kontrole senzltometrických char'ak-
teristik duplikátů multispektrálních fotografických snímků.

528.1
r AIllIlAP, .Zl.
H3JlelKHOCTL YPaBHllBaHHJl 'IeTLlpexyrOJILHHKa C H3MepeH-

HLIMH ,llJIHHaMH B6JIH3H OI1HcaHHOH OKPYlKHOCTH

reo,lle3H'IeCKHH II KapTOrpa.p1Í:qeCKHH 0630P, 26, 1980,
No 7, CTp. 161-163, 1 pHC., 1 Taó., JIHT. 2
B CTaThe aBTOp yKa3hlBaeT Ha HeHa,llelKHOCTh ypaBHHBa-

HHH qeThlpexyroJIHHKOB C H3MepeHHhlMH ,llJIHHaMH nplI

npHMeHeHHH YCJIOBHJl nJIO~anell, eCJIH BepmHHhl qeThl-

pexyroJIhHHKa JIelKaT Ha OKPYlKHOCTH. BhlBO,ll YCJIOBHOrO

ypaBHeHHH meCTOH CTOpoHhl H npHMep ypaBHHBaHHH qe-

ThlpexyroJIhHllKa ,llJIH cpaBHeHHH 3THX ,llBy)!: YCJIOBHH.

528.486.2.089.6

XAHEK, II.

MeTo,ll XOp,ll H JIyqeH npH CnpJlMJIeHHH lKeJIe3HO,ll0pOlK-

HLlX KpHBhIX

reo,lle3HqeCKHH H KapTorpaq,HqecKHií: 0630p, 26, 1980,
No 7, CTp. 163-167, 4 pHC., 3 Ta6., JIHT. 6
IlpHHIliHn H3MepeHHJl 'li ,BhI'lHCJIeHHH HOBorOMeTO,lla nplI

'OnpHMJIeHHH lKeJIe3HOnOpOlKHhlX KpHBhlX, pemeHHoro

TOJIhKO B S- IrSK. OJJ;eHKa TOqHOCTH onpe,lleJIeHHJl nOJIo·

lKeHHJl CTaHJJ;HH II nO,llp06Hhlx nYHKToB 'lI 06cylK,lleHHe

!IIJIaBHOCTH KOJIeH C TOqKH 3peHHH ,lleHCTBHTeJIhHhIX CTaH-

,llapTOB H npe,llnHCaHHll.

528.74(203) :622.34••312-313"
KJIBAHR, M. - <l>EHIJ;JIOBA, .Il.
IlpHMeHeHHe 83pocflOTOrpaMMeTpHH B CeBepHO'lemCKOM

6ypoyrOJILHOM 6acceHHe - lI:CTOpHJl li: COBpeMeHHOCTL

reO,lle3HqecllHH H KapTorpaq,HqecKHH 0630p, 26, 1980,
No 7, CTp. 167-172, 2 pHC., 1 Taó.

0630p npOBe,lleHHhlX HCCJIenOBaHHH 'H pa3paÓOToK H nep-

BhlX npaKTHqecKHx npHMeHeHHH a3po<PoTOrpaMMeTpHlI

B OTKphlThIX ÓypoyroJIbHhlX Kaphepax npH onpe,lleJIeHHH

Ky6aTYP ,ll06hIToií: 'BCKphlmH H npH .KpYITHOMaCmTa6HOH

TeMaTHqeCKOH C:heMKe TPY,llHO nocTynHhlX TeppHTopHH

C CHJIhHO nepeCeqeHHhlM peJIheq,oM. CoTpy.rumqeCTBO Ce-

BepHO'lemCKHX '6ypOyroJIhHhlX npeJlinpHJlTHH II npe.lUIpHJl-

THH Be,llOMCTBa reO,lle3HH H KapTOrpaq,HH.

528.48.061.6

BI1T ACEK, :A - 3EMAH, :A.

K q,JIIOKTya.n;HH TeMnepaTypLl B03,llymHLIX CJIoeB B,llOJIL

BepTHKaJILHOH KJIaJIKH

reO,lle3HqecKlIH II KapTorpaq,HqecKHH 0630p, 26, 1980,
No 7, CTp. 172-175, 3 pHC., JIHT. 8
Pe3YJIhTaThl H3MepeHHH pacnpe,lleJIeHHH TeMTIepaTyphl

B03,llymHhlx CJIOeB B,llOJIh 'BepTHKaJIhHOH creHhl. BhlBO,llhl

BhITeKaIO~He H3 pe3YJIhTaTOB 3THX H3MepeHHH ,llJIH TO'I-

HOCTH pa36hIBKH ornecHLlx JLlIHHH.

528.74:778.18

CTE:ACKAJI,JI. - BAJIEK, M.

CTaH,llapTHaJl ceHCHTOMeTpHqeCKaH TecT-m6JIHJJ;a ,llJIJl

KOHTpOJIJl ,lly6JIH~HH MHOrOCneKTpaJILHLlX ~HHMKOB

reO,lle3HqeCKHH 'H KapTorpaq,HqecKHH 0630p, 26, 1980,
No 7, crp. 175-177, 1 pHC., 1 Taó.

IlpoeKT npoBepoqHOH ceHCHTOMeTpH'IeCKOH TecT-TaÓJIHJJ;hl,

ee COCTaB H cnocoó npHMeHeHHJI ,llJIH KOHTpOJIH ceHCH-

TOMeTpH'leCKHX xapaKTepHcTHK ,llYÓJIHKaTOB MHorocneKT-

paJIhHhlX q,OTOCHHMKOB.

528.1

GAŠPAR, D.

VerlaBlIchkelt der Ausglelchungen eines liíngengemessc-
nen Vierecks ln der !Nahe des umschriebenen ,Krelses
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1880, Nr 7,
Sejte 161-163, 1 Abb., 1 Tab., Lít. 2
lm Beitrag weist der Autor auf die Unverlill\lichkeit der
Ausgleichung eines lilngengemessenen Vierecks mit An-
wendung der Bedingung des Flachenunterschiedes, wenn
der Scheitel des Vierecks ,auf dem Kreise liegen, hin.
Er leitet die Bedíngungsgleichung der sechsten Seite ab
und fuh!"! ein Ansgleíchungsbeisp'el des Vierecks fUr den
Vergleich dieser beiden Bedingungen ano



528.486.2.089.6
HÁNEK, P.
Methode der Sehnen und Strahlen Iiir dle Rektilizlerung
von EIsenbahnbiigen
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 7,
Seite 163-167, 4 Abb., 3 Tab., Lit. 6
Prinzip der Messung und Berechnung elner neuen Methode
fiir die Rektifizierung von Eisenbahnbiigen, die aus-
schlie5lich im System-ETKN gelOst wird. Bestandteil ist
auch dle Wertung der Lagegenauigke't der Stand_ und
Kleinpunkte einschlieBlich Beurteilung des glatten Ver-
laufes des Gleisbogens ,aus deM Gesicl1tspunkt giiltiger
Normen und Vorschriften.

528.74[203]:622.34,,312-313"
KLVAŇA, M. - FENCLOVÁ, D.
Nutzung der Lnftbildmessung lm Nordbiil1mischen Braun-
kohlerevier - Historie und Gegenwart
Geodetick}' ,a kartogI"afický obzor, 26, 1980, No. 7,
Seite 167-172, 2 Abb., 1 T,ab.
Gbersicht der herkiimmlichen Forschungs- und Enhvick-
lungsarbeiten sowie der ersten praktiscl1en Applikationen
der Luftbildmessung in Braunkohletagebauen bei der 1,las-
senbestimmung des abgedeckten Abraumes und bei der
groBmaBstabigen thematiscl1en Kartenaufnahme schwer zu-
ganglicher GeIande mit stark gegliedertem RelieL Zus,am-
menarbeit der Nordbiihmischen Braunkohlenbergwerke mit
den Betrieben des Ressorts Geodiisie und Kartogr·aphie.

528.48.061.6
VITÁSEK, J. - ZEMAN, J.
Zur Temperaturfluktuation der Luftsehlcbten an elnem senk-
rechten Mauerwerk
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 7,
Seite 172-175, 3 Abb., Lit. 8
Messungsergebnisse der Temperaturverte,jJung der Luft-
schlchten an elner senkrechtcn Mauer und SchluBfolgerun-
gen, die sich aus den Ergebnissen dieser Messungen fUr
die Genauigkeit der Absteckunug von Lotrechten ergeben.

528.74:778.18
STEjSKAL, L. - VÁLEK, M.
Standardes sensltometrisehes BUd zUr KontroUe der Dupli-
kation multlspektraler fotografiseher Aufnahmen
Geodetický a kartografický obwr, 26, 1930, Nr. 7,
Seite 175-177, 1 Abb., 1 Tab.
vorschlag eines sensitomett'ischen Kontrollbildes, seiner
Zusammenstellung und Anwendungsart fiir die Kontrolle
sensitometrischer Charakteristiken der Duplikate multi-
spektr,aler fotographischer Aufnahmen.

528.1
GAŠPAR, D.
Reliability of Adjustment of Tetragoll witb Measured
Lengths Close to Clreumeirele
Geodetický a kartogmfický obzor, 26, 1980, No. 7,
pp. 161-163, 1 fig., 1 t<ab., 2 reL
The author polnts out an unreliability of adJustment of
tetragons wlth measured lengths using condíllon of the
difference of are,as, in case that tetragon vertexes lie
on a circle. Conditional equation for sixth side is derived.
The example of the te,tragon adjustment is given in order
to compare the two conditions.

528.486.2.089.6
HÁNEK, P.
The Method of Chords and Rays for Reetifieation of Rail-
way Ares
Geode:ický a kartografický obz,or, 26, 1980, Nr. 7,
pp. 163-167, 4 fig., 3 tab., 6 ref.
Principle of the measurement and calculation of a new
method for rectification of railway arcs that is solved
only in the JTSK coordinate system. Ev,alualing the po-
sition accuracy ;O,f station anď deatiled points including
the eV'aluaUon nf continuousity of the track curve ac-
cording to valid standards and instructions.

528.74( 203) :,622.34 ,,312-313"
KLVAŇA, M. - FENCLOVÁ, D.
Use of Aerial Photogrammetry in the North Bohemlan
Brown Coal Distrlct - HIstory and the Presellt Times
Geodetický a kartogr,afický obzor, 26, 1980, No. 7,
pp. 167-172, 2 fig., 1 tab.
Revie-w of the hitherto rese-arch and development works
as well as the first pr.aclieal applications of aerial pho-
togrammetry at the open-cast brown eoal mines to de-
termining the overburden removing and to the cadastr.al
survey of hardly ·accessible regi,ons with a rolling couutry.
CoopeI"ation ,among the North Bohemian Brown Coal Mines
and the enterprises of the Br,aneh of Geodesy and carto·
graphy.

528.48.061.6
VITÁSEK, J. - ZEMAN, J.
on Fluetuating the Alr Layers Temperature alongside the
Vertical Masonry
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, No. 7,
pp. 172-175, 3 fig., 8 reL
Results of measuring the ,air Iayers temper'ature distri-
bution alongside the vertical w,all. Conc!usions resulting
from the meoasurements and their influenee on the ac-
cur,aey of laying out vertieals.

528.74:778.18
STEJSKAL, L. VÁLElK, M.
Stalldard Sensltometrlc Pattern for Cheeking the Mult!-
spectral Photographs Duplleation
Geodetický a kartogr,afický obzor, 26, 1980, No. 7,
pp.175-177, 1 fig., 1 tab.
Design of the check sensitometric pattern, its composi-
tion and the method of utilization for checking the sensilo-
metric char,acteristics of multispectral photogr,aphs dupli-
oates.

528.1
GAŠPAR, D.
Sureté de compensatioll du levé télémétrique ďUII quadrl-
latere proehe du cerele elreonserit
Gendeotický a kartografický obzor, 26, 198U, No. 7.
pages 1061-163, 1 illustration, 1 tableau, 2 bibliographies
Dans son ,article l'auteur se réfere a I,a compensatinn peu
sure du levé télémétrique de quadrilateres employant la
condition différence des surfaces lorsque les sommets du
quadrUatěre se trouvent sur le cerc18. II dérive l'equation
de condition du sixiéme coté et démontre par un exemple
1,8 compensation d'un quadrHatěre pour la compar;aison
de C8S deux conditions.

528.486.2.089.6
HÁNEK, P.
La méthode des cordes et des rayon pour la rectmcation
des courhcs de chemln de fer
Geodeotický a kartogr,afický obzor, 26, 1980, No. 7,

. pages 163-167, 4 illustrations, 3 planehes, 6 bibliographies
principe de levé st de calcul de la nouveJle méthode de
rectification des -courbes de chemin de fetr réalisée uni-
quement dans le systéme S-JTSK. Y font' p,artie compo-'
sante l'évaluation de la précision de situation des points
de mesure et points fixes y compris I'examen de la conti-
nuité de la courbe de la voie du point de vue normes
et réglements.

528.H( 203J :622.34 ,,312-313"
KLVAŇA, M. - FENCLOVÁ, D.
Utillsation de la photogrammétrie aerIellne dans le bas-
sin lignltifere de la Boheme du 1I0rd •• hlstolre et situa-
tion contemporaine
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, No. 7,
pages 167-172, 2 illustrations, 1 planehes
Apper<:;u des trav,aux de recherches et d'évoIution effec·
tués jusqu'á présent ainsi que des premiéres ,applications
pr1atiques de l,a photogrammétrie aérienne dans les, min8ls
lignitifiěres superficielles pour la détermination du volu-
me de déblais et pour levé thématique á grandes échsl-
les dans un terrain difficillementaccesslble á relief trěs
réparti. coopér1ation ds l'entreprise Severočeské hnědo-
uhelné dolyavec les entreprises du rsssort de geodésie
et cartographie.

528.48.081.6
VITÁSEK, J. - ZEMAN, J.
De la fluetuation des températures des eouehes aérlenlles
dans les ma~onneries verticales
Geodeotický a kartogr.afický obzor, 26, 1980, No. 7,
pages 172-175, 3 illustrations, 8 bibliographies
Résultats du levé de réplartitio-n des températures des
couches aériennes 18 tang du mur vertical et conclusion
émanant des résultats de ce levé pour la précision du
jalonnement des vertic.ales.

528.74:778.18
STEJSKAL, L. - VÁLEK, M.
Figure sensitométrique standard pour cOlltrole de la du-
plicité des vues photographlques multlspeetrales
Geode,tický a kartogr,afický obzor, 26, 1980, No. 7,
pages 175-177, 1 illustration, 1 tableau
Proposition d'une figure de controle sensitométrique, sa
composition et mise a profit pour c.ontróle des caracté-
ristiques sensitométriques de doubles multispectraux des
vues photogt'aphiques.
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Spol'ahlivosť vyrovnania dfžkovo
meraného štvoruholníka V blízkosti
opísanej kružnice Ing. Davorín Gašpar,

Geodézia, n. p., Žilina

V koeficientoch tejto rovnice vystupujú pri stranách
rozdiely a pri uhlopriečkach súčty kotangent uhlov
ležiacich oproti príslušnej dÍžke. To ale znamená, že
hodnoty koeficientov závisia na tvare obrazca. Čím
viac sa daný štvoruholník blíži k opísanej kružnici, P2
t.j. ak súčet dvochprotifahlých uhlov sa blíž i k 180°,
tým viac sa hodnoty súčtov, resp. rozdielov prísluš-
ných kotangent blížia k nule. V tomto prípade sa pre- 51
javí zanedbanie členov vyšších rádov v rozvoji do
Taylorovho radu a pri vyrovnaní nedostaneme správne
výsledky. Aby sme toto tvrdenie mohli overiť, odvo-
díme najprv pretvorenú podmienkovú rovnicu z pod- P1
mienky (1), a potom porovnáme výsledky podfa
obidvoch podmienok na príklade.

Štvoruholník, v ktorom sú zmerané všetky štyri strany
a obidve uhlopriečky, je jednoznačne určený piatimi
dížkami. Šiesta dížka je nadbytočná a poskytuje jednu
podmienku pre vyrovnanie. Táto má tvar:

Ostatné podmienky platné v dÍžkovo zmeranom
štvoruholníku sú len kombináciami tejtozákladnej pod-
mienky a mali by poskytovať rovnaké výsledky vy-
rovnania. Dobre známa je podmienka rozdielu ploch
rozvedená v prácach [1] a [2]. V tomto príspevku
ukážeme, že vyrovnanie podfa tejto podmienky nie je
vždy spofahlivé.

(Pl + Pa) - (P2 + P4) = O, (2)

kde Pj sú plochy trojuholníkov utvorených z dvoch
strán a uhlopriečky štvoruholníka (obr. 1). Pretvo-
rená podmienková rovnica odvodená v práci [1] má
tvar:

81 82 {2" {cotg 8 - cotg~} VI + 2" cotg TJ - cotg <X}v2 +
8a 84+ T{cotg <5 - cotg f3} Va + T{cotg y-cotgA} v4-

- i {cotg (y + <5) + cotg (8 + TJ)} V5 +
8 .+ f{cotg (<X+ (3) + cotg (~ + A) V6 = -u.

Uhlopriečku 86 dostaneme z kosinusovej vety (obr. 1)

82,= si + 8~- 28184cos (eX + (3). (3)

S6 d86 = 81d8l + 84 d84 - 84 cos (<X+ (3) d8l -
- 81cos (<X+ (3) dS4 + 8184sin (<X+ (3) {d<x+ df3}.

Výrazy pre d<xa df3 nájdeme diferencovaním kosi-
nusovej vety:

8~ 8~ 8~
8l85COS<x=-+- --222
85cos <Xd8l + 81cos <Xd8á-

- 8185sin <Xd<x= 81d8l + 85 d85 - 82 d82
- 8185sin <Xd<x= (81- 85cos <X)d81+

+ (85- 81 cos <X)d85- 82 d82
- 2P2 d<x= 82 cos (y + <5) d81 +

+ 82 cos ~ d85- 82 d82

82 }d<x= - 2P {cos (y + <5) d8l + cos ~ d85 - d82 •
2

(5.1)
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Analogicky pre df3:

df3= - 2;..{cos (e +1])d.~ •.+ cos Adss-ds3}

(5.2)

Výrazy (5.1) a (5.2) dosadíme do rovnice (4) a pre
jednotlivé koeficienty pretvorenej podmienkovej rov-
nice dostaneme po úpravách:

{
2P s }al = cos Y - --s;- 2;2 cos (y + (J) dSl =

sin (y + (J) cos y - cos (y + (J) sin y ds =
- sin (y + ó) 1

{
888 sin e }=- cos e - 3 ".6 ( ) cos (e + 1]) d8•.=86838•.sm e + 1]

PrehYadnosť koeficientov pretvorenej podmienkovej
rovnice vynikne, ak ich dáme na spoločného menova-
teYa.Pritom namiesto diferenciálov píšeme opravy:

Slovami možno rovnicu vyjadriť takto: Koeficient
opravy strany je rovný súčinu príslušnej strany
a ploch trojuholníkov, ktoré túto stranu neobsahujú,
delenému koeficientom opravy šiestej strany. Koefi-
cienty opráv obvodových strán sú kladné, koeficienty
uhlopriečok sú záporné.

Z rovnice (7) vidíme, že hodnoty koeficientov ne-
možu byť v žiadnom prípade nulové.

P 1= ~ 818••(sin ex cos f3 + cos ex sin f3) ,

Nespolahlivosť vyrovnania s použitím podmienky
rozdielu ploch ukážeme na príklade. Zvolíme štvor-
uholník, ktorého vrcholy ležia na kružnici.

