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Posledné kroky vo výrobe geodetických prístrojov
(1. l!ást).
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Č. 3,
s. 55-60, 13 obr.

Letzte Schritte in der
Instrumente (1. Tell).

Dokončené konstrukce nových geodetických pi'ístrojo., které jsou typické pro současný vývoj, a to
z oboru elektronických
dálkoměro.. Elektronické
dálkoměry pro malé vzdálenosti. Elektrooptické
dálkoměry s Ga-As diodou. Malé dálkoměTY se
zvláštní konstrukcí. Elektronické
dálkoměry pro
velké vzdálenosti.

Geodetický a kartografický
Seite 55-60, 13 Abb.

Fertigung

geoditischer

obzor, 15, 1969, Nr. 3,
"

Beendete Konstruktione"n neuer geodiitlscher ,lnstrumente, die fUr die gegenwiirtige Entwicklung
typisch slnd, und zwar im Berelch der elektronischen StreckenmeBgerllte.
ElektTonische StreckenmeBgerllte filr kurze Strecken. Elektrooptlsche
StreckenmeBgerllte
mit
Ga-As Diode. Klelne
Streck-enmeBgeriite besondeÍ'er Bauart. ElektTonlsche
Entfernungsmesser
fťir groBe Entfernungen"

528.48.022.1

528.48.022.1

HERDA, M.

HERDA, M.
Využití kolimace při měření úhh'i s velmi krátktmi
záměrami.

Ausnutzung der Kollimation bei
messung mit kurzen Ziellinien.

der

WiDkel·

Geodetický a kartografický obz;or, 15, 1969, Č. 3,
s. 61-65, 8 obr.; 1 tab., 2 lit.
Nová metoda pro měření vodorovných úhlo. s velmi krátkými záměrami. Vliv chyb a další vlastnosti metody. Postup měření kolimační metodou.
Pi'esnost metody. Použiti pi'i vytyčování podzemních inženýrských
s~aveb, rekOOlstrukci stavebních objekto., do.ln1m měi'ení a ve strojírenství.

Geodetický a kartografický. obzor, 15, 1969, Nr. 3,
Seite 61-65, 8 Abb., 1 Tab., 2 Lit.
Neue Methode der Messung horlzontaler Wlnkel
mit sehr kurzen Zielllnien. EinfluB der Fehler
und andere Eingenschaften
der Methode. MeBverfahren bel der Kolllmationsmethode.
Genaulgkeit der Methode. Anwendung bel der Absteckung
von Ingenieurbauten
unter Tage, bei Rekonstruk·
tionen von Bauobjekten, lm Markscheldewesen
und im Maschinenbau.

528.93:003.62
528.93:003.62

MIKŠOVSKÝ,M.

MIKŠOVSKÝ, M.
Nové znal!ky používané na mapách velkých měřítek.
Geodetický
s.66-68.

a kartografický

obzor, 15, 1969,

Č.

3,

Výsledky roz.boru smluvených značek map velkých měi'ltek zpracovaných na 'Území CSSR jako
východisko k optimální volbě značkového kHče
technickohospodářské
mapy. Zásady pro stanovení smluvených
značek technickohospodál'ské
mapy. CSN 730120 - Značky základních technickohospodář~ých
map.

Aul gr,06ma6stibigen
Kartenzeichen.

Karten

Geodetický a kartografický
Seite 66-68.

angewandte

Bene

ob1.Qr, 15, 1969, Nr. 3,

Ergebnisse einer Analyse der Kartenzeichen fiir
groBmaBstllblge Karten, dle in der CSSR als Ausgangspunkt zur optimaln Wahl der Zeichenvorschrift fUr die wirtschafts-technische
Karte bearbeitet
worden sind. Grundslltze der Bestimmung der Kartenzeichen fiir wirtschaft-technische
Karten. CSN 730120 - Kartenzelchen fUr wirtschafts-technische
Grundkarten.
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PAVLtK, M., ŠfMA,
528.74:726 (437)
PAVLfK, M., ŠIMA,

J.

Fotogrammetrickti studie klenby chrámu sv. Miku·
láše v Praze.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Č. 3,
s. 68-70, 2 obr., 3 lit.
Postup prací k získání číselného a grafického
modelu klenby s poti'ebnoupřesností
a maximální tvarovou věrností. Architektonické
a stavební
pozI1latky, jako výsledek prací dokazující 'Účelnost
a jedinečnost použité metody pro studii.

J.

Photogrammetrische Studie der Wiilbung des St.Nikolaus-Doms in prag.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 3,
Seite 68-70, 2 Abb., 3 Lit.
Arbeitsverfahren
zur Erreichung
elnes numerlschen und graphischen Modells der Wčilbung mlt
hinzureichender
Genauigkeit und maximaler Formentreue.
Architektonische
und bauliche
Erkenntnlsse als Arbeitsergebnls,
das die Zweckml:l.Blgkeit und Einzigartlgkelt
der angewandten
Methode fUr die Studie bestlltigt.

Geodetický a kartografický obzor
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MICHALČÁK,S.

Progress in production
(Part I).

of geodetic

Geodetický a kartografický
p. 55-60, 13 fig.

instrnments

obzor, 15,1969, No 3,

Gompleted constructions of new geodetic instruments typical for present development, concerning the field af electronic
distance
meters.
Eliectronic distance meters for short distance
measurement. Electrooptical distance meters equiped by Ga-As di ode. Small distanc meter of
special constructlon.
Electronic distance meters
for long distance measurement.

Dernlers progres dans la fabrication
reUs géodésiqnes (le partie).
Geodetický a kartografický
pages 55-60. i3 illustr.

des appa-

obzor, 15, 1969,No 3,

Gonstructions terminales de nouveaux appareils
géodésiques
dans la branche
des télémětres
éléctroniques typiques pour l'évolutlon actuelle.
Télémětres éléctroniques 'pour distances courtes.
Télémětres éléctrooptique,s a diode GA-AS. Petits
télémětres
a construction spéciale. Télémětres
éléctroniques
pour grandes distances.

528.48.022.1

528.48.022.1

HERDA, M.

HERDA, M.
Using the collimatlon for angular
with extremely short slghts.

measurement

Geodetický a kartografický obzor, 15,1969, No 3,
p. 61-65, 8 fig., 1 tab., 2 ref.·
New method of horizontal angle measurement
with extremely short sights. Influence af erros
and other features of the method. Measuring
procedure
using the collimation
method. Hs
accuracy. Using for layout of underground engineering structures, their recanstruction, in mining
survey and machine industries.'

Collimation
courtes.

pour

levé

d'angles

a

visées

tres

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969,No 3,
pages 61-65, 8 illustratlons, 1 tableau, 2 lit.
Nouvelle méthode de levé des angles horizontaux
a visées trěs oourtes. Influence des erreurs et
autres propriétés de la méthode. Mode du levé
par la méthode de collimation. Précision de la
méthode. Son emploi pour le jalonnement des
bll.timents souterrains,
la reconstruction
des
batlments, levé des mlnes et des canstructions
mécaniques.

528.93:003.62
MIKŠOVSK'2',M.
New coventional
maps.

signs used on the large &Cale

Geodetický a kartografický
p. 66-68.

obzor, 15,1969, No 3,

Results of analysis of conventlonal
signs for
large scále mapping carried out in Czechoslovakia
as a startlng point to optlmum choice of list of
conventional signs for technical-economic
maps.
Principles of determining
of coventional signs
fOr technical-economic
maps. Czechoslovak standard No 73 0120 - Gollventlonal signs for technical-economic maps.

528.93:003.62
MIKŠOVSK'2',M.
Nonveanx symboles employés snr cartes 4 grandes échelles.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No 3,
pages 66-68.
Résultats des analyses relatlfs aux signes cnventlonnels des cartes a grandes échelles établies
sur territóire
Tchécoslovaque come issue pour
le choix optlmal de la clef des signes ďune
carte cadastrale. Principes pour l'établissement
des signes conventionnels ďune carte cadastrale.
ČSN-73-0120 - Slgnes des cartes essentlelles du
cadastre.

528.74:726 (437)
528.74:726 (437)

PAVLfK, M., ŠÍMA,

PAVLÍK, M., ŠÍMA, J.
Photogrammetric studles of the vault uf St. Ni. colas Church in Prague.

J.

Etude photogrammét rique de la voíite de l'église
Saint-Nicolas aPrague.

obzor, 15,1969, No 3,

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969,No 3,
pages 68-,70, 2 illustratlons, 3 lit.

Procedure of obtaining the digital and graphical
model of the valllt with needed acuracy and
maximum
shape
fidelity.
Architectonic
and
structural
information as a result of the work
demanstrates the advantage and individuality of
method used.

Procédé des travaux entamés pour ubtenir le
moděle numérique et graphique de la voílte, avec
la précision nécéssaire et le maximum de fidélité
de la forme. Connaissances en architecture
et
construction comme résultat des travaux prouvant
l'utilité et l'originallté de la méthode employée
pour l'étude.

Geodetický a kartografický
p. 68-70, 2 fig., 3 ref.
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Ooc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc.•
katedra geodézie SVŠT, Bratislava

Posledné kroky
vo výrobe geodetických prfstrojov

Geodetické prístroje (ďalej GP) sú najdoležitejším
prostriedkom na zvýšenie hospodárnosti a presnosti
geodetických prác. Preto sledovanie nových konštrukcii GP a otazky ich nasadenia pútajú pozornosť geodetického výskumu a aj praxe. Hybnou
pákou rozvoja konštrukcie GP sú jednak nové objavy v oblasti z pribuzných odborov (napr. optiky),
jednak požiadavky a skúsenosti geodetickej praxe.
Proti minulosti,kedy
impulzy k novým konštrukciam vychádzali z oblasti optiky, dnes prichádzajú
velmi často z elektroniky.
Na jednej strane vidíme neustále vylepšovanle
existujúcich konštrukcii a na druhej strane niektoré požiadavky geodézie možu byť splnenéaž vtedy,
ked sa vynajde a vyvinie konštrukčný prvok vhodný pre sériovú výrobu. Pritom bežne vylepšenia
možeme pozorovať minimálne asi tak po dvoch
rokoch. vývoj koncepčne nových prístrojov trvá
asi 5 rokov. Vačšie množstvo noviniek sa nahromadí po 3 až 5 rokoch.
Z .toho dovodu po niekoYko ročnej prestávke
bude iste zaujímavé pozreť sa na súčasňé tendencle
výroby a konkrétne GP. V poslednom čase saukazuje, že výrobné závody sa snažia ukončiť vývoj
prístrojov k dátumu konania medzinárodných ·kongresov a konferenclí. V období končiacom XII. kongresom Medzinárodnej federácie zememeračov sa
behom asi jedného roka objavilo tolko nových
konštrukcií, ako hádam doteraz nikdy.
V ďalšom uvedieme stJiUčne už niektoré dokončené konštrukcie GP, ktoré sú typické pre súčasny
vývoj a neboli ešte uvedené v našich časopisoch.

