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GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

528.48: 624. 07 (083.74)
HERDA, M.
Technická normalizace v <oblasti geometrické přesnosti
staveb a jeji význam v inženýrské geodézii
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, č. 4, str.
102-105, Ut. 1
Technická. normaI!zace jako v~chozí prostředek k za
jlštěn( odpovldaj(cí geometrické přesnost! staveb. Ozna

[528.02:551.244]: [621.311.25:621.039.002.2]
MARC.AK, P. - PRIAM, Š. - PECÁR, J.
Výsknm recentných tektonických pohybov zemského
povrChu pre potreby rozvoja jadrovej energetiky
Geodetick9 a kartograflck~ obzor, 32, 1986, č. 4, str.
94-101, 3 obr., 1 tab., lit. 38
Úlohy v9skumu súčasnej dynamiky zemskéhll povrChu
z aspekt,u potrleb prieskumu a v~beru lokalit a vhod
n~ch stavenísk jadrov~ch elektrární. Vypracúvvanle štú
dlí o aktlvlte recentn~ch pohybov. projektovanle lokál
nych sletí - nivelačnej, poloho~ej a gravlmetrlckej.
Projekty I<>kálnych sletí na sledovanie lokality Jaslov
ské Bohunice.

laboratořích.

528.089.6:528.517.8
KARSK'l', G.
Pfesnost sdělování kmitooti a kalibrace elektronic
ktch dálkoměri
Geodetlck9 a kartograflck9 obzor, 32, 1986, č. 4, str.
89-93, lit. 19
Analýza podmínek a možnosti dosažení poUebné přes
nosti (1.10-7) _ při kalibraci modulačních kmitočtů
dálkomi!rll, způso,by sdělování a měření kmitočtů. Pou
hé použltl komerčních sčítačů nestačí, je nezbytné na
vázání na kmltočtov9 etalon. Navrhují se vhodné po
stupy a čs. přístroje pro toto navázání v kalibračních

528.414.1: 528.14
DOB ES, J. - KUBÁČEK, L.
EfekUvne vyrovnanie presnej polygollometrle
Geodet!ck~ a kartografický obzor, 32, 1986, č. 4, str.
83-89, 2 obr., 3 tab., lit. 6
Na príklade výpočtu vloženého pOlygónovtlno l'Jhu sÍl
odvodené vztahy na výpočet jeho vyrovllaa~ch sú·
radníc, ktoré zohladňujú presno~t pripajac:ich bodov.
Zo simulovaného meranla určujúcll:11 hodnOt v polygó
novom tahu je vykonaná anal~ za meranla pomoc ou
parametrického testu, na ktor~ ltadvil.zuje \'~počet vy
rovnan9ch súradníc a zhodnotenie dosiahllutej pres
nostl novourčen~ch bodov.

528.414.1:528.14
DOBEŠ, J. - KUBÁČEK, L.
Effektive Ausgleichung genauer Polygonometrie
Geodetický a kartografick~ obzor, 32, 1986, Nr. 4, Seite

rEPAA, M.
TeXHI1'1eCKaH cTaHAapTl13aql111 B o6nacTI1 reOMeTpl1
'leCKOM TO'lHOCTI1 coopylKeHHI1M 11 ee 3Ha'leHI1e B I1H
lKeHepHoM reoAe31111
reoAe3114eCKI1H
11
KapTorpacpl14eCKI1H 0630p, 32,
1986, N° 4, CTp. 102-105, nl1T. 1
TeXHI14eCKall cTaHAapTl13alll111 KaK I1CXOAHOe cpeA
CTBO no 06ecnelleHI11O cooTBeTcTBylOll1eH reOMeTpl1
4ecKoH TOllHOCTI1 coopylKeHI1H. 0603Ha4eHI1e CTaH
AapToB C3B, npl1HllTblX 11 AeHcTBylOll1l1X B 4CCP 11
I1X
KOMnneKT. nOArOTOBnlleMble cTaHAapTbl CSN
B 06nacTI1 reOMeTpl1'1eCKOH T04HOCTI1. CooTHOWeHl1e
cTaHAapTOB MOC (MelKAyHapoAHall OpraHl13alll111 no
CTaHAapTI13alll1l1) K CTaHAapTaM CSN. np06neMaTI1
Ka COOTHOWeHI111 Benl1411H "CTaHAapTHoe OTKnOHe
Hl1e" 11 "cpeAHllll OWI16Ka".

528.48:624.07 (083.74)

IiIccneAoBaHl1e cOBpeMeHHblx TeKTOHI1'1eCKI1X ABl1lKe
HI1M 3eMHoM nOBepXHOCTI1 Anll HylKA pa3BI1TI111 aTOM
HOM sHepreTI1KI1
reoAe3114eCKI1H
11
KapTOrpacpl14eCKI1H 0630p, 32,
1986, N° 4, r.Tp. 94-101, 3 pl1c., 1 Ta6., nl1T. 38
3aAa411 I1CCneAOBaHI1H cOBpeMeHHoH AI1HaMI1KI1 3eM
HOH nOBepXHOCTI1 Anll nOTpe6HOCTI1 pa3BeAKI1 11 Bbl
60pa
nOKanl1T
11
nOAXOAllll1l1X
cTpOHnnOll1aAOK~
aTOMHblX sneKTpOCTaHIII1H. 06pa60TKa MaTepl1anOB
06 aKTI1BHOCTI1 COBpeMeHHblX ABl1lKeHI1H. npOeKTI1
pOBaHl1e MeCTHblX ceTeH HI1Benl1pHOH, nnaHOBoro
nOnOlKeHI111 11 rpaBI1MeTp114eCKoH. npoeKTbl MeCTHblX
ceTeH Anll Ha6n1OAeHI111 nOKanl1Tbl ~cnOBCKe 60ry
Hl1l1e.

[528.02:551.244]:[ 621.311.25:621.039.002]
MAP4AK, n. np\I1AM, W. nEL\AP, 51.

KAPCK\I1I11, r.
TO'lHOCTb nepeAa'll1 '1aCTOTbl 11 KanH6poBKa sneK
TpOHHblX AanbHoMepoB
reoAe3114eCKI1H
11
KapTorpacpl1l1eCKI1H 0630p, 32,
1986, N° 4, CTp. 89-93, nl1T. 19
AHanl1311pylOTcll ycnoBI111 11 B03MOlKHOCHI AOCTl1lKe
HI111 Tpe6yeMoH TOllHOCTI1 (1.10-7 ) npl1 Kanl16pOBKe
lIaCTOTbl MOAynll1l1111 AanbHoMepoB, cnoc06bl nepe
Aalll1 11 113MepeHI111 lIaCTOTbJ. npOCToe npl1MeHeHl1e
clIeT411KoB, I1MelOll1l1XCll B npoAalKe, HeAocTaT04Ho
-He06xOAI1Ma I1X npl1B1l3Ka K CTaHAapTy lIaCTOTbl.
npeAnaralOTCll COOTBeTcTBylOll1l1e cnoc06bl 11 lIexo
cnOBallKl1e npl160pbl Anll STOH npI1B1l3KI1 B Kanl16po
B04HblX na60paTOpl111X.

528.089.6:528.517.8
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528.089.6 :528.517.8
KARSK?, G.
Accuracy of Communlcatlng the Prequencles aud Ca
IIbrating the Electronlc Distance Metera
GeodetickÝ' a kartografickÝ' o'bzor, 32, 1986, ND• .4, pp.

528.414.1:528.14
DOBES, J. - KUBAčEK, L.
Effective Adjustment of the Preclse Traverslnl
GeodetickÝ' a kartografickÝ' obzor, 32, 1986, No. 4, pp.
83-89, 2 flg., 3 tab., 6 reL
On the example of computation of the secondary tra
verse the relatlons for computing Its adjusted coordi
nates, taklng into account the accuracy or jolnlng
,polnts, are derlved. The analysls of measurement by
means or a parametrlc test Iscarried out on slmula
ted m'easurements of determlnlng quantitles ln the
traverse. The test ist followed by computation of ad
justed coordlnates and by evaluatlon of achleved ac
euracy of newly determlned polnts.

528.48:624.07( 083.74)
HERDA, ·M.
Techliische Normalisation lm Geblete der geometr!
sehen Genauigkeit der Bauten und Ihre Bedeutung ID
Ingenleúrvermessungen
GeodetickÝ' a kartografickÝ' obzor, 32, 1986, Nr. 4, Selte
102_105, LIt.. 1
Technlsche No'rmallsa tlon als Grundlage zur Slche
rung entsprechender geometrlschen Genauigkelt der
Bauten. Bezelchnung der Normen des RGW, dle ln der
ČSSR angenommen und giiltlg slnd und elne Sammlung
von Ihnen. Tschechoolowaklsche Normen (ČSN), dle
, im Geblet der geometrische Genaulgkelt vorbereitet
werden. Beziehurrgen der Norm'en ISO (Internatlonale
Normorganlsat!on) zu den tschechoslowaklschen Nor
men (ČSN). PrDblematlk der Bezlehungen der Grijssen
"Masstoleranz" und "Mlttlerer Fehler".

[528.02:551.244]: [6'21.311.25:621.039.002.2]
P. - PRIAM, S . ...,...PECAR, J:
Porschen nach den rezenten tektonlschen Bewegun
gen. der Erdoberfliiche llir dle Bedlirfnlsse der Kern
enel'getlkentwicklung
GeodetickÝ' a kartografickÝ' obzor, 32, 1986, Nr. 4, Seite
94-101, 3 Abb., 1 Tab., LIt. 38
Foschungsaufgaben der gegenwartigen Erdobefllichen
dynámlk vom Aspekt der Bediirfnisse der Untersuchung
und Auslese der Lokalltaten und entsprechender Bau
stellen der Kernkraftwerke. Ausarbelten von Studlen
der rezenten Bewegungsaktlvltiíten. Projektlerurig der
Nlvellement-, Lage- und Gravimetrlelokalnetze. Pro jek
te der Lokalnetze zur Beobachtung der Lokalitat Jas
lovské Bohunice.

MARČÁK,

.

MARČÁK,

[528.02:55i.244]:[ 621.311:25:62'1.039.002.2]
P. - PRIAM,S. - PECÁR, J.
Recherches sur les récelits rnouvements tectoniques d~
la surface terrestre pour besoins de I'énerlstlque nue
léalre
'
GeodetickÝ' a kartografickÝ' obzor, 32; 1986, No. 4, pll.
ges94-101, 3 illustrations, 1 planche, 38. blbl10graphies

528.089.6:528.517.8
KARSK?, G.
préeision de communlcation des fréquenees et de I'éta
lonnage des télémj).tres électronlques .
.
GeodetickÝ' a kartografickÝ" obzor, 3~, 1986, ND, 4, pa
ges 89-93, 19 blblographles
Analyse des" co.ndltlOdlS et posslbllltés d'acquisltlon de
la préclslon néc'essalre [1.10-7 ) pendant I'étalonnag e
des fréquenees democ:iulatlon des télémětres, procédés
de communlcatlon at de levé des frěquences. L'usage
des compteurs additlfs commerciaux est insufflsant, lil
correllPondance á. l'ětalonnage des fréquences est in
dlspensable. Des procédés favorables eť - appa,reils
tchécoslovaques sont en voie de propositlon pour cet
te correspondance dans les laboratolres d'étalonnagé.

d~'

528:414.1:528.14
DOBES, J. -. KUB,AČEK,. L..
Compensation effective de la polygonométrie de' prá
cision
";
I
GeodetickÝ' a kartograflcM, obzor, ,32, 1986, Nq.~; pa
ges 83-:-89, 2i11ustratlons, 3planches, 6 blbl10graphles
Sur un, exemple de calcul d'un' p.ól ygllne sont dédul
tes les relatlons des;';eoordonnées. compensées, tenant
comptede la ptěcislon. des points rattachás.On· a
rěal!sé l'analyse du levé de slmulatlon des valeurs d.é
termlnées du polygllne par test paramétrlque, sulvl
par caleul des coordonées compensées et I'ěvaluat!on
de la préclslon obtenue des nouveaux ]Jolnts détermi

528.48:624.07(083.74)
HERDA, M.,
Te.ehnical StandardilP!ation ln the Sphere .of Geometrie
Aceuracy of Construetlons and Us Importanee ln En
gineering Geodesy
.
GeodetickÝ' :I kartograflckf obzor, 32, 1986, NoL 4, pp.
L02-105, 1 r!:lf.
Technlcal standardlzation as. the lnitial means for en
suring the corresponding geometrie. accur!lcy ~. cou
structlons. Denomlnating the COMECONstandardsac
cepted and valid in ČSSR and theirset. Czechoslovak
standards belng Iprepared ln the sphere of geometrie
accuracy. Relation of ISO (lnternational Standardlza
tlonOrganizaHon)standards,·to the Czechoslovak anes.
Problems of the relatlon between the quantitles, "stan
dard deviatlon" and "mean square error".
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Ing.

Efektívne vyrovnanie
presnej polygonometrie

.

J;l.n.Dóbe~.

Slovenský úrad geodézie a kartografie~
RN.Dr. Ing. Lubomír Kubáček,·DrSc'j
Matematický ústav SAV,
Bratislava

528.414.1:;'28.14

Funkčný vzťah medzi. súradnicaini (pripájacích
i pripájaných bodov) a určujúcimi veličinami polygó
Pred existenciou počítačov sa presné metódy používali , nového ťahu rozvinieme do Taylorovho radu, a to
obvykle len na vyrovnani~ v malých skupinách bodov, vpribližných súradniciach, ktoré musia byť známe,
bez podrobnejšej analýzy presnosti. Výsledky približ. pričom sa obmedzíme len na lineárne členy.
ných metód vyrovnania, ktoré sa používali častejšie,
zvyčajne súhlasia s výsledkami presných metód y'me
(el - Pll)2
(e 2 - (12)2 =
dziach smerodajných odchýlok slÍI.'a!húca rozdiely
',_'
(eO __ 1
RO )2 ' 1 2'I'''T
- V·(L:IO
. O'i'~.RO'·)2·+
1'11'
'2
možno v niektorých praktických aplikáciách Zane
dbať. Približné metódy všakneposkyt1;l~ú informáciu
..c:...(e~ -'- f!1l) ~p'
-(eg
-o P~2) V.!lp'12'+"'..'.,'..,
, . 'd O .. u 11
.
,'
o presnosti vyrovnaných súradníc. To je najvážnejší
.. l .
dl
.
nedostatok! Dnes s dostupnou počítačovou technikou
·eo.
po
eO2 - .RO
1"'- . II lJe
tJ12 be
možno presnými metádami'vyrov'nať celú'polohovú
, ,.
rf!.
1
dO
2 ,
geodetickúsie~, vrátane polygónovýchťahov.
.
.
1
l
Pri budovaní nových viacetapových geod,etických
pu - 2
(312sietí treba voliť také postupy, aby pri určovaní nových
a.rctg p'
fi) - arct~ R
~
21
1
PU""'"
1
b~dov bola rešpektoyaná polohová presnosť pripája
cích bodov. Keď stojíme pred úlohou takúto sieť zhu
= IXo + pgl -e~ lJtJ..
R +. -:-(pg2dOl-eg) lJtJR 21
doa
stiť, obvykle zvolíme metódu presnej polygonometrie;
,
.
2
. ~
,
Aby sa prípadne nepočítalo s nameranými hodnotami,
-(P~l - e~) bP +P~?,,- egôp +
ktoré sú zaťažené hrubými chybami, treba urobiť
dľ l
12é.
dľ,".· 11
analýzu výsledkov merania. Jedným z nových spôso~
bcW ako a,nalyzovať meranie polygónového ťahu sú
f!1l pgl
be ~
aplikácie testov na overenie lineárnej hypotézy o pa
2
d o' " d' o '
. 1,
2
rametroch' v polygónovom ťahu, ktoré sú podrobne
opísané v [2]. Na ich základe rozhodneme, či presnosť
eg _ P~2  e~) be
. ····d~ . . . d~
l'
merania určujúcich veličín polygónového ťahu kore~
. ,1
2
šponduje s presnosťou danej geodetickej siete. Po
V(e c '"'p21)2 (e 2-P22)2 =
kladnom výsledku testovacej procedúry· vykonáme
výpočet vyrovnaných súradníc polygónovéhó ťahu [l].
~ (e~ - pgl)2 + (eg - pg2)2
Na príklade výpočtu vloženého polygónového ťahu
sú v ďa.lšom odvodené vzťahy na výpočet jeho vyrov~
-(e~ - pg1) bp
-(eg - pg2)Ôp
dg
21
d8' ' 22
naných súradníc, ktoré zohľadňujú presnosť pripája
cich bodov. Postup výpočtu vyrovnaných súradníc
' +. eo2 - tJ22
RO
.'
+ .eo1 -dg. .po21. be
~e
poskytuje priamo globálnu kovariančnú maticu (GKM)
., l d g
',...2 •
vyrovnaných súradníc, ktorá charakťerizujepresnosť
vyrovnaných súradníc bodov.

1. Úvod
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'" '('
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-fff)

er _

_(f!12 -

+

V

+

2.

+

tY

Výpočet

súradníe polygónovéhoťahu s uvážením
matematicko štatistických vlastností východiskovej
siete
.

Majme vložený polygónový ťah," pripojený na dva
body P a K základného polohového bodového poľa.
Polygónový ťah pre jednoduchosť zvoľD).e lens jedným
určovaným bodom A. Merané sú dfžky dl, d 2 a uhol IX.
Polygónový ťah v zvolenom súradnicovom systéme je
znázornený na obr. 1.
Proces merania hodnôt dl, d. a IX modelujeme troj~
rozmerným náhódriým vektorom Y = (Yl , Y., Ya)',
jeho stredná hodnota bude mať v našom prípade tvar:

Yl
El

)

yoJ
Ya

.\v(e

l -

Pll)2

(e. - '..1
e . pel'
+

'+X

(12)2

P2. - e
PI' - e,
g
.arctg
P21'.'- 1 . a.rct
.
.
. 11 1
Vfel - P2l)2 + (e ~ Pu)2
2

=:

(1)

. Obr. 1

2
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,

L.: Efektívne vyrovnanié ..•

roi!nik 32/74, i!fslo 4/198'

zrejme platí: L = (Y - CS(3* - fO); je to vektor roz
dielov meraných hodnôt určujúcich veličín polygóno
vého ťahu a tých istých veličín určených z približných
súradníc a vyrovnaných súradníc danej siete. Výsled"

Ak koeficienty pri neznámych doplnkoch východisko
vých bodov tJ{J označíme Cii a koeficienty pri nezná
mych doplnkoch M9 novourčovaných súradníc bodov
označíme Xii' môžeme vzťah (l) prepísať do tvaru:

Idľ + cutJ{Ju + C12 0fJl'

(Yl)

ElY'

=

+ XU{)(~)l + X120(2)
+ C2ltJfJU + C .r5fJl' + C•.JjfJ2l + C'4tJfJ22 + X2ltJel + x,.r5e•.
dg +
+ c r5fJ'1 + C r5fJ2' + x3lr5el + x r5e2

.01.0

Ya

O

32

34

33

V maticovom zápise dostaneme tvar:
j

°

1

Cn, Cl"

s

C3l ' Cao, CS3 ' CS4

tJfJ
10fJUI

ClS , CH

E(ylJ f :] + IC21,C22,C.3,C.4) bP::

fj

Koeficienty rovníc musia byť vypočítané v rovnakých
jednotkách. Jednotky súradníc, vzdialenosti a ich
disperzie musia byť vhodne zvolené, tak, aby koefi
cienty uhlových a lineárnych meraní boli numericky
výhodné pre výpočet. Ak sieť obsahuje bod, ktorý je
považovaný za fixný (bezchybný) počas vyrovnania,
príslušné korekcie r5fJ a r5e pre tento bod sa rovnajú
nule. S použitímmaticovej symboliky môžeme vyššie
uvedený vzťah zapísať v tvare:
E(Y)

kde fO
C
S(3

=

S9
X

= ro + CS(3 + XS9,

je vektor určujúcich veličín vypočítaný
z pri bližných súradníc bodov,
je incidenčná matica, ktorá charakterizuje
vzťah medzi danými a novourčovanými
bodmi,
.
(3 - (30, kde fJ sú skutočné a fJo približné
súradnice pripájacích bodov,
je vektor neznámych súradnicových do
plnkov k približným súradniciam určova
ných bodov polygónového ťahu,
je matica koeficientov pri neznámych do
plnkoch k približným súradniciam určova
ných bodov (matica plánu polygónového
ťahu).

Pretože S(3 v skutočnosti nepoznáme, avšak pozná
me S(3*, použijeme namiesto vektora (Y - CS(3 - fO)
vektor (Y - CS(3* - fO), ktorý zabezpečí rešpekto
vanie vplyvu vyrovnaných súradníc bodov danej siete
na určované súradnice polygónových bodov.
Stredná hodnota tohto vektora a jeho kovariančná
matica potom bude:
E( Y - CS(3* - fO) = XS9,
Var (Y -

CS(3* - fO)

=

a~V2

+ C Var(S(3*)C' =

R.

Odhad neznámych doplnkov k približným súradni
ciam určovaných bodov polygónového ťahu určíme
pomocou zovšeobecnenej metódy najmenších štvorcov
(ZMNŠ) zo vzťahu [5, str. 129]:
S9* = (X / R-l X)-l X'R-l( Y-

I(

CS(3* - fO). (3)

ný

vzťah

1,;)0
0'2

(2)

{XSl , X 3

možno

prepísať

do tvaru:
(4)

V stručnosti vyrovnanie polygónového ťahu ZMNŠ
sa vykoná v nasledujúcich krokoch:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Výpočet približných súradníc určovaných bodov
s použitím jednoduchých výpočtových metód.
Výpočet približných hodnôt pre merania s použitím
približných súradníc nových bodov a vyrovnaných
súradníc daných bodov.
Výpočet prvkov vektora L.
Určenie prvkov matice plánu X.
Výpočet kovariančnej matice R.
Výpočet odhadu doplnkov S9* k približným sú
radniciam 9° a výpočet vyrovnaných súradníc 9*.

Uvedený postup tvorí nástroj, ktorý umožní hlbšie,
ako bolo doteraz, analyzovať charakteristiky presnosti
geodetickej siete a navrhnúť také postupy merania,
pri ktorých Sa docielia požadované hodnoty charakte
ristík presnosti s optimálnym počtom meraní. Metóda
je teda v určitom zmysle zdrojom racionalizácie merač
ských prác. Ide o taký metodický postup, ktorý sa
svojím princípom najviac približuje vedeckému chá
paniu reality na súčasnej úrovni poznania.

3.