Vykonáme vyrovnanie:

1. "meraných" dÍžok s podmienkou rozdielu ploch,

2. "meraných" dÍžok s podmienkou šiestej dÍžky
(uhlopriečky) ,

Výsledky vyrovnania sú uvedené v tabulke 1.
Z tabulky je zrejmé, že vyrovnanie podla 1 a 2 dáva
rozne výsledky; podmienka rozdielu ploch poskytuje
menšie opravy k meraným dÍžkam a menšiu jednot-
kovú strednú chybu. Výsledky podla bodov 3 a 4
ukazujú, že dížky vyrovnané s použitím podmienky
rozdielu ploch nespÍňajú podmienku šiestej dížky -
v uhlopriečke Sa ostáva odchýlka 58,2 mm. Naproti
tomu dÍžky vyrovnané s podmienkou uhlopriečky
vyhovujú aj podmienke rozdielu ploch.

81 P3P ••VI + S2 PlP ••Va + S3 PlP" Vs + 8••P"Ps V•• - 8. PlPs Vs - 86 P"P4 Va

86 P2Pa
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Merané dížky Koeficienty ~I Opravy ~I Vyrovnané 1 Koeficienty," : I Opravy 3 Vyrovnané 9
(mm) dížkY 2 (mm) 4 dížky 4

a 708,018 -0,03405 -2,9 708,0151 0,35040 -5,3 708,0097
0,35039 ,-5,9 708,0121 -0,01550 O 708,0121

b 845,299 0,00228 0,2 845,2992 0,98666 -15,0 845,2842
0,98666 -16,7 845,2823 -0,04364 O 845,2823

c 411,994 0,02004 1,7 411,9957 0,60222 -9,2 411,9865
0,60223 -10,2 411,9838 -0,02663 O 411,9838

d 1160,010 -0,04761 -4,1 1160,0059 . 0,71895 -10,9 1159,9950
0,71893 -12,2 1159,9978 -0,03181 O 1159,9978

e 1175,695 0,12353 10,6 1175,7056 -0,92032 14,0 1175,7196
-0,92030 15,6 1175,7106 0,04073 O 1175,7106

f 1082,065 -0,07032 -6,0 1082,0590 -1,00000 15,2 1082,0742
-1,00000 16,9 1082,0819 0,04422 0,1 1082,0820

I
i

Ul = - 0,002058 m2 mo = 13,3 mm Ua = 58,2 mm mo = 29,8 mm
'U2 = 64,7 mm mo = 33,1 mm u. = 0,000009 m2 rno = 0,1 mm

Z porovnania výsledkov vyplýva, že vyrovnanie dížko-
vo meraných sietí podfa podmienky rozdielu ploch
sa stáva nespofahlivým, ak sa štvoruholník približuje
k opísanej kružnici. Použitý príklad je vykonštruova-
ný a V praxi sa vyskytne zriedka. Predsa však je po-
trebná určitá opatrnosť pri použití tejto podmienky.
Jeden štvoruholník ležiaci na kružnici može znedhod-
notiť vyrovnanie celej siete. Celkom nevhodná je táto
podmienka na vyrovnanie siete zloženej napr. zo
štvorcov alebo obdížnikov.

Všeobecne pri volbe podmienky pre vyrovnanie
treba skúmať priebeh funkcie a pri výskyte tzv. sta-

cionárnych hodov, tj. bodov v ktorých prvý totálny
diferenciál funkcie je rovný nule, použiť inú funkciu,
alebo sa týmto bodom vyhnúť.
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Metoda tětiva paprsků pro rektifikace
železničních oblouků

Ing. Pavel Hánek
katedra speciální geodézie

FSv ČVUT v Praze

Železniční doprava zaujímá především v evropských
zemích stále významné místo v přepravě osob a ná-
kladů zejména na větší vzdálenosti. Je proto pocho-
pitelná snaha železničních správ o co nejdokonalejší
stav železničního svršku, který umožňuje vyšší jízdní
rychlosti a nápravové tlaky, zvyšuje pohodlí a bez-
pečnost dopravy a snižuje provozní náklady. S doko-
nalostí železničního svršku úzce souvisí problematika
rektifikace oblouků, jíž je po řadu let věnována pozor.
nost na katedře speciální geodézie ČVUT v Praze.
Jednou z dokončených prací v tomto oboru je tzv.
metoda tětiva paprsků [1].

Metoda tětiva paprsků je v podstatě úpravou meto-
dy SSV (Strahlen - Sehnen - Verfahren), používané

u DR v NDR [2]. Na rozdíl cd původního znění je
tento nový postup zásadně řešen v celostátním sou-
řadnicovém systému, v ČSSR tedy v S - JTSK.
Vlastní zpracování se potom rozpadá na několik částí
a to na přípravu oblouku před měřením, detailní zamě.
ření a na připojení sítě stanovisek na body železnič-
ního podrobného Iolohového bodového pole [3]. Po-
souzení metody je třeta provádět s ohledem na usta-
novení československých norem [4], [5] v otázkách
bodového pole a zaměření starého stavu a na oborovou
normu [6] v přípdě hodnocení plJnulosti křivky ko-
leje.

Navrhovaný zFůsob rektifikace řeší j€ll polohovcu
úpravu; výškové změny se;provádějí obvyklým zFůsc-
bem na podkladě měření geometrickou nivelací.
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Zaměřovaný oblouk se rozdělí na vnitřní hraně vnější
kolejnice na pravidelné úseky 8 tak, že prvý a poslední
bod (v obr. 1 označený 1, N) leží bezpečně v přímé.
Velikost úseku 8 se pohybuje v rozmezí 5-50 m podle
způsobu prací údržby. Za krajními podrobnými body
se dále volí ve vzdálenosti 50-200 m tzv. orientační
body (A, B). Jednotlivé body se značí na svislé vnitřní
ploše hlavy kolejnice jemnou jamkou důlčíkem a po-
řadovým číslem na stojině. Dvojice bodů A1, NB
jednoznačně určují tečny a tím i středový úhel a za-
jišťují tak navázání úpravy na starý stav.
Vně oblouku se zbuduje některým z později popsa-

ných způsobů síť stanovisek, většinou spojená do
polygonových pořadů - obr. 1. Příčná vzdálenost
o pořadu od kolejnice se volí co nejmenší, ale tak, aby
teodolit postavený na stanovisku nezasahoval do prů-
jezdného profilu. (Obvykle o ~ 3 m) .

..~
B

Pro podrobné zaměření byly zvoleny dva typy,
v obr. 1 označené A a B. V obou případech je třeba
zaměřit pásmem vzdálenost P stanoviska (polygono-
vého bodu) a nejbližšího podrobného bodu s požado-
vanou přesností mp = 4 mm. Úseky 8 na oblouku se
rozměřují též pásmem s předpokládanou přesností
m. = 8: 5000mm. K těmto měřením je třeba zavádět
základní opravy, zejména z teploty, u úseků 8 při roz-
měřování též ze sklonu trati, známého např. z doku-
mentace.
Dá.le se ze stanoviska zaměří úhlově teodolitem 2.

třídy přesnosti (např. Zeiss Theo OIOA) podrobné
body a to u typu A všechny přilehlé k jedné polygo-
nové straně (v obr. 1 ze stanoviska 82 úsek I-i),
u typu B pouze v bližší polovině (i-j ze 83). Druhá
část (j-k) se doměří po přenesení přístroje na násle-
dující stanovisko (84) s tím, že uprostřed vznikne
jeden společný bod obou osnov (j v obr. 1). Z nejbliž-
šího stanoviska se též zaměří polárně oba orientační
body tečen. K těmto měřením, která se provádějí v 1
skupině, se používá pro signalizaci podrobných bodů
oblouku speciální pomůcka. V podstatě je to úhelní-
ček, který nese záměrnou tyčinku (příp. s otočným
kontrastním pozadím) tak, že po přiložení k vyznače-
nému podrobnému bodu a po urovnání podle krabicové
libely prochází svislá osa signálu přesně vnitřní hranou
hlavy kolejnice.
V obou případech zam~ření se určují souřadnice

podrobných bodů polárním způsobem ze souřadnic
stanoviska. Neznámé délky paprsků se počítají

postupně od přímo měřené délky P směrem k nejdelší-
mu paprsku d (obr. 2).

z 1~--------

Podle obr. 2 platí:

P2 = Ul + u2 = PI .cos bl + V82 - pi .sin 2bl-,
kde: PI - přímo měřená délka,

8 - úsek na oblouku,
bl - úhel daný rozdílem sousedních směrů.

V dalším výpočtu pomocí následujícího úhlu b2 nastou-
pí vypočtené P2 na místo PI' (Při svědomitém rozmě-
ření podrobných bodů je možno úseky s považovat za
konstantní.) Poslední délka P, se musí vyrovnat na
délku dí' která se nezávisle určí z vyrovnané délky
polygonové strany aZ,3 a polárních prvků {Jí, Pí kon-
cového bodu úseku i, měřených z druhého bodu téže
polygonové strany (obr. 1). Tím je zajištěna. plynulá
návaznost určení ze sousedních stran, ovšem pokud
jsou úhly (Xi, {Ji vyrovnány na velikost vrcholového
úhlu polygonového pořadu. Vypočtené délky se opra-
vují úměrně pořadovému číslu tak, že poslední, nej-
delší paprsek dostává opravu v plné hodnotě rozdílu
di - Pí, výchozí přímo měřená délka PI opravu nu-
lovou.
Obdobný postup platí pro případ, kdy nejdelší pa-

prsek by byl určen elektrooptickým dálkoměrem sou-
časně s měřením sítě stanovisek, a pro výpočet zamě-
ření typem B. U tohoto způsobu je třeba provést po
vyrovnání délek paprsků ještě pootočení měřených
osnov tak, aby se souřadnice společného bodu j, po-
čítané z obou konců polygonové strany, ztotožnily.
Popsaným vyrovnáním způsobený rozdíl v souřadni-
cích výchozího bodu, určených ze dvou následujících
stran, je nepatrný (řádově několik mm v podélném
směru vzhledem k ose trati) a lze jej odstranit pouhým
zprůměrováním.
Ve zmíněné práci [1] jsou odvozena všechna potřeb-

ná kritéria pro posouzení kvality úhlového a délkového
měření, pro hodnocení výsledných souřadnic i výpo-
četní mezikontroly.
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Rozhodující u právě popsané metody zaměření po-
drobných bodů a výpočtu jejich souřadnic je přesnost
úhlového měření a dodržení požadované přesnosti
délkového měření, zvláště délky připojovacího pa-
prsku p. Značný vliv má podélný posun stanoviska
teodolitu a nejbližšího podrobného bodu.

Průběh empirické křivky střední chyby měřeného
směru mtp v závislosti na délce záměry, vypočtený z po-
měrně velmi rozsáhlého souboru, je patrný z obr. 3,
kde je vyznačen plnou čarou. Závěry byly ověřeny
porovnáním s teoretickými hodnotami m<p (přerušo-
vaná čára). Jistý nesoulad je způsoben tím, že teore·
tické hodnoty byly počítány z upraveného vzorce
platného pro úhly obecné velikosti, kdežto úhly u to-
hoto postupu jsou většinou ostré, takže se plně nepro-
jeví vliv centrace. Velmi uspokojivá je tvarová podob-
nost obou křivek. Z obrázku je patrné, že střední chyba
směru mtp vzrůstá mimo hranice intervalu (10; 130) m.
Z toho je vyvozeno několik důležitých závěrů, týkají.
cích se volby stanovisek.

Prvý požaduje, aby krajní podrobný bod zaměřo-
vaného úseku byl od stanoviska teodolitu podélně
(ve směru osy koleje) vzdálen alespoň 3 m (v obr. 2
ozn. z). Tím se zabrání přenesení chyby mp v měřené
připojovací délce v plné hodnotě do souřadnice kraj-
ního bodu, vystihující příčný směr (x), a sníží se též
vliv menší přesnosti úhlového měření. V důsledku se
při vyrovnání délek paprsků prvý vypočtený paprsek
neopravuje, neboť má. stejnou přesnost jako výchozí
délka.

Druhý závěr stanoví optimální délku záměrného
paprsku na 125m. Této hodnotě se též prakticky rovná
(protože obrazec zaměření je velmi plochý) délka
polygonové strany pro měření typu A, kdežto u typu
B je možno volit dvojnásobné délky stran, tedy zhruba

250 m. Při užití typu A je účelné volit stanoviska
teodolitu ob bod, takže jejich vzdálenost je táž jak
u typu B. Podle [5] je tato vzdálenost i uspořádání
a umístění bodů dostačující pro to, aby stanoviska
mohla být považována za hlavní body trasy (HB) bez
rozlišení traťových rychlostí. Posouzení přesnosti je
naznačeno v následujícím odstavci.

4. Připojení stanovisek na S - JTSK

Ve shodě s novým služebním předpisem ČSD [3] se za
geodetický podklad považují body základních želez-
ničních pořadů (ZŽP), pro něž platí - mimo jiné -
následující podmínky:
- maximální délka pořadu 5 km,
- maximální počet stran 10,
- minimální délka strany 150 m.

Při volbě těchto bodů se předpokládá bočná vzdálenost
od trati do 300 m. Úhly se měří ve 2 skupinách teodo.
litem 2. třídy přesnosti; pro délkové měření se před.
pokládá použití elektrooptických dálkoměrů s přes.
ností ma < 10 mm pro délku I km.

V práci [1] se diskutuje několik způsobů určení
souřadnic stanovisek metody v návaznosti na body
ZŽP. Je uvažována délka stran ZŽP hodnotou 500 m,
příčná vzdálenost od trati 300 m, vzdálenost stanovisek
125 m (při přechodu na trať 100 m), střední chyby mě·
ření úhlového mOJ = 1Oee,délkového ma = 10 mm.

Prvá možnost, dále označovaná A, je představo-
vána oboustranně orientovaným polygonovým pořa-
dem, dvakrát pravoúhle zalomeným, vetknutým mezi
sousední body ZŽP. Pro další dva způsoby je nejprve
nutno přenést body ZŽP na trať, např. volným pořa.
dem o nejvíce třech stranách (body Z, K). V řešení B
jsou tyto body dále zhuštěny vetknutým pořadem,
v případě C upraveným způsobem přechodných stano·
visek.

Zjednodušením naznačených možností je případ, kdy
body ZŽP jsou zbudovány přímo na trati. Jejich zhuš-
tění je možné opět buď vetknutým pořadem (D), nebo
upravenou metodou přechodných stanovisek (E).

Pro měření všech naznačených způsobů se předpo-
kládá stejný postup jako pro měření ZŽP. Technologie
však připouští náhradu délkového měření elektro-
optickým dálkoměrem jiným, dostatečně přesným
způsobem, např. paralaktickým.

Výběr metody zaměření stanovisek je závislý na
řadě vlivů organizačního, technického nebo ekono.
mického rázu. Jsou to např. možnost budování sítě
stanovisek současně nebo odděleně od zřizování ZŽP
nebo alespoň současné přenesení bodů ZŽP na trať,
dále počty a vybavení měřických skupin, časový odstup
budování a využití bodů ZŽP, ale též způsoby stabili.
zace a signalizace bodů pořadů podrobného zaměření
(klasické nebo speciální znaky ve stožárech trakčního
vedení, využitelné pro způsob přechodných stanovi-
sek).

Následující tabulka I uvádí srovnání středních
souřadnicových chyb m", mu jednotlivých způsobů
budování sítě stanovisek za zjednodušení, že body ZŽP
leží na ose y, rovnoběžné se spojnicí koncových bodů
zidealizovaného úseku oblouku. Při odvozování bylo
důsledně pracováno s nejméně příznivými výchozími
předpoklady a velikostmi středních chyb. V tabulce
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Střední I Způsob zhuštění

I
ČSNchyba Bod

I I I I [5]
[mm] A B C D E

m", Z,K 12,5 18,7 16,8 7,0 7,1
S 10,1 13,8 16,9 6,6 7,3
-- -- -- -- -- 60,0

mli Z,K 12,2 13,3 13,9 12,0 13,9
S 16,3 12.7 11,7 12,1 13,9

je provedeno srovnání pro body Z, K, ležící u konců
úseku trati ve vzájemné odlehlosti 500 m (pro zhuštění
D, E jsou body Z, K, shodné s body ZŽP), a pro bod S,
situovaný uprostřed. Tyto body tedy splňují požadav.
ky, kladené na HB. Tabulka je doplněna hodnotami
OSN [5]. Velikost středních chyb m"" mli bodů ZŽP
byla stanovena empiricky.
Všechny hodnoty jednotlivých způsobů zhuštění

s rezervou vyhovují podmínkám normy. U způsobu A
je možno zaměnit oboustranně orientovaný pořad za
jednostranně orientovaný nebo dokonce od orientace
upustit. Zhoršení asi o 50 % uprol:?třed pořadu nic
nemění na výsledném hodnocení.

Střední chyby souřadnicových rozdílů, počítaných
pro délku strany 125 m, dosahují též příznivých hod-
not:
mw "':"9,Omm,
m", ...:..1,8 - 9,0 mm podle metody zhuštění.

Pro jednotlivé způsoby zaměření a výpočtu sítě
stanovisek jsou opět stanovena všechna potřebná
kritéria hodnocení, pro polohový uzávěr pořadů ve
známém tvaru

o'" = [a]/M,

kde poměrová číslice M se pohybuje v rozmezí 6000 až
15000; [a] je délka pořadu.

Hodnocení zaměřené polohy podrobných bodů trasy
ve směru obou souřadnicových os je v souhlase s cito-
vanou normou [5] vztaženo k výše posouzeným hlav·
ním bodům trasy.
Významné hodnocení v příčném směru (m",) v závis-

losti na vzdálenosti d podrobného bodu od stanoviska,
tj. HB, obsahuje ve zkrácené formě tabulka 2.
Stejně příznivé závěry poskytuje tabulka 3, v níž

je zachycen a s normou [5] porovnán průběh "podél-
né" střední chyby mli'

Z provozního hlediska je rozhodující plynulost sejmu-
té křivky koleje. Ta se hodnotí pomocí velikostí střed-
ních chyb vzepětí mh a zejména rozdílu dvou soused.

~ d[m] I~~ 2,5 12 22 42 102 152
m",[mm] ~
ČSN [5]: IV <. 50 km{h Není 6 14 22 25 28
V ~ 50 km{h uvedeno 8 14 16 18

6,2 , 4,6
-- -- --

MTP' 2,5 2,6 3,8 4,8 7,0

ních vzepětí mLlh, měřených uprostřed nad tětivou
konstantní délky b. V práci [I] byly stanoveny a kon-
frontovány teoretické i empirické hodnoty těchto
středních chyb a zjištěna jejich nezávislost na polo-
měru a naopak potvrt:ena očekávaná závislost na
vzdálenosti d podrobného bodu od stanoviska.

~ d[m]

~ 2,5 12 22 42 82 102 152
m,,[mm] ~
ČSN [5]:
V < 50 km{h - 12 14 19 25 28 34
V ~ 50 km{h - 12 14 18 23 25 29

- -- -- -- -- ----
MTP 5,3 7,8 9,9 12,0 16,0 16,1 20,0

Obrázek 4 znázorňuje průběh empirických středních
chyb mil, mLlIl a kritéria závazného předpisu OSD [6]
pro zajímavé traťové rychlosti při délce kontrolní
tětivy b = 20 m.
Z grafu je patrno, že navržený způsob metody tětiv

a paprsků je dostatečně přesný i pro dosud neběžnou
traťovou rychlost 200 km/h, vyjma bod nejbližší
stanovisku, kde vyhovuje rychlosti asi 70 km/ho Ale
i tato rychlost napovídá, že by nešlo o vedlejší trat
a potom je oprávněný předpoklad použití automatic.
kých směrovacích podbíjecích mechanismů, pracují-
cích v režimu volné jízdy, které nedostatky v okolí
těchto bodů odstraní.

i,,
\ ll0......y .