V tejto oblasti možeme hovoriť takmer o explózli
noviniek. V priebehu niečo vyše roka sa objavi1o
okolo desať nových konštrukcií elektronických diafkomerov (ďalej ED). Najdoležitejšie však je, že 7
z týchto ED sú elektrooptické diaYkomery pre me·
ranie malých vzdialeností do 1 km, čím prakticky
vznikla nová skupina malých ED a nová etapa
ich rozvoja.
Z tohto počtu len jeden (Mekometer III) je
určený pre najnáročnejšie meranie v tomto dosahu.
Ostatné sú určené pre bežné geodetickú
prax
v oblasti nižšej geodézie. Splňujú dávnu požiadavku geodétov o meraní dížok jedným razom najma
do 500 m, čiže možnonahradiť
presné optické dia!·
komery a súčasne vyplniť medzeru medzi doterajšími ED a optickými dialkomermi. Všetky doteraz
vyrábané ED ,boli konštruované najmll pre vzdialenostinad
km. Aj ked sa dajú použiť pod 1 km,

+

Geodetický a kartografický
ročník 15/57, ělslo 3/1969

je ich použitie na takéto vzdialenosti nehospodár·
ne, a preto sa malé vzdial.enosti merali doteraz
opticky.
Ďalšie dve konštrukcie sa objavili aj u ED pre
velké vzdialenosti, a to u závodov AGA (Geodimeter Model 8) a Telurometer (Model MA 4).
2.1. E I e k t r o nic k é d i a Yk o ci e I' y
pre
malé
vzdialenosti
Výhody elektrooptických prístrojov pre presné meranie menších vzdialeností boli známe. Až do ne·
dávna neexistovali jednoduché a ekonomické prostriedky najmll na vysokomodulované svetlo,ktoré
by takýto diafkomer vyžadoval. Zlom nastal aI
vyvinutím nového zdroja spr i a m o u m o d u I á·
c i o u - polovodiČovej luminisčenčnej diódy z galiumu - arsenidu (Ga-As dióda), ktorá vyžiaduje
svetlo v blízko lnfračervenej oblasti (vlnová d1žka
okolo 0,9 !J.) mimo viditelnej časti spektra. Svetl:)
tejto vlnovej d1žky má malé straty v atmosfére.
Toto žiarenle je prakticky monochromatické, ale
nie koncentrované a koherentné, ako napr. žiarenie laserové. Koncentrácia sa však dá dosiahnúť
optickou !sústavou. Ga-As dióda umožnila po prvý
raz vyrobiť amplitúdové modulované svetlo VYS8kých frekvencií nenáročnou a spoYahlivou cestou.
Tak sa dali vyrobiť relatívne jednoduchými prostriedkami dostatočne presné prístroje s malými
rozmermi a váhou.
Odborná verejnosť bola prvý raz zoznámená
s použitím Ga-As diod H. A. Holscherom v r. 196:5
na sympóziu IAG o elektronickom meraní d1žok
v 'Oxforde, kde bol ukázaný aj funkčný prototyp
firmy Tellurometer. Je' iste zaujímové, že práve
prvý výrobca rádiových diaYkometrov sa začal zaoberať malými elektrooptickými dialkomermi. V r.
1967 uverejnil
Popov popis malého diafkomera
s. Ga-As diodou značky' GD-314, ktorého prototyp
vyrobili už r. 1965.
Možeme povedať, že tieto diódy predstavtljú hla"
ný smer v koncepcii malých elektrooptických diaYkomer-ov. Takéto prístroje vyrábajú, alebo pripravujÚ sériovú výrobu tietozávody:
Opton Oberkochen pod označením SM-ll, Wild-Heerbrug ozn.
Distomat Dl 10 T, Askania - Adisto S 2000, Tellurometer Ma 100 a Zeiss Jena EOK 2000. Pritom aka
prvé ohlásili výrobu závody Opton.
Ďalší smer - známy Bergatrandov princíp ma
dulácie Kerrovými článkami -použili
u prístroja
rovnakého použitia Geodimeter 7 závody AGA. Medzi malé elektrooptické
dialkomery, ale s desať
násobnou presnosťou patrí aj Mekometer III Národ·
ného fyzikálneho laboratória (NPL) v Tedingtone
(Anglicko) osobitnej konštru~JJl.ď
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2.2. E I e k t l' o o pti c k é d i a I k o m e r y
s Ga-As
diodou
Po meračskej stránke' možeme pozorovať medzi týmito prístrojmi 2 Iskupiny. Do prvej patria diaIkomery s automatizáciou meracieho procesu - SM-ll,
DI 10T a S 2000, u ktorých dostaneme behom niekorkých sekúnd priamo meranú šikmú vzdialenosL
Do druhej telurometer MA 100 a Zeiss EOK 2000,
kde síce čítame dig'litálne v m, ale sú potrebně aj
medzioperácie, nakoIkci proces merania je len čiastočne automatizovaný.
Čo do mechanického usporiadania sú u nich
dve hlavné koncepcie. Pri prvej má optická časf
formu nástavca, ktorý sa nasadí na bežný teodolit
a je spojená elektronickou časťou - diarkomery
Wild a Askania. Pri druhej je elektronická aj optická časť v jednej skrinke, ktorá spočíva v normálnej 'trojnožke pre závislú centráciu a može byť
zamenená teodolitom (SM-ll, EOK 2000 a MA 100 J,
alebo hranolovým
reflektorom.
Počet hranolov
v reflektori sa mení podra vzdialenosti. Doležitě je,
že infračervený zdroj umožňuje merať práve tak
vo dne, ako v noci, aj ked je vysielaných len nie'korko miliwatt.

M.: Posledné pokroky

vo výrobe geodetických prlstroiolJ

ich vykonávanie (nastavenie počítača na nulu, Z3pnutie frekvencie, 1000 m meraní na každej z 2
frekvencií, vystredenie týchto meraní) a kontrola
sú automatické, takže priemerná hodnota šikmo
meranej vzdialenosti sa objaví na 6 indikačných
elektronkách za 18 sek. po stlačení gombíka. Prvé
tri miesta sú pre metre, druhé tri pre milimetre.
Okrem toho možno prístroj priamo zapojiť na dierovač.

Vplyv vonkajšich podmienok je pri tomto druhu
diarkomerov pomerne malý: no u SM-ll .možno ho
znížiť ručným prepínačom o 6 polohách, ktorým
sa v malých intervaloch menia modulačné frekvencie. Každému intervalu prislúcha určitý rozsah teploty a tlaku, rozdiel frekvencií medzi 2mi polohami
prepínania je tak volený, aby pri zmene atmosferických podmienok od nastavených hodnot mohla
vzniknúť maximálna chyba 1.10-5, čo prakticky vyhovuje.

Opton SM-ll sa odlišuje od ostatných prístrojov svojej skupiny tým, že v prístrojovej skrinke
je umiestnená aj batěria, a aj tak je váha přístroj a
12 kg. Ako vidieť na obr. 1 prístroj spočíva na
nosičoch podobných ako· u teodolitu. Je otočný
okolo horizontálnej
osi s maximálnym sklonóm
± 45° a vybavenými normálnymi svorkami a pohybovkami. Konštruovaný je špeciálne pre vzdialenosti do 500 m s presnosťou na ± 0,5 cm, ale dosah má až 1000 m. Presnosť je prakticky nezáVislá
na dIžke.

Ďalšie technické d<lta: Požadovaný prúd 2 X 6 '1/,
6 Ah stačí pre 200 meraní, príkon 18 W. Objektív:
D = 120 mm, f = 400 mm.
Možeme povedať, že čo do automatizácie je
SM-ll najlepšie vybaveným prístrojom vo svojej
skupine.

Wild-Distomat Dl 10 T (obr. 2). Bol vyrobený
v spolupráci s francúzskou elektrotechnickou
firmou Sercel. Optická časť má formu nástavca, ktorá sa upevní na strednú časť ďalekohIadu obvyklého teodolitu Wild T2. Nástavec je spojený kabelom
s elektrickou časťou, ktorá má formu prenosnej
skrinky (obsahuje aj batériu) a pri meraní leží na
zemi. Optická časť má osobitnú prijmaciu aj vyVysielací aj prijí\ffiací optický systém je kuaxiálny. Prijaté svetlo po prechode objektívom pre- . sielaciu optiku.
chádza cez fUter, ktorý prepúšťa infražiarenie zdroModulačná frekvencia bola zvolená tak, aby
ja a zadržuje parazitně svetlo.
pri
indexe
lomu atmosféry 1,000282 odpovedala
I
vlnovej dIžke 20 m, čiže merítku 10 m. Nakorko
Meranie fázových rozdielov medzi vyslaným a
prijatým signálom na 2 frekvenciách sa vykonáva
prístroj bol projektovaný na presnosť 1-2 cm, nevybavili ho zariadením na zníženie vplyvu zmeny
automaticky a digitálne tleto frekvencie vytvárajú
atmosferických podmienok. Meranie fázy vyslaného
1000 m a 100 m merítko. Priebeh merania je proa prijatého svetla sa vykonáva automaticky pri
gramovaný a stlacením gombíka sa uvedie v činpriebežnej zmene modulačnej frekvencie o 10 %.
nosť. Prepínanie jednotlivých úkon ov merania a
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Táto zmena sposobí 10% zmenu posunutia fázy
vzniknutej na meranej vzdialenosti. Túto zmenu
automaticky integruje fázový merač Sercel.
Výsledná vzdialenosť je premietaná na matnicu, kde sa nám objaví 5miestne číslo. Vzdialenosť
teda od:čítame na cm a maximálny dosah je 999,99
metrov. Proces merania fázy je síce automatický
a po lOs dostaneme šikmo meranú vzdialenosť.
Pred tým však musíme rukou natočiť ovládacím
gombíkom fázový merač na nulovú vzdialenosť,
resp. na adičnú konštantu sposobenou dráhou pa·
pršleka v reflektori a optickej častí.

Osobitné sú hranolové reflektory Wild. Najjednoduchší je jednohranolový (použitie v rovine do
400 mj, ktorý sa nasadzuje na tyč, resp. trasírkl1
(obr. 3), čo je velmi výhodné pre menej náročné
meranie a vytyčovanie. Do 600 m sa používa trojhranolový reflektor umiestnený
v trojnožke pre
závislú centráciu (obr. 4). Tento tzv. štandardný
reflektor váži aj s trojnožkou 3,5 kg. Keď na neho
posadíme ďalšie dve "batérie" reflektorov, zvýši
sa dosah na 1000 m.

Optický nástavec je dosť ťažký, váži 4,5 kg.
Elektronická časť váži 13,8 kg. Batéria 12 V/6 Ah
pre 200 meraní. Príkon počas merania 10 W. NR-
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stavná optická časť sa vyrába aj ako osobitný prí·
stroj na vlastnej trojnožke s označením Wild Distomat DI 10 (obr. 5). V tom prípade táto časť váži
7,2 kg. Dá sa skloniť pod úhlom ± 40° a má
ďalekohlad s 15násobným zvtičšením.

Závod vykonal a už aj publikoval skúšobné me·
ranie dosiahnuté s DI 10. Vnútorná presnosť bola
zistená ± 0,8 cm, vonkajšia ± 1,0 až 1,5 cm. Trvanie jedného merania dížky je 30s• Batéria stačila
pri 20 oe na 300 meraní.

Diafkomer Askania Adisto S 2000 (obr. 6) vzmkol v spolupráci tiež s francuzskou firmou, a síce
e. S. F. Saphymo. Je po mechanickej stránke podobný diafkomeru Wild Distomat DI 10 T. Nasadzuje sa na nosiče ďalekohfadov teodolitov Askania (na jčastejšie na sekundový Askania Tu). Optická nástavná časť váži len 2,5 kg a nahradzuje
strmaň u obvyklého teodolitu Askania. Preto Sil
zdá toto spojenie výhodnejšie, ako u Wilda T2 a
DI 10 T. Elektronická časť ležiaca pri meraní na
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zemi váži len 10 kg. Meranie fázy sa prevádza na
2 frekvenciách
a výsledná vzdialenosť sa odčíta
na 6 miest na indikačných elektrónkach.
Dosah
až 2000 m, presnosť ± 1 cm. Reflektor tvorí s terčom jednu mechanickú jednotku o váhe 2 kg, takže
pri meraní uhlov sa nemusí zamieňať reflektor terčom.

Tellurometer MA-IDO (obr. 7) je prvý elektrooptický dialkomer
tohoto závodu. Ako vidieť
z obrázku liši sa od ostatných dialkomerov s Ga-As
diodou. Mimo prístroj leží len akumulátor. Z elektronickej časti skrinkového
tvaru vystupujú dVél
nosiče s horizontálíwu osou, na ktorej je umiestnená koaxiálnaoptická
časť. Celok váži 16 kg.