Určenie

charakteristik presnosti bodov polygóno
véhotahua GKItI

Uvedený odhadovací algoritmus rešpektuje vplyv
štatistických vlastností chýb súradníc východiskových
bodov. Tento vplyv je charakterizovaný štatistickými
momentami 2. rádu, ktoré sú východiskom pre vytvo
renie kovariančnej matice vektora odhadov parame
trov pripojenej siete (v našom prípade súradníc bodov
polygónového ťahu) a na určenie GKM celej novovy-·
tvorenej siete [l]. Táto GKM je:

~ S') ,
~ql = (;"~p
kde

0'2

1,;)0 -

-0'1

Ya - V(e~-fJ;1)2

L"" .2]

r5e
(r5e:)'

S9* = (X/R-lX)-l X'R-lL.

lY1- V(e~ -fJ~1)2 + (eg -. fJ.~2)2 .1
R* 
1,;)0)
fJ*
1112
Y~- arctg fJ*
pi
eo '
21
U-l
22 -

+

r5fJ'2

Keď označíme

L=

Xn, Xl <

+ {e~-~ra }
1986/84

značí ~D

kovariančnú

(5)

maticu odhadov para
metrov danej siete,
~p
kovariančnú maticu odhadov para
metrov polygónového ťahu,
S a SI matice charakterizujúce vzájomný
vzťah parametrov danej siete a od
hadnutých parametrov polygónové
ho ťahu.
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S pou~itím uvedeného označenia môžeme jednotlivé
submatice zapísať v tvare:

LD =
S

=

(X~LlIXl)-l,

(X~R-lX.)-l.

Lp =

cov (9*, ~*'), S' = cov (~*, 9*'),

kde
~* = (X~LlIXl)-lX~LlIYl'

9*

=

(X~R-IX.)-lX~R-l(Y.

-

CS~*

-no

(6)

Tu indexmi l a 2 je rozlíšená prvá a druhá etapa bu
dovania siete.
Vzťahy pre mimodiagonálne submatice S a S'
odvodíme nasledujúcim postupom:
cov (~*, 9*')

=

E{[~* -

E(~*)]

IX

S' = cov (~*, 9*') =

=

225°35'36", (j IX

=

5",

(8)

d 2 = 2 184,628 m, (ja, = 0,008 2 m.

Spracovanie nameraných údajov vykonáme v troch
na sebe nadväzujúcich etapách:
1. Analýza. výsledkov merania polygónového ťahu.
2. Výpočet súradníc bodov polygónového ťahu.
3. Zhodnotenie dosiahnutej presnosti novourčovaných
bodov vzhľadom na ostatné body polohovej geode
tickej siete.

= -(X~LlIXl)-lC'R-lX.(X~R-IX2)-1 =>

=

dl = 936,412 m, (ja, = 0,006 9 m,

[9* - E(9*)]}.

Dosadením vzťahov (6) do definície kovariancie a po
úpraye dostaneme:

S = cov (9*,

bodov bude v ďalšom uvedený výpočet konkrétneho
polygónového ťahu.
Výpočty budú nadvädzovať na geodetickú sieť
určenú v rámci výskumnej úlohy [6].
Polohová geodetická sieť (obr. 2) bola určená z dlž
kových meraní. Vyrovnané súradnice boli vypočítané
podľa univerzálneho modelu vyrovnania [5, str. 138].
V takto určenej polohovej geodetickej sieti bude
vypočítaný jednobodový vložený polygónový ťah.
Merané veličiny polygónového ťahu vstupujúce do vý
počtu majú tieto hodnoty (ide o stochastický nezávislé
merania):

~*') =

_(X~R-IX2)-lX~R-lC(X~LllXI)-1.

GKM novovytvorenej siete teda bude:

L
g!

_ (( X~Ll1 Xl)-l,
-( X~Ll1 X1)-.lC' R-l X.( X.~R-l X.)-l)
-_(X'R-lX
)-lX'R-lC(X'L-1X
)-1.
(X'R-IX
)-1 .
2
2
2
1 11
l'.
2
2

GKM Lg! je zdrojem informácií o stochastických
väzbách a charakteristikách presnosti všetkých bodov
novovzniknutej siete. GKM siete charakterizuje
presnosť vyrovnaných súradníc vzhľadom na začiatok
súradnicovej sústavy alebo na ten bod siete, ktorého
konfidenčná elipsa má nulové poloosi. Odrážajú sa
v nej vzťahy medzi bodmi danej polohovej .geodetickej
siete a bodmi vloženého polygónového ťahu. Táto ko.
variančná matica odhadov parametrov je podkladom
na určenifl prvkov konfidenčných elíps zodpovedajú
cich elipsám stredných chýb bodov danej siete a novo
určovaných bodov polygónového ťahu. Elipsu stred
nej chyby intťlrpretujeme ako tú konfidenčnú elipsu,
ktorá s pravdepodobnosťou 39 % obsahuje skutočnú
polohu určovaného bodu.
Pre prax ma.jú rozhodujúci význam relativizované
charakteristiky [3, 4] vyjadrujúce presnost určenia
jednotlivého bodu siete voči ľubovolnému druhému
bodu tej istej siete. Takou charakteristikou môžu
byť relativizované konfidenčné elipsy. Pretože stocha
stické vlastnosti medzi bodmi geodetickej siete' sú
invariantné vilhľadom na súradnicový systém, budú
relativizované konfidenčné elipsy bodov siete určené
v geodetickej sieti v súradnicovom systéme Jednotnej
trigonometrickej siete katastrálnej alebo v lokálnom
súradnicovom systéme rovnaké.

4. PriKlad určenia bodov presného polygónového
a jeho charakteristik presnosti

(7)

4.1 Analýza výsledkov meraniapolygónového
ťahu

Presnosť
určenú z

testovaného parametra polygónového ťahu
GKM danej geodetickej siete vypočítame po
mocou submaticevytvorenej z tých prvkov, ktoré

~.'
+xl

ď_.<J.. . Cj~~\-\.
\

ťahu

Na demonštrovanie diskutovanej teórie budovania
geodetických polohových sietí metódou presnej poly
gonometrifl s uvážeIÚm presnosti východiskových
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~(dl) = (/0,000048 0,0

zodpovedajú príslušným riadkom a stÍpcompripájacích
bodov.
(X K ~ Y p)2
Disperziu dížky S~K =V(X K ~ X p )2
medzi bodmi P a K vypočítame z parametrov danej
geodetickej siete podľa týchto vzťahov:

+

0,0
)
0,000 067 0,0
.
0,0
5,9.10- 10

0,0
0,0

d2
/x

ôs
ôXp

,

D(S~K)

=

(ÔS'
ôX p

'

os

(A,B'J

ayp

ôs
OS . ÔS)
ôY;; ôx-;;'axK BI, C

a 2QO,

ôs
ôXK

latE
~ - ôs
kde
- - =  X K -Xp
oX p
ôs

Dížka vypočítaná z nameraných údajov polygóno
vého ťahu je:
S35= 2 r1l7,606 3 lU

== 0,4979,

_ _ YK-Yp =0,8672,
s

a jej disperzia
D(S35) =:= 0,000 245 m 2

~aYp-

os

XK-Xp = ~,4979,
s

7)x--;; .

ôs. _
-

YK -:Yp
s

ÔYK

čiže

== ""'-0,8672:

Prvky. submatice(~:,.~)

smerodajná odchýlka je
as" = 0,015 7 m.

Hodnota testovacej štatistiky pre uvažovanú vzdia
bude:
F _ (2 917,606 a - 2 917,645 a)2
1. 2 0,000027
0,000245

uvažovanej

GKM

Sú

+

F1.2

=

5,582.

Kritická (krit.) hodnota rozdelenia F pre iX = 0,05 je

2917,6453 m

Fi~~it.) =

a jej disperzia
. D(Sg5) = 0,000 027 m 2 = a2 Qo,
čiže

FI.2

smerodajná odchýlka
a.g. = 0,005 2 m.

. Presnosť testovaného parametra polygónového ťahu
z nameraných údajov vypočítame z týchto vzťahov:
j Testovanú vzdialenosť medzi začiatočným a konco
vým bodom polygónového ťahu vypočítame zo vzťahu:

sk= di +d~ - 2dl d z cos
Disperzia takto
zo

určenej

IX.

vzdialenosti sa

vYpočíta

vzťahu:

ôs
ôdl
D(S35) ===

as
ôs ~) l:(d
('os
ôi;' adz
' ÔiX
:2 ad. I == a
1)

aS
a,iX

d~ cos
s

ôs
1
kde~= /d ôdl

ôs
ôd.

d 2 - dl
s

ôs _ d1d. sin

ô/x -

IS

/x

=

0,8449,

2

Q,

°

4

=-5QO,903 3,

<

18,51a a
Fi~fit.)

.

Hodnota testovacej štatistiky nie je významná na hla~
dine iX= 0,05, čo pre ďalší výpočet znamená, že roz
dIel v dÍžke spojnice koncových bodov vypočítanej
z parametrov siete a z meraní polygónového ťahu je
vysvetliteiný pľE;Snmlťou merania. a presnosťou danej
siete ..
Poznámka.'
Simulované meranie polygónového ťáhu v uvažovanom
príklade bolo volené tak, aby meranie polygónového
ťahu nebolo zaťažené väčšími chybami, ako je uvádza
ná presnosť meraných veličín.
Pre názornejšiuilustráciu použitia uvedených testov
predpokladajme, že v uvedenom príklade výpočtu
súradníc bodov polygónoyého ťahu sa dopustíme väč
šej chyby, než s' akou bolo vykonané meranie dÍžok
strán polygónového ťahu: Budeme mať napr. tíeto na
merané hodnoty:
d 1 = 9:36,412 m,
d. = 2 184-,588 m,
(9)
/x

COS iX _
973
_"

iX

a 2Q,

'lenosť

vypísané z dokumentácie danej geodetickej siete.
Dižka vypočítij,ná z paranietrov danej siete je
s~ =

=

=

225°35'36".

Na takto simulovanom príklade merania v polygóno
vom ťa.hu aplikujeme testovaciu štatistiku [2]. Testo
vacia štatistika je FI.• = 22,329. Pre hladinu význam
nosti /x = 0,05 je kritická hodnota Fi~ľt.) =18,513.
Pretože 22,3;l9 = FI.2 > Fi~~it.) = 18,513, nulovú hy
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potézu .zamietneme. To znamená, že rozpor medzi
dÍžkou spojnice vypočítanej Z parametrov siete a v.y
počítane,j z polygónovéh~ ťahu nemožno vysvetliť
chybami merania. Na hladine významnosti ťt = 0,01
nemáme dôvod na . zamietnutie hypotézy, pretože
22,329 = FI.'

<

F~~iit.) =

Merané hodnoty a charakteristiky presnosti
(smerodajné odchýlky):
Pre ďalší výpočet použijeme merané hodnoty (8)
z 1. alternatívy predchádzajúceho výpočtu.
Výpočet:

98,503.

V danom polygonometrickom merani pripustíme

približnýeh súradníc určovaných bodov s použitím
jednoduchých výpočtových metód:
eg = X~ = l 253 998,90 m,

-

ešte výraznejšiu chybu v meranej dižke a na výpočet
testu použijeme napr. tieto mera.né hodnoty:
dl

=

87

e~= Y~

936,412 m,
2184,450 m,

=

551 108,10 m,

d2 =
(10) . ~ približných hodnôt pre merania s použitím približ
ných súradníc nových bodov a vyrovnaných súrad
ťt = 225°35'36",
níc daných bodov:
pričom presnosť meranýoh hodnôt bude vo všetkých
dl =936,397 m, d. = 2 184,633 m,
troch alternatívach rovnaká. V tomto prípade je jasné,
a = 225°35'17",
že meraná dížka d 2 je zaťažená hrubou chybou.
Testovaoia štatistika je Fp = 165,425; Fl.' > Fi~~lt.), - prvkov vektora L:
pre ťt= 0,01 čo znamená, že nulovú hypotézu zamiet
.( 0,015 m)
(0,015
)
neme dokonca na hladine významnosti ťt = 0,01.
L = (Y - fO) =
19" ... =
0,000,094.. '
Z uvedených príkladov môžeme urobiť záver, že
-0,005 m . -0,005
.
ak polygonoll1etrické merania sú zaťažené hrubými
chybami, navrhnutý test. ďalší výpočet. polygónového - kocficientov róvníc merania s použitímpribližných
ťahu neodporučí. Ak by sme presnosť dlžky d 2 udali
súradníc a zostavenie matice X:
tik, aby fingovaná chyba bola v rámci presnosti, hoci
-0,884559 -0,446 643)
veľmi nízkej, test meranie nevylúčia môžeme pokra
( -0,000937
X
=
0,001 075 .'
čovať vo výpočte. Druhou otázkou potom bude, či
.
0,285
845
0,958 276
presnosť vyhovuje našim požiadavkám.

-

koeficientov

Ci;

a.zosta.venie incidenčnej matice C:

0,00
0,.884559
0,446643
0,0
)
(
0,000439 -0,000131 ,
C = 0,000 498 -0,000945
-0,285845 -0,958276
0,0
0,0
- matice R:
0,000115548 0,000 000 051 -0,000 008 246)
R = ( 0,000 000 050 0,0000.00001
0. ,00. 000 024 ,
0,000
000
024
0,000 100 682
-0,000 008 264

°

Na výpočet testu môžeme použiť tiež Studentovu
náhodnú premennú t s (n - m) stupňami voľnosti.
Pre testovaciu štatistiku v prvej alternatíve uvede
ného príkladu dostaneme hodnotu t 2 = 2,363 6. Kri
tická hodnota rozdelenia t pre hladinu významnosti
a = 0,05je t~krit.) = 4,302 7, pretože 4,302 7 = t~krit.) >
> tI = 2,3636 nie je hodnota testovacej štatistiky
významná, čo vedie k tomu istému uzáveru ako v prí
padepoužitia F-testu.
4.2

Výpočet

súradníc bodov polygónového

ťahu

Dané body: P = 3 - Šibenice, K = 5 ske (ich súradnice sú v tabuľke l).

-

odhádu doplnkov 89* k približným súradniciam
9° a výpočet vyrovnaných súradníc 9*:

(X'R-IX)-IX'R-IL

.~

X~ =

l 253 998,863 8 m,

e~

Y~ =

551108,1173 m.

=

Výpočet vzájomnej kovariančnej matice S:

-0,0000105
0,0000225

matica daných bodov:
-0,0000119

0,0000428

_1-0 ,0000118

0,0000280

-0,0000094

0,000042 8

-0,0000094

0,0000585

-0,0000121

0,0000208

.....;.(),0000251

D -,

er =

Ompitál

0,0000910

{

(-:0,036 17)
0,01728 '

4.3 Zhodnotenie dosiahnu tej presnosti novo
určovaných bodov vzhľadom na ostatné
body polohovej geodetickej siete

5=( 0,0000880
-0.0000184
Kovariančná

=

-0.00001211
0,0000208
-0,0000251
0,0000465}
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Výpočet

I

vzájomnej

S'=

kovariančnej

-0,000 018 5)

-0,000010 4

0,00002251

0,0000466

t-o,OOO 017 5

KUĎÔ.ček,

L.: Efektívne vyrovnanie ...

V tab.' 2 sú zostavené konštrukčné prvky elíps
stredných chýb vztiahnuté na začiatok lokálneho
súradnioového systému, všetkých bodov uvažovanej
siete.
V tab. 3 sú zostavené konštrukčné prvky pre rela
tivizované elipsy stredných chýb, pre dvojice bodov
vybudovanej siete.

matice S':

0,000088 O

T. -

-0,000019 91 .
0,0000397

Zostavenie GKM: novovytvorenej siete:
0,000088 O -0,0000185
0,000091 O -0,000 011 9
0,000042 8 -0,000012 l
-0,000 Oll 8
0,0000208 -0,000010 4
0,0000225
0,000 028 O -0,000 009 4
0,000 042 8 -0,000009 4
0,0000466 -0,0000199
0,000·058 5 -0,000 025 l
~gl = I
-0,000012 l
0,0000397
0,000020 8 -0,000025 l
0,000 046 5 -0,000 017 5
0,000088 O -0,000010 5
0,000 1646 -0,0000634
0,000046 6 -0,000017 5
-0,0000184
0,0000225 -0,0000199
0,000 039 6 -0,000 063 :3
0,0001088

Z takto určenej GKM môžeme určiť prvky relativi
zovaných elíps stredných chýb len tých bodov siete,
ktoré sa bezprostredne zúčastnili na výpočte polygó
nového ťahu. Ak potrebujeme vyjadriť relatívnu
presnosť novourčovaných bodov voči ostatným bodom
danej siete, musíme na výpočet GKM novovybudo
vanej siete použiť celú GKM danej siete (pozri výpočet
GKM v [6J) a incidenčnú maticu C musíme rozšíriť
o nulové stÍpce pri tých para.metroch, ktoré sa ne
zúčastňovali na výpočte polygónového ťahu.
Z uvedeného vyplýva, že incidenčná matica C cha
rakterizujúca vzťah polygónového ťahu a východisko
vej siete bude mať pre náš príklad tento tvar:

C

=

0,0
( 0,0
0,0

0,884559
0,000498
0,0

0,0
-0,000 945
0,0

Na obr. 2 sú so stredom na bodoch 3, 4, 5 a A zná
zornené globálne elipsy vztiahnuté na začiatok súrad
nicového systému. V strede príslušnej spojnice bodov
sú zobrazené relativizované elipsy stredných chýb.
Tabuľkové, respektíve grafické znázornenie presnosti
vybudovanej siete charakterizovanej elipsami stred
ných chýb umožňuje posúdiť dosiahnutú presnosť
vybudovaných bodov, a to vzhľadom na požadov,lnú
presnosť určenia bodoYpolygónového ťahu, respektíve
na presnosť určenia ľubovolného bodu danej siete.

0,0
0,0
0,0

----------_.
0,0
0,0
0,0
)
0,0
0,000 439 -0,000131 .
0,0 -0,285845 -0,958276

---

Nediagonálne bloky GKM celej novovytvorenej
siete majú tento tvar:
S
.

=

(

0,000048 O
0,000088 O -0,000010 5
0,000061 4 0,0000023
0,000046 6 -0,000017 5)
-0,0000248 -0,0000184
0,0000225 -0,000025 O 0,000013
-0,0000199
0,0000396'

°

SI

=

0,000 048 O
0,000088 O
-0,0000104
I 0,000061 3
0,0000023
0,000046 6
-0,0000175

-0,000 024 8
-0,0000184
0,0000225
-0,000025 O
0,000013 O
-0,000019 9
0,0000396}

Tab. 1
Bod

p

l
I

K

x

~

I

/li, (m)

y ~ Ili,(m)

1254827,1986
l 253 374,432 7

551 544,861 4
549014,6193

p

0,0001647
-0,000063 3

Tab. 2

-0,0000634).
0,000 108 8

Bod

Zostavením jednotlivých blokov do GKM (5) celej
siete dostaneme maticu, ktorá umožňuje určiť konfi.
dcnčné elipsy vzhľadom na začiatok miestneho súradni
cového systému, respektíve relativizované konfidenčné
elipsy, charakterizujúce relatívnu presnosť medzi
d'CQPllt ľubovolnými bodmi siete.

l

2
3
4
5

A

1986/88

I

I

I
I

Submaticu ~D GKM danej siete preberieme z doku
mentácie výpočtu danej geodetickej siete.
Submaticu ~p GKM, ktorá korešponduje s polygó
novým ťahom vyberieme z výpočtu súradníc polygó
nového ťahu:
.
~ = (

I

a (mm)

b (mm)

I

0,0
0,0
9,7
8,8
8,8
14,3

I

0,0
v smere X
79,7
77,7
51,4
60,7

0,0
8,0
5,1
5,3
5,2
8,2
Q

•

X"

~

,

<po

..,
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vmlÍe, čo však v sÚf:<l.snosti pri použití počítačov je
adekvátne výsledným informáciam, ktoré metóda
poskytujl'.

Tu.b.3

]1.,,,,:

é1

•, 4
3-5
4-5

(ll'llJ)

-l,tJ(\
8,4
7,7
11,5
12,9
12,7

.)._-".

3-A
4-A
5--A

---_ ...

I

I
I

I
II

/;

(mm)

'F'

5 ,J:.i
..
5,2
6,2
6,2
8,0
6,7

"3 , 3
G7,5
114,3
44,2
50,2
62,0
U
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1. Úvod
I~lektronick8

dálkomt\l'y jsou již dlouhou dobu běžným
geodetf1. Stále vzrůstá počet
typů dálkoměrú, komfort jejich obsluhy, dokonalost
indikace i registrace měření, ale také požadavky na
spolehlivost a reprodukovatelnost výsledkú při jejich
použití k pracím špičkové- pl'esnosti napf-. v ill~enýrské
geodézii (stavba mctra a pod.) či v gcodym1mických
n,plikacích (horizontální pohyby zemské kúry). A tu se
ukazuje nezbytnost přesné kalibrace dúlkoměrů 
př'edevším stanovení rozměru "přístrojového" mctru
v jednotkách délky SI (Systeme International d'Uni
tés).
Z lí'vah o způsobeeh definice jednotek délky a času,
n pÍ'esnosti jejich rcaliz,we a možnostech propojení
oylo již delší dobu patrné, že "kryptonová" definice
pracovním

prodředkem

metru počtem vlnových délek určité spektrální čáry
Kr 86 hude brzo nahmzena definicí "časovou" [1].
Stalo St' tak usnesením sedmnácté Generální konferen
ce pro míry a váhy v říjnu 1983. Podle něho nyní platí,
že "metr je délka dráhy, kterou prohěhne světlo ve
vakuu za, dobu 1/299792458 sekundy" [2]. Je tedy
nyní i z formálního hlediska správné vycházet ph
určování rozměr11 v geodézii z časového principu mě
I-ení délek; přesnost časových a kmitočtov}'ch měření
i rychlosti světla (ktcJ'á je nyní deflniční konstantou
metru) k tomu ovšem opravňovala již dříve fl].
V následujicích odstavcích budeme uvažovat o přcs
nosti sdělovaných kmitočtú i časových okamžiků
z hlediska kalibrace dálkoměrů. Národní laboratoře
pro přesný kmitočet a čas (u nás je to t:RE - Ústav
radiotechniky a elektroniky ČSAY, spolupracující
s AsÚ - Astronomickým ústavem Č~SAV) generují
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kmitočty

S relativní přesností 1.10-12 až 1.10-13
okamžiky se mezi laboratořemi srovnávají
přesností lepší než 1 fi-s; na vysílacích anténách je
přesnost etalonových kmitočtů lepší než 1.10-10
a značky časových signálů se od koordinovaného času
(UTO - Universal Time Ooordinated) neliší více než
o 0,1 ms [3, 4, 5, 6]. Pro naše účely je můžeme pova·
žovat za přesné.

a
s

časové

2. Podmínky kalibrace elektronických
Dálkoměry používané v
vesměs fázovou metodou,

dálkoměrů

geodézii měří vzdálenosti
pro kterou platí základní

vztah

D= 2:v (N + in) + b ,

(1)

kde D je vzdálenost, c - rychlost světla ve vakuu,
n - skupinový index lomu vzduchu pro nosnou vlnu,
v- hlavní měřicí modulační kmitočet, N - celistvý
počet

jeho vlnových délek

(zjišťovaný

pomocnými
modulačními kmitočty), cp - fázový rozdíl vyslané
a přijaté modulace (v radiánech), b - součtová kon·
stanta a přičítané opravy ze zakřivení dráhy paprsku
atd. Rovnice (1) se splňuje různými způsoby - zjišťo.
váním cp při pevném v, nulovou metodou při cp = O
změnou b nebo kmitočtu v a rovněž různě se zjišťuje
a zavádí okamžitá střední (pro dráhu paprsku) hodno·
ta indexu lomu.
Pro naše úvahy budou všechny veličiny kromě v
v (1) přesně známými. Vliv změny modulačního kmi·
točtu na určenou vzdálenost dostaneme diferencová
ním (1) ve tvaru
dv
tdD = -(D-b)(2)

v

a jelikož /j

~

D

můžeme

IdDI

psát v absolutních hodnotách

=

D.I d; /.