.2\\, .......................2.09."\ mAh __ - -~_.
~===::.::.;__-' ------ mh

Navržená nová metoda tětiva paprsků pro rektifikaci
železničních oblouků jako zatím jediná v ČSSR před.
pokládá zpracování v celostátní souřadnicové soustavě,
tj. v S - JTSK. Toto řešení, kromě řady dalších vý-
hod, jednoduše umožňuje výpočty posunů bodů na
nový stav transformací pomocí programovatelných
kalkulátorů typu HP - 67 nebo TI - 59, které jsou
ostatně předpokládány pro všechny dříve naznačené
výpočty a vyrovnání. Matematicky exaktním zpraco-
váním se pochopitelně výsledná přesnost nemění.
Souřadnicové řešení umožňuje jednoduché provádění
optimalizací trasy za různých podmínek, např. zacho-
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vání průchodu daným, libovolným bodem, dosažení
minimálního součtu posunů, změny parametrů, volba
složených oblouků atd.

Rychlost a spolehlivost předloženého postupu, vy-
užívajícího moderní měřické a výpočetní techniky,
odpovídá koncepcím rozvoje čs. železniční geodézie.
Metoda je výhodná též z hlediska bezpečnosti práce,
protože v naprosté většině se měřická skupina pohybu-
je nejen mimo osu koleje, ale i mimo průjezdný profil.
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Využití letecké fotogrammetrie
v Severočeském hnědouhelném revíru
- historie a současnost

Ing. Miroslav Klvaňa,
SHR Doly Nástup, Tušimice,

Ing. Dana Fenclová,
Geodézie, n. p., Liberec

V posledních desetiletích dochází k podstatným změ-
nám v požadavcích na činnost důlně měřické služby
v Severočeském hnědouhelném revíru (SHR), a to
nejen ke změnám kvantitativním, ale zejména v sedm-
desátých letech i ke změnám kvalitativním. Je to
dáno především prudkým rozmachem těžby hnědého
uhlí, změnami v technickém vybavení uhelných lomů
a v technologii dobývání a zakládání. Jsou budovány
nové velkolomy, v nichž plocha porubních front a vý-
sypek dosahuje několika desítek čtverečních kilo-
metrů. Na důlního měřiče je přitom kladen požadavek
soustavného zaznamenávání polohových a výškových
změn celého velkolomu a okolí a spolupráce při využí.
vání těchto podkladů ke kontrole a řízení provozu,
při projekčních pracích a výstavbě. Pozornost důlně
měřické služby se přitom též obrací k letecké foto-
grammetrii jako k metodě, umožňující získání pře-
hledných polohových i výškových údajů o celém
provozu velkolomu v okamžiku pořízení leteckých
snímků. V počátcích využívání letecké fotogram.
metrie na povrchových dolech se hledaly možnosti
především při měření a výpočtech kubatury odtěžené
zeminy, protože jde o časově nejnáročnější rutinní
měřické práce. Postupně byla letecká fotogrammetrie
využívána i při dalších pracích, zejména při tematickém
mapování ve velkém měřítku. Dokud v SHR nebylo
přístrojové vybavení pro vyhodnocování výsledků le-
teckého snímkování, využívala se tato metoda na vět-
šině těžebních lokalit jen nárazově, pravidelně pouze
na Dolech Nástup. Předpokladem k zavedení letecké
fotogrammetrie do důlně měřické praxe bylo navázání
úzké spolupráce s odbornými pracovišti resortu geodé-
zie a kartografie.

2. -Využiti letecké fotogrammetrie při měřeni
kubatury odtěžené skrývky

První zkoušky s použitím letecké fotogrammetrie pro
měření a výpočet kubatury odtěžené skrývky byly
provedeny v roce 1965 na Sokolovsku, další pak v roce
1966 na lomu Merkur, obojí ve spolupráci s Výzkum.
ným ústavem geodetickým, topografickým a karto-
grafickým (VÚGTK) v Praze. Výsledky prokázaly
použitelnost letecké fotogrammetrie pro tyto úkoly.
Rozborem rozdílů mezi kubaturou zjištěnou pomocí
tachymetrie a pomocí letecké fotogrammetrie se
zjistilo, že hlavní příčina nesouhlasů tkví v technologii
výpočtů. Kubatura byla v obou případech počítána
profilovou metodou. Pracovníci fotogrammetrického
oddílu n. p. Geodézie, kteří profily předepisovali nebo
děrovali, nebyli dostatečně seznámeni s technologií
postupu rypadel ve skrývkových řezech. Tehdy po-
užívaná metoda výpočtu to však vyžadovala.

Na základě zkušeností z let 1965 a 1966, získaných
na dolech Libík, Medard II a Merkur, a po ověření
různých výpočetních postupů při periodickém určo.
vání kubatury sypané zemní hráze vodního díla Ne-
chranice byl ještě v roce 1966 vypracován v tehdejším
Ústavu geodézie a kartografie (ÚGK) v Praze techno-
logický předpis pro použití letecké fotogrammetrie
a samočinných počítačů k periodické kontrole skrývky
na povrchových dolech. Předpis řešil polní i vyhodno.
covací práce při použití letecké fotogrammetrie kom-
plexně, počínaje plánováním fotoleteckých prací
a konče postupem pro výpočet kubatury a návrhem
výkonové normy. Na svou dobu byl progresivní. Za.
hrnoval maximální využití tehdy dostupné měřické,
vyhodnocovací a výpočetní techniky. Pro výpočet
kubatury byla v předpisu volena profilová metoda,
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při čemž se počítalo s přímým záznamem fotogram-
metricky zjištěných dat do děrné pásky pomocí Coordi-
metru D. Praktickými zkušenostmi z uplynulých
třinácti let byly některé části tohoto předpisu překo-
nány, možností jiných se naopak dosud nevyužilo.
Překonány jsou např. některé pokyny týkající se
signalizace letových drah a rozhraní uhlí a skrývky,
nebo materiálu pro křížové signály. Dále se v průběhu
let změnila metodika výpočtu kubatury a tak i po-
psaná metodika kresby a děrování profilů pozbyla
platnosti. Změnilo se i technické vybavení fotogram-
metrických pracovišť.

Zkoušky použití letecké fotogrammetrie k inventari-
zaci skrývky pokračovaly v roce 1967 opět na lomu
Merkur. VUGTK v Praze připravil pro tyto zkoušky
podrobný harmonogram. Podle něj byla lokalita sou-
časně zaměřena leteckou i pozemní fotogrammetrií
a tachymetricky. Na zkouškách se podilely jak důlně
měřické útvary SHR, tak i fotogrammetrické a vý-
počtové pracoviště n. p. Geodézie v Liberci a v Plzni.

Letecké snímky byly vyhodnoceny dvakrát, a to:

a) ryze numerickou metodou, při čemž grafické pod-
klady pomocného charakteru byly v měřítku
1 : 1000 (dále LI).

b) graficko-numerickou metodou se zákresem do map
v měřítku 1 : 2000 (dále L 2).

V prvém případě (L 1) se sledovala možnost maxi-
mální automatizace záznamu digitálního modelu
terénu s vyloučením možných zásahů člověka. Po uve-
dení měřické značky do určitého profilu pomocí pro-
filoskopu a grafického podkladu v podobě kubaturní
mapy v měřítku 1 : 1 000 byly postupně automaticky
registrovány modelové souřadnice x, y, z charakteris-
tických bodů všech profilů a vlícovacích bodů ve
stereodvojici do děrné pásky pomocí Coordimetru.
Výpočet obvyklých dat o profilech se provedl na samo-
činném počítači Elliot 803 pomocí výpočetního pro-
gramu sestaveného v n. p. Geodézie Plzeň pro Hnědo-
uhelné doly a briketárny Sokolov (HDBS).

Ve druhém případě (L 2) šlo jednak o pokračování
tehdejšího provozního ověření inventarizace skrývky
fotogrammetrickou metodou, jednak o sledování vlivů
měřítka mapových podkladů. Z leteckých snímků byly
vn. p. Geodézie v Liberci přímo vyhodnocovány body
ležící na předem definovaných profilech. Jednotlivé
body se označily vpichem do nesrážlivé mapové fólie
a připsanou výškovou kótou. Později se zjistilo stani-
čení bodů na profilech pomocí skleněného měřítka
a číselné profily v obvyklém tvaru byly registrovány
do pětistopé děrné pásky pomocí dálnopisu.

Vyhodnocení tachymetrického (TA) a pozemního
fotogrammetrického (PO) měření bylo provedeno na
Dolech Nástup v Tušimicích a Dolech V. I. Lenina
v Komořanech obvyklými metodami pomocí kubatur-
ních map 1 : 1000. Ke zjištění přesnosti jednotlivých
metod se vzájemně porovnaly výsledky kubatury III.
skrývkového řezu o celkovém objemu asi 1 500 tis-.
m3• Relativní odchylky mezi jednotlivými metodami
vyplývají z tab. 1.

Výchozí metoda. Srovná.vací metody

pozemní
fotogrammetrie TA LI L2
rozdíl -0,48 % +0,18 % -2,70 %
tachymetrie PO LI L2
rozdíl +0,48 % +0,67 % +1,20 %

Z rozboru experimentu byly vyvozeny následující
závěry:
1) Za nejpřesnější metodu zjišťování kubatury skrývky
na povrchových hnědouhelných dolech je třeba po-
važovat pozemní fotogrammetrii s výjimkou pří-
padů, kdy kvalita a úplnost vyhodnocení měřic-
kých snímků je nepříznivě ovlivněna topografickými
a meteorologickými podmínkami. Metoda vyžaduje
dostatečný nadhled při snímkování, což v řadě pří-
padů nelze zajistit.

2) Zaměření lokality tachymetrickou metodou je do-
statečně přesné (,1V<2% V) až při větších objemech
skrývky.

.3)Přesnost letecké fotogrammetrie při numerickém
vyhodnocení snímků a použití grafických podkladů
v měřítku 1 : 1 000 je plně uspokojující. Porovnání
výsledků pozemní a letecké fotogrammetrie (1:
: 1 000) dokládá, že krajní odchylka nepřekročí
±2 % V v celém rozsahu skrývkové fronty za
předpokladu dobré identifikace hran omezujících
zemní těleso a pečlivého odstranění vlivu konstantní
systematické výškové chyby.

4) Přesnost graficko-početního vyhodnocení leteckých
snímků při měřítku 1 : 2 000 grafických podkladů
je zpravidla menší než u předchozích metod, avšak
ještě dobře vyhovující za předpokladu dostatečně
velké lokality a objemů skrývky. Nejpravděpodob-
nějším zdrojem chyb při výpočtu kubatur je zavá-
dění chybných nebo nepřesně zjištěných staničení
profilových bodů, případně i významnější vliv
konstantní systematické výškové chyby při foto-
grammetrickém vyhodnocení výšek.

5) Není vhodné uvažovat o jediném kritériu přesnosti
určení kubatury skrývky bez ohledu na její veli-

v A konst.
kost. Lze doporucit vztah LJ V = V V pro zá-

vislost relativní chyby na celkovém objemu skrývky
dle prof. Dittricha z NDR.

Porovnání výsledků letecké fotogrammetrie a tachy-
metrie při měření kubatury se provádělo i v roce 1968
s obdobnými výsledky. Při objemu asi 4800 tis. m3
odtěžené zeminy ve třech skrývkových řezech se cel-
kový výsledek obou metod lišilo 8 tis. m3, t. j. 00,4 %.
Výsledky na jednotlivých řezech se však lišily o +2,2
%' +1,3% a -3,3 %.
Spolupráce s Výzkumným ústavem geodetickým,

topografickým a kartografickým v Praze byla zakon-
čena v roce 1969. V tomto roce byl výzkum využití
letecké fotogrammetrie zaměřen na vyzkoušení tech-
nologie záznamu digitálního modelu povrchového
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dolu moderní fotogrammetrickou technikou za účelem
hromadného zpracování číselných dat na samočinném
počítači ICT 1901 podle metody, vypracované ve
Výzkumném ústavu ekonomiky hornictví (VúEH).
Předmětem spolupráce bylo vyzkoušení první verze
programového systému KUBA.

Dalším předmětem součinnosti VÚGTK byla klasi-
fikace povrchových dolů SHR z hlediska vhodnosti
použití letecké fotogrammetrie k periodickému sledo-
vání kubatury skrývky. V této části výzkumu se zva-
žoval vliv meteorologických podmínek, konfigurace
skrývkové fronty a přirozených terénních překážek na
vhodnost použití letecké fotogrammetrie. Meteorolo-
gické podmínky byly hodnoceny pouze podle zkuše-
ností pracovníků SHD z jednotlivých částí revíru.
Pro objektivní posouzení se doporučuje statistický
průzkum materiálů z okolních meteorologických stanic
alespoň za dobu 25 let. Z hlediska průběhu porubní
fronty, její hloubky a šířky, se letecké snímkování
doporučuje v moderních velkolomech s dlouhou a ne-
příliš zakřivenou skrývkovou porubní frontou. Při po-
suzování vlivu terénních překážek je nutno brát v úva-
hu výšku letu nad územím, která činí 800 až 1 000 m.
Ná,hlá převýšení o velikosti 300-500 m (vyvřelé
útvary, svahy Krušnohoří) mohou být v některých
případech na závadu, zejména pro bezpečnost letu.
Podobně je na závadu kouř z komínů energetických
nebo chemických závodů, který může způsobit turbu.
lenci. Postupné rozšíření letecké fotogrammetrie bylo
doporučeno pro lokality sdružující následující závody:

- Březno + Merkur;

- Obránců míru + Šmeral jako doplňkový;

- Jirásek + Fučík + Pokrok po spojení;

- Šverma + Velkodůl ČSA;

- Chabařovice + Barbora lUpo otevření;

- Velkolom Maxim Gorkij.

Ostatní podniky a závody SHR byly klasifikovány
jako nevhodné pro použití letecké fotogrammetrie
z důvodů malé velikosti nebo nevhodného tvaru.
Klasifikace povrchových dolů SHR byla pro časovou
tíseň řešena dosti povrchně. Výsledků lze nicméně
použít jako vodítka pro další rozšiřování aplikací le-
tecké fotogrammetrie. Před jejím dalším použitím při
měření kubatur na jednotlivých závodech bude však
vhodné všechny podmiňující faktory prověřit do větší
hloubky. K sestavení harmonogramu pravidelného
leteckého snímkování dvou až tří podniků a k vyhod-
nocení snímků na jednom přístroji (stereometrografu);
budou např. výsledky průzkumu materiálů z me-
teorologických stanic jistě jedním z výchozích dat pro
určení termínů i podmiňujících opatření.

Celkově lze hodnotit výzkumné práce, prováděné ve
VÚGTK při zkouškách využití letecké fotogrammetrie
pro zjišťování kubatury odtěžené skrývky, jako velmi
přínosné. Zaměřily se na nejzávažnější problémy řešené
problematiky.

Později, v letech 1970 až 1973, byla kubatura
zjišťována pomocí letecké fotogrammetrie již provozně
na Dolech Nástup, ale pouze jako kontrolní metoda.

Výsledků se nepoužívalo pro řádné kubaturní výkazy.
Fotogrammetrické určení kubatury je proto prováděno
pouze jednou ročně. Vyhodnocování proyáděl n. p.
Geodézie v Liberci, výpočet byl prováděn profilovou
metodou ve výpočetním středisku tehdejšího ÚGK
v Praze na počítači Odra 1003.

V následujících letech 1973 až 1976 se na Dolech
Nástup v Tušimicích používalo postupu výpočtu ku-
batury z ploch řezů a z-vážených výšek dle VÚEH,
známé pod názvem KUBA. Tento postup se uplatnil
částečně i při použití letecké fotogrammetrie. Přitom
byla pozitimě ověřena možnost kombinace letecké
fotogrammetrie s tachymetrií. Při čtyřech kubatur-
ních měřeních ročně se dvě měření prováděla tachy-
metricky a dvě měření leteckou fotogrammetrií s ta-
chymetrickým doměřením rozdílů vzniklých těžbou
v době mezi termínem inventarizace a leteckým sním-
kováním. V závěru roku 1976, t. j. po tříletém použí-
vání, se od dalšího používání programu KUBA upusti-
lo. Hlavní důvody však nesouvisely s problémy využití
letecké fotogrammetrie. Ta byla i nadále používána
pro kubaturní účely, avšak pouze v jednotlivých pří-
padech k doplňováni "plusové" sítě v předpolí postupu
skrývkové porubní fronty.

Výhledově se však s leteckou fotogrammetrií pro
kubaturní výpočty opět počítá. V koncernové účelové
organizaci Výpočetní technika Most byl pro výpočet
kubatur vypracován programový systém KUBA 3.
Pomocí tohoto postupu stanoví počítač kubaturu
z obecného bodového pole profilovou metodu. Bodové
pole však musí být zejména na hranách a patách
skrývkových řezů poměrně romoměrně rozloženo
s přihlédnutím ke zvolené vzdálenosti profilů pro vý-
počet kubatury. Tato podmínka však téměř vylučuje
používání tachymetrie a tak předurčuje spojení vý.
početního postupu KUBA 3 s fotogrammetrií, ať již
leteckou či pozemní. Na Dolech Nástup byl systém
KUBA 3 úspěšně vyzkoušen v roce 1978 na dvou ře·
zech v rovné porubní frontě o délce asi 3 km. Rozdíl
mezi běžně používanou metodou profilů (program
VS 34) a postupem KUBA 3 byl 0,6 % při celkovém
objemu asi 4 mil. m3 odtěžených hmot. Systém KUBA 3
je životaschopný a perspektivní. Jeho zavedení do
běžné provozní praxe zatím brání dosavadní dlouhé

Obr. 1:Kubaturní mapa výšek
a) vyhodnocení po profilech, b) vyhodnocení po hranách

a v obecné poloze
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dodací termíny leteckých snímků a dořešení snadné
a rychlé kontrolovatelnosti výsledků na výstupu.
Oba problémy jsou však řešitelné.

3. Využití letecké fotogrammetrie pro mapovací
práce v SHR

Větší uplatnění než při vyhodnocování kubatury od-
těžených zemin nalezla letecká fotogrammetrie v SHR
při tematickém mapování. Mapovány jsou především
výsypky, dále pak rekultivované plochy a některé
exponované plochy v provozu nebo v předpolí skrývky
a výsypek. Jde o plochy, na kterých byla dokončena
plošně rozsáhlá investiční výstavba nebo kde jsou
mapy nutné pro účely projektování postupu porubní
fronty nebo sledování investičních akcí v provozu.

Pro mapovací práce velkého rozsahu byla letecká
fotogrammetrie již ve většině koncernových podniků
SHR použita. S výjimkou Dolů Nástup v Tušimicích
se však nejednalo o pravidelná periodická měření.

V tomto podniku bylo první mapování pomocí le-
tecké fotogrammetrie provedeno v roce 1965. Byly tak
poměrně rychle získány mapy porubní fronty, výsypek
a nejbližšího okolí. Mapy byly vyhotoveny tužkou na
kladívkovém papíře s hliníkovou fólií v měřítku
1 : 2 000 ve formě kótovaného polohopisu a výško-
pisu.

V letech 1966-1970 byly v menším rozsahu sním.
kovány výsypné prostory. Z jednoho souboru letec-
kých snímků se vyhotovilo 2-5 mapových listů
v měřítku 1: 2000. Jednotlivé listy byly pokryty
kresbou jen zčásti. Vždy se jednalo o kótovaný plán.
Odlehlost kót se volila případ od případu 20 až 50 nebo
50 až 100 m. Ve výjimečných případech byl použit
vrstevnicový způsob zobrazení a větší měřítko (až
1 : 1000) a mapy se použily ke speciálním účelům,
např. k určení koeficientu nakypření materiálu na
výsypce.

V letech 1970 až 1973 se mapování výsypek a při-
lehlých prostorů, prováděné z leteckých snímků na
stereometrografu, rozrostlo z pěti mapových listů
1 : 2 000 v roce 1970 na 20 listů 1 : 2000 a 5 listů
1 : 1000 v roce 1973 (částečně pokreslených). Během
tohoto čtyřletého období se ustálila poloha letových
drah rovnoběžně se skrývkovými řezy.