Optická schéma MA-100 je na obr. 8. Vo vysielacejčasti
2 je umiestnená Ga-As dioda 1 emitujúca
infražiarenie o frekvenc,ii 75 MHz, ktoré je vo vysielacom trojšošovkovom objektíve koncentrované
na lúčo úhle 1/4 uhla. Lúč je vysielaný na hranolový reflektor a z tadiaf spať na prijmaciu optiku,
kde sa napred odrazí od zadného zrkadla 4 na
predné zrkadlQ 5, od ktorého je fokusovaný na siIikonovú fotodiodu 6.
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Výsledny fotoprúd je zosilnený na nízkošumovom zosilovači v elektronickej časti. Tam sa vykoná aj meranie
fázy sveUa známym systémom
Tellurometer na viacerých frekvenciách.
Meranie
fázových rozdielov sa vykonalo s velkou citlivosťou, takže dížky dostaneme na 1 mm. Dosah prístroj a je až 3 km. Meteorologické vplyvy nedoslahnu Viac ako 2.10-6D. Pri menších vzdialenostiach
(do 1 km) možno očakávať presnosť ± 5 mm, do
3 kIll asi ± 1 cm. Proti ostatným diafkomerom sa
u MA-100 užívajú reflektory s .menším počtom hranolov. Do 1 km jednohranolový, do 3 km 9hranolový reflektor. Batéria má napatie 12 V, potrebný
priemerný príkon 6,5 W.

Dialkomer VEB Zeiss EOK 2000 (obr. 9). Bol
vyvinutý len nedávno, takže informácie o ňom sú
zatial len kusé. Jeho prototyp predviedli na výstave XII.. kongresu FIG až v polovici jej trvania. Dosah 2000 ITl,presnost ± 1 cm. Váži 1 kg a spočíva
na bežnej Zeissovskej trojnožke. BatéI"iu (12 VI
má síce mimo prístroja, ale prúd je dodávaný cez
trojnožku, takže kábel pri meraní neprekáža. Potrebný príkon 8W. Osobitnosťou je podfa údaj ov
závodu použitie patentovanej kombinácie prijimacej
a vysielacej optiky. Piístroj možno skláňať pod
uhlom ± 40°. Konštruovan je aj pre tažšle pove~
ternostné podmienky, teplotu - 30°C až + 45 °C.
Pre meranie uhlov možno miesto EOK 2000 zasunúť do trojnožky niektorý z teodolitov Zeiss.
Nakoniec uvádzame schému sovietského diafkomera GD 314 (obr. 10), o ktorého sériovej výrobe
n'iet zaHal zpráv. Modulované žiarenie Ga-As diody
je ,koncentrované a vyslané objektívom 01 na reflektor a prijaté objektívom 02, v ktorého ohnisku
je clona. Pred fotonásobičom 5 sa nachádza interferenčný fUter 3 pre vlnové dížky žiarenia diody.
Zrkadlá 1 a 2 slúžia pre porovnávacie meranie, keď
žiarenie sa dostane priamo na fotonásobič. Optická
aj elektronická časť prístroja váži len 6 kg, a pri
meraní spočíva. na statíve. Je spojená s káblom
sozdrojom,
ktorý leží v obalovej skrinke prístroja
na zemi. Celková váha prístroja so skrinkou je
16 kg. Potrebný príkon 6W.
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24X24X39 cm. Batéria (12 V) je mimo prístroja
ajes
ním spojená s káblom. Potrebný príkon 20
až 24 W.
Mekometer III je výsledkom 10ročného vývoja
v NPL pod vedenim Froo'ill€ho a pokračovaním Mekometra I a II. Dovodom konštrukcie
prístrojov
Mekometer bola skutočnosť, že medzi ED chýbal
jednoduchý prístroj vysokej presnosti s dosahom
1-2 km. Ďafším ciefom bolo, aby prístroj umožnil
merať dlžky s pomernou chybou až 1/500000, s citlivosťou a možnosťou odčítania 0,1 mm, bez meteorologických
korekcii a bez vplyvu presnosti
určenia rýchlosti svetla.

2.3. M a I é d i a f k o mel' y
konštrukciou

S

o s o bit n o u

AGA - Geodimeter Model 7 T (obr. 11) je prístroj,
ktorý v sebe organicky slučuje funkciu teodolitu
a elektrooptického
dialkomeru so spoločným dalekohladom. Rozsah 15 až 500 m s presnostou 1 až
2 cm. Pre meranie dIžky užíva známy Bergstrandov
princíp modulácie s Kerrovým článkom. Meria sa
na dvoch frekvenciách, jedna dáva merítko ZOOm
.a druhá 5 m. Zaujímavé je, že Geodimeter 6 sa pa
vonkajšej stránke podobal teodolitu, ačkolvek nebol ešte určený pre meranie uhlov. Geodimeter 7
sa však vzhladom teodolitu vobec nepodobá, aj keď
je po stránke vnútornej elektronickej konštrukcie
pokračovaním Geodimetru 6 a patrU by mu vlastne
názov "Geodimeter-teodolit".

Vodorovný a výškový kruh sa odčítajú v osobitnom odčítacom mikroskope - stupnicovom s najmenším dielkom 10. Prístroj je zakončený trojnožkou s kruhovou libelou. Urovnáva sa stavacími
skrutkami podfa rúrkovej alidádovej libely. Je vybavený normálnou svorkou a pohybovkou alidády'
a optickou olovnicou. Rozsah' sklonu zámery len
:±:
30g• Váha prístroja - len 11 kg a rozmery

Princíp originálnej konštrukcie leží v ponímaní
modulovanej vlnovej dIžky svetla A, pomocou ktorej
určíme vzdialen}lsť z rovnice nezávislej na rýchlosti
svetla
l=f(R)-,
kde nr

-

na fr -

nT
na

refrakčný
koeficient v tzv. dutinovom
rezonátori
refrakčný koeficient v atmosfére
lineárna funkeia rezonátoru.

.

{I

._-_ ..~

Základom je tzv. d u t i n o výr e z o n á t o L
Ten je stavaný pre vyrovnanie teploty podla binetálneho princípu, a tak usporiadaný,
že príjme
teplotu atmosféry a pomocou makkého plastického
uzáveru sa prisposobí vonkajš1emu tlaku. Ako modulátor sa užívajú KDP krYštály\ ktoré sú umiestnené vo variabilnom dutinovom rezonátori. Svetlo
z xenonovej výbojky (obr. 12) je ·napred lineárn8
polarizované polarizátorom 4 a potom ide cez KDP
kryštal 2a, z ktorého vychádza elipticky polarizované na modulačnú frekvenciu a cez hlavný objektív 6 prechádza na odrazný reflektor 8. Vrátené
svetlo je odklonené
zrkad~om 10 do menitefnej
svetelnej cesty 9. Po prejdení
touto cestou prechádza svetlo cez druhý kryŠtal 2b a potom cez
polarizátor 3 na fotonásobič 1. Poloha pohyblivej
časti pr1 menitelnej svetelnej ceste sa priamo meria s točítkami s ozubeným prevodom na jemn~
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otáčavé pásmo. Na točítkach čítame hrubé čítauie
v metroch. Na pásme jemné čítanie na 0,1 mm.
Prístroj má dva okuláry: 7 s vačším zorným pofom
pre hrubé zacielenie a vyhladanie reflektora a 11
pre jemné zacielenie.
Prístroj (obr. 13) je. upevnený na teodolitovej
trojnožke. Meracia čast je spojená káblom so zdrojovou časťou. Každá z nich váži len 5,5 kg. Na
svoju výkonnosť je prístroj vefmi lahký. Pri skú·
šobný~h meraniach na '700 Iu"základnici NPL bola
dosiahnutá presnosť ± 0,1 mm ± 3.10-6 D. Mekometer III je výhodný aj pre meranie deformácií.
Na švajčiarských
priehradách
boli s nim už aj
vykonané prvé takéto merania [8J. Rozdiely proti
dIžkam meraným inými metódami sa pohybovali
vačšinou len v desatinách milimetra.
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Tellurometer
MRA 4 (obr. 14). vývoj tohoto
prístroja s 8mm vlnami bol ohlásený už na kongrese FIG v Ríme, ale sériový výrobok bol predvedený
až v minulom roku (1967). Použitím krátkej vlnovej dIžky a spojením s osvedčeným Cassegrain
antenovým systémom dosiahla sa silnejšia koncentrácia vyžarovanej energie. Uhol vyžiarovania je
menší ako 20, čím vplyv swingu prakticky odpadá.
akrem hlavnej zmeny vo vlnovej dIžke boli proti
doterajším modelom Tellurometra urobené zmeny
pri stabilizácii frekvencie, zapojení podra najnovšieho vývoj a a špeciálne pre MRA 4 bol vyvinutý
zdroj Varion-Klystron EM 1138. Rozlíšenie meranej
dIžky je ± 1 mm. Dosah prístroja je 50 km s pre,;nosťou ± 3 mm ± 3.1O-6D. Váha prístroja je len
18 kg. Ako zdroj sa pouŽijú 12 V batérie, ktoré pre
krátku prevádzku mažu byť aj vstavané.
S MRA 4 boli vykonané už aj skúšobné merania. Pri meraných dIžkach od 2,5 do 9 km bola podfa údaj ov výrobcu - docielená stredná chyba
± 1,4 mm. V ťažkých podmienkach zámer nad
m~stom [7 J, kde napr. u Distomatu DI50 dosahoval
swing 1,2 m, bola pri 10 meraniach 22 km dIžky
zistená u MRA 4 maximálna diferencia len 14 mm.

Prístroj je najvýhodnejší pre merania do 1 km
ačkolvek jeho dosah maže byť až 3 km. Sériová
výrob"," je zatiaf v štádiu jednania.
2.4. E I e k t r o nic k é d i a f k o mel' y
pre
vefké
vzdialenosti
V tejto skupine diafkomerov pútajú pozornosť najma dva nové prístroje rozdielnej koncepcie, ale
rovnakého použitia od konkurenčných firiem Tellurometer a AGA.

AGA Laser Geodimeter Model 8 (obr. 15). Už
v minulom roku sme mohli čítať o pokusoch s použitím laseru ako zdroj a u Geodimetra model 4
v USA. Závody AGA však skončili vývoj úplne nového prístroja s laserovým zdrojom Model 8.
Svetlo z 5 m ,W helioneonového laseru je mo·
dulované KDP kryštálovým
modulátorom
a po
odrazení od zrkadla sa známym spasobom s oneskorovacím
obvodom vykoná meranie fázového
rozdielu. Pri nasmerovaní
prístroja
na reflektor
s presnosťou len ± 200 docielime už odraz laserového lúča. Prístroj pracuje v rozsahu 15 m až 60 km
s presnosťou ± 6 mm ± 1.1O-6D a váži 23 kg
Svetelný zdroj-laser vydrží priemerne 5000 pracovných hodín.
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Ing. Miroslav Herda, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický \
a kartografický, Praha

Využiti kolimace
při měřeni úhlů
s velmi krátkými záměrami

Principů optické. kolimace a autokolimace se v sou·
časné době využívá v několika technických oborech.
Je to zejména strojírenství a optika, kde se kolimace
i autokolimace používá pro měření souososti a rovinnosti a zjišťování velmi malých úhlových změn, dále
ke kontrole optických zařízení apod. Přístrojové vybavení pro tyto účely je všeobecně známé a vyrábí jej
většina výrobců měřicích přístrojů.
Princip optické kolimace poskytuje také možnost
využití v geodetických měřeních, jak dokazuje ,nová
metoda měření vodorovných úhlů s velmi krátkými
záměrami [1].

se clona, usměrňující paprsky do okuláru, jak znázor·
ňuje obr. 2. Výhodou druhého způsobu je, že nedochází
k dotyku tělíska s okulárem. Ale zkouškami a použitím tělísek, vyrobených k theodolitům Zeiss Theo 010
a Wild T 3 se prokázalo, že ani při prvním způsobu
nedochází k změně polohy záměrné přímky dalekohledu. Při použití žárovky 3,8 V a kapesní baterie je
možné cílit ze vzdáleností až asi 25 m i za denního
svět~, ~ ~eosvětleném prostoru ze vzdálenosti pod.
statne vets!.