(3)

Průměrné
měry

hodnoty středních chyb pro měření dálko
se udávají ve tvaru
rnD

=

a.D

+b

(4)

a vzhledem k (3) je tedy nutné požadovat, aby při
měření vždy bylo alespoň Idv/vl < a, lé.pe však (s ohle.
dem na jiné zdroje chyb) dv/v < O,la. Pak lze pova
žovat kmitočet za přesný. Není ovšem nutné, aby
kmitočet v byl s touto př'esností nastaven na nomi
nální hodnotu v," kterou má mít podle logiky měření
daným dálkoměrem. Postačí, je-li s uvedenou přesností
známa odchylka Llv = v - Vn. takže lze podle (2),
kde formálně položíme v = Vn, dv = Llv vypočítat opra
vu vzdálenosti dD. Poznamenejme, že pro dálkoměry
s proměnným kmitočtem je tř'eba vhodně určit
(ověřit) průběh odchylek Llv v celém rozsahu přela
dování.
U světelných dálkoměrů se udává a v hodnotách
(1 až 2) .10-6 , takže je třeba požadovat Idv/vl 10-6 až
10-7 ; pro radiové dálkoměry jsou hodnoty 2-3 X
větší. Z vlastností křemenných oscilátorů (viz oddíl 4),
kterými jsou dálkoměry většinou řízeny, vyplývá
nutnost jejich pravidelné kalibrace; platí to i pro pří
stroje jako je Mekometer ME 3000, jehož dutinový
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rezonátor (mechaIúcký etalon délky!) rovněž vykazuje
nezanedbatelné skoky [7]. Jednoduché úvahy, které
jsme zde naznačili, vedly řadu autorů k stavbě zaří·
zení pro kalibraci měřicích kmitočtů dálkoměrů, která
se liší způsobem snímání kmitočtu (elektricky z oscilá
toru, fotodiodou z modulovaného světelného paprsku)
a logikou vyhodnocení (kontinuální modulace, krátké
pulsy u Mekometru) - viz např'. [7, 8, 9, 10]. Malá
pozornost však přitom byla věnována přesnosti sa
motných srovnávacích kmitočtů, kterou se nyní bude
me zabývati, a to hlavně z hlediska našich možností
a v Československu dostupných zařízenÍ. Budeme po·
žadovat, aby kdykoliv a kdekoliv byl při kalibraci
dálkoměrů k dispozici srovnávací kmitočet s přesností
alespoň 1.10-7, aby zařízení pro jeho získání nevyža
dovala přiliš složitou obsluhu a pokud možno nemusela
být trvale zapnutá v době, kdy nejsou používána a pra·
covníci opouštějí kalibrační laboratoř.

3.

Měření

(srovnáváni)

kmitočtů

Z řady způsobů měření kmitočtů (čítači, porovnáním
na obrazovce osciloskopu, pomocí syntezátorů, inter
ferenčními a rezonančními způsoby, porovnáním fáze
blízkých kmitočtů [6, ll]) je pro naše účely vhodné
jen použití čítačů, které dává snadno zaznamenatelné
číslicové údaje, není vázáno na jednoduché násobky
etalonového kmitočtu (jako např. Lissajousovy obrazce
na osciloskopu), nevyžaduje příliš nákladných přístro.
jů (syntezátory) a snadno dává potřebnou přesnost.
Hlavní modulační kmitočty elektronických dálkoměrů
se zpravidla pohybují v rozmezí 7,5 :\/fHz (Tcllurome
ter) až 60 MHz (EOS) a jen výjimečně bývají vyšší,
až 500 MHz (Mekometer) [12]. Lze ovšem předpoklá.
da.t zvyšování modulačních kmitočtů s rostoucí př'es
ností dálkoměrů. Inovovaný univerzální čítač Tesla
BM 640 měří v základním vyba.vení kmitočty do 100
MHz, s kmitočtovým měničem (zásuvná jednotka
BP 6400) až do 1000 MHz = 1 GHz - takže je použi
telný pro všechny běžně užívané dálkoměry [13].
Čítač se užívá zpravidla v režimu měření kmitočtu,
kdy se počítají periody měřeného kmitočtu za dobu
odměřovanou křemenným oscilátorem čítače; zpra
vidla (i u BM 640) je možné čítač řídit též vnějším
(přesnějším) oscilátorem. V tomto režimu je relativní
odchylka změřeného kmitočtu Vm od přesného v dána
vztahem
. Llv
v - Vm
LIJ
1
-=
=---±--,
(5)
v
v
j
v.T
kde LIJ = j - jr je odchylka kmitočtu řídícího osci
látoru (rezonátoru) jr od přesné nominální hodnoty j
a T je doba čítánÍ. Vzorec (5) odvodíme diferencová
ním vztahu V m = N",ITnl> kde index rn označuje načí
taný počet period N m za dobu T m , s využitím vztahu
T m = jr.N*, kde N* je počet period oscilátoru;
ve jmenovateli klademe jr = j a v čitateli dNm =
= ±l. Druhý člen pravé strany (5) ukazuje vliv chyby
čítání (± 1) na změř'enou relativ'llí odchylku kmitočtu
v závislosti na kmitočtu a době čítání; umožňuje jejich
vhodnou volbu. Při měř'ení modulačních kmitočtů
je tento člen nejvýše rovný 1,3.10-8 (ph v = 7,5 MHz
a T = 10 s - delší časy na čítačích llebývajl), takže
přesnost určení kmitočtu čítačem je pro naše účely
dána relativní chybou kmitočtu řídícího oscilátoru
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čítače.

<

Pro tu by tedy mělo platit ILlf/fl = Idy/vl
1.10-7 •

4. Volný

křemenný

<

oscilátor

Měřicí přístroje pracující s přesnými kmitočty užívají
zpravidla křemenných (též "krystalových") oscilá
torů, jejichž kmitočet je řízen na základě piezoelektric
kého jev"umechanickýnů kmity výbrusu z krystalu
křemene (destičky, čočky nebo prstence), určitým
způsobem orientovaného vzhledem ke krystalogra
fickým osám [6, ll, 14]. Kmitočet výbrusu jako mecha
nického systému závisí na teplotě, pravidelnosti vnitř
ní stavby (vnitřní tření), na uvolňování částic z po
vrchu kmitajícího výbrusu nebo naopak na adsorpci
molekul z jeho okolí. Proto se výbrusy umisťují do
vakuových pouzder a do termostatů. Termostatování
"krystalů" u geodetických přístrojů naráží někdy
na omezení z kapacity proudových zdrojů (pro případ
trvalého vytápění termostatu) nebo na delší dobu vy
hřívání do ustáleného stavu (při vypínání celého pH
stroje), takže se často užívá oscilátorů s kompenzací
teplotnč závislými pasivními prvky. Teplotní změna
kmitočtu termostatovaného· oscilátoru může být
menší než 4. 10-11 rO, kompenzovaného oscilátoru bez
termostatu může dosahovat 4.1O-s;oO a u oscilátoru
bez kompenzace a termostatu může být až asi 1,3.
.1O-6rO [15]. Dokonce i takovou závislost však lze
u méně přesných dálkoměrů tolerovat a respektovat
zavedením odpovídající redukce, je-li dostatečně stá
lá - což lze ověřit kalibrací v termokomoře.
Kromč teplotní závislosti (zanedbatelné při termo
statování) vykazují však křemenné oscilátory krátko
dobé i dlouhodobé zmčny kmitočtu, které je tř'eba
zřetelně odlišovat. Krátkodobá sta.bilita oscilátoru se
vyjadřuje jako střední kvadratická odchylka kmito
čtú, změřených v jednotlivých "krátkých" intervalech
(podle účelu v rozmezí 1 ms až 100 s) od průměrného
kmitočtu pro· ř'adu takových intervalů nebo pro celé
období těchto měření. Různí autoři definují krátko
dobou stabilitu poněkud odlišně [6, ll, 14] - my se jí
však nemusíme podrobněji zabývat, jelikož u dálko
měrů je vždy menší nebo nejvýše rovná hodnotě a
v (4), kterou větším dilem určuje a u čítačů je běžně
lepší než 1.10-9 [13, 14].
Dlouhodobá stabilita vystihuje systematickou změ
nu kmitočtu fr křemenného oscilátoru, a to i termo
statovaného a trvale zapnutého. v závislosti na čase,
.Je dobře vystižena výrazem pro jeho relativní odchyl
ku v čase t:

i-

f f fr

= A

ln (t + B)

+ 0,

Llf

f

=

Llfo

f

+ A *t + B*t + C*t + ... ,
2

3

Univerzální čítač Tesla BM 640 [13] má v ustále
ném režimu (po 100 hodinách trvalého provozu) A * =
= 3 .1O-9 /den, takže již za 2 měsíce se jeho kmitočet
změní o 1,8.10-7 a za rok je tato změna 1.10-6 • Při.
pravovaný kmitočtový normál Tesla - VÚST
10 MHz má mít A * ;;:; 5.1O- lo /den ([16] a soukromé
sdělení konstruktéra Ing. L. Šojdra), což dá za rok až
2.10-7 relativní změny kmitočtu, Pro srovnání uveď.
me mikrovlnný měřič kmitočtu do 26 GHz TR5213
význačné japonské firmy Takeda Riken, který má
ve standardním provedení oscilátor s A * = 2.1O-s /den
a jen na objednávku se dodává s A * = 5.1O- lo /den
[17]. Je tedy patrné, že dlouhodobé zajištění kalibra
ce kmitočtú dálkoměrů s přesností 1. 10-7 pouhým
použitím čítačú, byť i s trvale zapnutým křemenným
oscilátorem (nebo alespoň termostatem) není možné.
PEtom zapínání a vypínání oscilátorů (výpadky sítě!),
stejně jako otřesy při přepravě někdy mění kmitočet
předem nedefinovatelným způsobem, takže nelze vy
užít skutečnosti, že tzv. stárnutí krystalu A * se za
příznivých provozních podmínek s časem zmenšuje
v souhlase s (6).
Potřebné

srovnávacího (nebo řídicího)
lze dosáhnout pomocí kvanto
vých etalonů (cesiových, rubidiových [6]), ty však
jsou až zbytečně přesné, složité v obsluze i drahé,
než aby se mohly doporučit pro kalibrační laboratoř
geodetických dálkoměrú. Budeme hledat možnosti
využívající distribuce kmitočtu ÚRE ČSAV, příp,
jinými laboratořemi. Přitom zcela pomineme pro nás
nepraktické metody založené na přenosu po kabelech
nebo na provážených etalonech, využívající radionavi·
gačních soustav jako Loran-O nebo Omega,příp.
vysílání z družic.

kmitočtu

(7)

kde Llfo/f je relativní odchylka v čase t =0 a kOn
stanty A * = A/B, B* = -A/2B2, C* = A/3B3 atd,
Zpravidla se jako charakteristika. dlouhodobé stability
udtí.vá jen veličina A *. Ukazuje se, že její vliv není pro
naše účely zanedbatelný,

přesnosti

pro

čítače

5. Časové signály a televizní synchronizace
Pro časový interval měřený hodinami řízenými
menným oscilátorem o kmitočtu fr lze psát
t~ -

tr =

N .fr ,

kře.

(8)

tr

kde jsou časy a N počet period kmitočtu fr, odměřo
vaný systémem hodinových děličů. Etalonové hodiny
národní laboratoře mají přesný kmitočet f a při stej
ném N odměří 'poněkud jiný interval t 2 - tl' a při
který platí obdobně vztah (8). Odečtením těchto dvou
výrazů a dělením rozdílu jedním z nich dostaneme
relativní odchylku kmitočtu (průměrnou pro interval
od tl do t 2)
Llf
f - fr
Llt 2 - LItl

Y=-f-=

(6)

kde A, B, C jsou konstanty (podle [ll] - upraveno).
Rozvojem (6) v Taylorovu řadu lze získat přibližný
v,ýraz pro kratší intervaly
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t2 - - ' ; 

(9)

kde Liti = ti - tf je korekce hodin na etalonový čas
v okamžiku ti' Korekce hodin můžeme m'čit z příjmu
časových signálú a je patrné, že konstantní složka
doby šíření signálu a zpoždění v jeho příjmu se vylou
čí. Interval t 2 - tl lze považovat za přesný, takže
střední chyba určení /),.f/f, kterou označíme mF je
mF='

mLlV2'
t 2-

tl

,

(10)

kde mLI je střední chyba určení korekcí LIti v čitateli
výrazu (9),zrr.hrnujicí hlavně fluktuace v šíření signá
lu. Pro časové signály na krátkých vlnách (např. naše
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signály OMA 2500 kHz nebo OLB5 3170 kHz) se od
haduje mLJ v rozmezí 0,3-2 ms[5], takže di/Jlze určit
s přesností mF = 1.10-6 za 7-'47 min a smF=, 1.10-'
za 1 h 10 min až 7 h 52 min. Za 24 h lze určit středn(
odchylku kmitočtu s ehybou mF rovnou 3.10- 8 až
5. 10-9. :Fluktuace v šíř'ení dlouhých vln (náš signál
OMA 50 kHz, signál DCF77 77,5 kHz z NS:BJ jsou zna
telúě menší, ale nevyhnutelně nižší strmost, hran časo
vých značek působí nejistotu miJ rovněž v uvedeném
rozmezí.
Nejvyšší přesnost časového a kmitočtového srovnání
lze ,dosáhnout původní československou metodou tele
vizní synchronizace [6, 18]. Využívá se obrazových
synchronizačních impulsů oddělených jednoduchým
separátorem zamontovaným do obyčejného televizoru.
Současným změřením jejieh časové odlehlosti od nej
blíže př'edcházej (cí sekundové značky hodin v centrální
a srovnávané laboratoři se zjistí korekce Liti pro (9).
S vybavením u nás běžně dostupným lze dosáhnout
přcsnosti miJ ~ 0,1 fts, tj. mF = 1.10-7 již za 1,4 s
a mF = 1.10-8 za 14 s; rnp za 1 min je 2.1O~9; za 1 h
je 4.10- 11 . V zemích, kde je televizní signál alespoň
při vysílání ze studia přesně synchronizován s časovou
škálou UTC - např. v SSSR [5] - mají obrazové
synchronizační impulsy stálé časové přiřazení a odpadá
současné měření v centrální laboratoři, neboť tyto
impulsy jsou vlastně časovým signálem. Pokud jde
jen o kmitočtové srovnání není třeba uvažovat doby
šíření mezi zdrojem TV signálu a přijímačem. U nás
je v současné době synchronizační směs monoskopu
označeného RS·KR většinou kmitočtově řízena ná
rodním etalonem s přesností řádu 10-11 , někdy však
jsou z technických důvodů použity autonomní řídící
generátory a přesnost kmitočtu přenášeného synchro
nizačními impulsy klesá podle měření v ÚRE ČSA V
i na Geodetické observatoh Pecný až k jednotkám
řádu 10-6 •
Všeobecně lze konstatovat, že srovnání kmitočtů
pomocí časových signálů nebo televizní synchronizace
se pro naše účely uplatní jen tam, kde kalibrační la
boratoř dálkoměrů může být napojena např. na za
řízení časové služby některé observatoře, třeba i li
dové hvězdárny, vybavené kvalitními a pravidelně
sledovanými křemennými hodinami, které by mohly
případně dodávat přímo řídící kmitočet pro náš čítač.
Jinak je nutné považovat tyto způsoby a potřebná za
řízení pro kalibraci dálkoměrů za příliš složitá.

6. Vysílání etalonových

kmitočtů

Většina časových signálú UTO je vysílána tak, že i nos
ný kmitočet je definován s přesností lepší než 10-10 ,
takže může být použit jako etalonový [3, 4, 5, 6].
Nejvhodnější jsou k tomu vysílání v pásmu dlouhých
vln s nejstabilnějšími podmínkami šířenÍ. U nás se
užívají hlavně signály OMA50 (ČSSR - 50 kHz)
a DCF77 (NSR -77,5 kHz); celá Evropa je pokryta
'kvalitním signálem ještě několika dlouhovlnných
stanic [3, 6J.Krátkodobé fluktuace zde vyvolávají
náhodné změny v čase šíření signálu (tj. příchodu urči
té fáze), které lze vyjádřit empirickým vzorcem
4

miJ =

k. Vdli,

(ll)

kde miJ je střední chyba času příchQdu (s), d-- vzdá
lenost vysílač-přijímač (km), J~kmitočet (kHz);

koeficient k je roven 1,78.10-6 pro den ~t 4,27.10-6
pro noe (upraveno podle [G]). Použití (ll) a (10) dá
pro noe, d = 1000 km, f === 50 kHz a integrační
(srovnávací) interval t 2 - tl = 10 s relativlú přesnost
kmitoětu mF = 6,8.10-8 , což jiř. plně vyhovuje poža
dované přesnosti 1.10:-7 • Jiné prameny [5,14] udávaj,i
ponč'kud odlišné hodnoty rnp (1.10- 7 až 1,8.10-8 ),
vždy však ve vyhovujících mezích.
Zdá se, že by bylo možné využít přímo př'enáše
ných nosných kmitočtú signálú ke kontrole nebo i ří
zení kalibračních čítačů. To však není vhodné jednak
proto, že signály jsou modulovány (nebo klíčovány)
sekundovými značkami a (zpravidla) časovým kódem,
jednak proto, že náhodné poruchy v příjmu (průmys
lové rušení, bouřky) by mohly nekontrolovatelně ovliv
nit kmitočet čítače právě v čase měření. Rovněž
vliv ehyby čítání (druhý člen v (5)) by se při poměrně
nízkém kmitočtu mohl nepříznivě projevit. Proto ,se
užívá fázově řízených křemenných generátorů, které
jsou automaticky, na zákla,dě trvale zjišťovaného
rozdílu fázL přijímaného a vlastního kmitočtu,dola
ďovány do souběhu ~ nosnou vlnou přijímané~Q dlou
hovlnného signálu. Casové konstanty tohoto procesu
jsou tak velké, že vliv náhodných flukt.uací se stírá.
Při výpadku vysílání generátor pracuje dále jako auto
nomní s posledním nastaveným kmitočtem.
Jedním z takových přístrojú jesekundárnLetalon
přesného kmitočtu ASF 4, vyráběný v ÚRK ČSAV
[19]. Etalon je řízen signálem OMA50 nebo DGF77,
po zapnutí se během asi 20 min ohřeje termostat. říze
ného oscilátoru a. pak se etn,lon jednoduchou manipu
lací uvede do synchronního stavu. Výstupní kmitočt.y
(volitelné dekadickyod 100 Hz do 10 MHz, každý
ještě dělitelný dvěma) se př'itoHl nastaví s, dlouho,
dobou stabilitou rovnou stabilitě synchronizačního
signálu (tj. lepší než 10-1°) a s krátkodobou stabilitou
za, 1 s lepší než 5.10-9 • Pak již lze AS,F 4 použít přímo
jako přesný vnější oscilátor pro čítač. Podobné zaří
zení (s přesností lepší než 10-8 ) vestavěné do čítače
a řízené signálem DCF77 užili ve svém přístroji pro
kalibraci elekt.rooptických dálkoměrů OFZ 1 Gruber
a Witti [8].
Etalonovó kmitočty jsou někdy vysílány též v rám
cipůlsnímkového zatemňovacího intervalu televizní
ho signálu. Tak např'. tř'etí program sovětské televize
vysílá pokusně v 6. řádku etalonový kmitočet 1 MHz
s př'esností 1.10-11 pro 1000 s měření [5]. Rovněž
u nás se vysílá pokusně podle projektu Výzkumného
ústavu spojů (VUS) asi se stejnou př'esností etalorlO
vý kmitočet 2,5 MHz přímo z ÚRE, a to ve 21. řádku
zatemúovacího intervalu. Vysílání je zařazeno do
si6málu 2. programu jen v ČSR a je v činnosti i při
zahraničních přenosech. Ve VÚS bylo rovněž navrže
no a vyzkoušeno'~přijímací zařízení pro dekódování
tohoto kmitočtu a, jeho využití k řízení místního kře
menného oscilátoru, který (podle informace Ing. A.
Součka, CSc. a Ing. V. Kameníka z VÚ spojú) se
během 10-20 min. po zapnutí nastaví na etalonový
kmitočet s dlouhodobou stabilitou 3.sil.lO-11 ; doku
mentaci si lze vyžádat ve VÚS. Televizní vysílání
etalonových kmitočtú je zatím pokusného rázu, není
vždy a všude dostupné, takže je třelxt dát přednost
vysílání na dlouhých vlnáeh. V t.elevizním přenosu
kmitočtů je však skr,yta, dalšÍTezerva přesnosti, kterou
geodézie ještě nemúŽe využít.
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Závěry

Viděli

jsme, že pro

zabezpečení potřebné přesnosti

modulačních kmitočtů

elektronických dálkoměrů (asi
1.10-7) nestačí pouhé použití čítačů bez jejich navázání
n'a kmitočtový etalon. Různé způsoby srovnávání
kmitočtů pomocí vysílaných signálú však umožní
s hěžně dostupnými přístroji dosáhnout přesnosti
až o 2 řády vyšší, takže pomocí několika ohlastních
kalibračních lahoratoří lze snadno zajistitmetrolo
gickou jed.notu všech dálkomčrů, pokud jde o modu~
lační kmitočty.