Od roku 1974 Se fotogrammetrické měření výsypek
provádí dvakrát ročně. Tachymetrické zaměřování
výsypek nyní, až na malé výjimky, zcela odpadá.
Celé území lomů Březno, Merkur a Prunéřov včetně
vnějších výsypek je snímkováno z jedenácti letových
drah. Jejich počet se po celou dobu životnosti lomů
nezvýší. Budou se pouze prodlužovat na straně po-
rubní fronty a zkracovat na straně výsypkové. Při
takovém postupu se nemusí celé podrobné bodové
pole budovat při každém snímkování znovu, nýbrž
velké množství vlícovacích bodů zůstává zachováno
a lze je použít ve dvou nebo i několika etapách. Z pře-
hledu využívání letecké fotogrammetrie na Dolech
Nástup v Tušimicích při mapování výsypkových
a okolních prostorů i při měření kubatury je zřejmé
přísné dodržování dělby prací:důlně měřický útvar

prováděl veškeré polní práce a n. p. Geodézie v Liberci
fotogrammetrické vyhodnocení.

Na Dolech V. 1. Lenina v Komořanech byla zvolena
při prvních mapovacích pracích velkého rozsahu jiná
forma spolupráce. Celé mapování zde bylo zadáno
Geodetickému ústavu, n. p., v Praze, včetně vybudo-
vání podrobného bodového pole a zajištění ostatních
polních prací. Výsledkem bylo souvislé mapové dílo
v měřítku 1 : 2 000 s vysokou grafickou úrovní.

Terén byl zobrazen zčásti vrstevnicemi, zčásti k6-
tovaným plánem. Celková mapovaná plocha byla asi
70 km2• Úspora kapacity vlastního měřického útvaru
a vyšší kvalita dodávky byly na druhé straně negovány
nepříznivými faktory - vysokými náklady a dlouhou
dodací lhůtoU. Východní část dobývacích prostorů
n. p. Doly V. 1. Lenina (DVIL) byla snímkována
v roce 1969, avšak mapy byly dodány až po více než
dvou letech - v březnu roku 1972. Západní část
dobývacího prostoru byla snímkována v květnu 1971
a mapy dodány v prosinci 1972.

V dalších letech proto navázaly Doly V. 1. Lenina
v Komořanech spolupráci s n. p. Geodézie v Liberci.
Dnes již lze tuto spolupráci označit za dlouhodobou
a úspěšnou. N. p. Geodézie v Liberci vyhodnocuje
opakovaně výsypky. Snímkování se provádí v letních
měsících, neboť v těchto prostorech není vegetace
a je největší pravděpodobnost úspěšného pořízení
leteckých snímků. Z počátku byly vlícovací body určo-
vány běžnými geodetickými metodami. V posledních
letech se však plně využívá analytické aerotriangulace
a tím se podstatně snižuje objem prací v terénu.
Vyhodnocení se provádí do fólií se souřadnicovou sítí
JTSK. Polohopisný obsah tvoří cesty, kolejové do-
pravní trasy, pásové dopravníky, různé stavební
objekty a v hrubých rysech i terénní stupně. Poloho-
pisná kresba se vytahuje tuší. Výškopis je vyhodnoco-
ván na plastickou fólii. Základní interval vrstevnic je
ve většině případů 2 m. Ve vrcholových tvarech je
doplněn mezilehlými vrstevnicemi a kótami.

V současné době se takto vyhodnocuje komplexní ma-
pa dolů J. Šverma a Velkodůl Čs. armády (VČSA).Při
vyhodnocování výškopisu se využívá kombinace dvou
způsobů. Předpolí je znázorněno výškovými kótami,

Obr. 2: Polohopisná a výškopísná mapa výsypnéko
prostoru s vrstevnicemi
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obdobně jako na Dolech Nástup, a výsypky jsou zná.
zorněny vrstevnicemi. Při vyhodnocení pro Doly
J. Fučíka byly vrstevnice vesměs nahrazeny hustou
sítí výškových kót.

V převážné většině případů byly v SHR leteckou foto-
grammetrií mapovány prostory optimální pro použití
fotogrammetrické metody. Jde o terén výškově
velmi členitý a vyznačující se chaotickým reliéfem.
Pohyb a měření v takovém terénu jsou obtížné a fy-
zicky namáhavé a orientace nesnadná.

4. Ekonomické hodnocenf přínosu letecké
fotogrammetrie v SHR

Ekonomické hodnocení prmosu letecké fotogram-
metrie pomocí ryze ekonomických ukazatelů, jako je
index vynaložené práce nebo absolutní a relativní
ukazatel snížení pracnosti, je stejně problematické
jako např. podobné hodnocení přínosů moderní vý-
početní techniky.

Ve zprávě o zkouškách použití letecké fotogram-
metrie při zjišťování objemu odtěžených zemin bylo
uvedeno takové hodnocení pomocí hodnotového vy-
jádření odpracovaných směn podle ceníku z roku
1966:

tachymetrie to
let. fotogrammetrie (L I) tI

Hodnoty byly získány součtem spotřebovaných
směn vlastního personálu těžebního podniku (v hodno·
tovém vyjádření) a nákladů proplacených na koopera-
ce. Podle současného ceníku byla by relace obdobná.
Koeficient snížení pracnosti byl v tomto případě

_to-tI _ ok - --.100 - 7,82%,
to

jestliže byla tachymetrie považována za výchozí
metodu.

V dalším rozvedení byla do snížení pracnosti za-
vedena hodnota těch směn, které se v měřickém útvaru
podniku použitím letecké fotogrammetrie ušetří tím,
že pracovníci podniku v uspořených směnách prová.
dějí jinou práci. Koeficient snížení pracnosti pak prud.
ce vzrost(l na hodnotu k = 69,5 %. Tato hodnota
však před~tavuje úsporu pouze z hlediska podniku,
nikoliv z hlediska celospolečenského. Plně se to projeví
po instalaci vlastních vyhodnocovacích přístrojů.

V Technologickém předpisu pro použití letecké foto-
grammetrie ke kontrole skrývky (ÚGK Praha, 1966)
se při hodnocení technickoekonomického přínosu
letecké fotogrammetrie uvádí: "Přes vynikající přínos
mechanizace měřických a výpočetních prací při perio-
dické kontrole skrývky na povrchových dolech, který
spočívá v odstranění většiny namáhanavých polních
prací, ve zvýšení bezpečnosti a hygieny práce i v mož.
nosti zkrátit dosavadní termíny periodických kontrol,

jakož i trvání vlastní kontroly až na polovinu dříve
potřebné doby, můžeme ji uplatňovat s úspěchem
teprve po vytvoření technických i ekonomických
podmínek, které zaručí bezprostřední návaznost a ply-
nulost všech operací, popsaných v tomto technolo-
gickém předpisu. Základním faktorem bude vždy
operativnost leteckého snímkování. Ostatní přístro-
jové, materiální a personální vybavení je již v současné
době na vysoké a zcela vyhovující úrovni." A dále:
"Výhody využití letecké fotogrammetrie spočívají
v možnosti exaktního vystižení průběhu skrývkových
hran a sesuvů, což nelze vždy zaručit při přímém
měření v terénu."

Přístrojové vybavení se od doby vydání předpisu
dále podstatně zlepšilo. Operativnost snímkování proti
stavu v období prvních zkoušek se však snížila.

Ó. Výhledy dal~f spolupráce s resortem geodézie
a kartografie při využfvánf letecké fotogrammetrie
vSHR

V posledních pěti letech byla v SHR realizována řada
opatření ke zvýšení operativnosti letecké fotogram.
metrie. Projevilo se to zejména zřízením vlastních
fotogrammetrických pracovišť v koncernovém podniku
Doly Nástup v Tušimicích a Doly Ležáky v Mostě
a jejich vybavením stereometrografy. Spolupráce
důlně měřických útvarů SHD s n. p. Geodézie v Liberci
se však tím nepřerušila, pouze se dostala na jinou úro-
veň. N. p. Geodézie zůstane i nadále pro SHR doda.
vatelem prací z oblasti letecké fotogrammetrie a navíc
se stal instruktorem a poradcem s bohatými zkuše.
nostmi. Běžné vyhodnocovací práce z leteckých sním-
ků na stereometrografu bude SHR i nadále objednávat
v těch případech, kdy kapacita jeho vlastních foto·
grammetrických pracovišť nebude dostačující. Ne-
budou to ojedinělé případy, protože často bude za-
potřebí vyhodnocovat letecké snímky současně z něko-
lika závodů.

Více než dosud se však bude orientovat spolupráce
na speciální fotogrammetrické práce, pro které je
v n. p. Geodézie komplexní vybavení. Příkladem
může být např. vyhotovení ortofotomap, které již byly
zkušebně vyhodnoceny pro Doly Nástup a pro Doly
J. Fučíka. Přístrojové vybavení pro vyhodnocení
ortofotomap (Topocart, Ortophot, Orograph) by v SHR
nebylo efektivně využito.

Další oblastí budoucí spolupráce je analytická
aerotriangulace. Tato metoda přináší velké úspory
a usnadnění polních prací při signalizaci a zaměřování
vlícovacích bodů. V terénu se provádí pouze signalizace
a zaměření několika výchozích bodů. Pomocí zařízení
Transmark se laserovým paprskem vyznačí ve zvole·
ných místech na snímcích ostatní vlícovací body. Je-
jich snímkové souřadnice se měří na přesném stereo.
komparátoru Stecometer a transformace do jednotné-
ho systému geodetických souřadnic se pak realizuje na
počítači EC 1030.Kromě vlastních fotogrammetric-
kých prací může n. p. Geodézie v Liberci zajistit
všechny následné kartografické a reprodukční práce.
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Z předloženého článku je zřejmé, že spolupráce SHR
s resortem geodézie a kartografie v ČSR má mnohale-
tou tradici a vzestupnou tendenci. N. p. Geodézie
v Liberci je dosud partnerem podstatně zku~enějším
a velmi dobře vybaveným vyhodnocovacími přístroji,
protože fotogrammetrie je jednou z jeho hlavních
činností. Je však reálný předpoklad k oboustrannému
předávání a využívání získaných zkušeností po zapra.
cování vlastních fotogrammetrických pracovišť v SHR,
zejména při měření kubatury skrývky a při jiných
speciálních pracích.

Letecká fotogrammetrie je bezpochyby metodou
velmi progresivní. Proti geodetickým metodám po-
drobného měření přináší značnou úsporu času při
současném zvýšení kvality výsledného díla. Uplynu-
lých patnáct let úspěšné spolupráce SHR s n. p. Geo-
déziev Liberci na tomto poli je zárukou dobré perspek-
tivy i pro další léta. Bude ku prospěchu obou partnerů
i celé naší socialistické společnosti.

Do redakce došlo: 12. 2. 1980

Lektoroval:
Ing. Jiří Šíma, CSc.,

VÚGTK Zdiby

Kfluktuaci teplot vzduchových vrstev
u svislého zdiva

Ing. Josef Vitásek,
Doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc.,

katedra geodézie FAST VOT v Brně

Výatavba věžových obytných budov klasickými meto-
dami nebo montáží prefabrikovaných dílců a budování
účelových výškových staveb pomocí posuvného bed-
nění nebo jinými moderními technologickými postupy
úzce souvisí s vytyčováním svislých směrú. S výškou
objektu stoupá i požadavek na přesnost vytyčení
a proto tradiční mechanické provažování je nahrazeno
provažováním optickým, zpravidla použitím prova-
žovače nebo laseru.

Uvádí se [1], že střední qhyba mp optického pro-
vážení je

kde Ji, je výška provažovaného bodu v metrech nad
terénem. pJdle novějších zkušeností se nyní dosahuje
vyšší pře3no3ti provážení, kterou by bylo možno vy-
jádřit vztahem

Má-li být této vyšší přesnosti _dosaženo, mU3íme se
zajím'l.t o vlivy, které vytváří zvláštní prostředí
v těmé blízk03ti zdiva, zpravidla ještě čerstvého.

Zi3a.dně j30U to vlivy, zvláště teplota a vlhkost,
které pŮ30bí na vytyč ovací přístroj; informace o nich
jsou v literatuře velmi sporé. Spokojujeme se s kon-
statováním, že přistroj musí být před měřením pone-
chán určitou dobu k přizpúsobení prostředí. Mnohem
větší pozornost je věnována vlivům, které púsobí na
dráhu vytyčovacího paprsku. Jsou to složité vlivy
mikroklim3.tického prostředí v blízkosti zdiva. Z nich
nejdůležitější je teplota vzduchových vratev a její
fluktuace. Znalost teplotních poměrů v tomto prostředí
může vé3t k dalšímu vzestupu kvality a efektivnosti
vytyčovací techniky a tím i stavební technologie.
Naopak nerespektování vlivú prostředí a v důsledku

toho chybné vytyčení svislých směrů múže zpúsobit
vážné ekonomické škody.

Jak známo, při slunečním záření zdivo přijímá teplo
a pak přijaté teplo částečně vyzařuje. Následkem
toho vzniká ve vzduchových vrstvách u povrchu
zdiva zvláštní teplotní pole, jehož strukturu ovlivňují
následující faktory, zejména [2]:

- druh a stáří stavebního materiálu (čerstvé nebo
vyzrálé zdivo)

- struktura povrchu zdiva (hrnbá, hladká)

- úprava povrchu zdiva (matná, lesklá)

- barva povrchu

- okna, dvéře nebo jiné otvory ve zdivu

- orientace stěny ke světovým stranám

- prostor uzavřený nebo otevřený.

Problematice působení prostředí na vytyč ovací
papraek v blízkosti zdiva je věnována, jak už bylo
uvedeno, soustavná pozornost, právě kvůli ekonomic-
kým důsledkům chybného vytyčení. V té souvislosti
nutno uvést teoretické a experimentální práce na
Technické univerzitě v Drážďanech, např. [3], [4], [5]
a [6], které přinášejí některé pozoruhodné poznatky
v této oblasti. Katedra geodézie a katedra fyziky na
fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně
se od roku 1977 zabývají zkoumáním poměrů ve
vzduchových vrstvách podél zděné svislé stěny za
účelem poznání atmosférických vlivů, zejména teploty
a její fluktuace, na dráhu vytyčovacího paprsku.
Teploty vzduchových vrstev se měří termoelektrickým
článkem, v němž při rozdílu teplot mezi měřicím
a srovnávacím místem vzniká termoelektrické napětí
ve dvou vodičích, které se měří nanovoltmetrem
a převádí na údaje voe.
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2. Experimentální teplotní pole

Experimentální teplotní pole (obr. I) bylo vybudováno
podle našeho projektu v těsné blízkosti zdiva při-
bližně uprostřed fronty hlavní budovy fakulty sta·
vební, v nadmořské výšce terénu 325,0 m. Orientací
ostatních stěn budovy je toto pole chráněno jednak
před převládajícími severozápadními a severovýchod.
ními větry jakož i před větry východními a jihový-
chodními. Přitom vzduchové vrstvy mají možnost
volného proudění, protože prostor je otevřen k jihu
až k západu. Stěnu budovy tvoří zdivo vyzrálé, do
výšky 2,5 m nad zemí omítnuté černě a výše šedě.
Terén u paty budovy je kamenitý, místy porostlý
trsy trávy.

TEPLO TNI
POLE

Experimentální teplotní pole tvoří celkem 20 sní-
mačů (čidel), umístěných ve svislé rovině kolmé na
rovinu budovy tak, že teplotní čidla jsou instalována
na nosičích ve vzdálenostech 0,0; 0,1; 0,3; 0,4; a 0,7 m
od stěny a ve výškových úrovních 2, 8, 12 a 16 m
nad terénem. Jednotlivá čidla jsou tepelně odizolována
od vlastního nosiče vrstvou polystyrénu a proti slu-
nečnímu svitu jsou chráněna kloboučky z umělé
hmoty bílé barvy, v nichž jsou otvory, které umož·
ňují proudění vzduchu okolo čidla.
Jiří HRDINA naměřil v rámci diplomního úkolu

[7] ve čtvrthodinových intervalech celkem 314 sérií,
tj. 6280 teplot za různých atmosférických okolností
v průběhu března až května 1977, zpravidla od 8.00
do 17.00 hod. Přitom v každé sérii registroval baro·
metrický tlak, stupeň oblačnosti a sílu větru.

Ze základního souboru 314 sérií měřených teplot jsme
vybrali výběrové soubory charakteristické pro určité
atmosférické podmínky a zpracovali je graficky tak, že
z teplotních údajů byly sestrojeny izotermy. Výběrové
soubory mají tyto charakteristické vlastnosti:
- ve výškových úrovních od 3,0 m nad terénem jsou

izotermy zpravidla rovnoběžné se stěnou
- ve výškách do 3,0 m nad terénem mají izotermy

tendenci zakřivovat se směrem k terénu, takže lze
očekávat, že izotermické vrstvy u paty stavby
budou rovnoběžné s povrchem země

- v bezprostřední blízkosti stěny ubývá teploty se
vzdáleností od zdiva

- bylo pozorováno, že fluktuace teploty je zcela roz-
dílná ve dvou dnech se stejnými atmosférickými
podmínkami, jestliže jednomu dni předchází den
velmi teplý a druhému den chladný

- maximální teplota zdiva při plném slunečním svitu
je kolem 14.00 hod.

- izotermy jsou částečně deformovány při bezvětří
nebo když vane silnější vítr

- ideální stav izoterm, kdy jsou rovnoběžné se zdi.
vem, nastává v okamžicích, kdy vane mírný vánek
(Beaufortův stupeň č. 1)

- i když izotermy jsou ve většině případů rovnoběžné
se zdivem, je podstatný rozdíl v jejich nakupení,
tj. nakupení vrstev různé hustoty vzduchu.

Pro informaci uvádíme grafické znázornění naměře-
ných teplot a z nich sestrojených izoterm ve dvou
časových okamžicích, které jsou charakteristické pro
výběrový soubor (obr. 2a, 3a).

28.3.1977
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4. Náhradní funkce závislosti teploty na vzdálenosti
od zdiva a nad terénem

Z průběhu izoterm je patrná korelace mezi teplotou
vzduchu u snímačů (čidel) a vzdáleností x od zdiva
(hlavní korelace) a korelace mezi teplotou čidel a výš.
kou h nad terénem (vedlejší korelace), viz obr. 2 a 3.

K vyjádření těchto závislostí navrhl J. HRDINA
[7] funkci racionální ve tvaru

kde kromě vysvětlených veličin jsou A, B a C kon·
stanty, které se určí vyrovnáním.

Při navrhování jiné náhradní funkce jsme vycházeli
z předpokladu, aby tato funkce byla co nejjednodušší
a přitom dostatečně vyjadřovala (nahrazovala) měřené
teploty. Z náhradních funkcí, které jsme podrobili
rozboru, se nejvhodněji jevila funkce racionální lomená
ve tvaru [8]

Po umocnění rovnic (6) a sečtení po sloupcích obdrží-
me

[vv] = [lnt-InC-A.lnx + B.lnh]2 = min.

(7)
Podmínka mllllma je splněna za předpokladu, že
parciální derivace podle jednotlivých neznámých jsou
rovny nule. Z podmínky minima obdržíme normální
rovnice ve tvaru

[ln t] = n.ln C + A[ln x] - B[ln h]

[ln t .ln x] = ln C[ln x] + A[ln x .ln x] -
- B[ln x.ln h]

[ln t .ln h] = ln C[ln h] + A[ln x .ln h] -

- B[ln h.ln h]

K posouzení, jak náhradní funkce vyjadřuje měřené
teplotní hodnoty ve zkušebním poli v daném časovém
okamžiku, jsme z vypočtených teplot ti sestrojili grafy
ke stejným časovým okamžikům, uvedeným v oddíle 3
(obr. 2b, 3b). Kromě toho k posouzení shody mezi
měřenými teplotami Ti a teplotami ti, vypočtenými
z aproximační funkce (4) jsmeprotytéž časové okamži·
ky vypočetli rozdíly ei = Ti - ti a střední chybu mel

která dosáhla maximální hodnoty ±0,2 °C, což svědčí
o vhodnosti tvaru náhradní funkce (4).