Základ metody
Podstatou metody měření vodorovných úhlů s velmi
krátkými záměrami je současné využití dalekohledu
theodolitu jako optického kolimátoru. To umožní
při použití dvoutheodolitů cílit jedním dalekohledem
na obraz nitkového kříže druhého dalekohledu přibližně v nekonečnu. Vznikne tak nový způsob nuceného dostředění theodolitu a cHové značky, při kterém
je hmotná cHová značka současných systémů nuceného dostředění nahražena optickou a dále není třeba
používat žádného mechanického zařízení, které by
zajišťovalo totožnost os při záměně theodolitu za cí·
lovou značku. Měřicí optický systém theodolitu je
současně cHovou značkou, přičemž přesnost tohoto
nuceného dostředění je asi 10krát větší než u soustav
s výměnnou hmotnou značkou.
Využití dalekohledu theodolitu jako kolimátoru
předpokládá možnost vytvořit obraz nitkového kříže
přibližně v nekonečnu. K vytvoření obrazu je třeba
umělé světlo a vyřešit způsob zavedení světelných
paprsků do dalekohledu theodolitu se strany okuláru.
Způsoby, používané v současné přístrojové technice
zde nevyhovuji. Jeden ze způsobů, používaný u běžných kolimátorů, u nichž osvětlovací tělísko je umístě·
no místo okuláru je nevhodný, neboť by vyžadoval
vyměňovat okulár za osvětlovací tělísko během měřeni. Druhý způsob osvětlení, autokolimační okulár,
představuje rovněž nevhodné řešení, jelikož mění
optické vlastnosti dalekohledu, zejméJ).a několikrát
snižuje zvětšení a zmenšuje tlouštku rysek nitkového
kříže, takže cílit je možné jen do vzdálenosti několika
metrů, a to jen v temném prostředí. Mimoto autokolimační okuláry se vyrábějí jen k několika typům
theodolitů západní produkce a jsou to zařízení drahá.
Tato otázka byla vyřešena tak, že na okulár dalekohledu theodolitu se nasadí zvláštní osvětlovací tělísko.
Toto tělísko se buď nasazuje ručně na obrubu okuláru
až k jeho rýhovanému prstenci - podle obr. 1, nebo
se upevňuje na točnou osu dalekohledu zvláštním
držákem a při osvětlení se sklopí před okulár a přesune

Osvětlí.li se nítkový kříž dalekohledu theodolitu
paprsky, jdoucími okulárem, mohou vzniknout tři
druhy obrazu nitkového kříže podle toho, na jakou
vzdálenost je dalekohled zaostřen (obr. 3). Není tedy
tento tzv. kolimační
dalekohled
trvale zaostřen
na nekonečno jako běžný kolimátor. Obraz nitkového
kříže může vzniknout podle obr. 3a před nekonečnem
a je skutečný převrácený, při zaostření přesně na nekonečno vznikne převrácený skutečný obraz v nekonečnu před objektivem podle obr. 3b a při dalším
otáčení zaostřovacího prstence dále, tj. při tzv. zaostření za nekonečno, které je možné u každého theodolitu, vznikne zdánlivý vzpřímený obraz za okulárem
podle obr. 3c. Zaostření okuláru obraz nitkového kříže
neovlivňuje.
Všechny tři druhy obrazu nitkového kříže, vytvořené kolimačním dalekohledem, lze pozorovat dalekohledem druhého theodolitu, tzv. zaměřovacím
dalekohledem.
Jak je zřejmé z obr. 4, vytvoří se
v zaměřovacím dalekohledu vždy skutečný převrácený
obraz nitkového kříže kolimačního dalekohledu bez
rozdílu, zda je obraz nitkového kříže před nekonečnem,
v nekonečnu nebo za nekonečnem. Na obr. 4 jsou
záměrné přímky obou dalekohledů totožné. Vytvoření
obrazu nitkového kříže, který je před nekonečnem,
je omezeno možností zaostřit zaměřovací dalekohled
za nekonečno.
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Tím jsou dány základní vztahy obou dalekohledů.
Dále je třeba uvést ještě vztahy os vhledem k známé
vlastnosti pozorování kolím átoru dalekohledem a rozebrat chyby a jiné vlivy.

mi!ření úhlů s velmi
krdtkOmt zdm~ramt

tj. při totožnosti obou nitkových křížů, záměrné přímky obou dalekohledů rovnoběžné, nýbrž budou svírat
úhel CI' Úhel CI je podle obr. 5 dán vztahem

kde d je vzdálenost obrazu, vytvořeného kolimačním
dalekohledem od zaměřovacího dalekohledu (vzhledem
k velké hodnqtě d je lhostejné, ku kterému z obou dalekohledů se vzdálenost d vztahuje) a e je příčná. odchylka středu objektivu zaměřovacího dalekohledu od
záměrné přímky kolimačního dalekohledu. Hodnotu
úhlu CI je možné snadno snížit na zanedbatelnou
hodnotu, neboť při e = -5 mm, což je možné bez
zvláštního zařízení zcela snadno dosáhnout, bude pro
d = 1 km, CI = 3,200 a pro d = 5 km, CI = 0,600•
Utvoření obrazu l"e větší vzdálenosti než 5 km je
rovněž snadné. Dosáhne se tím, že poloha prstence
přeostřovací čočky se poznamená při zacílení na velmi
vzdálený cíl ryskou na prstenci a tubusu dalekohledu.
Pak postačí jen nastavit prstenec proti rysce na tubusu
a vytvoření obrazu v dostatečné vzdá.lenosti, tj. dostatečně blízko k nekonečnu je zajištěno.
Dalším možným zdrojem chyb je přeostřování kolimačního dalekohledu, jestliže se použije metody
střídavých záměr (viz dále). Potom se může stát, že
obraz nítkového kříže, vytvořený kolimačním dalekohledem, nebude na stejném místě jako předtím. Velikost této chyby Llc je dána podle obr. 5 vztahem

Obr: 2. Osvi!tlovací

těleso sklopené před
na theodoltt shora

okulár

[pohled

Ad

= e.f}. d (d + Ad)

\.

Metoda využití kolimace v úhlových měřeních je
ovlivněna známým zákonem pozorování kolimátoru
dalekohledem, podle kterého totožnost obrazů obou
nitkových křížů v okuláru zaměřovacího dalekohledu
prokazuje pouze rovnoběžnost obou záměrných přímek, nedokazuje jejich totožnost. Tento jev je třeba
respektovat při aplikacích této metody, jak bude uvedeno dále.
Důležitou vlastností uvedených vztahů mezi kolimačním a zaměřovacím dalekohledem je nezávislost
obrazu na vzdálenosti obou dalekohledů. Je tedy možné zaměřovat i v poloze, kdy se objektivy kolimačního
a zaměřovacího dalekohledu téměř dotýkají, to je na
vzdálenost až asi 30 až 40 cm, aniž by to snížilo přesnost.

kde Lid je rozdíl vzdáleností obrazu při přeostřování.
Také vliv této chyby je zanedbatelný, pro e = 5 mm,
d = 2 km, Lid = 0,5 km, je Ac = 0,300•

Obr. 3. Vytvoření

Z chyb, které mohou ovlivnit přesnost metody, využívající kolimaci, je třeba se mimo obvyklé a známé
chyby úhlového měření theodolitem zabývat vlivem
polohy obrazu, vytvořeném kolimačnim dalekohledem
a vlivem změn jeho polohy během měření, tj. vlivem
přeostřování.
Není-li obraz, vytvořený kolimačnim dalekohledem
v nekonečnu, nebudou při zacílení na tento obraz,

,

obrazu nttkového
dalekohledem
KD

kříže

koltmačním

Dalšími důležitými vlastnostmi soustavy kolimátoru a dalekohledu jsou zvětšení a velikost obrazu
v zaměřovacím dalekohledu. Zvětšení soustavy je
dáno poměrem ohniskových vzdáleností podle vztahu
(2)
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kde ID je ohnisková vzdálenost objektivu zaměřova.
cího dalekohledu, IK je ohnisková vzdálenost objektivu
kolimačního dalekohledu. Použijí.li se stejné typy
theodolitů, jsou oba obrazy nitkových křížů stejně
velké. Oba obrazy se pozorují okulárem dalekohledu
jako lupou, takže se zvětší v poměru
,

z =

250

lb
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s velmi

(v mm),

kde IÍ> je ohnisková vzdálenost okuláru zaměřovacího
dalekohledu. Používat theodolity se stejnými typy
dalekohledů je skutečně vhodné, protože přesnost
vzájemného cílení je stejná.

Postup měření kolimaění metodou
Postup měření kolimační metodou byl sestaven pro
velmi krátké polygonové strany, pro přenesení směr·
níku strany nebo osy na jinou stranu nebo osu pomocí
velmi krátké spojovací strany a pro měření úhlu s nepřístupným vrcholem podle obr. 7 a, b, c. Základem
tohoto postupu je použití přizpůsobené laboratorní
úhlové jednotky, použití dvou theodolitů s dvěma
osvětlovacími tělísky se střídáním vzájemných záměr
nebo postupným měřením na obou stanoviskách. Zá·
kladním požadavkem tohoto postupu je to, aby stále
jeden z theodolitů byl zaměřen na druhý theodolit,
tj. aby nedošlo k tomu, že by oba přístroje byly zací·
leny na druhé směry, nebo že by se oběma současně
prováděl nějaký úkon. Dalším znakem tohoto postupu
je to, že směr spojnice stanovisek obou theodolitů
D1D2 se určí jen s takovou přesností, s kterou byly
vzájemně nastaveny záměrné přímky obou dalekohle.
dů před prvním čtením. Na úhel druhých dvou směrů
nemá odchylka L!W1,2 vliv (obr. 8).
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Obr. 4. Cílení

zaměřovacím
dalekohledem
matmí dalekohled
KD

ZD'

na

koli-

Velikost obrazu v zaměřovacím dalekohledu je zá·
vislá na vzdálenosti kolimačního dalekohledu. Dllle.
žitá je vzdálenost, při které je v· dalekohledu zobrazen celý nitkový kříž kolimátoru, tj. všechno světlo,
vycházející z kolimačního dalekohledu dopadá do za·
měřovacího dalekohledu, samozřejmě až na rozptyl,
neboť prostor podél dráhy paprsků je volný a zejména
při měřeni v osvětleném prostoru jsou světelné ztráty
značné. Tato maximální vzdálenost je dána vztahem
podle obr. 6

1. Oba theodoIity se postaví na stanoviskách, připraví se osvětlovací tělíska se zdroji a záměrné přímky
se nastaví do polohy velmi blízké totožnosti. Použije
se při tom autokolimace, a to obrazu theodolitu, který
vzniká odrazem paprsků od povrchu objektivu druhého theodolitu. Z theodolitu Zeis Theo 010 je možno
výhodně užít obraz v zrcadle, které je umístěno uvnitř
dalekohledu za objektiv:em a v kterém se tvoří velmi
jasný zmenšený obraz. Pomocí této autokolimace se
docílí toho, že v zorném poli obou dalekohledů se po·
stupným nastavováním kryjí obrazy vlastních theodo·
litů s nitkovým křížem. Pak se oba dalekohledy zaostří
na nekonečno podle rysek na tubusu, nastaví se poloha
dělenýchkruhú a započne se s měřením.

kde PK' PD jsou pupily kolimátoru a dalekohledu
(vstupní), lk je polovina velikosti nitkového kříže
kolimátoru, lx je ohnisková vzdálenost kolimátoru.
Překročení vzdálenosti dIIl1J,x se prakticky projevuje tak,
že v zorném poli zaměřovacího dalekohledu je vidět
jen část nitkového kříže kolimátoru, zbylá část zor·
ného pole je temná nebo šedá.
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Na stanovisku
!
Stanovi8ko
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D.

I Poloha
č. daleko-

I

Cteni kruhu
theodolltu.
Záměra.
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I
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II

3
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D.
Sl
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D.
D.
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S,
D.
Dl
S.
S.
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Dl
D.
S.
Dl

o

o

. ....
. ....
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--

2

D2 je pořadí: Dr. Dl - S2, S2 v 1. a II. poloze,

8

pak opět na stanovisku

16

.

+

1
4
5- --2-

wI-I2

Dl' Dl

Dl ve stejném pořadí v II. poloze .

20

Metoda měření vodorovných úWů pomocí kolimace
byla vyzkoušena a prověřena zejména co do přesnosti.
Při zkouškách podle obr. 7c byla určenl:lrskutečná chyba přenesení směrníku pomocí strany o délce 3,13 m
v hodnotěprŮillěrně Hp. Bylo použito dvou theodolitů.
Zeiss Theo 010, úhel obou směrů, považovaný za bezchybný, byl měřen theodolitem Wild T 3 v několika
laboratorních jednotká.ch, vzdálenost cílů byla několik
km.