Z komerčně 11 nás dostupných zařízení
laboratoře doporučit univcrzální čítač

lzc pro takové
TESLA Brno
BM 640 s kmitočtovým měničem BP 6400 do 1000 MHz
a výrobek Ústavu radiotechniky a elektroniky (ÚRE)
ČSAV - sekundární etalon přesného kmitočtu ASF 4.
Snímač měřicího kmitočtu z paprsku nebo jiné napo
jení čítače na dálkoměr (pokud nemá pHmývýstup
kmitočtu) asi není možné za,tím získat nákupem a musí
se postavit.
Ideální by byla možnost kalibrace dálkoměrů př'imo
v poli při měř·ení. Vhodné přístroje k tomu zatím
neexistuji. Podle názoru odborníků z ÚRE, Ing. O.
Buzka, CSc. a Ing. J. Čermáka, lze však uvažovat
o stavhě polního hatcriového zařízení pro kalibraci
kontinuálnó vystupujících kmitočtů dálkoměrů. Za
Hzení hy využívalo např'. signálu OMA 50 a přesnost
kalibrace by mohla být 1.1O~7 během několika minut.
Pravidelná kalibrace modulačních kmitočtů s plnou
přesností posune význam testovacích základen do po
lohy ověřování celkové správnosti funkce dálkoměrů
a činnosti ohsluhy. Zůstávají ovšem i nadále otevře
nými např. některé otázky šíření měř'ického signálu,
stability vyhodnocovacíeh obvodů, fázovýeh ehyb atd.
Organizace dokonalého metrologického zabezpečení
měření elektroniekými dálkoměry si tedy žádá kom
plexní analýzu problematiky odborníky specializova
nymi na tuto teehniku.
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REDAKČNí PRAXE

Objednávky

výtisků

Ve volném prodeji lze jednotliyé yýtisky GaKb,
1986, zakoupit v prodejně SNTL, Spálená 51,
Praha 1.
Informace o ;předplatném jsou uvedeny v tiráži
každého yýtisku GaKO na 2. str. obálky. Celoroční
předplatné pro zájemce z ČSSR doporučujeme
objednat na adrese PNS, administrace .odborného
tisku, Kafkova 19, 16000 Praha 6 (tel. 327420).
Obj ednávky do z ahraničí vyřizuje PNS, ústředpí
expodice a dovoz tisku, závod Ol, administrace vývozu
tisku, Kafkova Hl, 16000 Praha 6.
ročník

GaKO

Na dotazy čtenářľt časopisu Geodetický a kartografický
obzor (GaKO) sdělujeme. že případná chybějící
čísla GaKO potřebná k(i kompletaci ročníku, popř.
celý ro čn ík časopisu 1983, 1984, 1985 a 198G, je možno
objednat na adrese: SNTL, .ll. p., nakladatelství tech
nické literatury, odbyt časopisľt, Krakovská 8, 11302
Praha 1.
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Doc. Ing. Peter Marčák, CSc.,
Geodézia, n. p., Prešov,
Ing. Štefan Priam, CSc.,
Ing. Ján Pecár, CSc.,
Výskumný ústav geodézie
a kartografie, Bratislava

Výskum recentných tektonických pohybov
zemského povrchu pre potreby rozvoja
jadrovej energetiky
[528.02::;,,1.2441:[621.31

1.2!í:r,21.1l~9.(102.21

1. Úvod
Rozvoj výstavby jadrovoenergetických diel prmasa
pre geodetov nové úlohy, s ktorými sa donedávna
nestretli. Pri umiestňovaní jadrových elektrární (JE)
treba riešiť veľmi zložitú sústavu vzájomných vzťahov
jadrovoenergetického diela a okolitého prostredia [16J.
V záujme zabCí,:pečonia odolnosti týchto diel proti
seizmickým a s nimi súvisiacim javom zhromažďujú
sa geologicko-geofY7,ikálno, seizmotektonické a iné
údaje o záujmovom území, vrátane údajov o súčasnej
dy-namike zemského povrchu (máp a iných údajov
o recentných pohyboch 7,emskej kôry).
Koncom 70-tych rokov vypracoval Terplan Praha
za účasti expertov z rôznych odborov prognózu roz
miestnenia JE v ČSSR. Na jej vypraoovaní sa svojimi
výsledkami z· oblasti výskumu recentných pohybov
zemskej kôry zúčastnil aj Výskumný ústav géodézie
a kartografio v Bratislave (VÚGK).
~_
Od roku 1979, keď u nás nadobudli platnosť nové
predpisy na umiestňovanie stavieb s jadrovoenerge
tickým zariadením [27, 28, 31], využívajú sa údaje
o súčasnej dynamike zemského povrchu ako jeden zo
základných podkladov pri seizmotektonickom hodno
tení lokalít vytipovaných na výstavbu JE. V štádiu
prodprojektovej prípravy - ešte pred definitívnou
voľbou staveniska, t. j. pred vydaním investičného
zámeru - sa robia študijné geologické a seizmologické
práce (predprojektové práce Energoprojektu Praha)
[27]. Podľa ich výsledkov sa JE presnejšie a najvhod
nejšie lokalizuje (pokiaľ sa nevyskytnú vylučujúce
faktory) a určí sa jej riziko z hľadiska seizmicity. Ne
oddeliteľnou súčasťou týchto prác je štúdia o aktivite
recentných tektonických pohybov danej lokality,
ktorú vypracúva VÚGK.
. Na zabezpečenie riadneho chodu prác spojených
s prieskumom a výberom lokalít pre jadrovoenerge
tické diola a ich sledovanie pri výstavbe aj prevádzko
prijalo Predsedníctvo vlády ČSSR dňa 8. 10. 1981
uznesenie č. 174, v ktorom sú príslušným rezortom,
vedockým, výskumným aj iným pracoviskám uložené
konkrétno úlohy (podrobnejšie pozri [12]).
Pokiaľ sa pri spomenutých študijných prácach ne
preukáže, že sa vyskytujú faktory vylučujúce umiest
nenie jadrovoenergetickej stavby, začína sa s prí
pravnými prácami, t. j. s projektovaním lokálnych
sietí a po nich na pokyn riadiaceho a koordinačného
pracoviska na prieskum a výber lokalít JE (Energo
projekt Praha) s realizáciou programu sledovania re
centných pohybov zemského povrchn vybranej lo
kality.
Cieľom tohto článku je stručne informovať širšiu
odbornú verejnosť o úlohách a výsledkoch doterajších
prác v oblasti výskumu recentných tektonických
pohybov zemského povrchu z aspektu potrieb rozvoja
jadrovej energetiky u nás. Do jedného príspevku

však Df'nlOŽnO zahrnúť problematiku v celej šírke.
Preto sa t0raz bud0me venovať len otázke štúdií
o aktivite rf'ccntnýoh pohybova problematike projek
tovania loká1nyoh sietí. Opakovaným veľmi presným
meraniam na lokalitách JE a matematickému spra.
covaniu namoraných údajov bude venovaný samo
statný príspevok.
2. Vypracúvanie štúdií
zemského povrchu

O

aktivite rect'utných pohybov

Popri doteraz postavených. resp. rozostavaných JE
(Jasloyské Bohunice a Mochoyce) robí sa u nás prie
skum a výber lokalít pre dalšie ,TE. Na 7. päťročnicu
bola stanovená úloha posúdiť 5 variantných lokalít
na úzell1í Slovenska. VÚGK sa na plnení tejto úlohy
zúčastňoval vypraoovaním štúdií o aktivite recent
ných tektoniokýoh pohybov zemského povrchu, v kto
rých boli realizované výsledky výskumu danej proble
matiky z predohádzajúoeho obdobia a ktoré spolu
s ďalšími (geologiokými, seizmotektonickými, hydro
geologiokými a inžinierskogeologiokými) štúdiami
tvoria podklad na hodnotenie a výber nejyhodnejších
sbvenísk. Pri nedostatku vhodných lokalít pre JE
na území SSR a pri neustále sa zvyšujúoioh nárokoch
na kritériá ich umiestnenia predstavujú tieto práce
mimoriadne zodpovednú ôinnosť na rozvoji jadrovej
enorgetiky u nás.
V r. 1981 vypracoval VÚGK, ktorý v rámci SSR
zodpovedá za metodické vodenie týchto prác, tri
štúdie (o lokalitáoh severného a výohodného Slovenska
a Jaslovskýoh Bohunío) a už predtým sa zúčastnil na
vypracovaní geologioko-tektoniokej analýzy lokality
Mochovoe. Ďalšie tri štúdie vypracoval v kooperáoii
s n. p. Geodézia Prešov v nasledujúoich rokooh, a to
o lokalite západné (1982), stredné (1983) a južné Slo
vensko (1984). Koordináciou týohto študijnýoh prác
je v rámci SSR poverený Geologický ústav Dionýza
Štúra v Bratislave (GÚDŠ).
Všetky tieto štúdie obsahujú len analýzu priesto.
royého rozloženia zvislých pohybovýoh intenzít a prie.
storových variácií ročných rýohlostí 7,vislýoh pohybov.
Na analýzu časových variácií výšok a ročných rých
lostí pohybov je zatiaľ nedostatok nameranýoh úda.jov
(s výnimkou Podunajskej nížiny a goodynamického
polygónu Bratislava) a recentné tektonioké vodorovné
pohyby sa u nás doteraz nesledujú.
V súlade so Smernioami [27] obsahujú uvedené
štúdie analýw recentnýoh pohybov širšej oblasti JE,
t. j. územia v okruhu 150-200 km od vytipovaného
staveniska. Z toho a z plánovaného rozmiestnenia JE
na území SSR je zrejmé, že časť záujmovýoh ú7,emÍ
spadá na územia susednýoh štátov. Táto okolnosť
spôsobila, že na analýzu súčasnej dynamiky zemského
povrchu jednotlivých lokalít nebol k dispozícii rovno
rodý podkladový materiál.
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Pokiaľ ide o územie nášho štátu, je situácia pomerne
dobrá. K dispozícii máme nielen mapy recentných
zviRlých pohybov Západných Karpát. ([14] a i.),
Českého masívu [34] a mapy gradientov [18, 37],
ale tiež mapy Podunajskej nížiny ([21] a i.), výsledky
IO-ročného výskumu z geodynamického polygónu
Bratislava lHí, 20], výsledky výskumu recetryných
pohybov zemského povrchu III styku Karpát a Ceské
ho masívu [33] a z oblasti Vysokých Tatier [5, 6]
a komplexné profily pozdiž nivelačných línií. Naproti
tomu podkladové materiály [2, 3, 7, 36], ktoré máme
k dispozícii z územia susedných štátov, neumožňovali
analyzovať súčasnú dynamiku zemského povrchu tak
detailne ako z nášho územia. Tieto materiály bolo
možné využiť len na skúmanie pohybových tendenci
na území jednotlivých štát.ov, príp. na ich vzájomné
porovnanic.
Popri uvedených mapách máme k dispozícii mapu
recent.ných zvislých pohybov zemskej kôry Karpat
sko-balkánskej oblasti (KBO) y mierke l : 1000000
a jej zjednodušený yariant y mierke l: 2000000
[8, 9, 13].
Za takého stavu sa ukázalo vhodným analyzovať
samostatne najprv časť širšej lokality, spadajúcu
na územie nášho štátu a potom časť z územia sused
ných štátov. Súčasťou štúdie je porovnanie pohybovej
intenzity na, národných mapách a mape KBO.

terizujú zmeny rozdielov potenciálov, ale nemusia
zodpovedať skutočným zvislým posunom. Preto zhod
ne so známymi autormi (napr. [4, 10,24] )považujeme
súbežné opakované nivelačné a gľl1vimetrické merania
za predpoklad správnej analýzy a interpretácie vý
sledkov nivelačných meraní a reálnych záverov o po
hyboch. Z toho dôvodu sme do komplexného programu
sledovania lokalít JE navrhli aj tiažové merania.
Healizácia programu sledovania recentných tekto
nických pohybov zemskej kôry na lokalit.ách JE .o;a
hrňuje tieto práce:
a) vypracovanie projektov lokálnych sietí,
b) vybudovanie projektovallých bodov,
c) opakované veľmi presné geodetické merania,
d) mat.ematické a grafické spracúvanie nameraných
údajov (vrátane geodetickej interpretácie pohybov
a analýzy výsledkov),
e) geologicko-geomorfologickú, príp. ďalšie interpretá
cie pohybov.
Tieto práce ako celok majú výskumný charakter.
Za ich metodické vedenie zodpovedá v rámci SSR
(rovnako ako za vypracovanie štúdií) v celom rozsahu,
s výnimkou bodu c, VÚGK. Okrem VÚGK sa však
na nich zúčastňujú aj špecialisti iných geovedných
disciplín (interpretácie v bode e) a hospodárske orga·
nizácie (práce v bodoch b, 'O).

Marčák,

3.1 Proj ektovanie lokálnych sietí

3. Sledovanie súčasnej dynamiky zemského povrchu
na lokalitách JE
Do programu sledovania súčasnej dynamiky zemského
povrchu na lokalitách JE zaraďujeme v súlade s [27]
sledovanie recentných zvislých a vodorovných tekto
nických pohybov zemskej kôry a časových variácií
tiažového poľa Zeme.
Doteraz Ra, pri výskume recentných tektonických
pohybov zemského povrchu hlavná pozornosť vcno
vala určovaniu zvislých pohybov. Výskum vodorov
ných pohybov zaostáva i napriek nesporným úspe
chom dosiahnutým v niektorých krajinách (napr.
Japonsko, USA, ZSSR a i.) za výskumom zvislých
pohyboy. Niektorí autori (napr. [22]) však poukazujú
na to, že rýchlosti recentných vodorovných pohybov
na t.ektonických líniách značne prevyšujú rýchlosti
zvislých pohybov (niekedy až o jeden rád). Štúdium
vodorovných pohybov je preto, ale aj z iných hľadísk,
veľmi aktuálnou úlohou dneška. Preto do komplex
ného programu sledovania lokalít JE navrhujeme aj
sledovanie vodorovných pohybov terestrickými me
tódami.
Najvhodnejšou metódou na určovanie recentných
zvislých tektonických pohybov je opakovaná zvlášť
presná nivelácia (ZPN). Keďže však výsledky nivelácie
môžu byť ovplyvnené časovými variáciami tiažového
poľa Zeme, nemusia byť zmeny prevýšení odhadnuté
z výsledkov nivelačných meraní identické s reálnymi
posunmi zemského povrchu. Keď sa totiž v sledovanej
oblasti tiažové pole Zeme v období medzi opakovanými
niveláciami nezmenilo (t. j. keď zmeny t.iažového
zrýchlenia neholi meraním preukázané), potom zvislé
posuny (pohyby) určené zo zmien výškových rozdielov
sú reálnymi zmenami výšok. Keď však došlo k zmene
tiažového poľa Zeme, potom zmeny prevýšení charak.

Základom pre výskum recentných tektonických pohy.
bov zemského povrchu na lokalite JE sú lokálne siete
(nivelačná, polohová a gravimetrická). Pri ich projek
tovaní je dôležité zohľadniť špecifickosti daných prác
i špecifickosti lokalít. Zo špecifickosti prác si zasluhujú
zmienku najmä dve:
1. Podľa [27] sa má sledovať súčasná dynamika zem
ského povrchu užšej lokality JE, t. j. územia v okru
hu približne 10-30 km od staveniska v závislosti
od jeho geologickej a tektonickej stavby. Tým je
dané, že siete na lokalitách jadrovoenergetických
diel majú charakter mikrosietí.
2. Časový interval na získanie kvantitatívnych cha
rakteristík súčasných tektonických pohybov je
veľmi krátky «
IO rokov pred začiatkom vý
stavby), pričom merania majú poskytnúť podrob
nejší a presnejší obraz o deformáciách zemského
povrchu, ako možno získať z celoštátnych sietí.
Tým je odôvodnená požiadavka najvyššej presnost.i.
O efektívnosti projektu siete na sledovanie lokality
stavby s jadrovoenergetickým zariadením ako aj
o kvalite výsledkov meraní rozhoduje už spracovateľ
projektu riešením najmä týchto otázok:
a) vymedzenie územia, ktorého pohybová aktivita sa
má meraním sledovať,
b) výber trás nivelačných a, tiažových ťahov,
c) návrh optimálnej konfigurácie siete a výpočet opti
málneho plánu jej merania,
d) druh a spôsob st.abilizácie,
e) presná lokalizácia bodov v teréne.
Pri riešení týchto otázok sa nemožno zaobísť bez
úzkej spolupráce s geológom dohre oboznámeným
s lokalitou, príp. i so špecialistami z oblast.i ďalších
geovedných disciplín (geomorfológom, seizmológom,
inžinierskym geológom).

1986/95

Marčák, P. -

Geodetickf a kartografický obzor
ročník 32/74, číslo 4/1986

96

Podľa
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našich doteru,jších ::;kúsnnosH jo vhodné vy
projekt v dvoch stupJloch v mierke l : 50000,
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hna zemskej kôry. Situáeiu V tomto smere mož,no

vytvorením nivelačných profilov. Tektonické
línie totiž oddcľl1jú od seba bloky zemskej kôry, ktoré
sa navzájom líšia Chitrakterom tektonických pohyhoy
i hodnotami tiažo fólio J::r~("hlenin [29J.
Do úvahy trdla hr;J o{;dzávanú intenzitu pohybov
a vyhnúť "u miest ft".! • y ktor~vch možno predpokladať
pohyby netektonickóho charakteru ft pokiaľ možno aj
veľkým prev)~šeniam a komunikái:iám s cxtrómne
veľkým fI"Tli'nVl1§m ruchom.
Dodi:/;i",v"cl1il'
maximálnej hO:ipodál'llosti
,- mt.lvysse] možnej micrn využili
vyžad'cii'. aLy
existujúce ťnhy
iL aby sa nové ťahy Ha,YJ'hovali
v minim(1i;1(qn l'OZ,mhll. Xivelaôné ťahy mnj ú vyi voriť
primfTallÝ
lllvcbčnýeh poJygónov s ulryodmi
okolo 2D---aO km. 'ľii.,;';,O\"Ó fa,hy sa vedú po tých
istých trasáeh ako ni';f,]n.(·né. Pritom do lobí\llCj gra
vimetrickej side
v~11tky body ôeskoslo
venskej (čs.)
v priestoI'e lokality.
Ideálno hy bo:u trtl~l'
ktoré
zaručilo
optimálny tvar siete (pukiaľ liJ, pmvda. cu~tná sieť
dovolí) a optimálnu hustotu bodov, to ,,;namená r:eše
nie, ktnró
umo:>nito získať dostatočne
a po
drobn.,' obmz o pul~,díovej a,ktivite záujmm-{'hu {Momú1
pri minimálnej tHžke f'1hov a minimálLo!)l počte
bodov. 'J'áio otázlm nic je doteraz, pokiaľ .it, autorom
známe, v dostupnej literatúre rie8cllá.
Všeobecne sa pri rozvrhu nivelačn.ýeh a tiažov.ých
B.l.I Vypracúvanie projektov lokálnych nin'lačných
bodov pridržiavame zásady, že v min,tach, kde sa
a gravimetrických sietí
očakávajú zvýšené a najmä vysoké gradienty ročných
rýchlostí pohybov (napr.
vl > 15.10-8 . rok-l),
VÚGK v rámci riešenej výskumnej úlohy [25J vyp1'i,
navrhujú sa nivelačné body hustejšie. V doren1z vy
coval dotcraz 3 projekty lokálnych nivelačných a gnt
vimetrických sietí, ktoró sú už realizované. V r. 1981 bndova~lých nivelačnýeh sieťa.eh na lokalitách .JE
pre lokalitu JE Moehonu ITl, vr. 1982 pre Jaslovské Tla Nlovensku sa priemerná vzdialenosť, medzi zákb.<l.
(t. j. skalnými a híbkovými) stahilizáeiami po
Bohunice a v r. Hl8:3 pre .Kccerovce, Posledné dve
v kooperácii s GeOflb;iou, n. p., Prešov. V súčasnosti hylmje od 6 do 8 km. Priemerná vzdialenosť me,hi
susednými bodmi na štúdium recentných pohyhoy
pracuje na ďalších projektoch.
kolíše okolo 2 km 1 ). Podohne vzdialenosť medzj su
Vypraeovaniu projektu predchádza dôkhtdná prí
prava, ktorá spočíva v oboznámení sa s lokalitou, sednými tiažovými hodmi je najmPil:~ia, tam, kde sa
očakávajú najväčšie variácie tiaž,ového zrýchlenia.
menovite s geologickými, hydrogeologickými, tekto
V sieťach, ktoré sme dosiaľ pro.iektovali, sa počet
nickými a i. podmi8nkami na základe štúdia dostup
tiai\,)Vých bodov pohybuje od 25 do 8;5.
ných prameňov (topografickýeh, geologických, tekto
nických, neokktoniekých a i. máp) íl, štúdia v,:{csJedkov
rl'i rozvrhu nivelačnýeh bodov 8," prihliada aj n;, to,
seizmotcktoniekého hodnotenia lokality (pozri 2. ka
aby sa niektoré zdch neskôr cbli využiť l,iež pri vy
pitolu).
tyčovaní a meraní zvislých posunov Ntavebnýdl uh
Ďalším štádiom prípnn',\' jc oboznámenie sa s pod
jddov.JE.
mienkami lokality priamo v teróne. Pritom spracova
.. y(,ľlJOU vhodného druhu, kvalitnou stabilizáciou
teľ projektu ",istí stav existujúcich stabilizácií Česko
it .,tnrostlivým výberom miest pro nivelačné bbcl~- Nit
slov(lllskej jednotnej nivelačnej siete (ČS,INS),ktoré má zabezpečiť eliminácia alebo aspoň podstatn,\
môžu prichádzať do úvahy na výber trás nivelačcných zníženie možného vplyvu exogl'llnych a teelmogénnyeh
ťahov. Vyhľadá skalné masívy, príp. ich východy lH1
procesov Ui1 výškoyp zmeuy ich polohy. Tak by sa
vybudovanie nových stabilizácHa určí hranice záujmo
malo dosia.hnuť, že zisktl':' pohyby budú výsledkom
vého územia, ktorého pohybová aktiviti1 sa má mera
pôsobenia (predovšetkým)hlbinný('h (endogénnych)
ním sledovať. Potom pristúpi k v,vpraeovnniu pred
procesov.
bežného projt'ktu.
Za najvhodnejší druh stabilizáeií sn všeobeene po
Pri v}'bere trás nivelačnýeh a tiažových ťahov Ra važujú skdnó (S) stahilizá{éÍe založené v zdravých
vyehádza íl geologickej a tektoniokej'stavby územia, nezyetral'<-cll skalných masíybch. Ich prednosti sú
menovite z priebehu zlomovýeh porúeh.Dôležit,ým
faktorom jp e('stná tlieť, ktorá významnou ntierou
1)
slodo\'anio TO(l(.)nt.nýeh tektoniek;;'dl p\lhyboy
ovplyvííuje splnenie požiadavky, aby aspoň nibktol'é 81(17.1a aj vybrallb nástenné (N) a tyi\ové st<tuilizúcú-l
('1'8). Pomocné body (napr. nivelačné kamene, stctbili
nivt'lačné ťahy viedli koJmo na smer tektonických línií
v rôznych objeJ.;:toch, ako sú cestné priepuHt.y a i.),
a niektoré zasa pozdÍž nich. Splnenie tejto požiadavky zác,ie
ktoré slúžia len na zhustenie siete, aby vyhovovala
je dôležité z hľadiska vyšetrovania vzájomných sú
z hladiska mel'múa ZPN, nic sú obsáhom da.ného pro
vislostí medzi recentnými pohybmi a blokovou stav
jektu.

a to:
- predbežný projekt,
- definitívny projekt.
Predbežný projekt sa predloží spomenutým špcr'ia
listom a projektantovi diela na pripomienky. D"tini
tívny projekt sa vypracuje Úprayo'I prpolwžného
projektu podľa prípu,dných pripomicllok a ll', základe
presnej lokalizácie bodov v teréne. Odsúhl;l,sujc ho ge
nerálny projektant diela.
Pretože 'l súču,snosti určujeme zvislé a vodorovné
zložky posunov (pohybov) oddelene, vypracúvame na
sledovanie lokalít .1E dva samostatné projekty si8tí
[19J:
- projekt lokálnej nivelačnej a gravimetrickej siete a
- projekt lokálnej polohovej siete.
Ku každému projektu sa vypracuje kom(lJltúr,
ktorý obsahuje stručnú charakteristiku programu
sledovania príslušnej lokality JE, celkové zhodnotcllic
jej pokrytia bodmi navrhovaných sietí a prehľad
po6tu bodov so spôsobom ich stalJilizácie. V komentári
k nivelačnej a graYimetrickej sieti sa uvádza zoznam
nivelac'Il),ch ťahov. z ktorých sa skladá nivelačná
v koment,Í,ri k polohovej sieti zasa požiadavky na.
odstdnenie lesného porastu s uvedením dÍžok a sme
rov priesekov a podľa potreby aj iné údaje.

"'ft

1986/96

Marčák, P. -

Priam, Š. - Pecár,

2

111m ti

J.: Výskum

recentných •..