28.3.1977
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Elektrická termočlánková aparatura k měření teplot
s přesností ±0,25 °c ve zkušebním teplotním poli se
osvědčila. Při rozhodování o jejím umístění muselo být
přihlíženo také k možnostem instalace čidel a k jejich
zapojení na měřické centrum v laboratoři katedry
fyziky. Ukázalo se, že toto experimentální pole může
být libovolně rozšířeno, v odstupu od zdiva i ve výško-
vých úrovních nad terénem. Přitom lze již nyní za-
jistit automatickou registraci měřených údajů.
Získané výsledky poskytují informace o teplotních

vrstvách od povrchu zdiva až do vzdálenosti 0,70 m
od zdiva, tedy podle našeho názoru v dostatečném roz-
sahu. Naproti tomu průběh izoterm v nejnižší úrovni
teplotního pole naznačuje, že ve vzduchových vrstvách
do 2 m nad terénem panují velmi složité teplotní
poměry. Experimentální měření bude proto při dal-
ších měřeních rozšířeno na úrovně 1,0 a 1,5 m nad
terénem, ve kterých se nachází vytyčovací přístroj.
Nicméně dosavadní získané poznatky naznačují

některé zásady pro vytyčování svislic, vytyčovat
pokud možno při zatažené obloze a vytyčovací přístroj
umístit ve vzdálenosti 60 až 70 cm od zdiva.

[I] JAKOB, G.: Fehlereinflťlsse bei der optischen
Lotung. Vermessungstechnik 1973, str. 209-211.

[2] ZEMAN, J.: Příspěvek k problematice teplotního
působení na záměrný paprsek při vytyčování svislic.
Referát na konferenci "Využití laserů v geodézii",
Lodž 1977.

[3] DIETRICH, G.: Untersuchung des Einflusses der
Refraktion bei der optischen Lotung an den Aussen-
wanden eines 15geschossigen Wohnhochhauses.
Diplomní práce TU Dresden, 1972.
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[4] BAHNERT, G.: Zur Licht- und Laserstrahlan-
ablenkung durch tarrastrischa Refraktion. Vermess-
ungstechnik 1973, str. 406-407.

[5] JAKOB, G.: Zur Genauigkeit und Wirtschaftlichkeit
optischer Lotverfahren in der Baumesstechnik ... ,
Vormessungstechnik 1974, str. 294-297.

{6] JAKOB, G.: Der Temperaturprofilmesser - ein
Messgerat zur Bestimmung des Temperaturfeldes an
Aussenwanden. Vermessungstechnik 1974, str. 345-
348.

[7] HRDINA, J.: Experimentální měření teplot ve

vzduchových vrstvách v blízkosti zděné budovy.
Dipl~mní úkol, FAST VUT Brno, 1977.

[8] VITASEK, J.: Závislost fluktuace světelného pa·
prsku na teplotních a vlhkostních faktorech v ovzdu-
ší. Referát ke kandidátskému minimu, VUT Brno,
1979.

Do radakce došlo: 19. 12. 1979
Lektoroval:

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
VÚGTK Zdiby

Standardní senzitometrický obrazec
ke kontrole duplikace multispektrálních
fotografických snímků

Ladislav Stejskal,
Miloslav Válek,

Výzkumný ústav zvukové, obrazové
a reprodukční techniky, Praha

Jedním z prvních kroků v řetězu zpracování originál-
ních kosmických a leteckých multispektrálních foto-
grafických snímků je jejich fotografické rozmnožování
(dublování, duplikace) a dodávání odvozenin jednotli-
vým zpracovatelským místům.
Pro proces primárního i jakéhokoliv dalšího rozmno-

žování platí obecně dva základní požadavky: dupli-
káty musí zachovat maximum z informačního obsahu
originálních snímků a technologie dublování musí být
na takové úrovni, aby zajistila reprodukovatelné vý-
sledky v standardní kvalitě.
Uvedeným požadavkům lze vyhovět za předpokla-

du, že je k dispozici kvalitní duplikační materiál,
vyhovující kopírovací a vyvolávací zařízení a celý
proces je senzitometricky kontrolován.

Zatím co materiál a zařízení lze pokládat za činitele
na vlastním předmětu duplikace nezávislé, má senzito-
metrické řízení duplikačního procesu přímý vztah
k vstupním snímkům-musí z nich bezprostředně nebo
alespoň zprostředkovaně vycházet. Jako zpětný vliv
zde působí nárok na určité minimální vybavení
vstupních snímků senzitometrickými kontrolními
obrazci, které by mohly významnou měrou přispět
k lepší orientaci, reprodukovatelnému rozmnožování
a ke kvalitativnímu hodnocení výsledků.

Počet a druh kontrolních obrazců vyplývá z analýzy
některých ukazatelů a podmínek fotografické dupli-
kace, znázorněné v podobě tabulky 1. Ukazuje se, že
rozhodujícími posuzovacími znaky kvality duplikátů
a vstupních snímků jsou jednak ostrost, rozlišovací
schopnost a zrnitost, jednak strmost a přenos rozsahu
hustot (gradace). V praxi dublování lze tyto ukazatele
modelovat a postupně sledovat dvojím typem kontrol-
ních obrazců: stupnicí hustot o určitém rozsahu a čaro-
vým testem o určité konfiguraci a frekvenci jednotli-
vých elementů.

Obecně platí, že rozsahem hustot musí kontrolní
stupnice odpovídat praktickému snímku resp. jej na
obě strany překrývat. Z mikrodenzitometrického vy-
šetření typických multispektrálních snímků vyplývá
jako postačující rozsah

2.2 Střední hustota

Nejvyšší četnost hustot byla shledána v oblasti
0,8-1,2. Z toho vyplývá střední hodnota

D0 ~ 1,0

2.3 Minimální hustota

Ačkoliv většina vyšetřovaných multispektrálních sním-
ků začínala hustotami 0,3-0,45, byly zjištěny případy
prahové hustoty až 0,25 včetně závoje a podložky ma-
teriálu. Vzhledem k těmto výjimkám se ukazuje jako
nezbytné, aby první (nejsvětlejší) pole stupnice vyka-
zovalo

K současné senzitometrické kontrole duplikačního pro-
cesu ve Středisku dálkového průzkumu Země (SDPZ)
se sice užívá jedenáctipolíčkového světelného modulá-
toru (stupňového klínu), pro konstrukci senzitometric-
ké charakteristiky se však ukazuje jako postačující
pouze pětičlenná stupnice hustot. Menší počet polí je
výhodnější i tím, že umožňuje minimalizovat rozměry
stupnice při dostatečně velkém rozměru jednotlivých
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Tab. 1.: Kvalitativní ukazatelé, technologicképodmínky a kontrolní prostředky duplikačního procesu černobílých
vstupních snímků

Kvalitativní Požadavek Zajištění poža- Technologický Kontrolní Způsob
ukazatel davku (praktické postup (měrný) hodnocení

(podmínky) prostředek (měřicí
metoda)

Přenos rozsahu Efektivní hustoty Kopírovací ma- Exponometrické
hustot snímku 1 na přímkové teriál s dostatečně určení kopírova-

části senz. cha- dlouhou přímko- cího osvitu ze
rakteristiky vou částí senz. směrodatné
kopírovacího charakteristiky hustoty snímku Stupnice Denzito.
materiálu hustot odpo- metrická

vídající roz- kontrola vy-
sahu hustot braných polí

Strmost Efektivní hodno- Gradačně vyhovu. Stanovení a do- snímku stupnice
reprodukce 2 ta strmosti jící materiál, vý- držení správných hustot

duplikačního vojka a vyvolá. relací časového,
procesu blízká vad proces kinetického a tep-
jedné lotního režimu

I vYV61ávání

Ostrost 3 Beze ztrát Vyhovující hod- Standardní tech- Čárový Vizuální
ve srovnání hota funkce nika kopírování obrazec (RO) kontrola RO
s originálem přenosu kontrastu (bodový zdroj o určité (výjimečně

kopírovacího ma- světla a dokonalý frekvenci frekvenční
teriálu a procesu kontakt elementů charakteri.I Rozlišovací materiálú) stika)

schopnost 4

Zrnitost 5 Bez nepříznivého Vyhovující číslo - Pole stupnice Jednorázové
vlivu na 3 a 4 zrnitosti materiá- hustot granulome-
originálu lu ve spojení (0,5-1,0) trické

s určitou vyšetření
v:)'vojkou (neopakujese)

políček. S přihlédnutím k2,1.-2,3.lze proto navrhnout
tuto soustavu hustot:

Nepravidelná řada (tj. menší rozdíl mezi 1.-2.
a 4.-5. polem stupnice) je odvozena z modelové re-
produkční charakteristiky vstupních snímků, kde stej.
nému rozdílu expozic přísluší v patní i ramenní části
charakteristiky menší rozsah hustot než ve střední
přímkové části.

Jako optimální řešení pro potřeby jednotného dupli-
kačního procesu se ukazuje stupnice hustot podle 2.4,
realizovaná v podobě litého stupňového klínu na filmo-
vé podložce, spektrálně neselektivního a makrosko-
picky homogenního (vzhledem k též uvažované -
i když výjimečné - granulometrické kontrole dupli-
kátů). Druhou možnost realizace představuje foto-
grafická cesta.

3. (5arovýzkušební obrazec

Z potřeb praxe vyplývá požadavek rychlého vizuálního
hodnocení ostrosti (rozlišovací schopnosti) duplikač-
ního procesu; k danému účelu slouží čarové testy
o určitém rozsahu frekvencí. V součané době se ve

SDPZ UZlva dvacetičlenného kontrolního obrazce
Výzkumného ústavu zvukové, obrazové a reprodukční
techniky (VúZORT) R02 formátu 24 X 36 mm na
kinofilmu, který se v prozatímní úpravě kopíruje
spolu s již zmíněnou jedenáctičlennou stupnicí hustot
jako další kontrolní prvek duplikačního procesu.

Obrazec R02 je sice prvotně určen k posuzování
rozlišovací schopnosti, ale v souladu s předchozím vý-
kladem (viz tab. 1) je jeho prostřednictvím hodnocena
především ostrost duplikačního procesu. Druhotně
bylo téhož obrazce využito k sestavě separátního
testu pro kontrolu správného nastavení dílčích foto.
grafických obrazů při jejich optické syntéze na multi-
spektrálním projektoru MSP 4. Dobrá rozlišovací
schopnost elementů posledního pole č. 20 (tj. 20 čarj
jmm) se v obou případech praktického využití uká-
zala jako postačující.

Pozn.: Teoreticky by frekvenční rozsah obrazce měl
dosahovat 50-70 cyklů/mm, tím by však byla zřejmě
ztracena možnost bezprostřední a rychlé vizuální kon-
troly prostým okem, příp. pomocí lupy. Na druhé
straně elementy 1-10 jsou téměř bezvýznamné a lze
je ze sestavy vypustit; velikost obrazce se tím zároveň
vhodně přizpůsobí velikosti šedé stupnice a pole D<rJ'

4. Návrh sestavy senzitomerického obrazce, jeho
funkce a praktické vyulití

Na základě předchozích údajů lze navrhnout následu-
jící uspořádání standardního senzitometrického obraz'
ce:
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č. 1-5: Stupnice hustot představující model praktic-
kého snímku a výchozí základ pro senzito-
metrické řízení procesu

0,5 -+ 1,5 - přímková část reprodukční charak-
teristiky snímku

0,5 - výchozí pole pro granulometrickou
kontrolu duplikátů

1,0 - výchozí pole pro určení správné
expozice při kopírování snímku

Záměrem je, aby se navržený obrazec stal nedílnou
součástí prvního a každého dalšího reprodukčního
kroku, které následují po získání originálních snímků;
to znamená, že bude spolu s těmito snímky vždy kopí-
rován.

Důsledné dodržení tohoto technologického pravidla
umožní:
- zavést jednotnou senzitometrickou kontrolu první-

ho (primárního) dublování originálních snímků,
- rozesílat jednotlivým zpracovatelským střediskům

vstupní snímky (primární dublnegativy) standard-
ně vybavené,

- stabilizovat a senzitometricky řídit další postupy
zpracování těchto snímků,

- v případě potřeby objektivně korigovat gradační
parametry jednotlivých meziproduktů i výsled-
ných fotografických odvozenin,

- kvalitativně hodnotit makro- i mikrosenzitometric-
ké vlastnosti duplikačních procesů.

Z rozboru konkrétních podmínek při zpracování kos-
mických a leteckých multispektrálních fotografických
snímků vyplývá nutnost standardizovat fotografické
duplikační procesy. Navrhuje se proto použití jednot-
ného zkušebního obrazce, kterým lze objektivně kon-
trolovat a hodnotit jednotlivé fáze reprodukčního
procesu počínaje vyhotovením primárních dublnega-
tivů.

Lektoroval:
Ing. Jii'í Šíma, CSc.,

VÚGTK Zdiby

č. 6: Den - pole z nepropustného materiálu pro kon- V přípravě pro příští GaKO jsou:
trolu závoje (Den) duplikátu, popř. jeho
maximální hustoty (Dma.,) v případě dvo-
jího kopírování

č. 7: RO - obrazec pro vizuální kontrolu ostrosti (roz-
lišovací schopnosti) duplikačního procesu.

V ideálním případě by měl být senzitometrický obra-
zec již· součástí primárních kosmických a leteckých
multispektrálních snímků. Tato fáze aplikace na·
vržené pomůcky není však doposud metodicky zcela
iasná, a proto zde není přímo uvažována.

KLOKOČNÍK, J.: Přínos drulicové aItimetrie k ur-

čení tvaru a gravitačního pole Země

HERDA, M.: K metodice optického vytyčování svis-

lic

KARNOLD, J. - HLUBUČEK, J.: Plníme své povin-

nosti v investiční výstavbě?

1980/177



Geodetický a kartografický obzor
178 ročník 26/68, číslo 7/1980

ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY A SOCIALlSTICK~HO SOUTĚŽENí

Společná tématická soutěž resortu
ČÚGK a SÚGK pro zlepšovatele a vyná-
lezce na rok 1980

Tématické plánování se stalo organickou součástí plá-
novitého řízení vědeckotechnického rozvoje a tvoří spoj-
nici mezi potřebami resortu v rámci národního hos-
podářství a pracujícími, kteří svojí technickou tvůrčí
prací pomáhají úspěšně a hlavně rychle vyřešit problé-
my nad rámec kapacity vědeckovýzkumné základny.
Tématické úkoly orientují technické, tvůrčí pracov-

níky na kvalitativní stránku rozvoje ekonomiky a zahr-
nující celý cyklus od výběru a vymezení problému vhod-
ného k řešení, až po jeho realizační výstup. Úkoly jsou
voleny z hlediska potřeb plánu rozvoje vědy a techniky,
plánu výroby a programů komplexní socialistické ra-
cionalizace.
Vyhlášení resortních tématických úkol li nesmí zůstat

jen neadresnou výzvou. Orgány hospodářského řízení
v podnicích musí organizovat řešitelské kolektivy z řad
dělníků, techniků, ekonomů a vědeckých pracovníků.
V tomto směru musí více využívat podpory odborových
a mládežnických organizací a společně s ČSVTS zapo-
jovat daleko širší okruh pracujících, zejména v kom-
plexních racionalizačních brigádách, brigádách socia-
iistické práce a řesitelských týmech nejen do řešení té-
matických úkolů, ale i do rozpracování, zkoušení a za-
vádění vyhodnocených řešení.

Název tématickéhlJ úkolu č. 1/80
Údržba map EN s využitím ortofototechniky

Termín pro podání návrhů řešení: 30. 8. 1980

Odměna za komplexní vyřešení úkolu: 3500,- Kčs
Dosavadní stav a jeho tecl1nickoekono-
m i c k é n e v Ý hod y:
Pro údržbu map evidence nemovitostí fotogrammetric-

kou metodou se dosud převážně používá jednosnímkové
překreslování, které v procesu slučování pozemků země-
dělské půdy do větších celků již nedává možnost další
racionalizace.

Popis úkolu a jeho technickoekonomic-
k é p o ž a d a v k y:
Je potřebné navrhnout optimální pracovní postup při

využití ortofotechniky pro zavedení zjištěných měřic-
kých změn do evidence nemovitostí a vytvořit techno-
logický postup.

Technickoekonomické informace o sta-
v u tec hni k y:
Výzkumná zpráva VÚGTK č. 655 z roku 1978
Programová dokumentace a návod k Topocartu.
Výzkumná zpráva VÚGTK č. 620 z roku 1977
Ing. Pražák: "Výzkum uplatnění integrované fotogram-
metrické metody pi'i tvorbě a údržbě map".

TÚ č. 3/78: "Využití ortofototechniky pro údržbu a zkva-
litnění stávajících pozemkových map 1:2880"

Řešitelům úkolu zodpoví jednotlivé do-
t a z y:
Ing. Radomír Doško - vedoucí útvaru racionalizace
Geodézie, n. p., České Budějovice

Průzkum prospěšnosti provede Geodézie, n. p., Č. Bu-
dějovice a VÚGTK Zdiby.

Název tématického úkolu č. 2/80:
Úspora pohonných hmot.
a) při geodetických pracích

Ing. Milan Kocáb,
Český úřad geodetický a kartografický,

Ing. Helena Žaarová,
Slovenský úrad geodézie a kartografie

b) při budování bodového pole pro liniové stavby za
použití světelného dálkoměru a terénních vozidel.

Termín pro podání návrhů řešení: 30. 8. 1980
Odměna za komplexní vyřešení úkolu: 5000,- Kčs
Dosavadní stav a jeho technickoekono-
m i c k é n e v Ý hod y:
Současná organizace práce vyžaduje značný počet

převozů jak sainotného dálkoměru, tak odrazných hra-
nolů. Tento stav je ekonomicky nevyhovující.

Popis úkolu a technickoekomické poža-
d a v k y:

Je potřebné navrhnout takovou organizaci práce, kte-
rá by přinesla výraznou úsporu pohonných hmot. Řeše-
ním nemůže být návrh na přemísťování uvedených za-
řízení bez použití tel'. automobilu. Navržené řešení musí
rovněž odpovídat požadavkům na ochranu soc. majetku
a na bezpečnost práce.

Tec hni c k o e k o n o m i c k é i nf o r m a c e o s t a -
v u tec hni k y:
Dosavadní zlepšovací návrhy se týkaly úspory pohon-

ných hmot vzniklých úpravou motoru. Řešení tématic-
kého úkolu se týká úspory najetých kilometru.
Řeš i tel ů m z o d P o v í j e dno t I i v é d o t a z y:
Ing. Milan Koutný, Geodézie, n. p., Brno, Běhounská 26
Průzkum prospěšnosti provede Geodézie, n. p., Brno, GÚ,
n. p., Praha a VÚGTKZdiby.

Název tématického úkolu č. 3/8D:
Snížení spoti'eby plastických fólií pro kresbu a fo·
totechnických filmů v kartografických oddílech n. p.,
Geodézie

Termín pro podání návrhů řešení: 30. 8. 1980
Odměna za komplexní vyřešení úkolu: 3500,- Kčs
Dosavadní stav a jeho technickoekono-
mi c k é ne v ý.h o d y:
Stávající technologie pro kartografické zpracování

map velkých a středních měřítek jsou náročné na spo-
třebu výše uvedených materiálů. Fólií a filmů je stále
větší nedostatek jako u všech výrobků majících původ
v ropě.
Popis úkolu a technickoekonomické po-
ž a d a v k y:

Je pJtřebné vybílancovat spotřebu fólií pro kresbu
a filmů v kartografických oddílech podle jednotlivých
druhů a technologií za rok 1979. Navrhnout úpravu tech-
nologických postupů, které umožní snížit spotřebu v ro-
ce 1981 nejméně o 30 %.
Tec hni c k o e k o n o m i c k é i nf 01' m a c e o st a-
v u tec hni k y:
Technologické postupy kartografických prací.
Zlepšovací návrhy pro opakované použití fólií a filmů
přihlášené v Geodézii, n. p., Opava.
Řeš i tel ů m z o d P o v í j e dno t I i v é d o t a z y:
Oddělení racionalizace Geodézie, n. p., Opava, Praskova
11, PSČ 74627 Opava.