••••

.... .

o

••••

2. Použije-li se střídavý postup, je pořadí záměr,
cílení a čtení zřejmé z návrhu zápisníku, uvedeného
v tab. 1. V zápisníku jsou stanoviska označena písmeny
Dl' D2, směry na vzdálené body písmeny Sl' S2 (obr.
8). Při každém zaměření jedním theodolitem se čte
údaj druhého theodolitu pro kontrolu. Na levé straně
zápisníku jsou zapsána čtení theodolitu, kterým se cíli
a na pravé straně čtení theodolitu, na který se cíli.
Pořadí úkonů je označeno arabskými číslicemi. Měřený. úhel se vypočte obdobně jako při laboratorní
jednotce podle vzorců (poloha a pořadí výpočtu jsou
<označeny v indexu za pomlčkou)

'WI-1I =

S2' S2 -

Výpočet je stejný jako u laboratorní jednotky .
Výhodou střídavého postupu je lepší vyloučení vlivu
kroucení stojanů .
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Dl je pořadí: D2, D2
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Obr. 7. Využití
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Oblasti využití metody měření
vodorovných úhlů pomocí koIimace
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Metoda měření vodorovných úhlů pomocí kolimace je
vhodná tam, kde se vyskytuje požadavek měřit úhly,
jejichž ramena jsou velmi krátká. Jsou to hlavně tyto
oblasti inženýrské geodézie a důlního měřictví:

+8

2

19

1. Vytyčování
staveb

+
24
2

Použije-li se postupné měření na obou stanoviskách,
.je pořadí záměr obdobné jako u paralaktického úhlu.

podzemních

inženýrských

Při ražení a stavbě tunelů, štol a jiných podzemních
prostor je často třeba vytyčit velmi přesně směr hlavní
osy v podzemí ze šachty, hloubené mimo osu nebo
z úpadní pomocné štoly, a to použitím krátké, pouze
několik metrů dlouhé polygonové strany. Metoda kolimace umožní vytyčit hlavní směr asi desetkrát přesněji než se zařízením pro nucené dostředění s hmotnými
cílovými značkami.· To. znamená možnost použít podstatně větší vzdálenosti šachet a úpadních štol, aniž
by byla ohrožena přesnost prorážek. Znamená. to tedy
také značné úspory nákladů na stavbu .

1969/64

1969/65
Herda, M.: Využití kolžmace při m~"ení úhl1l s velmi
kratkými zam~rami

Geodetický aklU'tografický
ročník 15/57, ěfslo 3/1988

3. Strojírenské
mi kro sítě

měření

obzor

65

a strojírenské

Při kontrole polohových vztahů velkých strojních
a technologických zařízení, os otáčejících a pohybuji.
cích se částí strojů apod. je třeba měřit vodorovné úhly
s krátkými záměrami, což často soupravy s nuceným
dostředěním hmotných cílů nemohly zajistit.
6111,

112'

4. Důlní

• AlIl

z

tJ1 ''''1

+1ll2 - IR

Obr. 8. M~"ení vodorovného úhlu mezi dv~ma směry
kollmační metodou [Pi'enesení sm~ru pomocí velmi
krdtké strany J

2. Vytyčování
stavebních

při rekonstrukci
objektů

měření

Důlní geodetické sítě jsou charakterizovány prave
častým výskytem velmi krátkých stran v polygonových pořadech i při připojovacím měřÉlní při provažování směrů do podzemí. Možnost překonávat tyto
velmi krátké strany bez snížení přesnosti znamená podstatné zlepšení důlních geodetických stítí.
Literatura

Při rekonstrukci stavebních objektii se vyskytuje úloha
vytyčit osy nových konstrukčníeh systémů uvnitř
stá~jících objektů, což vyžaduje vytyčovat OByasměry z velmi krátkých...stran.

[1] Herda, M.: Vyutitikolimace pti úhlových měřeních v wenýrské geodézii. Výzkumná ll:právaVÚGTK Praha č. 260/1967.
[2] Hodam, F.: Technieche Optik. VEB Verlag Technik. Berlln
1966.
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f i e, jako ústřední

FS ČVUT,

orgán státní správy Slovenské
socialistické republiky. V čele Slovenské správy
Zákonem České národní rady ze dne 8. ledna 1969 geodézie a kartogDafie je ředitel, kterého na návrh ministoo vnitoo Slovenské socialistické repubČ. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické J:'e- liky jmenuje a odvolává vláda Slovenské socialistické republiky. Ředitel Slovenské správy geodézie
publiky byl zřízen Čes ký ú řad g e ode t i c k Ý
a kartogoofie odpovídá re výkon své funkce mia k ar t o g r a f i c k ý, jako ústřední orgán státní
nistru vnitra Slovenské socilalistické republiky.
správy. České socialistické
republiky. Předsedu
Českého úřadu geodetického a kartogoofického jmePodáváme tuto informaci s tím, že pro potřebu
nuje ta odvolává vláda České socialistické republiresortů Českého úřadu geodetického akartogoofického a Slovenské správy geodézie a kartografie
ky. Tímto zákonem byla zrušena platnost ustanovení § 4. vládního nařízení č. 10/1958 Sb., který
bude i nadále vydáván j e d i n Ý odborný zeměměstanovil podřízení Ústřední správy geodézie a karřický časopis - Geodetický ta kartografický obzor.
tografie ministru vnitra.
Podrobnější informace o opatřeních, která vyplynou ze zákonů o zřízení nových ministerstev a
Zákonem Slovenské národní rady ze dne
jiných ústředních orgánů \Státní správy, uveřejníme
28. prosince 1968 č. 207/1968 Sb. o zřízení miniv dalších číslech ruašeho časopisu.
sterstev a jiných ústředních orgánů stá,tní správy
Slovenské socilalistické republiky byla zřízena S I o·
vensk,á
správa
geodézie
a kartogra-
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M.: Nové značky používané na mapách velk!ích m~1'ftek

Ing. Miroslav Mlkšovský, esc..
Český úřad geodetický a kartografický,

Nové značky
používané na mapách velkých měřítek

Rozvojprůtnyslové a občanské výstavby, přestavba
zemědělství, lesního a vodního hospodářství, budování nových energetických zdrojů a dopravních a
telekomunikačních spojů a další závažné úkoly na
budování ekonomické základny československého
národního .hospodářství vyvolaly potřebu vyhotovit' na úzetní Československé socilalistické republity- nové technicky dokonalé mapové dílO, které by
vyhovělo všem požadavkům kladeným na moderní
mapu velkého měřítka.
Závažným úkoiem při Mhájerií nového mapování
bylo :stanovení základního měřítka, obsahu a vyjadřovacích prostředků. Protože ČSSR je vyspělou
socialistickou zemí s rozvinutým průmyslem a s intenzívním využíváním půdního fondu, bylo jako základní měřítko nových technickohospodářských
map zvoleno měřítko 1 : 5000. Ucelené obvody obcí
a oblasti s intenzívní průmyslovou výst,avbou budou
mapovány v měřítku 1 : 2000. Pro městské areály a
obvody velkých průmyslových závodů budou vyhotoveny mapy v měřítku 1: 1000, popř. výjimečně
i v měřítku 1: 500. Přitom v celém nově mapovaném prostoru bude zpracována mapa 1 : 5000 kartografickým odvozením z měřených map většího
měřítka.
Důležitým úkolem při stanovení kQncepce nového mapování bylo stanovení obsahu technickohospodářských map. Při řešení tohoto problému se vyf:házelo L obsahu map velkých měřítek, které byly
vyhotoveny v dřívějších letech na území ČSSR pro
různé účely.
K těmto mapám patří zejména:
k:a.tastrální mapy, které byly vyhotoveny převážně v 19. a v prvé polovině 20. století původně pro účely daňové a později (zejména po doplnění výškopisné složky mapy) i pro řadu účelů technických,
mapové podkLady používané pro projekční činnost, zejména pro zastavovací a situační plány,
základní plány závodi\, které byly vyhotovovány zejména ve velkých průmyslových závodech,
Jednotný železniční plán, vyhotovený na celém
území ČSSR pro prostor železničních
tratí
v měřítku 1 : 1000,
- Základní vodohospodářská mapa ČSSR v měřítku 1: 50 000, vyhotovovaná postupně pro celé
státní území,
lesnické mapy v měř. 1 : 10 000,
Státní mapa 1 : 5000 - hospodář.ská, která byla
vyhotovena na části území v letech 1946-1953
a Státní mapa 1: 5000 odvozená, kde polohopis byl získán odvozením z map katastrálních a výškopis převzat z topografických
map menšího měřítka,
topografické mapy v měř. 1: 10 000, které jsou
postupně vyhotovovány pro celé státní území
jako zákl'adní topografické mapy velkého měřítka.

Praha

Cílem řešení bylo stanovit na podkladě rozboru
výše uvedených mapových děl a jejich obsahu optimální obsah nových technickohospodářských
map
se zřetelem k jejich určení, a to diferencovaně pro
všechna měřítka 1 : 500 až 1 : 5000.
S obsahem technickohospodářských
map :.ízce
souvisí způsob grafického vyjádření obsahu, tj. volba smluvenýchznaček.
Rozborem smluvených značek, které byly použity pro mapy velkých měřítek
vyhotovené na území ČSSR, bylo zjištěno, že ve
vyjádření předmětfi měření je značná nejednotnost.
Výsledek srovnání smluvených značek u šesti základních mapových děl byl následující:

Celkový porovná·
vaný počet
objektů, znázorněných smluvenými značkami
u 6. I'ákl. map. děl

I

Z uvedené tabulky vyplývá, že pouze 20 % vyšetřovaných objektů bylo na všech mapách vyjádřeno stejnou smluvenou značkou. Při porovnání
jednotlivých kategorií objektů zobrazených na mapách byly zjištěny následUjící Výsledky:

I

Kategorie prvků

Trigonometrické
a jiné pevné body
Hranice
Druhy pozemků.
~ povrchu půdy
Stavební objekty
Dopravní síť a do·
pravní zařízení
Rozvodná a spojová zařízení
Vodstvo, vodohospodářské stavby
a zařízení