Geodeti.cký a kartografický obzor
ročntk 32/74, číslo 4/1986
97

3km

/

~L;;.--'-------f

I

I

./

//

4//
CHTELNICA

./
/

\')
\

\\\
\\

; ; STí N

~

,//

.
N A H Íl (

\\"

i(

"

9\\:f!\.0,.R,.•
\'

\

1\

K.....R
.~

yY-Á~~'

\~~

~

'~r\\~:~" '"'"."

~

''\\

\

1
//

\\

Ha \

..

/6

ŠUPICE

/"

/

./

'"

o

3

DUEíOVAN
.........

.

\.)IADEROYCE

4,\

. JA.
sl O V S K É
BOHUNICE

Č EŇADY

JY/fPE
. '( ~~/
'7I,j
MAD ~. ' NI J<//
6rei
;
i//,

Sohunici!

6

\
\~ROV~

B RES.

!?J II

fi

.,

I

/ /)

RI C Er.,j'

5

,_

\~,

., 1

:2

//\

\ ..."

\

!.

\~

3

\ / v<r.',STHANL

.
L.I<RUP;l

19 v.

J""RÁ,i .
/ K é (} VA"<eY'

~

2

c .

.

é

,á, T L O

.. '

D

'~'
2:ťi \

t AP K O~ É

'.'

~'.

~

RAKOVICEf1,

!~

""'~~-

,---j.'?"

BOR-OHE

/

(~~

DHH T I

6,

'\A~,."&/: },.')1

/.,

j

~ //<'

HIR. l OV Č. I CE*
. 'X,!

HOR.
91/'. ZEl E NI

;~

ct

zlUNICE,

./ .

. D\Ó'\LOVCICE
. I

,

\ i

Z A. VAlt\

,

' ....

~". ~ tJ
ŠÚROVCE

Obr. 1 Nivelačná a gravimetrická sieť na sledovanie lokality JE Jaslovské Bohunice
Legenda: 1· N na budove kos/ola, 2 - HS, 3 - TS, 4 - tiažový bod, 5 . nivelačnfJprofil, 6 . 8cónoaktívny
zlom, 7 - hlbinný zlom
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známe. Nevýhodou však jo, že skalné masívy nachá
dzame pri nivelačných trasách len zriedka. K základ
ným stabilizáciám zaraďujeme aj hlbkové stabilizá
cie (HS). Spôsob ich stabilizácie je opísaný v [l, ll].
HÍbku založenia stanoví geológ s geomorfológom.
Pokiaľ je skalná hornina vo väf:šej hÍbke, zakladajú sa
do hÍhky 12 m. Vhodným druhom na sledovanie re
eentných pohybov mMu byť nástenné stabilizácie
na budovách kostolov, príp. iných veľkých verejných
st,aršíeh hudO\-áeh s dobre konsolidovanými pomermi
v podloží, pokiaľ na nich niet stôp (trhlín) po nerovno
mernom sadaní. Na základe priaznivS'eh výsledkov
overovania TS [17, 26, 32J navrhli sme používať ich
aj v danej oblasti. Pokiaľ sa,podarí založiť ich do pev
ného podložia (minimálna hlbka založcnia 5 ml. môžu
sa vyrovnať stálosťou polohy HS, prípadne i S stabi
lizáciám. Popri :wojieh prednostiach majú však tú
slabú stránku, že sa, nemusi podariť založiť ich do vy
žadovanej hÍbky. Napr. z 31 TS na lokalite Kecerovce
sa do hÍbky ~ 5 m podarilo založiť len 4. Podobne
zo 4 lokalít, ktoré VÚGK vyhral na experimentálne
sledovanie exogénnych pohybov, :-la na troch nepoda
rilo prekročiť hlbku 4,5 m.
Tiažové bodv sa v súčasnosti stabilizujú betóno
vými kvádra~i do hÍbky 0,5 m a umiestňujú sa naj
častejšie v bezprostrednej blízkosti S a RS (2-3 ml.
Tento spôsob nepovažujeme za najyhodnejší. Bude
preto potrebné hľadať riešenie, pri ktorom by pre
niyelačný aj tiažový bod slúžila jedna (tá istá) stabili
zácia.
3.1.2 Presná lokalizácia projektoyaných bodoy
y teréne
Clohou presnej lokalizácie projektoyaných nodov 'v te
réne je určiť definitíYllu (presnú) polohu nivelačných
a tiažoyých bodov priamo y teréne. Spolu so spraco
yateľom projektu sa jej zúčastní geológ s geomorfo
lógom a inžinierskym geológom (v zastúpeni organi
zácie, ktorá bude poverená Yybudoyaním hlbkových
stabilizácií), ako aj zástupca organizáciE', ktorej úlohou
bude yybudovať S,K a TS a pomocné niyelačné body2).
Podľa výsledkoy presnej lokalizácie sa upresní pred
bežný projekt, ktorý po Yynesení presných polôh ni
yelačných a tiažových bodoy a po odsúhlasení pro
jektantom sa stáva definitíynym projektom.
Miesta, projektovaných bodoy sa yyberajú tak, aby
bolo možné očakávať, že zriadené body nebudú meniť
Syoju polohu. Nejde pri tom, pochopiteľne, o nejakú
absolútnu stálosť polohy, ale len o to, aby deformácie
zemského povrchu odhadnuté z yýsledkoy opakova
ných nivelácií boli minimálne skreslené pohyhmi ne
tektonického pôvodu.
V záujme úspešného zvládnukt tejto yeľmi obťažnej
úlohy je potrebné, aby spracovateľ projektu poznal
faktory, ktoré môžu oYplyYlliť stá.losť polohy niye
lačných (aj tiažových) bodoy. pri neskalných zeminách
sú to deformácie (sadanie) základoyej pôdy, yariácie
vodnotepelného režimu, kolísanie ylhkosti pôdy a hla
diny podzemnej yody a i. ZamÍ"Zanic arozmŕzanie
základovej zeminy nie je pre naše nivelačné body
nebczpečné, lebo sú založené hlboko pod hranicou
zamŕzania pôdy na našom území. Stálosť polohy niye
2) Pomocné nivelačné body sa zriaďujú podľa projektu
vypracovaného v súlade fl bodom 2.2.1 Metodického
núvodu na budovani", obnoyu a, údržbn v)'škových
ho<lových polí (984130 l\lN-l/83).

lačných hodoy teda najyiac ohrozujú hydrogeologické
Yplyvy.
Z poznatkoy našich i zahra,ničných výskumov [26,
30, 32J vyplýva, že pri presnej lokalizácii projektoya
ných bodoy sa treba zamerať na:
- skalné masíyY, horniny a nesúdržné zeminy (štrky
ra štrkopiesky), yyhýbať sa stlačiteľným pôdam,
-'miesta, v ktorých hladina podzemnej vody je trva,le
'y dostatočnej hÍbke (min. 1,5 m pod základom
stabilizácie ),
- zeminy s nízkym percentom vlhkosti,
-- vyyýšené miesta v rámci mikroreliéfu (yyhýbať sa
kotlinám a miestam s bohatou povrehovou yodou).
.Je samozrejmé, že sa treba yyhýbať zvážiivým a pod
kopaným územiam, ďalej miestam ohrozeným techno
génnymi pohybmi (napr. čerpa,nim vody, ropy, plynu)
a miestam y blízkosti vodných tokov a yodných nádrží.

3.l.:i Projekt nivelačnej a gravimetrickej siete
na sledoyanie lokality Jasloyské Bohunice
Projektovaná a y súčasnosti už realizovaná niyehčná
sieť na sledovanie súčasnej dynamiky lokality Jasloy
ské Bohunice (obr. l) sa skladá zo 7 niyelačných poly
gónoy a niekoľkých krátkych odbočných ťahov
(Trnava, Klčoyany, Siladice a i.). Celková dlžka nive
lačných ťahoy je asi 180 km. Pri yoibe trás niyelačných
ťa,hov sme v maximálnej miere využili existujúce
ťahy čs.ms, takže noyé nivelačné ťahy bolo nutné
zriadiť v minimálnom rozsahu (Trakovice-Malženice,
Madunice-Dubovany, Trnava-Dolná Krupá a Dech
tice-Kátlovee). Na rozlíšenie prevzatých a nových
stabilizácií sú na obr. l pri preyzatých bodoch uvedené
ich čísla.
Pretože križovanie cestnej siete, po ktorej vedú
nivelačné ťahy, s tektoniekými líniami nie je v danom
prípade priaznivé z aspektu Spoľahlivého zistenia
pohybov na zlomoch (priaznivejšie je y smere roYllO
bežnom so zlomovými líniami) a záujmové územie sa
vyznačuje značnou diferencovanosťou pohybova zvý
šenými, miestami aj vysokými gradientmi ročných
rýchlostí recentných tcktonických pohybov, lokalizo
vali sme miesta pre špeciálne (hÍbkoyé ,a tyčové)
stabilizácie tak, aby okrem profiloy pozdlž nivelač
ných ťahov bolo možné pri vyhodnocoyaní opakova
ných niyelácií konštruoyať aj ďalšic nivelačné profily.
Niektoré z nich sú y projekte (obr. l) vyznačené čiar
koyanou čiarou. Ako ukazuje obr. l, tieto profily pretí
najú zlomové línie (menovite seizmoaktívne zlomoyé
pásmo SZ-JV smeru, prebiehajúce medzi ,Jablonic
kým priesmykom a Dobrovodskou kotlinou až do
priestoru Nových Zámkoy, ďalej zlomovú líniu S-J
smeru a i.) y približne kolmom smerc.
Kostra na sledoyanie recentných zvislých pohybov,
ktorú tvoria HS a N stabilizácie na budoyách kostoloy
je doplnená TS. Prehľad o ich celkovom počte je
y tab. 1.
Lokalita sa nachádza v strednej časti Trnavskej
pahorkatiny, budovanej neogélUl,Vmi sedimentmi,
ktoré sú pokryté sprašami a sprašovými hlinami
a sčasti zasahuje aj do oblasti Dolnovážskej nivy.
Podľa yýsledkoy inžinierskogeologického prieskumu
na stavenisku [23] sa v hibke 2,4-10 m pod pOYľchom
nachádzajú vrstyy sprašoyých sedimentoy, prevažne
hlín a ílovitých hlín (Yľstyy zakladania TS). Od híbky
10-15 ro začína Yľstya, nesúdržných zemín preyažne
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Tab. 1
Nivelačné

body

l

liS

2
--~

Celkový

---_.

Počet

poč0t

prevza,tých bodov

25

-4
~--

Počet

nových bodov

N

21

1'S

3
----

-~

4
--~

;~O

38

--------

---

Spolu

!

5
---i

!13

-----

34
3
-_.- .. _---- - - 
27

3

35

59

piesčitých štrkov (vrstva zakladania HS). Preto sme
na tejto lokalite nemohli nájsť žiaden skalný masív
ani východ na zriadeni.e skalných stabilizácií. Napriek
tomu možno očakávať, že HS zalor,ené do štrkov budú
dobrým základom na sledovanie recentných zvislých
pohybov na tejto lokalite. Toto konštatovani.e nie je
v rozpore s výsledkami vyhodnotenia bodov lokálnej
nivelačnej siete Jaslovské Bohunice z hľadiska vplyvu
exogénnych procesov (pozri [25], prílohu II závereč
nej správy č. 130).
Lokálnu gravimetrickú sieť (taktiež už realizovanú)
tvorí 30 tiažových bodov. Z nich 3 sme prevzali z čs.
gravimetrickej siete (Trnava, Leopoldov, Boleráz).
Všetky tiažové body sú v bezprostrednej blízkosti
nivelačných bodov. Prevažnú väčšinu z nich (22) sme
lokalizovali vedľa HS.

3.1.4 Vypracúvanie projektov lokálnych polohových
sietí
Na sledovanie vodorovných pohybov zemského po
vrchu lokalít vybraných na výstavbu JE na Slovensku
boli na VÚGK doteraí\ vypracované 3 projekty polo
hových sieti (Mochovee 1981-82, Jaslovské Bohuni
ce 1982, západné Slovensko 1983). Projekty poloho
vých sietí Kecerovce a stredné Slovensko vypracovali
v kooperácii a pod metodickým vedením VUGK n. p.
Geodézia Prešova Žilina vr. 1984.
Vychádzajúc zo skutočnosti, že yýstavba ďalšíeh
JE bude v ČSSR pokračovať a s prihliadnutím na urči
té odlišnosti, ktoré sa vyskytujú pri projektovaní sietí
rovnakého účelu v ČSR, ukázalo Ra užitočným vy
pracovanie zásad, ktoré do značnej miery zjednocujú
postup prác vykonávaných pri vypracúvaní projektov
lokálnych polohových sietí na sledovanie recentných
horizontálnych pohybov. Zásady vychádzajú z vý
sledkov riešenia výskumných úloh zhrnutých vo vý
skunmých správach [251 (včítane správ čiastkových
úloh riešených na Fakulte stavebnej ČVUT), ďalej
z [35] a z vlastných skúseností. Ich konečné znenie
je prílohou Č. 6 v [38l
Projekt polohovej siete sa rovnako ako projekt
nivelačnej a gravimetrickej siete tvorí v dvoch stup
ňoch a v niekoľkých etapách. Prvým stupňom je pred
bežný návrh siete, ktorému predchádzajú prípravné
práce. V etape prípravných prác sa zakreslia do mapy
mierky l : 50000, resp. 1 : 25000 zlomové línie a roz
hrania rôznych geologických štruktúr a polohy prí
padných epicentier zemetrasení s vyznačením celko
vého stupňa seizmicity.
Je výhodné, ak je možné využiť už v etape príprav
ných prác mapové podklady projektanta, ktoré obsa
hujú okrem zákresu polohy vlastnej stavby elektrárne
aj projektované komunikácie a inžinierske siete.
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Do takto pripraveného podkladu sa zakreslí sieť
existujúcich trigonometrických bodov (TB), nachádza
júcich sa v záujmovom území a na vybraných mies
tach - podľa možnosti v bezprostrednej blízkosti TB
- Ra potom navrhnú hody lokálnej polohovej siete
t.ak, aby navrhovaná sieť pokryla záujmové územie
s dostatočnou hustotou a pritom umožňovala rýchle
a ekonomické premeranie všetkých prvkov podľa
optimálneho plánu.
Predbežný návrh siete je nutné konzultovať s geo
lógom, príp. geomorfológom, ktorý sa podľa potreby
zúčastní aj rekognoskácie terénu.
Druhým stupňom projektu polohovej siete je de
finitívny návrh siete na základe výsledkov rekognoská
cie ,l konzultácie s geológom, seizmológom a projek
tantom diela. Spresnené polohy bodov sa zakreslia
do mapy a vyznačia sa spojnice tých bodov, medzi
ktorými sa predpokladá vzájomná viditeľnosť.
V záujme vylúčenia vplyvu exogénnych pohybov
a chýb z centrácie sa body polohovej siete stahilizujú
oceľovými pažnieami priemeru asi 250 mm, zapuste
nými do vrtu o priemere asi 350 mm do hÍbky 10 až
12 m, príp. na pevné podložie, vyplnenými a zaliatymi
hetónom. Do hlavy p,1)\llice sa zahuduje centmčná
podložka s otvorom nn samočinné eel'.trovanie pomo
cou centračnej guľky zaskutkovanej do podložky
prístroja, terča alebo odrazného systému. Výška pi
liera nad terénom nemá presahovať 3-4 m, t. j.
1/4-1/3 celkovej di~ky pažnice. ::'\a miestach, kde je
sk,Llné podl()žie v hlbkp 3-4 m, nemá výška piliera
nad terénom presiahnuť 2 m. Na miestach, kde skalná
hornina je v menšej hÍbke, alebo vystupuje na povrch,
vybudujú sa na odkrytcj 110zvetra.uej skale piliere
1,3-1,4 m, zapustené do betónového základu prieme
ru asi l m. Okolo pilierov sa zriadi ochranné zábradlie

•

~t

Obr. 2 Návrh polohovej siete na sledovan/:e lokality.JE
Jaslovské Bokunice
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nezávislej konštmkcie, v prípade potreby RO zvýšenou
podlahou. Piliere ~a nntrú bielym ochranným náte
rom a osadí sa do nich čapová nivelačná značka. Tým
to spôsobom sú stabilizované body polohových sietf
lokalít Mochovce a Jasloyské Bohunice.

3.2 Budovanie lokálnyeh sietí

100

3.1.5 Projekt polohovej siete na sledovanie lokality
Jaslovské Bohunice
Lokálna polohová sieť na sledovanie loka,lity Jaslov
ské Bohuniee (obr. 2) pozostáva z 24 bodov (z konfigu
rácie boli vypustenó hody Č. 18 a 2G), ktoré sú roz
miestnené tak, aby holo možné sledovať vodorovné
pohyby so vzdialenosťami ]0-12 km od JE. Sid zo
hľadňuje priebeh tektonických zlomových lín.ií a okrem
obrazeov s dÍžkmni ~trán okolo 10 km obsahuje aj
kratšie dÍžky, spája,júce hody na protiľahlých stranách
zlomov.
Kostru siete tvorí nepravidelný šesťuholník s ccn
trálnym bodom. í:ltrany v tomto obrazci dosahujú
dižku 7,5-14,5 km. Temer celý šesťuholník je vypl
nený viae-menej sú\-is1e sidou hodov, ktoró sú na
vrhnuté tak, aby ich spojnice pretínali jednotliv{' zlo
mové línie. Na presnejšiu lokalizáeiu prípadných po
hybov a identifikáciu aktívnych zlomov boli na mies
taeh očakávanej zvýšenej pohybovej aktivity navrhnu
té krátke polygónovó ťahy. Body sú sta,bilizované
spôsobom opísaným v časti 3.].4 (ohr. 3).
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Podľa projektov, sietí na sledovanie lokalít JE, vypra
eova,ných na VUGK, sa na základe objednávky Ener
goprojektu Praha, vybudujú všetky projektované bo
dy. Hotové stahilizácie (hody) preberá VÚGK. Závady
zistené pri preberaní odstráni príslušná dodä,vateľRká
organizáeia.
Na Slovensku sa na týehto prácach zúča,stlmjú
viaeeré organizácie. HS a hody polohovej siek buduje
] GHP, n. p .. Žilina, závody v Bratislave a v Košiciach.
Ostatné stabilizácie nivelačnýeh bodov (vrátane po
mocných bodov) rcalizu.iú organizácie rezortu SÚGK,
a to Geodetický úRtav, n. p., Bratislava (GÚ) a Geo
dézia, n. p., Prešov. Tiažové body buduje GÚ.

4. Záver
Rea1izácia výsledkov výskumu reeentnýeh tektonic
kýeh pohybov zemskej kôry v oblas bi jadrovej ener
getiky začala koncom 70-tych rokov v rámei spolu
práce VÚGK s Terplanom Praha, Energoprojektom
Praha a GÚDŠ.
Na 7. päťročnicu hola do pliÍnu výskumu na VÚGK
zaradená úloha [25J zamera,ná úplne na potreby roz
voja jadrovej energetiky u nás, menovite na potreby
prieskumu a výberu lokalít. a vhodnýeh stavenísk JE.
V rámci jej riešenia - ako, sme v tomto príspevku
ukázali - koneentroval VUGK svoje úsilie dvoma
smermi: na vypracúvanie štúdií o súčasnej dynamike
zemského povrehu vytipovaných lokalít a na prípra
vu a realizáeiu komplexného programu geodetického
sledova,nia recentnýeh kktonických pohybov lokalít
.JE. Tieto veľmi náročnó úlohy ústav doteraz úspešne
zvládoL o čom svedčí vysoké ocenenie dosiahnutýeh
výsledkov výskumu zo strany realizátora, Energo
pro.il~ktu Pmha, ktorý konštatoval "ich značný podiel
na úspešnom plnení úloh výberu lokalít JE v tejto
päťročniei" [25].
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Technická normalizace v oblasti
geometrické přesnosti staveb a její
význam v inženýrské geodézii
52i\.48 :624.07(083.7 ~)

1. Úvod
Technický rozvoj stavebnictví je směrován jednak
k rozšiřování prefabrikace a jednak k automatizaci
stavebních procesů. Předpokladem úspěchu v obou
těchto případech je odpovídající geometrická přesnost.
U prefabrikace a montáže to vyžaduje princip zamě
nitelnosti stavebních dílců, při nedostatečné přesnosti
vzrůstá pracnost montáže a konstrukce a objekty mají
funkční závady. Podobně v automatizaci, jako je tomu
např'. u silničních komunikací, kde se úspěšně uplatňu
je, je činnost stavebních automatizovaných strojů
a dosažení funkčrúch tolerancí závislé na přesnosti do
držení projektova,né trasy a geometrických parame
trech pojížděných ploch.
Výchozím prostředkem, kterým se zajišťuje odpo
vídající geometrická přesnost staveb, je technická
normalizace jako činnost, kterou se stanoví pro opa
kující se úkoly nevhodnější řešení (§ 1 zákona č. 96/
/1964 Sb. o technické normalizaci). Je proto třeba
velmi kladně hodnotit vydání řady norem na meziná
rodní úrovni i ČSN v oblasti geometrické přesnosti
i program pro 8. pětiletku a to jak obecně z hlediska
celé výstavby tak z hlediska úkolů inženýrské geodé
zie. Zajištění geometrické přesnosti staveb je přede
vším úkolem geodetů, pracujících ve výstavbě a je
zř'C'jmé, že s norma,lizací a regulací geometrické kvali
ty rostou nároky na jejich práci i jejich odpovědnost
a dúležitost. Naproti tomu se jednoznačně vymezují
požadavky na přesnost jejich práce a odpadá nejisto
ta i spory v tomto směru. Geodetické výkony je pak
možné oceňovat podle měrných jeanotek a omezova.t
neúnosné hodinové sazby.

V období 1979-1985 byly vydány čtyři základní
normy RVHP pro geometrickou přesnost ve staveb~
nictví, platné v ČSSR a to: ČSN 73 0202 - ST SEV
2045-79 Přesnost geometrických parametrů ve sta
vebnictví - Základní ustanovení (účinnost 01/1983).
V této normě se stanoví zejména kritérium pro přesnost
jedné realizace Xi geometrického parametru skutečnou
odchylkou <5Xi,
<5Xi = XI -

kde X nOJll je základní (dřiveprojektovaná či nominální)
hodnota geometrického parametru. V projektech
a normativní technické dokumentaci se jako charak
teristiky přesnosti geometrického parametru stanoví
nejmenší a největší mezní hodnoty Xmin a Xrn•u , dolní
a horní mezní odchylky eSxinf a eSxBUP od základní hod
noty X nom ' tolerance Llx a odchylka eSxc středu tole
rančního intervalu Xc od základní hodnoty Xnom.
Polovina tolerance eSx = Llx/2 je mezní odchylkou
parametru x od středu tolerančního intervalu xc'
Jako statistické charakteristiky přesnosti geometric
kého parametru x při kontrolách a analýzách se po
užívají střední hodnota mx a směrodatná odchylka I:Jx,
V nutných případech je možné používat i jiné charak
teristiky podle typu rozdělení parametru x. Za před
pokladu normálního rozdělení se za hodnoty charak
teristik mx a I:Jx považují
výbčrový průměr

1
1:m =

a

výběrová směrodatná

Sx

=

2. Normy RVHP platné v CSSR
Normy R,VHP, přijaté ~a! platné v ČSSR, se označují
číslem a názvem jako CSN a dále zkratkou ST SEV
(Standart Soveta Ekonomičeskoj Vzaimopomošči)
a pořadovým číslem (neoznačuje obor jako u ČSN)
s rokem schválení Institutem standardizace RVHP.
Soubor norem RVHP i dalších ČSN, zpracovaných
jen pro ČSSR s cílem dále rozvíjet normy RVHP
a prohlubovat jejich obsah z hlediska potřeb ČSSR,
definuje geometrickou přesnost ve stavebnictví, sta
noví kritéria pro její hodnocení, stanoví zásady pro
určování funkčních a technologických tolerancí, pro
kontrolu pi'csnosti, postupy při výstupní, operační
a přejímací kontrole z hlediska geometrické přesnosti
a pro analýzu výsledků kontrolních měření. Zásadní
význam pro inženýrskou geodézii mají ustanovení,
které zařazují vytyčené geometrické prvky mezi
geometrické parametry, vytyčování mezi technologic
ké operace ve stavebnictví, a které pro kontrolu vyty
čených značek stanovi stejný postup jako pro stavební
dílce, konstrukce a objekty.