Průzkum prospěšnosti provede Geodézie, n. p., Opava
a Pardubice a VÚGTK Zdiby.
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Název tématického úkolu č. 4/80
Reprodukční zpracování barevných dia pozitivních map
pro projekci z komplementárních nákladových sloiek

Termín pro podání návrhů řešení: 31. 12. 1980
Odměna za komplexní vyřešení úkolu: 5000,- Kčs

Dosavadní stav a jeho technickoekono-
mi c k é ne v Ý hod y:

V současné době se barevné diapozitivní mapy a je-
jich nákladové složky s odborným obsahem tiskly ofse-
tovým tiskem, anebo sítotiskem vysokotransparentníini
barvami, které při projekci zachovávají svoje spektrální
hodnoty (tónová věrnost).
Nevýhody dosavadního způsobu tisku:

Při potiskování acetátových fólií ofsetem dochází
k borcení fólie a k těžkostem s přenosem barvy a je-
lim zasycháním, jako i s Hcováním barevných složek.
Potiskování sítotiskem je nákladné.
Potiskování se vykonává na nátiskových strojích, což
je zdlouhavé. Tisk na rotačních a archových strojích
ztěžuje vznikající elektrostatický náboj (přilnutí
archů transparentních fólií na sebe).
Používání rozměrově stabilizovaných průhledných fó-
lií PVC anebo PET je finančně nákladné.
Hromadné ořezávání na předepsaný formát (obyčejně
A4 není přesný a ztěžuje Hcování při vkládání
transparentních tisků (diapozitiv) do předlohových
rámů projektorů.
Manipulace s diapozitivy v procesu výuky je zdlou-
havá (lícování po dobu projekce, archivace).

Popis úkolu a jeho technickoekonomic-
k é P o ž a d a v k y:

Vyřešit technologii vyhotovení barevných diapozitivů
tak, aby byly odstraněny nedostatky popsané v tech-
nickoekonomických nevýhodách, včetně zohlednění
technického vybavení na školách. Řešením třeba proká-
zat úsporu prostředků vynakládaných na nákup fólií
při dodržení požadovaných kritérií na přesnost a kvalitu
výsledného obrazu.

Technickoekonomické informace o sta-
v u tec hni k y:

Ukázky barevných dia pozitivních map a jejich ná-
kladové složky s odborným obsahem.
Zpětné diaprojektory na školách.
Při odzkoušení tisku: ofsetová a sítotisková technika.

Řešitelům úkolu zodpoví jednotlivé do-
t a z y:

Ing. Z. Matula - šéfredaktor a Ing. B. Kelnar - vedoucí
odd. RATR, Slovenská kartografia, n°. p., Bratislava,
Pekná cesta 17, PSČ 827 17 Bratislava.

Průzkum prospěšnosti provede Slovenská kartografia,
n. p., Bratislava.

Název tématického úkolu č. 5/80
Registrace údajů na magnetickou pásku při snímání di-
gitalizátorem "CODIMAT"

Termín pro podání návrhů řešení: 31. 12. 1980
Odměna za komplexní vyřešení úkolu: 5000,- Kčs

Dosavadní stav a jeho technickoekono-
mi c k é ne v Ý hod y:

Údaje snímané digitalizátorem CODIMAT se děrují
prostřednictvím rychloděrovače FACIT do osmistopé
děrné pásky. Při bodovém snímání je tento režim práce
vcelku vyhovující. Při registraci souřadnic křivek (vrs-
tevnic, polohopisné náplně topografických map apod.)
je přístroj zapojený na kontinuální registraci, tzn., že
v krátkých intervalech (několik desetin sekundy až ně-
kolik sekund) jsou děrovány údaje do děrné pásky. Pa-
pírových médií jsou velká kvanta (velký počet kotouč-
ků velkých rozměrů). Další zpracování, jako je archiva-

ce těchto médií je obtížnější jako např. magnetická
páska apod. Hlučnost při děrování (děrovač v tomto pří-
padě pracuje takřka nepřetržitě) je další nepříjemnou
stránkou takového zpracování. Děrná páska jako nosič
informací není dostatečně perspektivním médiem.

Popis úkolu a jeho technickoekonomic-
k é P o ž a d a v k y:

Navrhnout a odzkoušet registraci údajů snímaných
CODIMATEM do magnetické pásky v kódu a formátu
vhodném pro další zpracování na počítačích JSEP anebo
SMEP. Potřebné zařízení (interface a magnetopásko-
vá jednotka) má být z nedevizové oblasti, nejlepší čes-
koslovenské výroby. Cena zařízení a jeho rozměry mají
být přiměřené ceně a rozměru celého digitalizačního za-
řízení CODIMAT.

Řešitelům úkolu zodpoví jednotlivé do-
t a z y:

Ing. Jozef Marek, vedoucí provozu VS, Geodetický ústav,
n. p., Bezručova 7, PSČ 88048 Bratislava.

Průzkum prospěšnosti provede Geodetický ústav, n. p.,
Bratislava.

a) Pro zlepšovatele

1. Řešení tématického úkolu se muze zúčastnit kdo-
koliv, vyjma těch osob, které schválily tématický
úkol k vyhlášení a které byly pověřeny funkcí před-
sedy nebo člena hodnotitelské komise a které pro-
vádějí průzkum prospěšnosti nebo jakkoliv přijdou
s návrhy řešení do styku; jestliže se však rozhodly
vypracovat a přihlásit návrh řešení a upozorní na
tuto okolnost dříve, než byly seznámeny s obsahem
jiných přihlášených návrhů, mohou se při součas-
ném zproštění z funkce účastnit řešení tématického
úkolu.

2. Návrhy řešení tématických úkolů č. 1 až 3 se po-
dávají Výzkumnému ústavu geodetickému, topogra-
fickému a kartografickému ve Zdibech a návrhy ře-
šení tematických úkolů č. 4 a 5 Výskumnému ústavu
geodézie a kartografie v Bratislave (dále Výzkumný
ústav). Textová část se podává v dvojím vyhotovení,
přílohy, jako např. funkční vzory a modely, popří-
padě obtížné výkresy, mohou být připojeny pouze
v jednom vyhotovení.

3. Každý návrh přihlášený do soutěže musí být ozna-
čen jako "Řešení tématického úkolu č. . .. " a musí
obsahovat jméno a adresu řešitele, název a adresu
zaměstnavatele, případně též číslo konta řešitele
u SBČS.

4. Návrhy přihlášené do soutěže musí být srozumitelné,
technicky jasné a úplné. V případě, že se řešení opí-
rá o odbornou literaturu, musí být tato přesně uve-
dena.

5. Konečná lhůta k podání návrhů řešení je uvedena
u každého úkolu. Za včas došlé se považují ty ná-
vrhy řešení, které ve stanoveném termínu budou
doručeny sekretariátu Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického ve Zdi"
bech, Zdiby č. 98, okres Praha-východ, PSČ 250 66
nebo sekretariátu Výskumného ústavu geodézie a
kartografie v Bratislave, PSČ 82718 Bratislava, Pek-
ná cesta 15. Ve sporných nebo nejasných případech
je rozhodující datum poštovního razítka.

6. Všechny návrhy řešení tématických úkolů se evidují
jako zlepšovací návrhy u organizace pověřené pro-
vedením průzkumu prospěšnosti.

7. Práva vyplývající pro řešitele ze zákonných předpisů
o vynálezech, objevech, zlepšovacích návrzích a prů-
myslových vzorech a také nároky na ostatní vý-
hody, jako právo na přihlášení vynálezů apod. zůstá-
vají řešitelům zachována a nebudou dotčena, zejmé-
na pokud jde o nárok na další odměnu v případě rea-
lizace vynálezu, nebo zlepšovacího návrhu.
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bJ Pro výzkumný ústav

1. Každé řešení bude po jeho přihlášení zkoumáno or-
ganizací pověřenou provedením průzkumu prospěš-
nosti. Řešitelé mohou být vyzváni, aby neúplné zpra-
cované části doplnili, nebo dořešili.

2. Do jedn'óho měsíce po uplynutí lhůty pro podání
návrhů řešení musí být řešitel vyrozuměn o dalším
řízení ve věci jím podaného řešení.

3. Ze dvou stejných řešení bude dána přednost tomu,
které došlo do Výzkumného ústavu dříve.

4. Každé jednotlivé řešení bude hodnoceno Výzkum-
ným ústavem. Návrh řešení, výsledek průzkumu pro-
spěšnosti a hodnocení provedené Výzkumným ústa-
vem tvoří materiál pro jednání hodnotitelské komi-
se resortů ČÚGK a SÚGK.

cJ Pro ČÚGK a SÚGK
1. Vyhlašující orgány ustaví hodnotitelskou komisi,

která projednává všechny návrhy nejdéle do dvou
měsíců po uplynutí lhůty stanovené k vyřešení úkolu
bez zřetele na pořadí, ve kterém došly. Návrhy do-
šlé po lhůtě se projednají podle předpisů o ZN bez
nároku na odměnu z titulu tématického úkolu.

2. Po projednání návrhů řešení podle předchozího bodu
informuje hodnotitelská komise všechny řešitele
o výsledku. Do 30 dnů od doručení informace mohou
podat řešitelé odvolání proti rozhodnutí komise a po
celou dobu jsou jim všechna navržená řešení pří-

Pedagogicko-odborný seminár Katedry
geodetických základov Stavebnej
fakulty SVŠT

Katedra geQdetickýah základov Stavebnej fa1kulty (SvFJ
Slovenskej vysokej školy technlc1kej (SVŠTJ u~poriadala
v dňoc.h 9.-10. novembra 1979 v Malackách pedagogic-
Iko-odhorný seminár [pri průležitosti 40. výročia výučby
geodetic1kých základov na SVŠT.
Na seminári sa zhodnotil,a do,temjšia činnosť 'kaltedry

na poli poHtickovýchmrnej, vedeckovýskumnej, odhO'r-
nej a publilk,ačne'j činnosti. Zúčastnili sa na ňom okr,em
praoovníkov Ikatedry aj hostia z vysokých škol Pr,aha,
Brno, Zvol,en, zo Slovenslkého únadu geodězie a k,arto-
grafie, Výskumného ústavu geodézie ,a kartografie, Geo-
detického úst,avu, n. p., Bnatislava ,a sesterskýoh geode-
tických katedier SvF SVŠT.
Seminár bol rozdel'ený na tri tematické okruhy:
vývoj a čunnosť 'katedry ,akvalifikačný rast jej čle-
lltDV,

ped,agogic1ká [práca, model.'nizácia ,a efektívnosť vý-
učby,
'odborné referáty s problematikou, ktorou sa pracro1v-
níci katedry v poslednej dobe' za,oberajú.
Hlavný referát prvého okruhu o vývoji a činnosti Ika-

tedry (,prof. Suchán€lkJ bolzameraný na jej vznik, po-
st,avenie, org,aniz,ačnú štruktúru a pedagogickú a vedec-
kovýskumnú činnosť od vzniku Ikatedry podnes. Referát
bol doplnený podrobnou ~právou o vedeckovýskumnej
činnosti na katedre (doo. Melicher), o odbornej ,a pro-
jekčnej činnosti pre ved,ecké, výs1kumné a výrobné 01'-

g,anizácie (doc. Abelovič), O' záu jmove j činnosti n.a Ika-
tedre (Ing. Černý) a o vývoji profitu absolventa geodé-

stupná k nahlédnutí. Po projednání případných od-
volání informuje komise řešitele, kteří podali odvo-
lání, o konečném výsledku rozhodnutí s tím, že řešení
tématického úkolu považuje za uzavřené. Současně
podá podle příslušnosti ČÚGK nebo SÚGK návrh na
vyplacení odměny a případných náhrad za vzorky,
prototypy apod. Návrh doloží zápisem z jednání ko-
mise. ČÚGK nebo SÚGK navrženou odměnu a její
Výplatu po případné úpravě schvaluje s konečnou
platností.

3. Vypsaná odměna bude přiznána za komplexní vyre-
šení úkolu odpovídající soutěžním podmínkám a sou-
časně též požadavkům uvedeným v zadání jednot-
liVých tématických úkolů. V případě dílčího řešení
může být snížena nebo též rozdělena mezi několik
dílčích řešení. Dojde-li několik řešení vyhovujících
všem požadavkům, bude odměna přiznána nejvhod-
nějšímu z nich. Bude-li optimálního řešení dosa-
ženo kombinací několika návrhů, z nichž každý bude
sám o sobě úplný, bude odměna rozdělena na všech-
na tato řešení.

4. Za předložené vzorky, funkční modely nebo proto-
typy odpovídající p\,;dmínkám stanoveným pro jed-
notlivé úkoly budou poskytóvány přiměřené náhrady.
Tyto náhrady se nevčítají do odměn za řešení téma-
tických úkolů.

5. Vyplacení odměny a náhrady zajistí ČÚGKnebo SÚGK
do 14 dní po jejich schválení podle resortních směr-
nic. Výsledek soutěže bude zveřejněn.

zie' a k,artografie z hl,adiska požiadavi1ek Ipraxe (Ing. lur-
d,a). Dobrý prehfad o činnosti k,atedry a spoločensko-
-od'bornej angažovanosti pracovníkov katedry podáv,a
vhodne zostavená biblioogmfia prác (Me,lcerová) a čin-
ností jej členovo
Najvačší doraz sa kládol na druhý tematic1ký okruh -

pedagogickú prácu. V tejto časti sa vystriedali referáty
'o súčasnej pedagogic1kej činnosti k,atedry (Ing. Mičuda],
o moderni'zácii výučby (doc. Mitášová), o problematike
,a poznatlkoch výučby v t,aréne (do'c. Abeol'ovič,Ing. Huč-
ko J. Aktuálne problémy, súvisiace so skvalitruovlaním
výcho,vnovzdelávacieho procesu, našU odraz i vo vý-
skumne'j činnosti k,atedry, ,a ,to v ri,ešení čiasVkovej úlo-
hy rezortného plánu výskumu Mínisterstv,a školstva SSR.
Otázky tu rieŠ1ené našli ohlas laj v diskúsii.
Odborné referáty boli zoskupené podla jednotlivýcih

probl1ematík, s Iktorými sa v poslednej dobe zaoberajú pra-
c.ovníci Ikatedry ,a týkali sa týchto okruh'ov: defionov,anie
dížkového intervalu stupnice pri určovaní výškových roz-
di'elov, fyzi:kálnych podmienok meorania, vhodnosti sve-
telných dialkomerov, spracovania výsledkov menaní,
vplyvu zvislicrových odchýlok, určovani,a rotačnéhol č,a-
su, vplyvu gravitačných síl Mesiaca na zmeny zvislice,
pohybu piliera na astronomické merani,a. Texty referá-
tov sú uverejnené v zborníku prednášolk, ktorý dostal
Ik,aždý účastník pred otvorením semináDa a prípadným
záujemcom je k dispozícii na Ikatedre. p,o ,odznení refe-
rátov bola velmi živá a zaujímavá dislkúsia, v rámci kte.·
rej sa jednak ohodnotila doter,ajši,a činnosť Ikatedry. na
druhej strane však diskúsia priniesla aj celý rad poznat-
kov a ďalších námetov pre činnosť Ikatedry. Ni,esla sa
'predovšetk~m vped,agogickej a vedeckovýskumnej ob-
l,asti a vystriedali sa v nej významní pracovníci z výs'ku-
mu, praxe a vysolkých škol.
V diskúsii sa velmi živo hovorilo :predoovšet1kýmIk pe-

dagogickým otázkam, najma v súč,asnosti mimori.adne
aktuá~nym otáz,k,am o,ptimali.zácie díŽlky štúdia. Mnohé
nadhodené problémy sú základnými pl.'oblémami peda-
gogickeoj práce učutel.a vysok:ej školy. S'krátenie štúdi,a
kladie nemalé Inál.'okynie)~n na študentov, al,e predovšet-
Ikým na odbornú zdatnosť a ped,agogiCíké majstrovstvo

1980/180



Geodetický a Kartografický obzor
ročník 26/68, číslo 7/1980 181

učiterov. Vynára sa ,otázka výberu látky s ohrHdom nie-
len nH kratšj,e, obdobie štúdia, ale tiež z pohradu pr1e-
hÍbeni,a teore1tickej pripravenosti absolventov nielen pre
súč,asné úlohy, ,ale hi.avne pre tvorivé riešenie úlloh gle'o-
detiC'kej 'praxe, výskumu a vývoja v budúcnosti. Pritom
troeba pamatať na nevyhnutný proces automatizácie, kto~
rýz,asahuje už terHZ do praxe i teórie' vermi výra,zne.
Z hradisk,apraxe pojde však aj o ,adaptabilitu absolven-
tov v praxi.
V tej'to súvislosti sa ukázalo, že p,ed,agogický proces sa

nezaobíde bez využívanl.a moderných vyučovacích metód
H didaktických pomocok, ,ale ani OO'ZIffiooderných, súč,as-
nej, ale najma budúcej dobe vyhovujúcic!h prístflOjov a
pomocok. Zvládnuť všetky tieto faktory pedagogického
pflOcesu v systéme komplexnosti komunistiClk,ej výchovy
absolventov už 'nie je možné len na základe empírie, ale
treha rozvíjať a prehlbov,ať pedagogický výs!kum, aby
inovácia v pedHgogilke vychádzal,a z objektívnych 'po-
znatkov. V tomto zmysle najma účastníci z pr,axe vermi
kl.adne ocenili nerahlkú prácu učiterov, ktorých široký
rozhrad v politickovýchovnej ,a odbornej práci je bez-
podmienečne nutný. Zdor.a'znila sa potreba dynamiclkého
,prístupu 'ID výchove v geodézii v oelom rozsahu, Iktorá
zaznamenal,a výrazný progres Hko v matematizácii rie-
šených problémov, v algoritmizácii i automatizácii vý-
učbových procesov, tak aj vo využívaní modernej elek-
traniclkej meracej techniky a jej zodpoved,ajúcich, teo-
reticky zdovodnených metód. V tej1'o súvislosti vyslovili
hostia nemálo uznani,a na adresu pedagogických, vedec-
Ikovýskumných i ostatných zamestnancov katedry, Iktoré
si nesmierne vážime ,a znamenajú pre nás povzbudenie
i závazok do budúcna.
Z množs1'v,a pripomienok, Iktoré odzneli v diskúsii zvlášť

od hostí, pracovníci Katedry geodetických základov bu-
dú sa snažiť v praxi upl,atniť ČO nHjviac, tak, aby úspe-
chy, kroré IkHtedra 'vo výučbe teoretických predmetov do-
t,erazz,a 40 l'okov dosiahl.a, malí jednoznačne st~pajúcu
tendenciu.

Doc. Ing. Jaroslav Abeloviť5, CSc.,
Judita Melcerouá,

Katedra geodetických základov
SvF SVŠT, Bratislava

BURŠÍK, A., PROCHÁZKA, F.: Geodetické počtářství.
Učebnice pro SPŠ zeměměřické. Vydala Kartografie,
n. p., Praha. Priaha 1979. 482 stran, 279 obrázkií, cen,a
Kčs 27,-, náklad 3000 výtiskií.