I

I

Procento objektů znál'orněných
smluvenými značkami
1

I

2

I

3

14

a VÍce

20 %
46 %

50 %
31 %

20 %
23 %

10 %

36 %
23 %

44 %
46 %

20 %
27 %

4%

4%

28 %

40%

28 %

-

23 %

32 %

45 %

8%

42 %

33 %

17 %

-

Z tabulky vyplývá, že největší rozdíly ve vyjádření stejných objektů na různých mapách velkých
měřítek byly shledány zejména, ve vyjádření rozvodných a spojových zařízení la u dopravní sítě.
Používání různých smluvených značek u map
velkých měřítek pro vyjádření stejných skutečností
a předmětů měření vyvolávalo potřebu doplňovat
na mapy rozsáhlé legendy (zejména u map použí-
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vaných v investiční výstavbě), popř. vydávat několik rllzných seznamll smluvených značek. To prodražovalo výrobu map, ~těžovalo práci s roznými
typy map a vytvářelo předpoklady pro vznik omylil a chyb při práci s mapami (zejména v projekčních mncelářích].
Byla proto v posledních letech
v CSSR zkoumána možnost sjednocení smluvených
z~ček
používaných na mapách velkých měřítek
v rllzných oborech národního hospodářství. V souladu s touto tendencí byly koncipovány smluvené
značky nových technickohospodářských
map, které mají v budoucnu být základním mapovým podkladem pro veškeré technické podnikání v celém
národním hospodářství.
Při stanovení smluvených značek pro technickohospodářské mapy byly použity tyto zásady:
1. Smluvené značky mají být dobře čitelné, tj.
nesmí překročit určité minimální rozměry. Pokud
pro vyjádření dvou nebo více předmětll je použit
stejný základní tvar smluvené značky (např. kroužek], musí být rozdíl ve velikosti obou smluvených
značek jednoznačně patrný, popř. musí být značky od sebe odlišeny jiným charakteristickým
prvkeJll (např. výplní plochy kroužku nebo jeho části,
doplněním teček, čárek apod.].
2. Smluvehé značky musí být využitelné pro celou škálu měřítek od 1:5000 až 1:500. Z tohoto dllvodu musí umožňovat potřebné zvětšení kresby pro
mapu většího měřítka, aniž by došlo k narušení významu značky. Pokud některý základní tvar smluvené značky je použit ve dvou rllzných velikostech
pro vyjádření rllzných objektll, je třeba toto rozlišení zachovat ve všech měřítkách a velikost
značky není v tomto případě možno pro rllzná měřítk,a měnit.
3. Smluvené značky mají být snadno zapamatovatelné. To znamená, že jejich počet musí být
co nejmenší, tj. značky je třeba volit jen v nejnutnějším rozsahu pro předem stanovené kategorie
zobrazovaných jevil. K usnadnění
zapamato.vatelnosU vede i volba vhodného tvaru smluvené značky, který má vyvolávat jednoduché asoc~ace s prvky, které značky představují..
4. Smluvené značky map velkých měřítek mají
pokud možno navazovat na smluvené značky používané pro státní topografické mapy středních měřitek. Dodržení této podmínky přispívá ke snadnější srozumitelnosti mapy, zejména při současné
práci s mapami středních měřítek, které při projektování přicházejí často v úvahu.
5. Smluvené značky mají vyhovovat podmínce
zachování logických vazeb při znázornění rllzných
předmětll měření, tj. další smluvené značky potřebné pra vyjádření speciálních předmětll mají být vytvářeny skladbou základních značek. Tyto vazby
je třeba zachovat i mezi rllznými obdobnými k,ategoriemi zobrazov,aných prvkll; tak např. jsou-li visuté stavby na rozdíl od staveb podzemních odlišeny tím, že pro zobrazení obry sil jsou použity
kratší čárky, je vhodné tuto relaci zachovat i při
zobrazení nadzemních a podzemních vedení.
6. Smluvené značky zvolené pro vyjádření
prvkll určité mtegorie mají mít jednotný zákl,adní
tvar; tak např. pro znázornění všech podzemních
vedení má být použita jednotná smluvená značka
a jednotlivé druhy vedení odlišeny jejím doplněním o další charakteristický
prvek.
7. Smluvené značky mají umožňovat další modifikace pro podrobnější specifikaci předmětu, který vyjadřují. Tak např. smluvená značm pro elektrická silová vedení má umožnit jednoduchým do-
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plněním rozlišení napětí, popř. zpllsobu uložení
kabelu apod.
8. Při volbě smluvených značek je třeba brát
zřetel na značky již tradičně vžité a všeobecně používané, i když v některých případech nesplňují
některá jiná kritéria. Tak např. pro zobrazení speciálních zařízení je vhodné použít smluvené značky vžité v resortu správce příslušného zařízení (napříkLad pro železniční síť značky používané ministerstvem dopravy, pro vodohospodářskázařízení
značky používané ministerstvem lesního a vodního
hospodářství na speciálních mapách, které tyto resorty vyhotovují]. Změny proti vžitým značkám je
třeba omezit jen na případy skutečně odllvodněné,
kde jsou buď porušeny logické \nazby, nebo je-li
stejný základní tvar smluvené značky používán
rllznými ':lrganizacemi
pro vyjádření
odlišných
předmětll nebo jevil.
9. Smluvené značky musí odpovídat estetickým
zásadám, neboť každá mapa je dílem nejen technickým, ale i výtvarným. Proto smluvené značky
musí být na mapovém podkladu vzájemně graficky
vyvážené a umožňovat dalšímu uživateli mapy podle potřeby zdllraznění některých
prvkll, které
jsou předmětem jeho zájmu při práci s mapou.
10. Smluvené značky musí odpovídat i technologii výroby mapy, zejména jejího kartograf.ického
zpracování. Tak např. při použití techniky rytí je
třeba, aby celá značm mohla být vyryta jediným rycím hrotem, tj. všechny čáry musí mít stejnou tloušťku. Při použití jiných technik (např. suchých obtiskll] mllže být značk,a sestavena z čar rllzné
síly. U značek, pro jejichž kreslení se nepoužívá šablon, je třeba volit jednoduchý tvar, aby značky bylo možno vykreslit s minimálním počtem dílčích operací (tj. rozměření, počet kreslených čar].
Rovněž u značek, jichž je na mapě velký výskyt
(např. značka pro zahrady), je třeba volit co nejjednodušší tVlar, aby vykreslení značky bylo pokud
možno nejsnadnější.
K těmto základním podmínkám, které je moino aplikovat při volbě smluvených značek i u map
středních a malých měřítek, přistupují u technickohospodářských map ještě některé další specifické
podmínky.
Protože technickohospodářské
mapy
mají nahradit dřívější mapy katastrální a sloužit
pro socialistickou evidenci vlastnictví, a pro plánování zemědělské výroby, je třeba, aby z mapy
bylo možno získávat s nejvyšší možnou přesností
plochy parcel. Proto je třeba, aby hranice pozemků
byly na mapě vyznačeny sl'abými plnými čanami; jen
výjimečně, tj. v případech, kdy hranice jsou na
mapě vyznačovány jen v hrubých rysech (např. oddělení kultur na pozemku jednoho vlastníka), je
možno používat přerušovanou čáru (tečkovanou,
čárkovanou nebo čerchovanou). Z těchže dllvodll je
třeba, aby všechny prvky polohopisu byly znázorněny na mapě pouze v jediné barvě.
Velmi d1l1ežitým prvkem pro vyjádření obsahu
mapy a pro další rozlišení předmětll zobrazených
na mapě smluvenou značkou je popis. Popis slouží
k podání všeobecných informací o předmětech měření a šetření (např. místní a pomístní názvy] a
k vyjádření kVi(!.litativních charakteristik (např. administrativní význam sídliště] nebo kvantitativních
charakteristik
(např. rozloha pozemkové trati].
Dále slouží popis k vyjádření bližších údajll o zobnazeném předmětu (např. k rozlišení druhll budoi/
občanského vybavení], kvalitativního rozdílu předmětll pro něž je použita stejná smluvená značka
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(např. rozlišeni stabilizace ~lastnické, správní nebo státní hranice), k'podání informace o výsledku
a přesnosti zaměření předmětu (např. trigonometrického bodu, o přesnosti výškového zaměření boduapod.) a k podání dalších informací o zpracování mapy (měřítko, tirážní údaje apod.). U map
velkých měřítek slouží dále popis k dosažení návain,Osti mezi grafickým a písemným operátem
mapy (parcelní čísla).
. Popis je jedním z nejná?:ornějších prostředků
pro vyjádření zobrazovaných skutečností. Jeho nevýhodou je, že na rozdíl od smluvených znače]<
zpravidla přf1iš přetěžuje mapu. Proto je třeba jej
užívat jen tehdy, kdy charakteristiku předmětu ne·
ní možno vyjádřit smluvenou značkou. Pro popis
je třeba vždy volit jednoduchý typ písma (nejlépe
grotesk), aby písmem nebyl narušen celkový este-

M.: Nové značky

používané

namapiich
velkých měřttek

tický dojem mapy a písmo odpovídalo jejímu technickému charakteru.
S využitím uvedených zásad pro volbu smluvených značek a popisu byl v ČSSR vypracován návrh
smluvených značek pro technickohospodářské
mapy, který byl v roce 1967 schválen a vydán ja~o
ČSN 73 0120 - Značky základních technickohoSpodářských map. Vydáním této základní grafické
normy smluvených značek bylo docíleno sjedllf~lf.e·
ní vyjadřovacích 'prostředků na mapách velky~
měřítek zpracovaných v ČSSR a otevřena cesta pro
vytvoření dalších grafických norem pro zpracOvání speciálních map pro všechny obory československého národního hospodářství.
Zasláno konferenci Mezinárodní kartografické aS(l·
ciace v Džll, 1968.

Fotogrammetrická studie
klenby chrámu sv. Mikuláie v Praze

ln,. arch. Milan Pavlik, SORPMO. Praha
.In,. Ji"f !fma, CSc., V OGTK, Praha

Mezi význačnými historickými stavebními památkami Prahy není' snad jiné stavby, která by v hodnocení geometrické podstaty prostoru a reality jejího zastoupení byla předmětem tak protikladných
názorů a ostrých sporů, jako je klenba hlavní lodi
chrámu sv. Mikuláše v Praze. V podmínkách 17.
a 18. století vznikal nejen umělecký záměr architekta, ale i stavba sama jako složité prolínání
mnoha vlivů, které zpětně ovlivnily koncept stavby. Proto musí být dnes základní principy kompozice důkladně konfrontovány se skutečností, aby
se předešlo subjektivnímu
hodnocení díla, nebo
"projektování za projektanta".
Oba autoři obrátili pozornost k té etapě umělecko-historické metody zkoumání prostoru a klenby, která spočívá v hledání geometrických schémat, principů a stopování základních úvah o předpokládaném autorskému konceptu. Snažili se získat grafický a číselný model klenby s potřebnou
přesností a maximální tvarovou Věrností, který by
nepřipouštěl
ovlivnění výsledků analýzy jakýmikoli apriorníml představami, a byl buď podepřením existující hypotézy o povaze klenby, nebo
zjištěním zcela kontrastujícím.
Použití fotogrammetrické
techniky k řešení
daného případu bylo odůvodněno nejen výjimečností požadavků architekta
na měření objektu,
ale i všeobecně známými okolnostmi využití fotogrammetrie v architektuře a památkové péči:
- měřické informace o objektu mohou být
získány v požadovaném rozsahu a formě bez nutnosti bezprostředního přístupu měřiče, který zpravidla vyžaduje nákladné konstrukce nebo lešení;
- na měřických snímcích jsou zobrazeny veš

keré detaily povrchu měřeného objektu a jeho
okolí; při vyhodnocení může být volen libovolný
stupeň generalizace úměrný sledovanému účelu.
Přístroje
pro pozemní stereofotogrammetrii
(fototheodolit,
stereokomparátor,
stereoautograf
s registračním zařízením ) umožňují zobrazit sledovaný objekt ve formě polohopisného nebo vrstevnicového plánu, libovolně orientovaných řezů, nebo
ve formě číselného modelu, který může být analyzován ryze matematickými postupy. Většina měřických prací se odbývá v '~aboratornlch podmínkách na vyhodnocovacích
přístrojích, měření je
kdykoliv opakovatelné. Velkým přínosem je možnost kontinuálního vyhodnocení charakteristických
čar (např. vrstev nic ), které umožní lokalizovat
místní deformace klenby a prostory zvláštní pozornosti.
V daném případě byla fotografována
klenba
hlavní lodi chrámu sv. Mikuláše o šířce cca 16 m
a délce 25 m běžným fototheodolitem Photheo 1901
/1318 Zeiss Jena ve dvou řadách snímků s osami.
záběru přibližně kolmo vzhůru. Protože jmenovaný
fototheodolit není k takovému úkonu zařízen, byla
použita samotná jeho fotokomora tak, že byla pokládána na zadní stěnu kazety objektivem vzhůru.
Odchylka osy záběru od svislice přitom nepřekročila 3g• Poloha stanovisek byla zvolena tak, aby
bylo dosaženo podélného
překrytu
sousedníCh
snímků v řadě 60% a příčného překrytu mezi oběma řadami 50 %. Vzhledem k výšce klenby 30 ID
a konstantě použitého fototheodolitu bylo dosaženo měřítka snímků 1:150.
Obecná vzájemná i prostorová poloha os záběru příslušných
stereodvojic
je přípustná
jen
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v omezeném rozsahu, který dovolí některé univerzální stereofotogrammetrické
vyhodnocovací přístroje, určené jinak pro vyhodnocování leteckých
snímků. Proto muselo být 8 vybraných stereodvojic, které souvisle pokrývaly zájmový prostor, vyhodnoceno na stereoautografu
A 5 firmy Wild postupem shodným s fotogrammetrickým
vyhodnocením vrstevnic a výškových kót z leteckých snímků horského území, neboť převýšení vrcholu klenby proti okrajům činilo více než 30% vzdálenosti
fotografování. K úpravě měřítka modelu klenby a
jeho horizontaci ve vyhodnocovacím přístroji bylo
použito 22 vlícovacích bodů, vybraných většinou
na dobře identifikovatelných
bodech Krackerovy
nástropní fresky a zaměřených protínáním vpřed
z desetimetrové
základny, situované před hlavním oltářem kolmo k podélné ose lodi.
Vrstevnicový plán klenby byl vyhotoven v měřítku 1:50 s intervalem vrstevnic od 2,5 do 50 cm
v závislosti na spádu klenby. Dále byl číselně vyhodnocen podélný řez hlavní lodí a 5 příčných
řezů v místech opěrných sloupů a uprostřed vzdálenosti mezi nimi. Značná přesnost vyhodnocených
vrstev nic (:t 1 až 2 cm ve výšce) umožnila definovat lokální
deformace
předpokládaných
tvarů
klenby. Mimo jiné byla fotogrammetricky
zjištěna,
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a pak geodetickým měřením ověřena nerovnoběžnost triumfálního oblouku a klenebního pásu při
kůru o hodnotě 30 cm na 16 metrů, do té doby neznámá.
Grafický vrstevnicový model klenby demonstruje názorně rozpad systému základní lodi do
dvou zásadně odlišných útvarů. První dvě pole ve
směru od západu jsou jiného typu konstruktivního
i prostorového než třetí pole, přiléhající k triumfálnímu oblouku. To potvrzuje dřívější hodnocení
tvaru klenby K o rec kým
[1], zatímco celá řada
jiných kritických prací tento fakt základní důležitosti pro genezi samotného díla vůbec nepostřehla, zřejmě v důsledku obtížné vizuální představy
skutečného tvaru klenby vyzdobené Krackerovou
freskou iluzívního charakteru.
Naproti tomu byla potvrzena celá řada dřívějších zjištění o existenci a průběhu klenebních
pásů. Pro celý útvar jsou charakteristické
místní
nepravidelnosti a volná plasticita. Ukázaly se jiné
možnosti vzniku tvarových deformací než ty, které by mohly být způsobeny silným nánosem malty. Tam, kde stavitelé nepředpokládali
možnost
vizuální kontroly, počínali si značně volně a někdy až riskantně. Spoléhají značně na svoji zkušenost, měli obdivuhodně zjištěny možnosti záměr·
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Síma, 1.:

Fotogrammetržcká
studte
chrdmu
sv. MžkuldNe

klenby
v Praze

např. svatomikulášskou
klenbu tak ne1iplně, že
mohou být prvotní pfičinou nedorozuměni a nesprávného výkladu.
Obnovuje se tak starší myšlenka zobrazení klenby pomocí vrstevnic, protože tyto mnohem plastičtěji
a věrněji zobrazuji skutečný stav objektu. V případě použiU fotogrammetrie
navazuje tento zpiisob
na známý postup plastického vysUnování klenebnich útvarii, který je patrný z četných plánii ze 17_
a 18. století. Realizuje se tak afinní vztah mezi
technikou barokních plánů a plány 20. stolett •.
ovšem pomocí odlišných postupů, které odpovídají
proměnám doby.
[1] K o rec k ý, M.: K architektuře a fresce klenby svatomikulášské lodi na Malé Straně, Kracker-Svatý Mikuláš, Praha, 1959<
[2] P a v I i k, M. - Š i m a, J.: Přispěvek k otázce zaklenutl lodi
kostela sv. Mikuláše v Praze lil, Uměni, 1989,1:. 1
[3] š i m a, ].: současný stav a perspektivy využiti pozemnl stereofotogremmetrie v památkové péči a archeologii, Sbornlk I.
geodetického sympozia o :zaměřOváni památek, Praha, 198€"o

Při projekční, plánovací a investiční činnosti v obl,astl bytové a oMansl$:é výstavby i přestavby, prO.~
myslové, dopravní a inženýrské výstavby na území
hlavního města Prahy, miiže bYt ve značné míře
využito fotogrammetrických
metod a leteckých
snímků. Pro vytvoření konkrétních představ o pooodavcích k1adených na fotogrammetrii a jejích
možnostech při tomto druhu prací, bude uspořádán
odborný seminář na téma
Obr.

2. Vrstevnžcový

plán klenby
{zmenNenoj.

v měFítk.u

1: 50

FOTOGRAMMETRIE
PŘI VfSTAVB~
ných iluZí, dovedně využívali atmosférických efektů a iluzívních maleb. Lze říci, že se až lhostejně
dívali na určité stránky klenební techniky.
Přílišné zdůrazňování geometrických vlastností klenby má podle názorů autorů stejně záporné
stránky jako jejich úplná negace. Pomocí moderní
fotogrammetrické techniky byl kdysi zásadni umělecko-historický spor o povaze klenby vlastně redukován na výklad obsahu pojmů "česká placka",
"valená klenba s lunetami", "složková klenba",
"složená klenba" a pod. Na vrstevnicovém plánu
klenby hlavni lodi chrámu sv. Mikuláše v Praze
byly identifikovány 2 typy - česká placka a klenba složená, přičemž detailni rozbor dal pravdu
těm, kteří tvrdí, že obsah těchto pojmů, dávaných
často do přikrých kontrastů, je nutno chápat značně volně. Ve snaze objektivně zachytit smluvenou
zkratkou charakteristiku
klenby v plánu, navrhují
autoři opustit v mimořádně slož1tých připadech
klenebních útvarů dosavad ni schémata značení půdorysii klenby, která spočívají v zákresu sklopených čelních oblouků a půdorysného
průměru
klenebních hran a pásil. Taková schémata vyjádří

A PŘESTAVB~ PRAHY
Pořádá Ceskoslovenská vědecko-technická
společnost pro geodézii a kartografU, odborná skupina
fotogrammetrie při městském výboru v Praze.
Program:
1. Využžtl

fotogrammetrie

při

Ing. O. Jeřábek CSc. Praha
2. Budoucnost

pražské

m~st

aglomerace

Ing. Arch. P. Grebeň tekta města Prahy
3. Příklady
dosavadního
při výstavb~ Prahy

Ing. J. .Zou1a Praha

rozvoji

fakulta stavební CVÚT
Útvar h1avního archivyužití

Inženýrská

fotogrammetrie

geodézie

n. p_

4. Diskuse

Termín: 28. května 1969, 8.00 hod.
Místo: Velký sál budovy CSVTS, Široká 5, Praha L
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Emanuel Hrdina,
Stredisko geodézie, Žilina

Evidencia nehnuterností právne vzťahy

Mám pred sebou článok dr. Jozéfa Nováka zo Štátne ho notárstva v Benešove, uverejneny na stl"ar,e
265 v Geodetickom a kartografickom' obzore, číslo
9-10/1968. Hned v prvom odstavci toho článku VI'
dím úsilie pisatefa vnútiť volanie na poplach, kde
okrem iného píše: "zákonom č. 22/1964 Zb. bol položený základ k vybudovaniu spolahlivej evidencie
právnych vzťahov o nehnutelnostlrach, ktorú sme
mal1 vo forme snad trocha koženej, zato však vel··
mi presne a spolahlivo vedenú v pozemko,:,ých knihách a v pozemkovém katastru, a .ktorá bola prcd
rokmi ponekud neuvážene narušená. Po trojročnej
skúsenosti s novou .praxou sa vša,k ukazujú nedostatky a medzery, ktoré by mohli celú sústavu jednak vážne narušiť, jednak zaťaž1ť ju neužitočnými
a neplatnými údajmi".
Som jeden z tých, ktorí vykonávajú komplexné
zakladranie evidencie nehnutelností. Chcem poukázat na túto problematiku, kde sú nedoriešené otázky práve na horeuvedené
volanie. V Ž1l1nskom
okrese už od septembra 1965 vykonávame práce
spojené s komplexným zak1adaním evidencie nehnutelností. Teraz sme už v osmej obci. V piatych
obclrach je operát zjednotený, kde sú založené vIolky po zem kovej knihy, a kde je založené celoobec·
né JRD. Dve obce sú s ukončenou komasáciou (sce·
lenie), ale vložky nie sú založené a jedna obec je
po technickohospodárskom
mapovaní, kde sú vložky založené už predtým, avšak kde bol,a držba vel·
mi' rozdrobená. V tejto obci v bývalom hone ..Kapustné hrady" je postavené celé sidlisko.
V priebehu týchto 3 rokov vykonáv1ania prác
s komplexným zakladaním EN som nadobudol presvedčenie, že Ústredná správa geodézie a kartograne v dohode so zúčastnenými
ministerstvami
a ústrednými úradmi neuplatnila dostatočné právo, ktoré je vyslovené v paragrafe 3 zákona čís.
22/1964 Zb., že "evidenciu nehnutefností zakládajú,
vedú a udržujú v súladeso
skutočným stavom
orgány Ústrednéj správy geodézie a kartografi.e
zriadené v okresoch". Orgány geodézie sú teda aj
plne zodpovedné za práce s komplexným zakladaním EN. Mali by sme mať v smernici,ach jasné stanovisko na snadnejšie postupy prác, ktorým pracovníci geodézie rozumejú, lebo sa pri nich nejedná o nejaké vyššie kvalifikované pracovné úkony.
Pri tel'ajšom postupe [irác pracovníci geodézie
majú velmi malú, ba prlramo nijakú právomoc, kelf
nazhromáždený
chaotický stav zapísaný vo vložkách pozemkovej knihy nemažu odstrániť, hoci ím
je zverená práca s kompletným zakladanim EN,
kedy zápisy pozemkovej knihy porovnávajú so skutočnosťou 'a s vlastnikmi, kde chyby patrične stránkam signalizujú, avšak nič vlrac vykonať nemažu,
ako len to, že ím je dovolené zapísať v mnohý:::h
prlpadoch úplný labyrint do záznamu zmien. Len
potom, ak sa poďarí vlastníkov presvedčiť, musia
si odísť vyriešiť celú záležitost bud k štátnemu notárstvu, alebo k advokátskej poradne. V mnohých
prípadoch však záznam ostáva záznamom, pretože
ked za prevody musia stránky zaplatiť, prestanú
mat o ne záujem.