Xnom ,

n

n

L: Xi
;=1

odchylka

n
1
[ - - 1 I: (Xi -

n-

Xm)2

]1/2,

1=1

kde n je rozsah výběru. Systematická odchýlka eSmx
geometrického parametru se určuje vzorcem
eSmx = mx -

X nOlll

a odhadem odchylky <5mx za předpokladu normálního
je výběrová střední odchylka <5xm tj. střední
hodnota odchylek <5x; ve výběru, která se určuje vzor
cem

rozdělení

<5xm =

xm -

Xnom'

Mezní hodnoty Xnůn a X rnax se stanoví jako hodnoty
odpovídající určitým pravděpodobnostem hodnot
paramet.ru x, při čemž vztah mezi mezními hodnotami
a statistickými charakteristikami přesnosti je dán
vzorci
Xmin =
X max

kde tmin a

tniax

= mx -j--

t m lnl1 x,

tmu"I:J",

jsou hodnoty normované náhodné pro
interval konfidence. V normě jsou

měllllé, určující
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dále stanoveny číselné řady tolerancí a obecné zásady
pro technologické zajišťování přesnosti a její kontrolu.
ČSN 720203 - ST SEV 4416-83 Přesnost geome
trických parametrů ve výstavbě - Funkční tolerance
(účinnost

01/1986).

Tato norma je velmi stručná a vlastně stanoví jen
povinnost určovat v projcktech funkční tolerance jako
základní požadavek na jakost z hlediska geometrické
přesnosti.

ČSN 730210 - ST SEV 2681-80 Přesnost geometric
kých parametrů ve výstavbě - Technologické tole
rance (účinnost 01/1984)
V této normě je zejména uvcdeno, že i. l}ro vytyčování
se stanoví charakteristiky přesnosti podle této normy,
dále že systematické odchylky geometrických para
metrů se stanoví pouze v nezbytných případech da
ných zvláštnostmi technologického procesu a že se mu
sí přihlížet k inherentním odchylkám (odchylkám
způsobeným vnějšími vlivy, zejména teplotou - vrat
né odchylky a procesy probíhajícími ve stavebních
hmotách např'. dotvarování, stárnutí, vysychání 
nevratné odchylky). Dále se stanoví povinnost, že při
použití technologických tolerancí nebo odchylek se
musí uvést i postupy a podmínky jejich měření. Nor
ma obsahuje v části 3 ustanovení pro přesnost vytyče
ní, zejména definuje odchylky vytyčení bodů a os
ve vodorovné rovině, přenosu bodů a os ve svislém
směru a vytyčení výšek a v tab. 2 informační hodnoty
technologických tolerancí pro vytyčení.
ČSN 73 0212 - ST SEV 4234-83 Přesnost geome
trických parametrů ve výstavbě - Kontrola přes
nosti (účinnost 10/1985)
Tuto normu zpracoval Výzkumný úst,;w pro projek
tování bytové výstavby SSSR a za spolupráce autora
tohoto článku byla do normy zařazena tabulka rizik
nesprávného hodnocení výsledků kontroly způsobe
ných chybami měření, použitá již v ČSN 73 2150 (viz
Herda, M.: Plánování přesnosti kontrolních měření
ve stavebnictví. Sborník referátů (komise 6) kongre
su FIG, Washington 1971) a rozšíř'ená o hodnoty rizik
pro případy, že není pI'edem možno odhadnout přes
nost kontrolovaného parametru a odhaduje se až z vý
sledků kontrolního mčř'ení (Studentovo symetrické
rozdělení). Tato norma platí i pro kontrolu vytyčo
vacích prací, stanoví obecně pI'edmět kontroly, kon
trolní postupy tj. použití stoprocentní výběrové
kontroly, kontroly měřením nebo srovnáváním a ze
jména přesnost kontrolních měření vzorcem
ÓXmet ~

07/1985).

dokončení

01/1987.

Pi'esnost geometrických parametrů ve výstavbě 
výpočct přesností konstrukcí jednorozmčrných, dvou
rozměrných a z prostorových dílců (ČSN 730206),
zpracovává SSSR, za ČSSR Stavební ústav ČVUT
(Ing. Holický, CSc.), dokončení 1990.
Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě 
Přesnost vytyčení (ČSN 730410), zpracovává ČSSR,
VÚGTK Zdiby (Ing. Herda, CSc.), dokončení 1987.
Přesnost geometrických parametrů vc výstavbě 
Přesnost železobetonových a betonových dílců (ČSN
73 0213), zpracovává NDR, za ČSSR Stavební závody
Praha (Ing. Matějka, CSc.), dokončení 1988.
Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě 
Přesnost osazení železobetonových dílců při montáži
(ČSN 730211), zpnwovává NDR, za ČSSR Stavební
závody Praha (Ing. -:\Iatějka, CSc.), dokončení 1990.
Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě Statistická analýza přesnosti (ČSN 730209), zpraco
vává SSSR, za ČSSR Stavební ústav ČVUT (Ing. Ho
lický, CSc.), dokončení 1986.
Značení charakteristik přesnosti ve výkresové do
kumentaci (zpracovává sc mimo program geometrické
př'csnosti).

3. Normy ŮSN
V oblasti geometrické přesnosti byly vydány nebo se
zpracovávají či plánují tyto ČSN:
ČSN 73 0220 Přesnost geometrických parametrů
ve výstavbě - Navrhování přesnosti stavebních ob
jektů (účinnost

01/1986).

Tato norma nahrazuje ČSN 730010 Úchylky a tole
rance ve výstavbě, která platí již od r. 1961. Nová
norma stanoví zásadně postupy ph výpočtu přesnosti
a obsahuje i kapitoly o vytyčování a kontrolním mě
ření.

ČSN 73 0225 Pi'esnost geometrických parametrů
výstavbě - Funkční
(účinnost 01/1987).

ve

0,2L1x,

kde ÓXmet je mezní hodnota chyby měření, L1x je tole
rance kontrolovaného parametru. Při měření je třeba
uvažovat náhodné i systematické chyby měření a mě
řicí přístroje a pomůcky musí byt přezkoušeny jejich
uživatelem, délková měřidla ověřena nebo metrolo
gicky přezkoušena pověř'eným metrologickým pra
coviŠtěm. Při měření je tř'eba přihlédnout i k riziku,
způsobenému chybami měření podle tabulky v normě.
V normě jsou uvedeny i výpočty zvýšených rizik při
výběrové kontrole v důsledku chyb měření.
V rámci RVHP byla vydána ještě norma pro výpo
čet a to ČSN 73 0204 - ST SEV 3740-82 Přesnost geo
metrických parametrů ve výstavbě - Zásady výpočtu
(účinnost

V této normě se stanoví pro výpočet tolerance použití
tzv. statistického nebo pravděpodobnostního vzorce,
podle něhož se náhodné odchylky sčítají kvadraticky,
systematické odchylky lineárně. Výpočet s lineáruím
součtem dílčích odchylkek je dovolen jen pro sestavy
o maximálně třech dílcích.
Zpracovávají se nebo jsou zařazeny do plánu tyto
normy RVHP:
Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě Názvosloví (ČSN 730201), zpracovává MLR, za
ČSSR Studijní a typizační ústav Praha (Ing. Chlouba),

odchylky pozemních staveb

ČSN 73 0221 Přesnost geometrických parametrů
výstavbě - Výpočet přesnosti (účinnost 01/1986).
ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních ob
jeHll (účinnost 1987) (revize ČSN 730420).
ČSN 730421 Přesnost, vytyčování stavebních ob

ve

jektů

s prostorovou skladbou

(účinnost.

1987) (revize

ČSN 73 0421).
ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování stavebních ob
jektů

liniových a plošných

ČSN 73 0422).

V současné

době

probíhá

(účinnost

1987) (revize

připomínkové řízení

ke ko

nečnému návrhu těchto tří ČSN 7:3 0420 až 0422.

Z hlavních změn je třeba uvést zejména podrobnější
vymezení podrobného vytyčení, což je vytyčení roz
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. měru a tvaru ohjektů a polohy hlavních částí uvnitř'
objPktů, li budov nosné konstrukce (stěn a sloupú),
u liniových objekti'l příěných ř'!,zú, dále zmčnu inter
valů a m(ó)zních odchylpk II budov podlo tabulky 2
ČSN 73021.0 - ST S.f<~V 2681-80, úpravu přesnosti
II mostů, zaí'~1zení lanov.ých drah a vynětí želpzničnÍch
t.unelů a tunf'lů metra tll' "l<'cměrem zpra('()va.t pro tyto
objpkty oborovou normu s vyóprpávajícím obsahem.
ČSN 73 0250 Př'esnost geometrických parametrů
vc výstavbě -:- Odchylky rozměření a osazení (účin
nost 01/1986).
Tato norma stanoví přesnost montáže a rozměření,
což je oblaHt měření pro určení polohy jpdnotlivých
"tavebních dílců v kOHRtrukci, pokud nejde o. po
drobné vy"tyčení, kdy zejména pro určení polohy RPar
a nenosné konstrukee (sehodišť, pří6ek apod.).
ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických
parametrů pozemníeh stavebních obj8kMi, změna a)
(účinnost 01/1986).
Změnou a) RC v této normě z r. 1981 upravují ustano
vení, odlišná od ČSN 7:3 0212 - ST SEV 4234-83,
zejména přesnost kontroly.
ČSN 730275 Přesnost geomctriekýeh parametrů
ve výstavbě - Kontrolní měření liniových stavebníeh
objektú (účinnost 01/1987).
Touto normou se kompletují kontrolní měření ve sta
vebnictví o liniové shvby. Vzhledem ]( pozdějšímu
zpracováni má již název v souladu s programem
pro geometriekou pi·esnost.
ČSN pro kontrolní měření pozemních staveb bude
i s ěíslem upravena až při revizi, ph vydání dodatku to
není možné.
ČSN 73 0208 PřeRnost geometrickýeh lmrametrů
ve výstavbč - Kontrola přesnosti geomet.rických
parametrů stavebních díleů (účinnost Hl86).
Touto normou se reviduje ČSN 73 2575 a rozděluje se
na dvě normy, pro rozměr a tvar a pro hmotnost
dílcÚ.
ČSN 73 0290 Přesnost geometriekých parametrů
ve výstavhr':l St.n,ti"t.il,ká přejímka (dokončení
1987).

hové hody (podrobné vytyčení). Přesnost vytyčení je
pojata velmi jednoduše, jak koneč:ně v mezinárodní
normě není jinak možné. V primárním systému jsou
mezní odchylky vzdáleností stanoveny hodnotou
75
v mm, kde L je délka v
v sekun
([;í,rnú" systému ltodl'olclU ±2 L ,1, pro polohové
body
vodorovné l'Ovině) ±R"yL, kde K je koefi
cient podlo druhu vyt.yč(w"ného objektu, např. pro
hmbé zemní práce K = 10, pro zemní těles,l silnic
K = 5, pro mOllolitieké betonové konstrukce K = 2,
pro montOVané betonm-é a oeelové konc;trukce K = 1
(vždy fl omezením pro minimální L). }IezrLÍ hodnota
odchylky pro vytyi':od,,[ "visli.e je =l:::?V L, kde Lv me
tl'eeh je převýšení Illezi vytyčovanými body. Pro vy
tyčení vý~ek j"ou mezní odehylky stnnoveny hodnota
mi ±1O mm pro připojení prim1irního syc;tému na
státní nivelační síť, ±5 mm mezi body primárního
Rpt6mu a pro púpojení "ekundárního systému, mezi
hody Rekundárního "yst6mu ±3 mm při převýšení
II < ;j a ±1 H pi'i II
3 m, pro polohové body ve
svislé rovině napÍ'. ±30 ním pro hrubé zemní práce,
±12 mm pro zemní tělesa např'. silnic, ±5 mm pro
betonové monolitieké konc;trukce a ±2 mm pro mon
t.ované betonové a ocelové konstrukce. Tato norma
nehyla v ČSSR pl"ijata, neboť zde již platily ČSN
73 0420 až 422, ale bude Yyužita při zpra,eování normy
HVHP pro přesnost vyt~Tčování (v Souč;l,c;né době je
v revizi).

Cílem této normy j(' vymezit. zejména pm;tupy výběro
vé kontroly, vhodné pro použití ve stavebnictví, nehoť
jen nékteré uz vedených postupů v obecnýeh normách
pro stat.ist.ickou přejímku jsou vhodné pro staveb
nictví.

l)al~ím významným momentem je povinnost přihlí
žet, při vytyčování k inher@t,nírn odchylkám shweb
ních konstrukcí, pokud nej80u opravy vytyčovacích
prvků tohoto púvodu zanedbatelné, např. při vytyčo
vání ša,chty reaktoru jaderných elektráren 1000 MW se
doporučuje měřit. dihtaee desky pod l'pnJ-dorem pomoeí
systému napjatýeh im-a'Covýeh drát,{!, uložených v kaT
náleíeh v této desce [t hudou se o tento yliv opravovat
vytyčovací prvky (mezní stavební odchylky jsou zde
stanoveny hodnotou ±2 až 3 mm) .

ct Normy ISO
Normy ISO (Mezinárodní organizaee pro normalizaei)
.~e ve smyslu členství ČSSR v této organizaei doporu
čují k využívání, nejsou tedy závazné a mají být
~ohledněny při zpl'neoyání ČSN, samozl'ejrnč pokud
CSSR pro jednotlivp normy hlasuje. Pro vyt.yčování
st.aveb byla vydána v r. 1979 norma
ISO 4463 Metody měření ve stavebnictví - Vy"tyčo
vání a měření - Mezní odchylky.
Stmktura této normy je stejná jako u souboru ČSN
73 0420 až 422 (tyt.o normy byly v ISO č:ástcčně vy
užity), vytyčovací práce ve stavebnictví tvoří 3 úrovně
primární systém (vytyčovací sítě), sekundární
systém (vytyčení prostorové polohy objektů) a polo

VL

5.

V

Závěr

Z norem RVHP ;1 ČSN" pro oblast geometrické přes
nosti "taveb plyne pO"\Tinnost pouy~ívat normované
matematické značky normovanou terminologii.
To znamená, zejména nepoužívat pro střední ehyby
značku m, která znamená aritmetieký prúměr a de
finitivně zavést značky
cr pro základní hodnot.y
,e S pro výběrové hodnoty. Výhodou 0:e t,':to značky
platí ohecně v matematické statishee.

Složitějším problémem, který se opět objevuje, je
vzta,h veličin "snú'Todi,tná odchylkn", kt"ní, je v ČSN
730202 definován" podle matemn,tickp statistiky
a "sHední ehyba", který v normách RVHP není
uvedeu vůbec (jak je používán v geodézii v ČSSR).
Autor tohoto článku se pokusilo terminologieké řešo
ní v některých praeíeh tím zpúsohem, že pro eharakte
ristiku přesnosti konstmkcí použil termín "smčm
chtná odchylka" ;1, pro přesnost mě:ř'tmí termín "střední
chyba", a to ve snnze, vyjádřit širší v,ýznam této veli
bny, jak je zřejmý z definic ve slov'"níku geodetického
a kartografického názyosloví - teorie ehyb měření
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a. vyrovnávací počet. Problém je složitý, jak je
zřejmé i z příspěvku [1], ale termín "střední chyba"
není trvale zřejmě udržitelný, zejména ve vztahu
k ostatním oborúm a matematické statistice. V NDR
již zavedli termín "standardní odchylka" (Standard.
abweichung). Je třeba ale udržet významový rozdíl
podle teorie chyb měření ve srovnání s obecně použí.
vanou veličinou, směrodatnou odchylkou při vyjadřo.
vání geometrické kvality výrobkú a kvality měření
včetně postižení zbytkových systematických chyb.

LITERATURA:
[1] REISSlVlANN, G.: \Vas ist der Unterschied zwischen
dem mittleren Fehler und der Standardabweichung ?
(Jaký je rozdíl mezi střední chybou a směrodatnou
odchylkou ?). Vermess.-Techn., 31, 1983, č. ll, s. 383
až 383.
Do redakce došlo: ll. 12. 1985
Lektoroval:
Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.,
Katedra geodézie SvF SVŠT v Bratislave

INFORMACE Z ČÚGK A SÚGK
Ing. Václav Slaboch, CSc.

Společná

tematická soutěž pro vyná
lezce a zlepšovatele resortu ČÚGK
a SÚGK na rok 1986
331.147.2: [528.061. 14(437.1/.2

Český úřad geodetický a kartografický,

Ing. Helena ŽaaroVá,
Slovenský úrad geodézie a kartografie

+ 437 .6)]

tvúrčí iniciativy pracujících a k za·
splnění ú~olú vědE?ckotechnického rozvoje

K rozvoji technické
bezpečení

v r. 1986 vyhlašují ČUGK a SUGK tyto úkoly společné
tematické soutěže na rok 1986:

I. ČÁST - ČÚGI(:
Tematický úkol ě. 1/1986 - ČÚGK
I. Název úkolu:
NÁVRH NA VYUŽITÍ ROZVO.TE
MIKROELEKTRONIKY PRO GEODÉZII
A KARTOGRAFII
2. Lhúta pro vyřešení úkolu: 15.10.1986

využití vyhodnocených návrhů
termín - - kde:
Od roku 1987, VÚGTK.
10. Název a sídlo organizace, kde se podávají
návrhy řešení:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto
grafický, 25066 Zdiby Č. 98.
ll. Prúzkum prospoiínosti provede:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto
grafický.
9. Záruky

řešení-

Tematický úkol ě. 2/1!)S!)

3. Odměna: 5000,- Kčs
4. Dosavadní stav a jeho technickoekono
mické nevýhody:
Elektronizace představuje hlavní směr vědecko
technického rozvoje geodézie a kartografie. V plánu
rozvoje vědy a techniky je rozvoj mikroelektroniky
řešen ve výzkumném úkolu 2-07. Rozvoj mikro
elektroniky přináší řadu nových podnětú k rychlejší
mu využití v geodézii a kartografii.
5. Popis úkolu a jeho technickoekonomické
požadavky:
Zpracovat ve formě zlepšovacího návrhu námět na
urychlení využití mikroelektroniky v geodézii a kar
tografii (v geodetické a kartografické výrobě, resp.
výzkumu) na podkladě nejnovějšího pokroku v roz
voji mikroelektroniky v našem národním hospodář.
ství a v zahraničí (v socialistick)'ch státech).
6. Technickoekonomické informace o stavu
techniky:
Nejnovější informace poskytne VÚGTK, Zdiby
~ Geodézie, n. p., Opava.
7. Rešitelům odpoví na dotazy:
VÚGTK: Ing. Kotal, Ing. Přibyl, CSc.
Geodézie, n. p., Opava: Ing. Vjačka, Ing. Maxa
8. Zdúvodnění národohospodářského a spo
lečenského
významu, rozbor technicko
ekonomické efektivnosti:
Plánovaný růst efektivnosti geodetických a karto·
grafických prací v 8. pětiletce vyžaduje rychlejší
a pružnější řešení všcch výzkumných a vývojových
úkolů v oblasti elektronizace a automatizace a za
pojení širšího okruhu pracovníků do této iniciativy.

- ČÚGI{

1. Název úkolu:

RACIONALIZACE PŘEHLEDU ČíSEL BODŮ
2. Lhúta pro vyřešení úkol u: L5. 10. 1986.
3. Odměna: .5000,-- Kčs
4. Dosavadní stav a jeho technickookono·
mické nevýhody:
Přehledy čísel bodú se vyhotovují pro všechny lo
kality ZMVM ve 3. a, 4. třídě přesnosti a ve stanove
ných prostorech lokalit THM. Vyhotovování pře.
hledú jfl neúměrně náročné na spotřebu živé práce
a nedostatkových pokreslovacích fólií. Využívání
není v mnohých příp'1dech efektivnější než použití
měřiekých náčrt ti a není k,) 'llplexně řešeno.
5. Popis úkolu a jeho technickoekonomické
požadavky:
Provést technickoekonomický rozbor dosavadního
stavu včetně dodatečného doplnění přehledu na do
končených lokalitách ZMVM a THM (časy, materiál,
náklady, přínos pro údržbu EN). Navrhnout racio
nalizační opatření, kt,wézvýší efektivnost využití
vynakládaných zdrojú, především živé práce a ne
dostatkového materiálu. Podmínkou je snadné zjiš.
ťování čísel podrobných bodú, resp. sJl'tdná digi
tální údržba měřického operátu EN. Rešení musí
být diferencováno podle četnosti zrněn a musí uvážit
Qložnosti moderní výpočetní techniky.
RešenÍ musí být doloženo návrhem organizJ.ce práce
v podniku a ekonomickým rozborem.
6. Technickoekonomické informace o stavu
techniky:
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Opatřoní ČÚOK Č. 17:30/1985-21 k jednotnému po
stupu územních onránú geodézie a kartografio při
tvorbě a vedení mčřického operátuevidence nemo
vitostí.
7. ŘeHitelům odpoví na dotazy:
Ing. I:avel Theiner, v)'I'obní náměstek Geodézie,
n. p., Ceské Budčjovico.
8. Zdúvodnění nál'odohuspodářského a spole
čenského význarllu, rozbor technickoeko
nomické efe'ktivnosti:
Úspora :ř,ivé práce a materiálu z dovozu (PET fólie).
B.Záruky využití vyhodnocených návrhú ře
šení ,-- termín - kde:
Po rozhodnutí ČÚGK na všech podnicích Geodézie
v krajích.
10. Název a sídlo organizace, kde se podávají
návrhy řešení:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto
grafický, 25066 Zdiby, č. 98.
ll. Prúzkum prospčšnosti provede:
V~-zkumný ústa.v geodetický, topografický a karto
grafický.