Učebnice geod1etického poNářství je určena žákiím 2. až
4. ročnílku středních pTiímyslových škol zeměměřiclkých
a středně technic1kým Zleměměřickým !kádriím v praxi.
Obsah učebnice, která vychází od roku 1967 ve druhém,
přepracov,aném H rozšířeném vydání, je rozložen do 31
kapitol, volně u~p'ořád,aných do větších celkií v závis-
losti na podáv,ané látce. Tyto kapitoly zde nebudem8' vy-
jmenovávat, ale všimněme si v ,kostce, konoepce učeb-
nice a její obsaho'vé Ináp~ně.
Úvodní část je věnována zdiíraznění význ1amu znalosti

numerických metod ,a potřebě rutinního ovládání pro-
stř,edkií výpočetní techniky zeměměřiči, ať již v priíbě-
hu polních pmcí nebo při Ikancelářslkémzpracovávání
výsledkií měření. Vý2moamnou r'oli přitom hraje znalost
nejrií'znějších poč1ertních kontrol, řádové odhadování vý-
'sledkií a v neposlední ř,adě i fP'osouzení vhodnosti pří-
slušné výp'očetní metody a přesn10sti výsledkií, s ohledem
na úč,el, pro který se příslušné výpočty IPl'ovádějí. V té-

to úvodní části je též v,elice podl'Obně Iprobrána tech-
nika počítání s mechanickým ,kalkulačním strojem, po-
zornost je' věnována i technice práce s tabulkami, včet-
ně lineární a kvadr,atické inteTpolace.
Následující část obsahUje vysvětlení p10jmu pravo-

úhlýoh souřadnic a j1e'jich významu pro geodeticlké vý-
početní práce. Přehledným 'zpiísobem jsou zde rovněž
uvedeny souř,adnioové soustavypoužív,ané na našem
státním území, z nichž jmenujeme systémy st,abilního
Ikatastru .a S-]TSK. Na prakticlkých Ipříkladech jsou zde
popsány základní souř,adnicové vý,počty, jako např. vý-
počet 'výměr, směrníkií, délek str,an aj.
Po téuo části následuje 'přehled řeš1ení zálkI.adníc'h úloh

nižší geodézie, p'ř.ehledně uveďme:
výpoč,ty a vyrovnání souř.adnic všech typií polygono-
vých pořadií, včeltně uzlového bodu,
řešení vytyč ovacích úloh při omezené viditelnosti,
výpočty souř,adnic bodií zaměřených na měřické přím-
ky, priísečíky měřickýoh příme'k se selkčním rámem
mapového listu,
trigonome'trická řešení úloh, tr1ojúhelní1kové řetězce,
vYl'ovnání směrníkové osnovy při excentriclkém cíli i
stanovis'ku,
určování souř,adnic bodiízaměřených IproHnáJním
vp'řed a ~pět,
urč,ování výšek trigonometrickým zpiíso1bem s O'hle-
dem na vliv refr.a1ko8' a zaikřivení Země,
IP,odobnostní transfo'rmaoe, relace mezi polárními a
ortog1onálními SOUřadnicemi,

- výpočty kubatur.
Bezprostředně za částí věnoVlanou výpočetním postu-

Ipiím následuje Ika,pitoI.a z oblasti vyrovnávacíhol počtu,
pojednáv,ající o zpiísobeeh vyrovnání měření a střed-
ních chybách.
Novou ,a poměrně rozsáhlou částí učebního textu je

,pasáž o možmosteoh mechantzace a automatizace výpo-
č,erních prací. Pl'O ,praktické ,potřeby je zde !popsámo
ovládání malé k,alkulačlky ELKA 135. Následuje dosti
podl'obně pod1aný úvod do základníCh pojmií vÝ'P'0četní
technilky, včetně číselných soustav, Boooleovské ,algebry,
popisu funkce samočinných počítačií a periferních jed-
notek. V zákI.adech !programování jsou osvětleny pojmy
z ,algoritmizace úlohy, sest,avování vývojových diagramií
a programování vel strojovém kódu, včetně příkLadu na
,assembl,er a jazyk ALGOL.
Učebnice je 'zak,ončena výkladem pojmiíz ,automati-

zace :lJobT"zo'vadch pDací, pojednávajícím o aut,omatic-
kých Ikreslicíeh stolech ,a digitaUzátorech.
Vydání učebnice geodetického počtářství lze ,po vŠ'ech

stránkách uvit.at, její hodnota IprO výuku, al1e i pro kaž-
dodenní z,eměměřiclkou pr,axi je nesporná. Výklad je
j,asný, názorný ,a bohatě graficky dokumentov.aný. Kla-
dem jel'J'lloačné množství pří1kl,adií využívajících v praxi
zavedených formulářfl a v současnosti platných mez-
ních odchylek. Z formálních náležitostí lze vytknout
ne,logické z.ařa'zení kapitoly 10 ikv,adTlatické interpolaci,
která by měla následovat za lineární, rovněž by zř'8Jmě
bylo pro praxi vhodné 'l'Jařadit i jiné než p,odobnosmí
tDansformace', jmenovitě tr:ansformaci Helmertovu.
Zejména ,kladně lze kvitovat snahu autorií o IPodání

novýchlpojmií z obl,asti výpočetní techni1ky, jejíŽ ne'j-
mladší odvětví, tzv. malá vý,početní technika, tj. fun1kční
,a 'progrlamovatelnék,apesní k.allkulátory, je dnes již ne-
postr,adatelným priívodcem zeměměřičií a zpiísobuje, ž,e
tabulky a mechanioké kallkulátory typu Nisa pot1ká v do-
hledné době osud log.aritmií. Zavádění nové Iprogresivní
techniky však v žádném případě neznamená Tedukci geo-
detického počtářství na pOiuhé mechanické vlkládání
úd.ajií do rychlého a "neomylného," strojle. Diísledná zna-
lost výpočelmích postUlpií a požadavkií na !přesnost vý-
počtu nic ne:lJtrácí na svém významu, neboť praeovníik,
který pouze ovládá umění "na mačkat" data do kalku-
I.ačky a lopsat z displeje výslede1k, aniž by byl schopen
kVlalifikov.aně posoudit jeho věrohodnost .a přesnost, si
.asi sotva zaslouží označení odborník.
Potřeba učebnic typu recenzov,ané učebnice, ať již

na středošknlské nebn vysokoškolské úrovni, je vysoká
a bude tlomu tak i v budoucnu.

Ing. Bohuslav Veverka.
ČVUT Praha.
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Rozvoj pracovnej iniciatívy
a socialistické súťaženie v rezorte
SÚGK v roku 1979

Pracovníci rezortu Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie (SÚGK) v roku 1979 k hospodárskym úlohám
pristúpili s plným vedomím zodpovednosti, angažovanos-
ťou a pracovnou aktivitou. K plneniu týchto úloh pomo-
hol rozvoj pracovnej iniciativy a socialistické súťaženie,
ktoré sa v organizáciách rozvinulo na počesť 35. výročia
SNP a 25. výročia vzniku samostatného rezortu geodézie
a kartografie.

Socialistické súťaženie sa može rozvinúť len na zá-
klade cieravedomej, ideovej a odborne vybavenej poli-
ticko-organizátorskej práce vedúcich hospodárskych pra-
covníkov a odborovej organizácie. Preto v rezorte je
rozvoj pracovnej iniciatívy usmernený "Zásadami účasti
pracujúcich na riadení a rozvoji pracovnej iniciativy
v rezorte SÚGK na ohdobie 6. paťročnice" a v roku 1979
bol spresnený aj "Politicko-organizačným opatrením na
zabezpečenie rozvoja pracovnej iniciatívy pracujúcich
v rezorte SÚGK v rokoch 1979-1980". .

Do rezortnej socialistickej súťaže sa prihlásili všetky
organizácie rezortu o získanie putovnej "Červenej zá-
stavy predsedu SÚGK a Predsedníctva Slovenského vý-
boru odborového zvazu (SVOZ) a Čestného diplomu
predsedu SÚGK a Predsedníctva (P) SVOZ". P-SVOZ na
rok 1979 SChválilo udeliť v rezorte diplom vlády ČSSR
a ÚRO "Čestné uznanie" za vynikajúce výsledky dosiah-
nuté v súťaži za vysokú efektívnosť výroby a kvalitu kaž-
dej práce. .

Do socialistickej súťaže sa zapojilo 2594 pracovníkov
rezortu, čo je 93,6 % z celkového počtu 2770 stálych pra-
covníkov. Na podklade 2377 individuálnych, 287 kolek-
tívnych a 60 združených socialistických závazkov bol
uzatvorený celorezortný socialistický závazok v hodnote
4 428 tis. Kčs. Všetky organizácie rezortu prijaté zá-
vazky prekročili a hodnota splnených závazkov predsta-
vuje 6 851 tis. Kčs.

Účinnou formou pracovnej iniciativy v rezorte sú
združené socialistické závazky. Tieto závazky boli v ja-
nuári 1980 vyhodnotené za súčinnosti zúčastnených strán,
pričom sa konštatovalo, že závazky uzatvorené na od-
dieloch v okresoch za účelom zabezpečenia úloh na
úseku evidencie nehnuternosti (EN) a ochrany por no-
hospodárskeho podneho fondu, vyriešili mnohé problé-
my najma v ohlasovacej povinnosti, previerl<.e využíva-
nia pody, včasných hlásení požiadaviek na hospodársko-
-technické úpravy pozemkov a pod. Závazky uzatvorené
na zabezpečenie základnej úlohy rezortu na budovaní
a obnove mapového fondu a optimálneho využívania vý-
počtovej a zobrazovacej techniky pomohli splniť úlohy,
na ktorých výpočtové stredisko Geodetického ústavu, n.
p., Bratislava, a Automatizačné strediská Geodézie, n. p.,
v krajoch kooperovali. V súvislosti s výstavbou "Sústa-
vy vodných diel na Dunaji" bratislavské organizácie
rezortu uzatvorili združený socialistický závazok s Hyd-
roconsuIt Bratislava. Úlohy vyplývajúce z tohoto závaz-
ku na základe hospodárskych zmlúv boli splnené podra
harmonogramu. Celoročné dobré výsledky plnenia týchto
závazkov podčiarkli význam a cier združených socialis-
tických závazkov a mali značný podiel na ďalšom skva-
litnení kooperačných vzťahov, podnecovaní iniciativneho
prístupu a na vzájomnom posobení pre splnenie zmluv-
ných strán.

Hnutie brigád socialistickej práce (BSP) zmohutnelo
a stalo sa dominujúcou formou socialistického súťaženia
a pracovnej angažovanosti v rezorte. V roku 1979 v re-
zorte súťažilo 148 BSP, z toho 110 kolektivom bol pre-
požičaný čestný názov BSP. V týchto kolektívoch je
počtovej a zobrazovacej techniky pomohli splniť úlohy
1179 členov, ktorí majú právo nosiť odznak 1. stupňa
[bronzový) a 228 členov, ktorí majú právo nosiť odznak
II. stupňa (strieborný). Súťaž v hnuií BSP sa stala vý-

znamným činiterom pri utužovaní pracovních kolektivov,
va výchovnom a ideovom posobení, pri vytváraní súdruž-
skej pracovnej atmosféry, vo vZájomnej pomoci a zastu-
povaní sa pracovníkovo

Pracovníci rezortu dosiahli pomerne vysokú úroveň
rozvoj a socialistického súťaženia. Dokazom toho je aj
pestrosť roznych foriem socialistického súťažania. Ako
napr. s a l' a t o v s k é hnu t i e, sMaž "P l' i e k o p n í k
6. pa ť l' oč n ic e v Str e d o s loven s k o m k l' a ji",
k o m p I e x n éra c i o n a I i z a č n é br i g á d Y (KRB)
a pod.

Zameranie programov komplexnej socialistickej racio-
nalizácie (KSR) v roku 1979 bole v rezorte prevažne na
oblasť využívania efektivnejšej automatizačnej techniky,
úsporu pracovných si! a organizačné zlepšenia. Celkový
prínos z KSR na základe jednotlivých podnikových pro-
gramov sa predpokIadal va výške 7 871,0 tis. Kčs, ktorý
po realizácii činil 8877,9 tis. Kčs, čím bol rezortný pro-
gram splnený na 112,8 %. K uvedenému výsledku pri-
spel najma iniciatívny prístup členov 23 KRB, ktoré sú
nositermi akcií programov KSR.

Úspešne sa v rezorte v minulom roku rozvíjalo aj vy-
nálezcovské a zlepšovaterské hnutie (VZH). Program
VZH na rok 1979 bol v rezorte splnený. Plánované zvý-
šenie počtu zlepšovacích návrhov o 6 % ročne, ako aj
zvýšenie celkového spoločenského prospechu z využíva-
nia zlepšovacích návrhov o 7 % ročne boli prekročené.
V roku 1979 bolo podaných 139 zlepšovacích návrhov,
plán bol 97 čo je plnenie na 143,3 %. Va vykazovanom
období sa začalo s využívaním 82 zlepšovacích návrhov.
Celkový spoločenský prospech z využívania zlepšova-
cích návrhov v rezorte v roku 1979 predstavoval 956 tis.
Kčs (plán 673 tis. Kčs - plnenie 142,0 %). Zlepšovacie
návrhy predstavujú prínos najma v oblasti úspor devízo-
vých prostriedkov, v znížení vlastných nákladov, vo zvý-
šení výkonov, v skvalitnení výrobnej činnosti a pod.

Po vyhodnotení socialistickej súťaže v rámci celého
rezortu geodézie a kartografie a po schválení P-SVOZ
boli nájlepším organizáciám prepožičané tieto vyzname-
nania.

1. Putovná "ČERVENÁ ZÁSTAVA PREDSEDU SÚGK a
P-SVOZ" a diplom vlády ČSSR a ÚRO "ČESTNÉ
UZNANIE" za vynikajúce Výsledky dosiahnuté v sú-
ťaži o vysokú efektivnosť výroby a kvalitu každej
práce národnému podniku G e o d é z i a P l' e Š o v
za najlepšie výsledky v celorezortnej socialistickej
sMaži pre hospodárske organizácie.

Geodézia, n. p., Prešov, súčasne s rozpisom plánu na
rok 1979 na hospodárske strediská a oddiely rozvinula
závazkové hnutie na počesť 35. výročia SNP a 25. výročia
rezortu geodézie a kartografie. Do socialistickej sMaže
sa zapojilo 594 pracovníkov, 1. j. 95,5 %, ktorí prijali 535
individuálnych, 33 kolektivnych a 12 združených socia-
listických závazkov. Na ich podklade uzatvorili celo-
podnikový socialistický závazok v hodnote 1166 tis. Kčs,
ktorý splnili v hodnote 1 891 tis. Kčs.

Zvýšenou pracovnou iniciatívou všetkých pracovníkov
podniku splnili objem geodetických a kartografických
prác na 101,6 %. Ročná produktivita na jedného pracov-
níka dosiahla v skutočnosti 68410 Kčs, čo predstavuje
plnenie na 101,5 %. Plán zisku splnili na 111,8 %. Plne-
nie plánu podielu nákladov na 1 Kčs výkonov v porov-
naní s plánom bole priaznivé: plán 73,56 hal., skutočnosť
70,90 hal.

Z plnenia ďalších kritérií možno kladne hodnotiť bu-
dovanie a obnovu mapového fondu máp verkých mierok
(podnik splnil na 100 %) a mapové podklady pre me-
liorácie a závlahy podra požiadaviek Štátnej melioračnej
správy (vyprodukovali v závazku práce v hodnote 589
tisíc korún oproti povodnému závazku 550 tis. Kčs).

Ďalšie socialistické závazky zamerané na zvyšovanie
efektívnosti a kvality práce, upeviíovanie pracovnej
disciplíny, šetrenie celkových náklad ov, prekročenie
plánovaného zisku, poskytovanie brigádnickej výpomoci
pornohospodárskym organizáciám a národným výborom,
(NV), ako aj brigádnickej činnosti pri skrášrovaní pra-
covného prostredia, šetrenie elektrickou energiou, pa-
livom a pod.

Kladne možno hodnotiť aj ďalšej formy rozvoja pra-
covnej iniciatívy v podniku. Bola to predovšetkým sMaž
o získanie titulu BSP, v ktorej sMažilo 32 kolektívov,
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z toho všetkým kolektívom bol prepožičaný čestný titul
BSP. V týchto kolektívoch je 390 členov, ktorí majú prá-
vo nosiť odznak I. stupňa (bronzový], a 33 členov, ktorí
majú právo nosiť odznak II. stupňa (strieborný].

Priaznivo sa hodnotí aj iniciatíva pracovníkov vo
VZH. V podniku bolo podaných 35 zlepšovacích ná-
vrhov, z toho 16 bole zavedených do výroby.

Úspešne sa v podniku rozvíja aj s a r a t o v s k é h n u-
t i e, do ktorého je zapojených 261 pracovníkov z toho
63 používa pečiatku "P r á c a bez c h Ý b". Rozširo-
vaním tohoto hnutia pod n i k P r i s p i e vak s p I -
ne n i u n á roč n Ý c h ú I o h 6. 5 R P - patročnice
kvality a efektívnosti - n a ú s e k u g e o d é z i e.

Výsledky, ktoré podnik dosiahol, sa hodnotia velmi
kladne. Už niekolko rokov za sebou dosahuje podnik
najlepšie výsledky v rezortnej socialistickej súťaži ho s-
podárskych organizácií a pri súčasnom stave 594 súťa-
žiacich pracovníkov, hodnota plnenia soc. závazkov na
jedného pracovníka 3 184 Kčs, je najvyššia zo všetkých
hospodárskych organizácií rezortu.

2. "ČESTNÝ DIPLOM PREDSEOU SÚGK AP-SVOZ"
Spr á v e g e o d é z i e a k a r t o g r a fi e v B r a-
t i s I a v e (SGK] za najlepšie výsledky v celore-
zortnej súťaži pre rozpočtové organizácie.

Celá činnosť SGK sa v priebehu roka 1979 rozvíjala
v súlade s prijatými opatreniami, ktoré vyplynuli z roz-
pracovania záverov XV. zjazdu KSČ na podmienky SGK
a bola zameraná na plnenie úloh vyplývajúcich zo šta-
tútu organizácie, a to v oblasti zadávania a preberania
geodetických a kartografických prác, koordinácie a do-
kumentačnej činnosti.

akrem týchto hlavných úloh pracovníci SGK zabez-
pečovali i špecifické úlohy organizácie, ako je určovanie
maloobchodných cien a vydávanie cenových výmerov,
máp pre hospodársku výstavbu, spracovanie štatistickej
ročenky, pripomienkové konanie pri tvorbe technických
predpisov, priama účast na spracovaní návrhu novely
zákona 22/64 Zb., vyhl. 81/73 Zb. a pod.

Do socialistickej súťaže bole zapojených 65 pracovní-
kov organizácie, t. j. 98,5 % z celkového počtu pracov-
níkov, ktorí prijali 65 individuálnych, 14 kolektívnych
a 15 združených socialistických závazkov. Na ich pod-
klade bol prijatý socialistický závazok v hodnote 229
tis. Kčs, skutočné plnenie, ktoré je prínosom soc. súťa-
ženia je 305 tis. Kčs.

Socialistické závazky boli zamerané na plnenie úloh
rezortu SÚGK, zlepšovanie pracovného prostredia, tech-
nickú a poradenskú pomoc NV a pornohospodárskym
organizáciám a poskytovanie informácií oprávneným
žiadaterom v zmysle uznesení politických a štátnych or-
gánov a uznesení najvyšších orgánov ROH, socialis-
tickú opateru strojov, nahradenie chýbajúcej kapacity,
zavedenie zlepšovacích návrhov do výroby a zber su-
rovín.

Na skvalitňovanie operátov EN prijali závazok v hod-
note 108 tis. Kčs, ktorý splnili v hodnote 145 tis. Kčs.
Vysoké prekročenie tohto závazku dosiahli najma tý-
mito prácami: poskytovanie služieb obyvaterstvu, prehl-
benie kontroly a kvality preberaných prác, údržba EN,
vykonávanie geometrických plánov pre bytovú výstavbu
a pod.

V rámci technickej pomoci NV a JRO poskytli práce
na úseku ochrany pornohospodárskeho podneho fondu,
pri vyhotovovaní a údržbe podnikových evidencií pody
a pri vykonávaní fyzických inventúr pornohospodárske-
ho podneho fondu v hodnote 53 tis. Kčs, čo je plnenie
na 151,5 %.

Všetci pracovníci organizácie sú zapojení do hnutia
BSP, pričom 55 pracovníkov je nositermi odznakov (38
bronzových a 17 strieborných]. Organizácia je zapojená
do súťaže o získanie názvu "O r g a n i z á c i a s o c i a-
1 i s t i c ke j p r á c e", na základe dlhodobého socia-
listického závazku.

V orgamzacll Je uzatvorených 15 združených socialis-
tických závazkov na úrovni hlavného mesta SSR Brati-
slavy, Zsl. kraja a okresov.

V roku 1979 organizácia uzatvorila nový združený zá-
vazok so Západoslovenskými štátnymi lesmi Bratislava
a Geodéziou, n. p., Bratislava. Cielom tohto závazku
je zabezpečiť úlohy vyplývajúce zo zákona č. 22/1964 Zb.
o evidenci nehnutelností, zákona č. 61/1977 Zb. o le-
soch a zákona č. 124/1976 Zb. o ochrane pornohospo-
dárskeho podneho fondu v Západoslovenskom kraji.

Iniciatíva pracovníkov sa okrem plnenia úloh a pri-
jatých socialistických závazkov prejavila aj v mimopra-
covnej činnosti aktívnou prácou vo funkciách v štátnych
a politických orgánoch, ako aj v spoločenských organi-
záciách.

Priaznivé Výsledky, ktoré rezort v roku 1979 dosiahol,
sú odrazom správneho uplatňovania a realizovania roz-
pracovania záverov XV. zjazdu KSČ, zjazdu KSS a za-
sadnutí ÚV KSČ na podmienky rezortu.

35. výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armá-
dou je pre pracovníkov rezortu novým podnetom na dal-
ší rozvoj osvedčených, ale i nových účinných foriem
a met6d pracovnej iniciatívy.

SÚGK spolu so SVOZ vyhodnotili podla "Zásad účasti
pracujúcich na riadení a rozvoji pracovnej iniciatívy
v rezorte SÚGK na obdobie 6. paťročnice" celkom 11
pracovníkov rezortu geodézie a kartografie. Oňa 28. 4.
1980 SÚGK a SVOZ pracovník ov štátnych orgánov, pe-
ňažníctva a zahraničného obchodu prepožičali rezortné
vyznamenanie

Ing. Emil R y n í k
- vedúci oddelenia technickej dokumentácie, KSGK

Prešov

Ing. Štefan T i s o v č í k
- samostatný odborný pracovník, VÚGK Bratislava

Ing. Ján Pec á r
- samostatný odborný pracovník, VÚGK Bratislava

Ing. Vladimír For d i n á 1
- vedúci útvaru technického rozvoja, Geodézia, n. p.,

Bratislava

Mária L o víš k o v á
- samostatná geodetka, Geodézia, n. p., Bratislava

Irena B e n i a č o v á
- samostatná geodetka, Geodézia, n. p., Žilina

Rudolf K o v á č i k
- samostatný geodet, Geodézia, n. p., Žilina

Mária P a k a n o v á
- vedúca útvaru kádrovej a personálnej práce, Geo-

dézia, n. p., Prešov

Ing. Juraj Pal č í k
- vedúci meračského oddielu, Geodézia, n. p., Prešov

Ing. Ladislav G a r gal o v i č
- vedúci hospodárskeho strediska, Geodetický ústav,

n. p., Bratislava

Ing. Ján Krá 1 i k
vedúci polygrafickej prevádzky, Slovenská kartogra-
fia, n. p., Bratislava

Ing. Gabriela Pavlíkovt1,
SÚGK
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Nejlepší pracovníci resortu ČÚGK
v roce 1979

Český úřad geodetický a kartografický a český výbor
Odborového svazu pracovniků státnich orgánů, peněžnic-
tví a zahraničního obchodu uspořádali konferenci nej-
lepších pracovníků resortu ČOGK, na které byli vyhod-
noceni a vyznamenáni průkopníci socialistické práce
a nejlepší pracovníci resortu. Dále byly předány me-
daile k 25. výročí sjednocení geodetické a kartogra-
fické služby vybraným pracovníkům.
Aktiv se konal dne 11. října 1979 na počest 35. výročí

SNP a 25. výročí sjednocení geodetické a kartografické
služby. K těmto významným jubileím byl zaměřen roz-
voj iniciativy a socialistického soutěžení resortu v roce
1979.
Za účasti zástupce oddělení zemědělské politiky ÚV

KSČ s. Ing. Kudely a vedoucích hospodářských pracov-
níků ČÚGK předali vyznamenání vyhodnoceným pracov-
níkům náměstek předsedy ČÚGK s. Ing. Hynek Kohl a ta-
jemník ČVOS PSOPZO s. Boháč.

Pamětní medaile k 25. výročí sjednocení geodetické a
kartografické služby obdrželi:

Ing. Bořivoj Havlíček-
Ing. Miroslav Jarolím-
Ing. Miloslav Vitoul
Ing. Vladimír Kolář
Ing. Josef Kasl
Ing. Mojmír Kouřil
Ing. Milouš Kukeně
Dimitrij Gebauer
Ing. Jaroslav Kouba

ředitel KGKS Č. Budějovice
ředitel KGKS Plzeií
ředitel Geodézie Praha
ředitel Geodézie Č. Budějovice
ředitel Geodézie Plzeií
ředitel Geodézie Brno
ředitel Geodézie Opa va
ředitel Geodetického ústavu Praha
ředitel VÚGTK Zdiby

Ing. František Novotný
technický náměstek ředitele Geodézie, n. p., Liberec
Ing. Zdenka Buchmtillerová
vedoucí odd. EN Geodézie, n. p., Pardubice

Ing. Jiří Pohořelý
ved. odd. ekonomických nástrojů ČÚGK
Ing. Jiří Provázek
ved. odborný referent - specialista ČÚGK
Ing. František Šilar, CSc.,
hl. geodet pro metro GKS Praha
Bohumil Juran
samo odborný referent KGKS Č. Budějovice
Ing. Karel Růžička
ved .. od borný referent KGKS Plzeií
Dr. Ing. Miroslav Bajtalon
samo odborný referent KGKS Pardubice
JUDr. Zdeněk Knapek
ved. odborný referent KGKS Brno
Věra Šlěrbová
samo referent KGKS Opava

z G e o d é z i e, n. p., P r a h a

Zdena Brandlová
samo referentka plánu
Pavla Čermáková
samostatný geodet
Jarmila Křížová
samostatný geodet
Vít Paroulek
vedoucí geodet
Ing. Jaroslav Zákoutský
vedoucí provoz!'

Obr. 1: Vyznamenaní pracovníci z Geodézie, n. p., Praha:
od lev a s. Brandlová, Čermáková, Křížová, Paroulek

Jiřina Plojharová
vedoucí útvaru zásobování
Antonín Vrchota
reprodukční kartograf
Jiří Babka
samostatný geodet
Josef Koška
technik-geodet

z G e o d é z i e, n. p., P I z e ň
I
Ing. Růžena Skálová
vedoucí střediska geodézie
Ing. Jiří Kubínek
vf~doucí oddílu
Jaromír Zeman
technik geodet

Ing. Josef Vlk
vedoucí střediska geodézie
Ing. Miloš Žamlička
vedoucí útvaru řízení
Jitka Novotná
vedoucí účetní
Věra Hanzlíková
kartografka

Ing. Karel Dítě
vedoucí střediska geodézie
Vladislav Šimek
technik geodet
Jaroslava Šlemrová
samostatný geodet

Ing. Jaroslav Janovský
vedoucí sti'ediska geodézie
Ing. Miroslav Šedý
vedoucí oddílu
Lubomír Kráčovský
vedoucí kontrolního útvaru
Jan Putna
vedoucí geodet
Jana Hromadová
samostatný geodet
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z G e o d é z ie, n. p., O P a v a

Ing. Rostislav Vychodil
odpovědný geodElt
Anastasia Smělá
vedoucí skupiny EN
Ing. Marie Klučková
vedoucí oddílu EN
Ema Fládrová
referent KPP

Obr. 2: Vyznamenaní pracovníci z Geodézie, n. p., Opava:
od leva s. Ing. Vychodil, Smělá, Ing. Klučková

z G e ode t i c k é h o úst a v n, n. p., P r a h a
Miloš Rath
vedoucí provozu
Ing. Stanislav Olejník
vedoucí oddílu
Jaroslav Zajíc
vedoucí geodet

z K a r t o g r a f ie, n. p., P r a h a
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
tcclmickovýrobní náměstek
Vlasta Kopidlanská
dělnice
Ing. Irena Stárková
vledoucí referent řízení

z VÚGTK Z:liby
Oldřich Semerád
df~lník
Ing. Zbyněk Souček
samostatný vědecký pracovník.

Vyznamenaní pracovníci se významno podíleli na do-
sažení velmi dobrých výsledků v plnění hospodářského
plánI! v roce 1979 a již řadu iet pati'í mezi ty, kteří stojí
v čele pracovní a společenské aktivity. Jsou nositeli po-
krokových metod práce.
Za vyznamenané pracovníky poděkoval vedení ČÚGK

a CVOS prfl~ovníků stiJt. orgáEú, penožnictví a zahra-
ničního otJchodu s. Ing. Miroslav Šedý, vedoací oddílu
Geodézie, n. p., Brno. Ve svém projevu mimo jiné uvedl:
"Starší z nás vyvinuli mimoi;ádné úsilí a obětavost a
projevili politické uvědomění již v prvních letech, kdy
se sjednocený resort významnou měrou podílel na so-
cializaci našeho zemědělství. Se stejnou angažovaností,
iniciativou a zdravou bOjovností za nové a pokrokové
se připojili i mladší z nás, abychom společně dovršili
hlavní úkoly současné epochy, především prosazení po-
krokových metod práce, nové techniky a zavedení ra-
cionálního systému evidence nemovitostí. Řada z nás
vyvinula mimořádné úsilí a obětavost při vyhotovování
geodetických a mapových podkladů pro významné stav-
by socialismu, v invp,tiční výstavbě i na úseku služeb
pro obyvatRl"tvo

Propůjčená vyznamenání představují ohodnocení prá-
ce nás jednotlívcú, uvědomujeme si však, že výsledky,
kterých jsme dosáhli, by nemohly být tak výrazné bez
součinnosti našich spolupracovníkú, bez kolektivú, kte-
ré mají k pracovním ílkolům stejný přístup jako my.
Proto považujeme propůjčená vyznamenání nejenom za
úspěch osobní, ale též za ocenění našich pracovišť, stře-
disek geodézie a provozú, které zde reprezentujeme.
Vyznamenání jsou pro nás nejen oceněním naší do-

savadní práce, ale především velkým závazkem pro
naši budoucí činnost. XV. sjezd KSČ a následující pléna
ÚV KSČ před nás postavily náročné úkoiy v produkci,
kvalitě práce, efektivnosti a inovaci. V následujícím
období budeme na každém z našich pracovišť hledat re-
zervy, prosazovat zvyšování kvality práce, využívání vě-
deckotechnického rozvoje, zavádění racionalizačních
opatření. Budeme jistě intenzívněji využívat výsledkú
výzkumu a vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí.
Poctivou a kvalitní prací přispějeme k plnění plánu, ze-
jména k ochraně zemědělského a lesního púdního fon-
du, k efektivnosti vynaložených prostředků, k odvedení
kvalitní a rychlé práce pro obyvatelstvo. Budeme usilo-
vat o zkvalitnění řízení a podněcovat pracovní kolektivy
k dalšímu rozvoji iniciativy."
Blahopřejeme vyznamenaným pracovníkúm k oceně-

ní jejich pracovní, společenské a politické činnosti, pře-
jeme další osobní a pracovní úspěchy a hodně zdraví.
Jistě využijeme jejich příkladú a podněti'l kvalitně a včas
splnit úkoly 6. pětiletky a připravit 7. PLP, abychom 35.
výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
přivítali se splněnými úkoly stanovenými v hospodář-
ském plánu 1'. 1980 se zvláštním zi'etelem na EN a
ochranu zemědělského a lesního plldního fondu a další
zkvalitnění služeb pro obyvatelstvo a ostatních geode-
tických a kartografických prací v duchu přijatých opa-
tření ze 14. pléna ÚV KSČ a v duchu ideového přístupu
projednaného na 15. plénu ÚV KSČ.

Rudolf Masnica,
ČÚGK

ZPRÁVY Z KRAJŮ

Geodézie ve službách rozvoje palivoener-
getické základny v Severočeském kraji

28. listopadu 1979 uspořádaly základní pobočky ČSVTS
koncernu SeveročeskýC'h hnědouhelných dolú a Geodé-
zie, n. ;p., Liberec seminái' , Geodézie ve službách rozvoje
palivoencrgetické základny v Severočeském kraji".
Seminái;e se zúčastnilo 96 technických a řídících pra-

covníků z generálního ředitelství SHD, z jednotlivých
dolů koncertu SHD, z Geodézie, n. p., Liberec, z Kraj-
ské geodetické a kartografické správy pro Severočeský
Ikraj, z odborných škol ·a dalších organizací.

Cílem semináře bylo prohloubit spolulpráci geodetú
při přípr,avné a realizační fázi podmir'iujících investic vy-
volaných dúlní činností SHD, při přípravě záború tě-
žebních ploch, při rekll!tivačních pracích a při bytové
a občanské výstavbě v prostoru Severočeslké hněclouhel-
né pánve. Program seminál'e zahrnova I ti'i tematické
celky:
1. Tvorba a údržba map ,pro hospodářskou výstavbu.
2. Tematické mapy pro investiční výstavbu a geodetic-

kou dokumentaci skutečného provedení staveb.
3. Evidence nemovitostí, její udržování se skutečností

a využití REN pro podnikové evidence.
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V prvém tematickém celku byla věnována pozornost
základní mapě 1:10000, mapovému dílu 1:5000 a ma-
pám velkých měřítek 1:2880 - 1:1000. Byly IProjednány
otázky pohotové aktualizace těch1Jo malP v prostorech
aktivní činnosti a otázky efektivní!ho využití a vedení
map pro ho~podářskou výstavbu na PET f6liích.
V druhém tematickém celku byly hledány cesty a me-

tody pohotového uspokojování požadavků na tematické
m.apy a podklady pro investiční výstavbu a vlastní důl-
ní činnost a ťPožadavlků na geodeticlk,ou dokumentaci sta-
veb. Šlo především o netradiční způsoby, například vy-
užívání or1Jofotomap, zjišťování kubatur odtěžených !hmot
z digitálních fotogrammetrických dat, zpracování geomet-
rických plánů a dokumentace staveb, výsypelk, rekul-
tivačnídh ploch ,a dalších speciálních zařízení metoda-
mi letecké fotogrammetrie. Šlo o prohloubení vzájemné
spolupráce geodetů a fotogl'ammetrú našeho resortu a
koncernových podniků SHD ve využívání fotoleteckého
materiálu a luoperaci při jeho vyhodnocení.

V třetím tematickém celku byly podrobně projednány
otáZlky spolllipráce' všech správců nemovitostí v zájmu
zabeZipeoování průběžné údržby evidence' nemovitostí.
Kriticky byl posouzen dosavadní stav a postupy, které
nemohou v podmínkách rychlých a četných změn v zá-
jmových prostorech Severočeského hnědouhelného reví-
ru a ene,rgetiClkého systému vyhovovat nárokům na lPo-
hotovlou aktualizaci evidence nemovitostí. Byly určeny
cesty ~polu'Práce pracovníků středisek geodézie, účast-
níků investiční výstavby a vloastních uživatelů údajů
evidence nemovitostí. Účastníci se seznámili s mod8lrním
uspořádáním registru evidence nemovitostí, s výstlliPY
z toho1Jo registru ve formě milkl'Ofiší a s možnostmi po-
řizování nestandardních sestav.
Seminář měl pozitivní výsledek a přispěl Ik dalšímu

prohloubení sp'olupráce meezi geodetickými pracovní!ky
resortu ČÚGK a FMPE. Na závěr semináře byl odeslán
dopis severočeskému krajskému výboru KSČ, předsedovi
ČÚGK a generálnímu řediteli koncernu SHD, v němž
účastníci vyjádřili své odhodlání angažovaným způso-
bem IPři~ět ke splnění úkolů 6. pětiletky a vytvořit
podmínky IPro nástup do 7. pětiletky.

Ing. Vladislav laneček, KGKS Liberec

Ing. RNDr. Lubomír Kubáček - doktor
fyzikálno-matematických vied

Popredný geodet a matematik, vedecký tajomník Ústavu
merania a meracej techniky Slovenskej akadémie vied
Ing. RNDr. Lubomír K u b á č e k, CSc., vedúci vedecký
pracovník, obhájil dňa 6. 12. 1979 na Stavebnej fakulte
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT]
d o k t o r s k ú d i z e l' t a č n ú p l' á c u z vedného od-
boru 11-50-9 geodézia na tému "Štatistická te6ria geo-
detických sietí". Na návrh komisie pre obhajoby dok-
torských dizertačných prác, ktorej predsedom je prof.
Ing. Anton Suchánek, CSc., prorektor SVŠT, mu Ve-
decká rada SVŠT udelila dňa 27. 2. 1980 vedeckú hod-
nosť d o k t o r a f y z i k á I n o - mat e mat i c k Ý c h
v i e d (DrSc.].
Ing. RNDr. K u b á č e k, DrSc., je priekopníkom v roz-

víjaní matematických met6d v geodézii. Jeho hlboko
teoreticky založené vedecké práce majú význam nielen
pre rozvoj poznania, ale aj pre prax.
K dosiahnutiu najvyššej vedeckej hodnosti srdečne

blahoželáme a želáme mu pevné zdravie a vera energie
do riešenia dalších vedeckých úloh pre rozvoj českoslo-
venskej vedy.
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Metoda konečných prvků je velmi účinná va-
riační metoda řešení okrajových úloh mechani-
ky kontinua. V současné době se jí používá ze-
jména při řešení konkrétních problémů teorie
pružnosti a plasticity, teorie potenciálního
proudění a dynamiky.

Vladimír Kolář - Jiří Kratochvíl - František Leitner -
Alexander Ženíšek

VÝPOČET PlOŠNÝCHA PROSTOROVÝCH KONSTRUKCí
'" ,. OMETODOU KONECNYCH PRVKU

(Teoretická kn ižn ice inženýra)

Seznamuje se všemi aspekty metody konečných prvků,
uvádí praktické i teoretické poznatky o této metodě, po-
třebné při řešení konkrétních inženýrských problémů. vý-
klad doplňují ukázky stavařských prací, při jejichž reali-
zaci byla metoda konečných prvků aplikována.

Konstrukce složené z jednorozměrných prvků
Elementární řešení jednoduchých dvojrozměr-

ných úloh
Algoritmy řešení rovinných, plošných a prosto-

rových konstrukcí
Teplotní napjatost. Potenciální napjatost. Vede-

ní tepla
Řešení rozsáhlých konstrukcí
Deskové konstrukce
Řešení tenkostěnných skořepin
Řešení okrajových úloh nelineární teorie pruž-

nosti a plasticity
Variační principy mechaniky
Konvergence metody konečných prvků

Inženýrům a studentům vysokých škol, odborným pracov-
níkům ve stavební a strojní praxi.

2., přepracované vydání, 544 stran, 171 obrázků, 13 tabu-
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Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
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...... výt. Kolář a kol.: Výpoi!et ploiných a prolltorovtch
konstrukcÍ metodou konečných prvků