II. Č Á S T -

SÚ HK :

'l'ematická úloha č. 1/1986 -

SÚGK

1. Názov úlohy:

NÁHRADA ELEKTRICKÉHO ZDROJA
PRE ELEKTRONICKÝ DIAIlKOMER RRD j\n~1
2. Lehota na vyriešenie úlohy: 31. 12. 1986
3. Odmena: 5000,- Kčs
4. Doterajší stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
VVl1~itie elektronickýchdiarkomerov RED ]\UNT
fy Rokkisha zakúpel;~-ch z devízovej obl~sti si po
skonč(mí životnosti originálneho elektrického zdro
ja yy~aduje dalšie deyízové prostriedky na nákup
náhradných batérií a nabíjačiek.
5. Popis úlohy a jej technickoekonomické
požiadavky:
Komplexné vyriešenie úlohy musí obsahoyať ná
hradu elektrického zdroj a pro elektronický diarko
mel' RED MINI fy Sokkisha z. tuzemských prvkov
a materiálov. a to:
- batériu NiCd (6 V, 3 W, 1,1 A/h)
- príslušné nabíjačky (CDC II a CDC 12).
Riešenie musí dosahovať funkčné aj formálne para
metre originálov pri napojení na uvedený diarkomer
a musí byť doložené prototypom.
6. Technickoekonomické informácie o stave
technikv:
Prospekt 'fy Sokkisha
Firemný návod pre RED MINI.
.
7. Riešite!om úlohy odpovio na~ dotazy:
Ing ..Ján Lištiak, Geodézia, n~ p., Zilina, Holléh~ 7,
010 3BŽilina, tel. 20863-5.
8. ZdóvodneniA národohospodárského a spo
ločenského vÝznamu rozbor technicko
e,konomic k" j '~')fektí vnosti:
Uspora devízových prostriedkov po skončení život
nosti originálneho elektrického zdroja.
9. Záruky využitia vyhodnotených návrhov
riešenia - termín - kde:
V podnikoch Geodézia, v kraj och SSR, ihned po vy
hodnotení návrhov.
10. Názov a sídlo organizácie, u ktorejsa po
dávajú návrhy riešenia:
,
Výskumný ústav geodézie a kartografie (VUGK),
Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava.
ll. Prif'skum pr0B.-pešnosti vykoná:
v
Geodézia, n. p., Zilina, Hollého 7, 01039 Zilina
Geodézia, n. p., Bratislava, Pekná cesta 15, 834 04
Bratislava
Geor1(;zia, n. p., Prešov, Konštantínova6, 081 38
Prešov.

Tematická úloha č. 2/1986 -

SÚGI{

1. Názov úlohy:

RAClONALIZÁCIA PRÁC ~A ÚSEKU ZAI{LADANIA
EVIJ}E~CIE PRÁVNYCH VZŤAHOV
.
VYŠE'I'RO)i'ANÍM V OBCI
2. Lehota navyriešenie úlohy: 31. 12. 1986
3; Odmena: 3000,- Kčs
4. Doterajší stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
Doterajšia prax pri zakladaní evidencie právnych
vzťahov jednoznačne poukazuje na odchýlky od
póvodného predpokladu, z ktorého vychádzajú práv
ne a technické predpisy súvisiace s vedením EN
a podra ktorých všetky nehnutelnosti vyšetrené a
zmerané v rámcinovéhomapovania majúmaťvpred
stihu usporiadané právne vzťahy. Chj"bajúce platné
právné listiny (vojnou zničené pozemkové knihy)
na jednej strane a rozdiely, resp. zmeny v tvare
a rozmeroch u značnej časti nehnutefností na strane
druhej, naznačujú podstatné príčiny, pre ktoré nie
je možné u všetkých nehnutefností vyznačiť právny
vzťah ná liste vlastníctva. Plnenie úlohy zakladania
e'ddencie právnych vzťahov v rámci vedenia EN
negatívne ovplyvňujú tiež niektoré nedostatky sy
stóÍnuevidencie vlastníctva v pozemkových knihách
(neúplné, zastaralé zápisy vo vložkách pozemkovej
knihy, rozpor medzi užívacím a právnym vzťahom
a pod.), ako aj niektoré sféry činností súvisiace 80
zakladaním, vedením a udržiavaním EN, ktoré nle
sú v právnych normách dostatočne vyriešené (napr.
obnova operátu EN novým mapovaním a pod.).
5. Popis úlohy a jej technickoekonomické
požiadavky:
Riešenie úlohy musí obsahovať:
--- analýzu súčasného stavu na lirovni okresných
pracovísk EN (OEN, SG)
--, návrhy na zlepšenie spolupráce so zainteresova
nými štátnymi orgánmi na úrovni okresov
--- návrh na skrátenie harmonogramu zakladanie
evidencie právnych vzťahov vyšetrovaním v obci
tak, aby táto úloha bola realizovaterná v skoršom
termíne (daný termín podTa harmonogramu je
r. 1994)
- komplexne spracovanú problematiku tak, aby sa
dala využit pre medzirezortné rokovanie SÚGK
sinými ústrednými orgánmi štátnej správy SSR
za účelom riešenia zistenej problematiky, resp.
vznikajúcich problémov pri zakladaní evidencie
právnych vzťahov.
6. Technickoekonomické informácie:
Uznesenie vlády SSR č. 285/85 o výsledku analýzy
vlastníckych sporov na území SSR (k nahliadnutiu
u všetkých organizácií rezortu SÚGK).
7. Biešitefomúlohy odpovie na dotazy:
Ing. Miroslav Čík, Geodézia, n. p., Bratislava,Pekná
cesta 15, 83404 Bratislava, tel. 281 020.
8. Zdóvodhenie národohospodál'skeho a spo
ločenského významu rozbor technicko
ekonomíckejefektívnosti:
Množstvo ~edoriešených prípadov vyžaduje bez·
odkladné zriížiť na minimum počet nehnuterností
(pareiel) nezapísaných do listov vlastníctva po vy
konan:í komplexného zakladania evidencie pl'ávnych
vzťahov vyšetrovaním v obci.
9. Záruky využiti a vyhodnotených návrhov
riešenia -- termín:
Výsledok riešenia sa využije pri realizácii uznesenia
vlády SSR č. 285/85 v podnikoch Geodézia v kra
joch SSR.
10. Názov a sídlo organizácie, II ktorej sa podá
vajú návrhy riešenia:
Výskumný ústav geodézie a kartografie (VÚGK),
Chlumeckého 4, 82662 Bratislava.
ll. Prieskum prospešnosti vykoná:
G"odézia, n. p., Bratislava, Pekná cesta 15, 83404
Bratislav~.
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žNí PODMÍNKY

A. Pro zlepšovatele
1. Řešení tematického úkolu se mů~e zúčastnit kdokoliv,
vyjma těch osob, které schválily tematický úkol
k vyhlášení, a které byly pověřeny funkcí předsedy
nebo člena hodnotitelské komise a které provádějí
průzkum prospěšnosti, llebo jakkoliv přijdou s ná
vrhy řešení do styku; jestliže se však rozhodly vy
pracovat a přihlásit návrh řešení a upozorní na tuto
okolnost dříve, než byly seznámeny s obsahem jiných
přihlášených návrhů, mohou se při současném zpro
štění z funkce účastnit řešení tematického úkolu.
2. Návrhy řeŘení tematických Úkolů ~ část ČÚGK se
podávají ve VQGTK, a návrhy řešení úkolů - část
SÚGK a ve VUGK Bratislava. Textová Mst se po
dává v dvojím vyhotovení, přílohy, jako např. funkč
ní vzory a modely, popř. obtížné výkresy, mohou být
připojeny pouze v jednom vyhotovení.
3. Ka~dý návrh přihlášený do soutěže musí být označen
jako Řešení tematického úkolu č .... a musí obsaho
vat jméno a adresu řešitele, název a adresu zaměstna
vatele.
4. Návrhy přihlášené do soutěže musí být srozumitelné,
technicky jasné a úplné. V případě, že so řešení opírá
o odbornou literaturu, musí být tato přesn.ě uvedena.
5. Konečná lhůta k podání návrhů ř'ešení je uvedena
u každého Úkolu. Za včas došlé se považují ty návrhy
řešení, které ve stanoveném termínu budou doručeny
VÚGTK, 25066 Zdiby č. 98, okres Praha-východ,
nebo VÚGK v Bratislave, Chlumeckého 4, 826 62
Bratislava (dále jen "vJ'·zkumné ústavy). Ve spor
ných nebo nejásných př'ípadech je rozhodující datum
poštovního razítka.
6. Všechny návrhy řešení tematických úkolú se evidují
jako zlepšovací návrhy u organizace pověřené pro
vedením průzkumu prospěšnosti.

B. Pro výzkumné ústavy
1. Každý návrh řešení po jeho přihlášení bude pře
zkoumán organizací povčřenou provedením průzkumu
prospěšnosti. Řešitolé mohou být vyzváni, aby ne
úplně zpracované části doplnili nebo doř~šili.
2. Do jodnoho měsíco po uplynutí lhůty pro podání
návrhů řešoní musí být řešitel vyrozuměn o dalším
řízení.

3. Ze dvou stejnýeh řešení bude dána přednost tomu,
které došlo do v'·zkumného ústavu dříve.
4. Práva vyplývající pro řošitele ze zákonn~-eh předpisů
o vynálezech,. objeveeh, zlepšovacích náyrzícha prů
myslovJ'·ch vzorech a také nároky na ostatní výhody,
jako právo na přihlášení vynálezů apod. zůstávají

Z ČiNNOSTI ČSVTS
Seminár "Geodetické práce pri výstavbe
a prevádzke mostných objektov"
061.4:[528.48:624.21]

V dňoch 2.-4. októbra 1985 usporiadala Odborná sku
pina inžinierskej geodézie Slovenskeho výboru Geode
ticko-kartografiekyj spoločnosti ČSVTS v spolupráci
s Pobočkou (P) CSVTS pri Riaditefstve diaTnic (RD)
Bratislava v. Liptovskom Jáne republikový seminár
"Geodetické práce Ilri výstavbe a prevádzke mostných
objektov". Sominár mal pracovný charakter a sústredil
sa najma na výmenu skúsellosti a poznatkoy pri geode
tických prácach súvisiaoioh s projektovaním, výstavbou

řetitolům zachována a nebudou dotčena, zojmén&
pokud jde o nárok na další odměnu v případě realiza
ce vynálozu nebo zlepšovacího návrhu.
5. Každé jodnotlivé řešení budo hodnoceno výzkum
ným ústavem. Návrh řešení, vysledek průzkumu pro
spěšnosti a. hodnocení prověřené výzkumným ústavem
tvoří gl~teriál pr9 jednání hodnotitelské komise re
sortú CUGK a SUGK.

C. Pro ČÚGK a SÚGK
1. Vyhlašujíeí orgány ustaví hodnotitelskou komisi,
která projedná všechny návrhy nejdéle do dvou mě
síců po uplynutí lhůty stanovené k vyřešení úkolu
bo7, zřetele na pořadí, vo kterém došly. Návrhy došlé
po lhůtě se projednají podle předpis II o ZN bez ná
roku na odměnu z titulu tematického úkolu.
2. Po projednání návrhú řošení v hodnotitelské komisi,
informuje hodnotitelská komise všeehny řešitele o vý
sledku. Do 30 dnů od doručení informace mohou po
dat řešitelé odvolání proti rozhodnutí komise. Po
tuto dobu jsou jim všechna navržená řešení přístupná
k nahlédnutí. Po projednání případnýeh odvolání
informuje komise řešitole, kteří podali odvolání, o ko
nečném výsledku r07,hodnutí s tím, že řešení tematic
kého úkolu povaJllje za uzavřel)-é. SOllčasně podá po
dle příslušnosti CUGK nebo SUGK návrh na vypla
eení odměny a případných náhrad za vzorky, proto
typy apod. Návrh doloží zápisem z jednání komiso.
ČÚGK nebo SÚGK navržonou odměnu a jojí výplatu
po případné úpravě schvaluj o s konečnou platností.
3. Vypsaná odměna bude přiznána za komplexní vyře
šcní úkolů odpovídající soutěžním podmínkám a sou
časně též požachwkúm uvedeným v 7,adání jednotli
vých tomatických úkolů. V případě dílčího rešoní
múžo být snížena nebo též rozdĎlena mezi několik
dílčích řešení. Dojde-li několik řešení vyhovujících
všem požadavkům, budo odměna přiznána nejvhod
nějšímu z nich. Budo-li optimálního řošení dosaženo
kombinaci několika návrhů, z nichž ka~dý bude
sám o sobě úplný, hude odměna rozdělena na všechna
tato řešení.
4. Za předložené vzorky, funkční ľllodoly nebo proto
typy, odpovídajíeí podmínkám stano\~eným pro jed
notlivé úkoly, budou poskytowiny přiměřené ná
hrady. Tyto náhrady se novčítají do odměn za řešení
tematiekýeh úkolů a jejich úhradu zabezpečují,podle
příslušnosti ze svého finančního rozpočtu VUGTK
Zdiby a SÚGK.
5. Odměny vyhodnoge~l~'lTl řešitelům lÍkolú tematické
soutěže za resort CUCK vyplatí VUGTK, za rosort
SÚGK přímo SÚGK do 14 dnů po jejieh schválení
podle platných předpisťl. Výsledek soutěž o bude zve
řojněn.
.

a prevádzkou mostných objektov, s využitím modernej
meracej, výpočtovej a zobrazovacej techniky. Seminára
sa zúčastnilo 55 praeovníkov 7, vyhraných investorských,
projektových a dodávaterských organi7,áeií ako aj
z výskumných ústavov a vysokých škól, ktorí sa bez
prostredne zaoberajú problematikou výstavby mostov.
Na seminári odznolo 16 prednášok a 8 diskúsnych prís
pevkov. Na informácin uvádzame antorov a názvy
prednášok, ktoré sú publikované aj v zborníku zo
seminára:
Ing. V. Loreneová - Ing. E. Blažíčková (RD):
Výstavba diaTnic a veTkých mostných objektov v SSR
Ing. J. Reska (Dopravoprojekt Bratislava): Použitie
a účel geodetickýeh prácpri príprave, projekcii, vý
stavbe a prevád~ke cestných mostov
Doc. Ing. D. Majdúeh, CSc (Stavehná fakulta - SvF
-Slovenskej vysokej školy tochniokej-S VŠT ~ Bratislava):
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Využitie geodézie z pohTadll statika pri zaťažovacích
skúškach, dlhodobých slcdovaniach a rekonštrukciach
mostev
Prof. Ing. O. Michalčák, CSc. (SvF SVŠT): Geodetické
práce pri výstavbe mostev letmou betonážou a montá
žou
Ing. E. Hiegel (RD): Geodetické práce na úrovni úvod
ného projektu premostenia Dunaja pri Lafraneoni
v Bratislave
Ing. M. Švecová (Inžinierske stavby Košice): Geode
tické práce pri výstavbe diaTničného viaduktu pri obci
Podtureň

Doc. Ing. J. Čerňanský, CSc. (SvF SVŠT): Fotogra
metrické meranie geometrických charakteristík mon
tovaného železobet6noveho mosta
Ing. T. Rákociová (RD): Sledovanie posunov a pre
tvorení viaduktu v Podturni
Ing. D. Píš, CSc. (SvF SVŠT): Geodetické aspekty vý
stavby mostov met6don montáže dielcov s kontaktnými
škárami
Ing. Š. Lukáč (SvF SVŠT): Komplex geodetických prác
na diaInično-železničnom moste cez Dunaj v Bratislave
Ing. A. Kopáčik (SvF SVŠT): Optimalizácia merania
geodetickej siete mostného objektl!
.
Doc. Ing. V. Staněk, CSc.(SvF SVST): Meranieposunov
a deformácií pri zaťažovacích skúškach mostných
objcktov
Doc. Ing. L. Bitterer, CSc. - Il,l;g. J. Šíma, CSc.
(Vysoká škola dopravy a spoj ov Zilina): Geodetické
merania pretvorení mostných objektov
Doc. Ing. Z. Nová_k, CSc. - Ing. J. Procházka, CSc.
(Fakulta stavební Ceského vysokého učení technického
Praha): Měření při zatěžovacích zkouškách mostů
Ing. E. Olejn(k (Stredisko železničnej geodézie vý
chodnej dráhy CSD Bratislava): Geodetické práce pri
rekonštrukcii ocelového žclezničného mosta cez Váh
Ing. J. Křípač (RD PJ.:aha): Geodetické práce na dál
ničním mostě "VYSOCINA" přes údolí Oslavy ve
Velkém Meziříčí
V diskusii zaujali najma: príspevok Ing. F. Brtáňa,
námestníka riaditela z RD Bratislava, predneseného pri
otvorcní seminrira, o pripravovanej výstavbe a rekon
štrukciách mosto," v SSR; príspevok Ing. M. Herdu,
CSc., z Výzkunmého ústavu geodetického, topografic
kého a kartografického Zdiby o normách presnosti pri
výstavbe, prevádzke a kontrole geometrických para
metrov mostov a príspevky Ing. J. Barta a Ing.
P. Zaorala zo Stavby silnic a dálnic Praha o stavebných
a geodetických problémoch pIi výrobe stavebných
dielcov pre montáž mostov.
_
Seminár vychádzal zo záverov XVI. zjazdu KSC
dotýkajúcich s~ raciQ.nalizácie investičnej výstavby
a 8. zasadania UV KSC o uplatňovaní výsledkov vedy
a techniky v praxi. K tomu boli zamerané aj referáty
a diskúsia.
Seminár splnil plánované ciele a zámery, najma
z hradiska bezprostrednoj výmeny skúsenosti a po
znatkov. Potvrdil aktuálnosť jeho konania vzhfadom
na súčasné moderné stavebné techno16gie výstavby
mostov, dalej na pIÍpravovanú výstavbu mostných ob
jektov na diaIniciach v SSR a na pripravovanú rekon
štrukcin niekoIkých mostov v SSR. Geodetické merania
pri výstavbe, prevádzke a rekonštrukciách mostov sú
nevyhnutné a tvoria významný podklad na komplexnú
analýzu správania sa nosných konštrukcií mosta.
Spolupráca projektantov, statikova realizátorov sta
vebných prác v mostnom staviterstve je v súčasnosti
samozrejmá, lebo prispieva k zvýšeniu kvality a maxi
málnej životnosti mostov.
Na záver seminára účastníci prijali odporúčania, ktoré
sú orientované na prehlbenie a skvalitnenie geodetic
kých prác pri výstavbe a prevádzke mostov, na racio
nálnejšie využívanie modernej prístrojovej techniky
a na systematické dlhodobé meranie posunov mostných
objektov v zmysle existujúcich technických noriem.
ZV~·Ř"nú pozornosť trclJa venovať pasportom mostov
z hradiska ich využitia na rekonštrukcie mostov.

V rámci seminára sa uskutočnila exkurzia na mostné
objekty v Podturni, Dovalove a cez rieku Belá. Okrem
toho v priestoroch podnikového strediska RD bola
inštalovaná výstavka o budovan~-ch a pripravovaných
mostných objektoch na dialniciach.
Záverom možno konštatovat, že sominár splnil svoje
odborné i spoločenské poslanie, k čomu nemalou mierou
prispeli aj vhodné priestory strediska RD v prekrásnej
Jánskej doline Nízkych Tatier. Garaniovi Ing. E. Bla
žíčkovej a jej spolupracovníkom z P-CSVTS RD patrí
za veImi dobrú prípravu a organizáciu sewnára srdečná
vďaka.

Prof. Ing. Ondrej Miehalčák, OSe.,
Katedra geodézie SvF SVŠT, Bratislava

LlTERÁRNf RUBRIKA
Mnogojazyčnyj tolkovyj slovar' terminov
(Vícejazyčný výkladový slovník termínů
průzkumu Země), Akademija nauk ASSR

po

DZZ

dálko':',ého
FOMI

Budapest, Budapest 1985.314 s.
(048)801.316.4:528.8

V rámci činnosti pracovní skupiny pro dálkový průzkum
(RGDZ) vědeckého programu socialistických zemí
Interkosmos byl vytvořen a vydán výkladový slovník
základních termínů z oboru dálkového průzkumu Země
z kosmu. Publikace obsahuje výklad 900 termínů v rus
kém jazyce a jejich ekvivalenty v anglickém, bulhar
ském, maďarském, německém, polském, francouzském
a českém jazyce.
Projekt slovníku byl zpracován odborníky ve Vě
deckoprovozním sdružení kosmiokých výzkumů při
Akademii věd Azerbájdžanské SSR, výklad termínů
a ekvivalenty v ostatních jazycích navrhl a recenzoval
mezinárodní tým odborníků (SSS~ - 7, BLR ::-- 6,
MLR - 5, NDR -- 2, PLR - 5, CSSR - 5). V CSSR
na tvorbě slovníku spolupracovali: E. Bureš (VÚZORT),
J.; Dor;nič (ÚÚG), J. Kolář (ČVUT), Š. Kyjovský
(CHMU) a J. Šíma (GJ(P). Slovník redigoval mezinárod
ní tým redaktorů (za CSSR O. Jeřábek). Anglické a fran
couzské ekvivalenty byly vesměs převzaty z díla
Multilingual Dictionary of Remote Sensing and Photo
grammetry (APS, Falls Church, Virginia 1984).
Slovník se skládá ze tří částí. V první jsou abecedně
seřazeny ruské termíny, opatřeny výkladem v ruštině
a cizojazyčnými ekvivalenty v pořadí: angličtina, bul
harština, maďarština, němčina, polština, francouzština
tl čeština. Druhou část tvoří abecední rejstříky termínů
v jednotlivých jazycích s odkazem na pořadové číslo
ruského termínu a jeho výkladu v první částí. Třetí
část shrnuje nejčastěji používané zkratky z oboru dál
kového průzkumu Země a jejich významy v jednotlivých
jazycích.
Vícejazyčný výkladový slovník termínů dálkového
průzkumu Země je cennou terminologickou pomůckou
při překladech odborných publikací, při studiu cizo
jazyčných literárních pramenů i přímé výměně zkuše
ností odborníků na pracovních zasedáních, sympoziích
a kongresech. Napomáhá normalizaci terminologie
v socialistických zemích a vytváří vhodný základ pro
tvorbu národních teraurů dálkového průzkumu Země.
Dílo vydané Geodetickým ústayem v Budapešti
(Fiildmérési Intézet - FÓMI) je v CSSR distribuováno
prostřednictvím podniku Zahraniční literatura, n. p.,
Praha 1, Bílkova 4 a stojí 245 Kčs.
Ši
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Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
200 let geograficko-kartografického

nakladatelství VEB Hermann Haack
Gotha
1i55.413 :912<430.2),,47 -02"

Na sklonku roku 1985 oslavil dvousté výroCl známý
geograficko-kartografický ústav v Gotě, jehož zakla
datelem byl v osvícenské době Johann (}eorg Justus
Perthes (1749-1816). Historická cesta od knižního na
kladatelství k dnešnímu úspěšnému nakladatelsko-vyda
va telskému podniku je poznamenána vydáním řady
pozoruhodných geografických a kartografických děl.
V roce 1801 vychází v Perthesově nakladatelství geo
grafická publikace Antonia Pigafetta o Magellanově
cestě kolem světa. Roku 1817 se začalo s přípravou vy
dání l'říručního atlasu Adolfa Stielerse, jehož autor
byl iniciátorem vědecké kartografie v Německu. Atlas
vyšel roku 1823 a dočkal so během své stoleté existenco
mnoha vydání. O patnáct let později v letech 1838 až
1848 se začíná s vydáním prvního tematického atlasu
světa Heinricha Berghau,se (Physikalischer Atlas oder
Sammlung von Karten ... ). Rok 1838 je dále pozoru
hodný počátkem vydávání nástěnných map Emila von
Sydowa, který položil základy k metodické školní karto
grafii. (Dnes tvoří školní kartografie 50 % produkce.)
Prvním dílem byla mapa Asie. Počátky vydávání hi
storických map se datují od roku 1837 a to z iniciativy
Karla Sprunera von Mertz dílem Historicko-geografické
ho příručního atlasu.
Další etapa v činnosti nakladatelství je poznamenána
od počátku druhé poloviny minulého století příchodem
Augusta Petermanna roku 1854. Pod jeho vedením při
jalo nakladatelství název Geografický ústav. O rok
později začaly vycházot expediční zprávy Mitthoi
lungen aus Justus Perthos' Geographischer Anstalt ... ,
které zaznamenávaly zprávy o cestách do dosud nepro
bádaných africkýoh a arktických končin. Časopis, zná
mý nyní jako Petermanns Geographische Mittoilungon
zaznamenává v rooe 1985 129. ročník a patří k vý
znamným
geograficko-kartografickým
publikaoím.
K význačným pracovníkům další etapy vývoje patř-il
Hermann Haack (1877-1966). Z jeho podnětu byla
změněna od základu tvorba nástěnných školních map,
byl vydán jeho Velký zeměpisný nástěnný atlas (1907),
Velký historický nástěnný atlas (1912) a Fyzikální
nástěnný atlas (1913). Se jménem Prof. Dr. Dr. h. c.
Hermanna Haacka je také spojeno obnovení poválečné
činnosti ústavu v roce 1947. Na důkaz jeho zásluh
nese ústav od roku 1955 jeho jméno.
Kulturní a informační středisko NDR v Praze pI-i
pravilo v listopadu a v prosinci min. roku výstavu
,,200 let geografickokartografických prací

Obr. 1 22. listopadu 11)85 byla v Kulturním středisku
NDR v Praze slavnostně zahájena výstava k 200. výročí
v.zniku známého kartografického nakladatelství Hermann
Haack Gotha. Ředitel nakladatelství Dr. Suchy seznámil
účastníky s vystavenými kartografickými díly.

v Gotě". Na výstavě bylo možno shlédnout prurez
geograficko-kartografickou publikační činností ústavu
od minulosti po současnost. V rámci výstavy byla pro
slovena přednáška věd. pracovníka M. Hoffmanna na
téma "Historie a význam goograficko-kartografického
nakladatelství VEB Hermann Haack Gotha". V pro
dejně střediska je možno zakoupit brožuru kolektivu
autorů" Gothaer Geo gra p hen und Karto graphen
Beitrage zur Geschichte der Geographie
und Kartographie" (př'íspčvky k dějinám geografie
a kartografie), Gotha 1985, 144 s., obr., mapy, lit.
Publikace je věnována 14 osopnostem počínaje J. Per
thesern a konče H. Haackem. Ctenář se seznámí s ediční
činností ústavu v průběhu dvou století, význačnými
daty grafického vyjadřování jevů i polygrafických
technik. Recenze bude uveřejněna v dalším čísle GaKO.
Oceňujeme záslužnou činnost ústavu během dvouset
letého trvání, s povděkem jsme přijali uspořádání vý
stavy v Praze i publikaci k dějinám kartografie. Nakla
datelství přispívá v jubilejním roce do kartografického
litorárního fondu kromě jiného vydáním čtyř velkých
atlasů a to o titulech: Atlas k nejnovějším dějinám
(Atlas zur Zeitgeschichte) pro údobí let 1970 až 1980,
Atlas světové dopravy, nového vydání Haackova atlasu
světa a reprint Berghausova školního fyzikálního atlasu
z roku 1850. Kromě toho ústav vydává každoročně
řadu map, knih, brožur, sešitů i periodika. Z bohaté
ediční činnosti poukážeme na řadu 18ti studijních tex
tů pro další vzdělávání učitelů zeměpisu a třísvazko
vou učebnici pro kartografy. Podrobně o ediční činnosti
a záměrech informují vkusně upravené ilustrované více
jazyčné katalogy, neboť 1/4 produkce je určena na vý
voz.
Doc. Ing. Vladimír Kraus, OSc.,
OKP v Praze

OSOBNÉ SPRÁVY
K šesťdesiatke
doc. Ing. Ivana Rybárskeho, CSc.
92 Rybársky: 528

V dobrom zdraví, sviežosti a plný pracovnéh.:> elánu oslá
vil 27. 3. 1986 sesťdesiatiny doc. Ing. Ivan Ryb á r s k y,
CSc., pedagogický pracovník Katedry mapovania a po
zemkOVýCh úprav (KMPÚ) Stavebnej fakulty Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT J.
Jubilant sa narodil v malej liptovskej obCi Vrbie, okres
Lipt.:>vský Mikuláš, dnes zaliatej vodnou nádržou Beše
ií.ová. Po skončení zememeručského inžinierstva na SVŠT
v roku 1952 nastúpíl svoju pedagogickú dráhu na Ka
tedre geodetických základov (KGZ], keď už od roku 1951
posobil ako asistent na Katedre geodézie. Už v roku
1954 bol poverený prednášať predmet P.:>zemkové úpravy
(PÚ). Po rozčlenení KGZ, v školskom roku 1956/1957, na
KGZ a KMPÚ prešiel na KMPÚ, kde posobí dodnes a
jeho pedagogické a vedeckovýskumné zameranie bolo a
je orientované na form.:>vanie a rozvíjanie socialistických
PÚ. V roku 1963, ako prvý v ČSSR, získal hodnosť kan
didáta vied z PÚ. Za docenta pre odbor geodéZie bol
vymenovaný 1. 4. 1966, na základe habílitačnej prtice
v roku 1965.
Doc. Ryb á r s k y napísul 4 dočasné vysok:>školské
učebnice a vyše50 odborných a vedeckých prác, ktoré
publikoval vo viacerých d :>mácich a zahraničných časo
pisoch ako aj zborníkoch. Mti rozsiahlu expertíznu, po
sudkovú a prednášk.Jvú činnos 1. S kolektívom spolupra
covníkov vypracoval pre. mnohé jednotné rofnícke druž
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stvá a štátne majetky štúdie a projekty PÚ, štúdie zúrod~
dňovania a ochrany půdy, projekty poTných ciest, pred
výsadbovej úpravy vinohradov, ov Jcných sadova pod.
Popri svojej pedagogickej činnosti sa doc. Ryb á r s k y
aktívne zapája do riešenia výskumných úloh. Výsledky
svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 4 v'ýskurrt
ných správ (2 v spolupráci s Ústavom experimentálnej
bi)lógie a ekológie SAV). Rea1izačnými výstup mi a ich
zavedením do praxe prispel 1. Rybársky k rýchlejšiemu
a plánovitému skončeniu socializácie pornohospodárstva
v horských a podhorských oblastiach, k racionalizácii a
zefektívneniu projekčnej činnosti na úseku PÚ a k ciera
vedomému formJvaniu životného prostredia v poTnohos
podárskej krajine.
Jubilant aktívne pracuje vo viacerých odborných komi
siách a známy je ako dlhoročný funkcionár ČSVTS. Aj
v súčasnosti je členom Predsedníctva a pléna sl'Dvenského
výboru. (SV) ČSVTS - poJ'nJhospodárskej (P), členom
Čs. výboru ČSVTS zemědělské, predsedom odbornej
skupiny (OS) PÚ a životného prostredie SV ČSVTS-P
a koordinátor OS SV ČSVTS-Po
Záslužná pedagogická, politickovýchovná a vedeckový
slmmná činnJSť doc. Ryb á r s k e h o, CSc., bola ocene
ná niekoIkými vyznamenaniami. Medzi ne patrí: "Čestné
uznanie Slovenskej rady ČSVTS" (1970), "Čestné uzna
nia II. a 1. stupňa Ústrednej rady (ÚR) ČSVTS" (1973,
1976), "Diplom a plaketa" ministerstva poTnohospodár_
stva a výživy SSR k 30. výročiu socialistického poTnohos
podárstva a znárodnenia potravinárskeho priemyslu
(1979), "Pamatné medaily ÚR ČSVTS" k 25. a 30. výrJ'
čiu vzniku ČSVTS (1980, 1985), "Pamatná medaila ÚR
ČSVTS" (1981) a i. K životnému jubileu mu boli udelené
"Strieborná medaila SVŠT" a "Zaslúži1ý pracovník rezor
tu pornohospodárstva a výživy".
Pri príležitosti významného životného jubilea želáme
doc. Ing. Ivanovi Rybárskemu, CSc., pevné zdravie, dal
Řie pedagogické a oSJbné úspechy.

Ing. Jan
92

Přibyl:

Přibyl,

CSc. - šedesátiletý

528.5

Ing. Jan Přibyl, CSc., pracuje jako vědecký prac:wnfk
a vedoucí Oborového vývojového střediska (OVS) ve vý
zkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartogra
fickém (VÚGTK) ve Zdibech. Narodil se 21. dubna 1926
a vyučil se jemným mechanikem-optikem u bývalé firmy
L5schner v Praze, později Meopta Modřany. Prac.JVal ja"
ko mechanik v různých organizacích a potom jako kon
struktér (od r. 1953) v Meoptě Praha-Košíře v konstrukč
ní skupině geodézie a kartografie. Z té doby pochází
mimJ jiné i jeho původní konstrukce prvního automatic
kého nivelačního přístroje v ČSSR - MN 20 a přístrojil.
MT 15 a MT 16 - posledních čs. sériově vyráběných teo
dolitů.

V letech 1956-1961 vystudoval dálkově strojní fakultu
ve specializaci přesné mechaniky a optiky. Kandi
, dátskou dizertační práci obhájil v roce 1974. V roce 1983
mu bylprezidiem ČSAV přiznán vědecký kvalifikační stu
peň lIa samostatný vědecký pracovník.
Ve VÚGTK pracuje od roku 1961 a pod jeho vedením
bylo v OVS vyvinuto celkem 155 typil. přístrojil. (mezi
nimi 4 typy koordinátografil., 4 planimetry, ril.zné pří
stroje pro lG, gravimetrii a kartografii). Jedním z úspě
chů VÚGTK, ale i Ing. Přibyla, CSc., osobně, jsou tři
typy cirkumzenitálů VÚGTK, které jSJU příkladem kvali
fikovaného výzkumu, konstrukce i řemeslné práce - osm
vyvezených přístrojil. do vyspělých kapitalistických zemí
jsou toho dokladem. Při konstrukci a výzkumu tohoto
přístroje vycházel z výsledků práce prof. Nušla, Dr. J. J.
Friče, prof. Buchara a pJzději též Ing. J. Šuráně, CSc.
ČVUT

SPRÁVY

32/74,

Tvůrčí plodnost jubilanta je možné posoudit i z 18 uděle
ných patentů, z nichž většina byla hned zavedena do
praxe.
Ing. J. Přibyl, CSc., je činný i ve veřejných funkcích.
Pracoval jako aktivista OV KSČ Praha 1, ve VÚGTK za
stával funkci předsedy ZV ROH, byl též členem ideologic
ké komise OV KSČ v Praze 5. V současné době je členem
ZV ROH, aktivistou OV KSČ Praha-východ aj.
Za svoji práci byl v Dce 1981 vyznamenán titulem
"Nejlepší pracovník resortu" a v r. 1985 stříbrným od
znakem "Za obětavou práci v ROH".
Přejeme jubilantovi do dalších let mnoho zdraví a pra
covních úspěchů.

NEKROLÓGY
Ing. Ondrej Pastva odišiel z našich radov
92 Pastva: 528

Odišiel zo s\l'ojej pracov
ne aby sa do nej už nikdy
nevrátil.
Ing.
Ondrej
P a s t v a, námestník riiJ
diteTa Geodetického ústa
vu (GÚ), n. p., Bratislava,
náhle zomrel dňa 18. 9.
1985. Posledná roz!lúčka
so zosnulým bola 24. 9.
1985 na novom bratislav
sk'Dm cirttorÍne v Ružino
ve. V tichej spomienhe
na neho .si pripome!'íme
jeho celoživotnú dráhu.
Ing.P a s t va sa naro
dil 27. 10. 1922 v Novej
Bystrici, okres Čadca. 0'0
štátnej
zememeračskej
služby nastúpil 1. 10. 1948 v Bratislave, kde potom pra
coval do komca svojho života, a to na Fotogrametrický
ústav pre Slovenskol (FOTÚS). Od roku 1950, keď 1:)01
FOTÚS spolu s ďalšími geodetickými inštitúciam1 zlú
čený do Slovenskéh'D zememeračského a kartografického
ústavu prešiel na tento ústav, ktorý bol premenovaný
na Geodetický, topografický a kartografický ústava ne
skor na GÚ. Popri zamestnaní skončil Vyššiu pri~IInsel
nú školu stavebnú, odbor g6()dézia v Košiciach (1950az
1952) aodbo!' geodézia a kartografi,a na Slovenske} vy
sckej škole tethnickej v Bratislave (1956-1962).
Organizačný tálent Ing.P a s t v u sa pine prejavil
v 'období jeho posobnosti na GÚ, kde pre~iJ'!l rqznymi funk
ciami, najma na úseku technickej prípravy výroby a
VI'okoch 1968-,1972 ako jeho riaditeT (z toho v roku
1968 aka riaditeT' celoš,tátneho ústavu snázvom Karto
grafický. a geode,tický flOnd s pobočkou . vPrahe). Od
1. 1. 197:Y odišiťll na vlastnúžiadost na Slovenský svl1z
bytových družstiev (SZBD )elo funkcie 1. podpredsedu.
1. 1. 1976 sa lopat vrátil na. GO, n. p., do funkcie náIIl~:;;t
níka riaditfil,ta. Všetky funkéle.;!Vyk,o náva! s veTklouanga
žovanosťou a zodpovednosťou. Pracovné kolektivy pod je
ho vedením Itrvale dosahovali dobré výsledky.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. P a s t v a
staral aj o svoj politický a odborný rast. Absolvoval
v Prahe dv:a seme'stre základov vedeckého riadenia
(1967/1968) ft V rámCi cyklickej prípravy vedúcich pra
covníkov Inštitút riadenia v Bratisláve (1977/1978).
Zúčastnil sa ilegálnej činnosti v období druhej sveto
vej vojny· a aktívne pracoval v KSS a ROH.
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Prapovitosťa angažovanosť Ing. P a s t v u bola oeene
ná viareerými vyznamenaniami: .. p r i e k o p n í k s o
e i al i5 t ie ke j p r á e e" (1965 a 1982], .. č e st n é
u z'n au ie z a z á s I u h Y o r o z voj g e o d é z i e a
kartografie" (1968 a 1974), .. Čestné uznanie SZBD"
(1969), "Pam!itná medaíla k 50. výroČiu založenia KSČ"
(1971).... Česttný odznak SZBD za zaslúžilú práeu v by to
vom družstevníetve" (1971), "N a j lep šíp r a c o v n í k
rez o r tu S Ú G K" (1972), .. Pamatná medaila k 25. vý
ročiu februárových udalostí" (1973), "Čestný odznnk
ÚRD" (1974]. štátne vyznamenanie "Z a vy n i k a j ú c u
p r á c u" (1975) a "Z a s I ú ž i I Ý P r a c o v n í k rez o f
t u S Ú G K" (1979].
Ing. Ondrej Pastva bol čestný. skromný a vermi p'ra
covitý človek. V styku s pracovníkmi priaterský, objek
Uvny a zásadový. Takto os tane navždy v pam!iti mno
hých z nás čo sme ho poznali a s ním spolupracovali.

Česť

jeho pamiatke.

OZNÁMENí

Branná

orientačně

geodetů

BOAS--G

automobilová

soutěž

V, letošním roce se uskute,ční již XX. ročník automobilJvé

branné soutěže geodetů "G e od é s i a R a II y e pod ná
zvem ..B ran n á
o r i e n t a ční a u t o mobil o v á
s o u těž· ge ode t Ů ..:... B O A S - G", jejímž motivem je
heslo ..AutJmobil, výrobní nástroj geodeta".
Tímtohesle.m je řečeno vše. Bez automobilu není mož
nÍ! každodenní práce geodetů v terénu. Práce geodeta-ři
diče' je vlastně činností navíc nad jeho odbornou profesi.
Být mistrem i v této profesi předpJkládá neustále se
i zde učit a zdokonalovat ve SVýCh znalostech a doved
nostech. Jen dobrým řidičům-geodetům je možné svěřovat
takové hodnoty, jakými technologická v Jzidla bezesporu
jsou. Vždyť chybou nebo nepozorností řidiče-geodeta jsou
ohroženy nejen životy spolupracovníků, ale i škody
hmotné na svěřené měřické technice.
Vedle prověřování branné zdatnosti geodetů si proto
BOAS-G klade za hlavní cíl zdJkonalování techniků-řidi
čů. Soutěž obsahuje mimo vlastní jízdu, která je rozdě
lena do dvou etap - noční a denní, se zařazenými vlast
ními zkouškami jízdy zručnosti, též jednoduché geodetic
ké úkoly, orientaci v terénu, orientační mikrozávod, hod
granátem a střelbu z mal )fážky. Celá trasa pro jízdu
automobilem je cca 100 km a orientační běh je cca 2 km.
Mimo geodetické a branné prvky soutěže tedy vyžaduje
perfektní ovládání řízení svěřeného vozidla.
Soutěž bude uskutečněna ve dnech 3.-5. října 1986
v Severočeském kraji v okolí Úštěku, kde bude zabezpe
čeno iubýtovánÍ. Soutěže se mohJu zúčastnit i rodinní
. přísl,pšJ;iíci, pro které porádající zabezpečí i zábavný pro
'graIíi:.
Popularitu této soutěže dokazuje skutečnost. že se jí
, již řadu let zúčastňují i zahraniční posádky - geodeti
" ze spřátelených zemí NDR. PLR a MLR. Rovněž naše
nejlepší posádky se zúčastňují i obd Jlmých zahraničních
U
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Kašin, L. A.: Geodézie a kartografie ve službě sociali
stické výstavbě. Před válečné roky, s. 1--6.
Socialistické závazky, s. 6~7
}{uzevanova, A. 8.: Pracovat údernicky, s. 7~8.
Slovo o vetElránech, s. 8~13.
Rusinov, lYI. M. - Kerskaja, 2\1. G. - S/jam, Je, Z.:
Otázka přElsnosti kompenzace náklonu teodolitu, s. 13
až 16.
Čestkin, Je. K.: Výzkum parabolických povrchú geode
tickými metodami, s. 16~21.
8kejbalas, I. 111. - Kumetajtis, Z. V.: Systematické chy
by při vyrovnávání výsledkú hydrostatické nivelace,
s.

21~23.

Zelenskij, A. lvI.: Nivelace řady stejně vzdálených bodú
ležících v přímce,_s. 23~25.
Nlarchvida, V. G. - Zuk, V. V.: Ověření trubicové libely
nivelačního přístroje, s. 25~26.
Byzgu, D. G.: Vliv nedostatečné funkce ustatlovky teo
dolitu na přesnost vertikálního vytyčování, s. 26-,27.
Pet1·ov, P. B.: Prostředky ochrany geodetických značek
proti korozi, s. 2l -30.
Lebskaja, I. N. - Zdanov, V. G.: Zkušenosti z tvorby
topografických plánú pro zemědělské účely, s. 30 ~35.
Gill', I. L. - AfTemov, V. G. - rcin, V. B.: Přístroj pro au
tomatické řízení expozice pro letecké kamery typu
TESA aTEA, s. 35 -39.
Myínikov, 8. A.: Ochrana práce -- komplexní pi'ístup,
s. 39~41.
Romanlcevič, G. N. - Rezepov, I. O. - Černogorskij, A.:
Syntéza mnollOzonálních fotografickýeh zobrazení
pro kartografické účely, s. 41~46.
Levin, A. A. - .i.VIedvedev, L. N.: Odvětvový fond algo
ritmú a programú, s. 47~50.
Neumyvakin, Ju. K.: Otázky př'ípravy kádrl'! pro dálko
vý prúzkum. Tvorba vícejazyčného slovníku, s. 50 až.
53.
Krylov, N. A. - 811Chich, V. I. - Brejilo, M. D.: Interpre
tace výsledkú dálkového pri'tzkumu, s. 53-58.

Geodezija i kartogratija,
Celé číslo
sovětského

č.
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je věnováno 40. výročí Vítězství
národa ve Velké vlastneeké válce.

Kašin, L. A.: Státní geodetická služba v létech války,
5.

1-10.

Byzov, B . .Je.: Topograficko-geodet,ické zajištění Ozbro
jených sil SSSR v létech Velké v lastenElcké války,
s.

10~17.

Holsakov, V. ]).: Za Vítězství a dlouho očekávaný mír,
s. 17~20.
.i.vlakarenko, N. L. - Saljajev, 8. A.: Všechno pro frontu,
"šechno pro vítězství, s. 21-27.
Disskij. N. M. - Jarovoj, B. D.: Plán Berlína ~ poslední
mapa války, s. B7-~41.
8ukenilc, I. Ja.: Mapy kEl 40. výročí Velkého YÍtĚlzství,
s. 60--63.

soutěží.-geodetli.

Letošní setkání geodetů-motoristů si však klade navíc
ještě jeden náročný cíl. Převést tento kvalitní branně
orientační závod geodetů-řidič li na masovou základnu.
Sóutěže by se měla zúčastnit tříčlenná družstva ze všech
org~hizací resJrtu, která budou soutěžit o putovní pohár
předsedy CÚGK. Mělo by se tak ukázat, která z organiza
cí výtváří nejlepší podmínky pro kvalitní a racionální vy
užíváni svěřeného majetku - pro praktické naplnění hes

la ..Automobil. výrobní nástroj geodetů".

Václav Kadlec,
čGGK

Geodezija i kartografija,

ě.

6;85

Zdokonalovat práci s kádry, s. 1-5.
Pracovat nejméně dva dny v roce z ušeHených zdrojú,
s. 6.
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Vítězové

socialistické soutěže, s. 7.
Zkušenosti z organizace brigád pracujících v úkole,
s.7-9.
Gromov, .Je. V. - Ohitrova, N. B. - Bludov, B. N. Veselova, V. A.: Vše pro frontu, vše pro vítězství,
s.9-14.
Mirkin, A.!.: Významné dny války, s. 14-16.
Krumelis, V. A.: Topografové pro frontu, s. 16-19.
Saljajev, S. A.: Hrdinský geodet, s. 19-20.
Bojová cesta na Labe, s. 20.
Pracovní a bojová cesta veterána, s. 21.
K Velkému Chinganu, s. 21-22.
Nikiforov, B. I.: Kvalitativní ocenění kvality geodetic
kých prací, s. 22-24.
Mozgov, A. K. - Prichoda, A. G. - Karlov, .Je. N.:
Automatizovaný systém hydrostatické nivelace, s.
25-27.
Kabackij, G. I.: Poznatky z velmi přcsné nivelace po
ledu, s. 27-29.
Biktašev, M. D.: Interpretace výsledků úhlových měření
při měření na výškové stavby (věžového tYPll),
s.29-32.
Baran, P. I. - Gor'jenko, V . .Ja.: Mapování železničních
oblouků při stanovisku stroje mimo koleje, s. 32-34.
Nejman, B. N.: Technická tvořivost geodetů a karto
grafů, s. 34-37.
Ovetkov, V . .Ja.: Korektura pravoúhlých obrysů, s. 37
-39.
Novakovskij, B. A. - Petrov, P. F.: Kartograficko
-fotogrammetrická analýza a analytické zpracování
skanerových kosmických zobrazení, s. 39-41.
Antipov, I. T.: Problémy matematické analýzy foto
grammetrických dat, s. 42-47.
Nechin, S. S.: Fotogrammetrické stroje,s. 47-49.
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