Prečo by orgány geodézie nemohli pokračovať
obdobným spasobom (ked sa jedná o jednorázové
kompletné zakladanie EN], ako tomu bolo pri zakladaní
pozemnoknižných
vložiek? Vtedy c13lú
komplikovanú záležitost vložkárska komisia napísala do zápisnice, ktorú zainteresovaní vlastníci
podpísali, poplatok priamo v kolkoch zaplatili a
celý prípad bol považov,aný za ukončený. Treba
pripomenúť, že vložkárska komislra nemohla pL'eviesť zameranie, pretože nemala technikov, oproti
tomu pracovníci geodézie to mažu ihned previesť.
Podobne možno spomenút aj takú skutočnosf,
ktorá je pracovníkom geodézie priam zabránenA
vykonAvat - ako je to, že nie sú oprávnení rozhodov,ať o premlčaní pohladávok zapísaných na
strane C pozemnoknižních
vložiek. Ci pracovníci
geodézie takú smernicu nemažu použit, akú má
štAtne notárstvo, kde sa jasne hovorí, že zástavné
prAvo staršie ako 10 rokov netreba prenášať do novej evidencie nehnutefností,
lebo bude zpraVIdla
premlčané. Že by aj v tomto bolů treba vyššiu
právnickú kvalifikáciu?
Ak pisatel článku vidí narušovanie sústavy zápisov v pozemkovej knihe, mal by sa poopravit
v tom, že narušenie bolo v rokoch 1951-1964 týl'l,
že vlastníctvo nehnutelností
nemuselo byť do pozemkovej knihy vložené. Avšak ani to by nebola
podstatná odlišnost zápisov tej takzvanej "kbženej" formy, ako je to, že Zápisy v pozemkovej kni·
he obzvlášt na Slovensku aj predtým boli, a ešte aj
sú z velkej časU odlišné od skutočnosti tým, že
do nedávna pl1atil starý uhorský dedičský zákon,
ktorý dovoloval rozširovať zápisy na ideálne podiely, čím sa počet vložiek stále zvyšoval. Na príklud
kde je dnes 200 polnohospodárských
závodov
.v obci, počet vložiek pozemkovej knihy dosahuje
900.
Nemožno teda tak jednostranne
konštatovať,
že sa po trojročnej skúsenosti ukazujú nedostatk)'
a medzery v tomto novom postupe. Treba si uvedomlť, že to podstatné narušenie je len dasledok
týéh velkých premien, a že to kludné prepisovanie
zmien vo vložkách už prestlllo dávno pred vydaním zákona č. 22/1964 Zb. V davodovej správe
k tomuto zákonu sa hovorí, že následkom velkého
narušenLa vzájomného súladu medzi pozemkovou
knihou, pozemkovým katastrom
a skutočnostou
(osidlovanie, pozemková reforma, HTÚP a iné), za ~
stavuje sa ď'lllšie vedenie pozemkových a železnič·
ných kníh, pretože uvedenie doterajších verejných
knih do súladu so skutočnostou by si vyžiadalo
neúmerných finančných nákllldov, a napokon u pozemkov, združených do honov JRD, by nebolo ani
technicky' preveditelné.
Aby som doplnil dokazovanie, pre ilustl'ácill
uvediem ,aspoň prípad z toho velkého množstva
odlišnosti, kde by pracovníci geodézie mohli celú
záležitosť uviesť do porlradku, keby do tejto sféry
nezasahovali iní ludia, ktorí za vedenie vlastníckych vzťahov nateraz nezodpovedajú.
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Parcela je zapísaná vo vložke ,ako spoločná cesta
na ideálne podiely spoluvlastníkov.
Táto cesta
viedla k ich domom. Neskoršie ale výstavbou !J01a
otvorená ulica, kde sú už 2 rady domov. Ulica sa
stala verejnou. Ani tento prípad nemože byť aoriešený orgánom geodézie skor, ako sa o celej veci
urobí buď vyv},astňovací el,aborát, alebo ak vlastníci
otáznej spoločnej cesty prehlásia (právnnu listinou), že bezplatne ich účasti odstúpia v prospech
MNV, keďže je to už dávno zaužívaná ulica.
Prípad by bol o možné velmi lahko zaviesť do evidencie nehnutelností bez právnych l1stín, keby orgán geodézie mohol túto skutočnosť dať do poriadku hoci aj sposobom "ohlasovacieho listu" poťažne "hlásenky".
SÚ aj iné menšie rozmanité prípady,. ktoré by
sa mohli krátkou cestou vybaviť, najmli keď ide
o také prípady, kde Štátne notárstvo alebo advokátska poradňa chybne previedli zmenu va vlastníctve bud kúpou, alebo zámennou zmluvou - na
príklad: Občan kúpil parcelu číslo 204/2, ,ale do
zmluvy nedopatrením
bola uvedená parcela číslo
211, ktorá bola Uež toho istého vlastníka - odpredávatela. Je to obyčajná malá oprava, ktorú orgán
geodézie nesmie previesť, hoci je tu dokazný materiál a obe stránky svedčia, že je tu chyba, ktorú
chcú mať napravenú, lebo že oni :ča prevod riadne
zaplatili.
Z uvedeného aj ten ne~aujatý pozorov,atef-laik
usúdi, že tu nie je niečo v poriadku. Posúdi, že sme
ho predvolali na usporiadanie a teraz, ked sa zistila chyba, odkazujeme ho k právnikom, ktorí zmluvu' urobili, ale chybne, a znovu musí chodiť prosiť
o nápravu, hoci sme za ním až do obce prišli. Teda
orgán ktorý vedie, zakladá a udrŽUje EN nemá
v kompetencii ani takéto chyby odstrániť.
Kto nepozná štruktúru pozemkovej knihy, aj by
uveril, že zápisy vo vložkách sa zhodujú so skutočnosťou. No pracovníci geodézie sú už dávno presvedčení o pDavom opaku. Snaď by sa mohlo hovoriť o vlastníctve, na ktoré má dotyčný vlastník
nárok ako podiel z držby, keby prišlo dajme tomu
ku komasácii, kde každý sebemenší ideálny podle1
prichádza do úvahy. No pri bežnom Zápise sa prihUada k tomu, že či to, čo vlastník má v pozemkovej knihe zapísané, má aj v užívaní. V takýr:hto
prípadoch kde po zomretom otcovi ostali deti bolo
dedičstvo zapísané na všetky deti v ideálnych podieloch, a to v každej pozemnoknižnej vložke, hociich pozostavitel mal aj 30, čo hovod samé o sebe, že
nemohla byť pravda aby zápis zodpovedJal skutečnosti. Deti si urobili medzi sebou ině rozdel~nie,
ktoré ím vyhovovalo a zápisy vo vložkách o'>mli
bezo zmeny. Pri neskoršej zmene narazili -00 iné
skutočnosti, v ktorých sa vytvárali pri spisování
zmlúv ďalšie nejasnosti. Taký je terajší stav ve
vložkách pozemkovej knihy. Ešte horšie je to v takých obciach, kde sú doteraz vedené len pozemuoknižné zápisnice (protokoly), pre ktoré obce jestvujú ponajviac lentakzv,ané
krokárske mapy !Jez
mierky.
Napokon možem prehlásiť, že komplexné zakladanie EN sa dá prevádzať tak v zjednoteny:h,
ako aj v nezjednotených obciach (tedJa či sú vložky
alebo protokoly vedené) :ča predpokladu, že smer-nice budú k týmto prácam zhovievavajšie, kt":lré
nebudú práce spomalovať, ale budú dávať dostatočný priestor s logickým uvážením, aby vynaložené úsilie nevychádzaÍo na zmar. Nádejím s~, že

najmli teraz, kedy bude potre'bné na Slovensku ut'lV
evidencie nehnutelností dať čo najskor do porladku, potrebné bude vytvoriť také smernice, ktorými
orgány geodézie budú mod svoje úkoly rýchlejšI3
plniť, aby ten doterajší :>posob vykonávania p:JII)vičatej práce prestal, a aby sme čím skor mali vo
všetkých obciach vLastnícke listy, v ktorých by už
práca plynule pokračovala.
Ak by ale ostalo pri starom (doterajšom) spósobe, komplexné zakladanie by trvalo dlhé desaťročia, pretože ako dobre vieme, máme v každom
okrese asi 100 obcí.
Očakávame novú právnú úpravu, podla ktorej
by sa urýchlilo zakladanie EN, čím by sa dosiahol
významný
spoločenský
a politickoekonomtcký
efekt. Občanta-vlastníct by takýto krok tiež priví
tali.
Stanoviska

odboru evidence

nemovitostí.

ČOGK

Autor článku poukazuje na některé známé skutečnosti, které ztěžují plynulé komplexní zakládání
EN. Jde o problémy, které býv. ÚSGK již delší dobu sledov,ala a postupně řeší. Většina těchto problémů může být odstraněna teprvp. přijetím nové
právní úpravy. Pokud jde o změnu technologie, .10šlo v uplynulém roce na Slovensku k přijetí zjednodušeného zápisu do záznamu změn, byla provedena úprava listu vlastnictví a byly schváleny pokyny, kterými se zavádějí další zásady zápisů do
EN. Tyto změny sledují zlepšení komplexního zakládání EN, které je pa Slovensku v důsledku jeho
historickoprávního
vývoje zvlášť obtížné.
Článek správně konstatuje, že většina ob[lží,
k nimž dochází při komplexním zakládání prá'lních vztahů k nemovitostem, má svůj původ zejména v občanském zákoníku č. 141/1950 Sb., který
zrušil osvědčenou zásadu, podle které se vlastnIctví k nemovitostem nabýv'alo až zápisem v pozemkových knihách. Článek však obsahuje i některá
tvrzení, která nejsou zcela jednoznačná. Tak při
provádění komplexního :z;akládání EN nelze postupov1at obdobně,' jak postupovala "vložkářská komise". Současná právní úprava umožňUje orgánum
geodézie zapisovat právní vztahy k nemovitostem
především na základě listin, příp. na základě identických zápisů ve veřejných knihách. Ustanov8.1í
§ 3 zák. Č. 22/1964 Sb. nutno vykládat spolu s ust'lnovením § 4 odst. 2 tohoto zákona a podpůrně i
s ustanoveními § 5 odst. 3 a § 6 odst. 1 vyhl. čls.
23/1964 Sb. Rozpor mezi stavem vLastnictví k uemovitostem, zapsaným v pozemkových knihách a
skutečným stavem v přírodě, vedl býv. ÚSGK již
v r. 1966 k vypracování návrhu zásad zákalla
o zjišťování některých p~ávnícll' vzt,ahů k nemClvitostem, který by tento rozpor ve většině případů
odstranil. Podle uvedeného návrhu zásad zákona
by orgány geodézie rozhodovaly i o platnosti starých knihovních dluhů a závad. Přijetí tohoto zákona by nepochybně znamenalo - zvláště pr:o
Slovensko - urychlení a zkvalitnění komplexního
2)akládání EN. Až do jeho přijetí nebo do příJetí
jiné zákonné úpmvy je nutno postupovat p")dle
platných předpisů a směrnic. Je těž třeba si U!70~
domit, že orgány geodézie nevytvářejí právní vrl'á~
hy k nemovitostem, ale toliko je evidují. Z toho
důvodu se musí držet listin, podle kterých zápisy
provádějí. To znamená, že opravit mohou jen takový chybný zápis, k němuž došlo nepozorností
nebo omylem pracovníka geodézie při opisování
příslušné listiny do operátu EN.
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Ing. Ladislav Stehliček,
Středisko geodézie, Mladá Boleslav

Zkušenosti se zaměřováním změn
podle nových zásad

Cílem naší geodetické služby je opatřit na území
našeho státu takový mapový operát, který by byl
výchozím geodetickým podkladem pro veškeré technické i hospodářské dění. Tímto podkladem má být
technickohospodářská
mapa.
Největší množství měření je prováděno středisky geodézie při zajišťování úkolů evidence nemovitostí. Tato měření jsou prováděna za účelem zákresu do stávající mapy EN. Aby měření,
prováděná pro účely EN, mohla sloužit tvorbě THM,
byly VÚGTK vypracovány takové zásady měření,
jehož výsledky by sloužily oběma jmenovaným účelům a současně by byly zpracovatelné pomocí samočinných
počítacích
strojů a koordinátografů.
Tyto byly potom zakotveny v návodu na zaměřování změn, který vydala ÚSGK.
Základní obsah návodu
Podle IiáVódu je nutné všechny změny měřit buď
přímo v geodetickém systému, nebo v systému lokálním (místním).
Pro měření v geodetickém systému jsou platné
směrnice pro THM. Při měření v lokálním systému
zvolí se libovolný počátek i směr souřadnicové soustavy (nejlépe je však orientovat směr osy na daný
bod geodetického základu). V této soustavě se zaměří několik pevných bodů bodového pole (dále
jen PBBP), které jako takové budou v každém katastrálním území zvoleny na stávajících technických objektech, několik bodů identických v mapě
EN a ve skutečnosti a vlastní polohopis změny.
Technologické postupy, vypracované k návodu, se podrobně zabývají možností zákresu těchto
soustav do stávající mapy EN přenesením kresby,
vynesené na automatickém
koordinátografu
na
transparent
zákresu, pomocí grafické transformace a početní transformace přes těžiště. Dále ukazují řadu možností, jak spojovat jednotlivé soustavy v řetězce. Tyto řetězce lze transformovat zaměřením nejméně dvou PBBP do geodetic'kého systému, nebo jsou-li do řetězce soustav zaměřeny alespoň dva body, určené v geodetických souřadnicích,
lze celý řetězec transformovat do geodetické soustavy bez jakéhokoli dalšího měření.
Konstrukční míry se nezapisují jako dosud do
polního náčrtu, nýbrž do zápisníku, který je pro
metodu polární r ortogonální stejný. Je-li zápisník
veden formou, předepsanou technologií, je možné
vstupní pásku do samočinného počítače děrovat
přímo ze zápisníku měřených hodnot. Geodetické
výpočty se provádějí do jednotného formuláře, společného pro všechny druhy geodetických výpočtů
podle předloh.
Zkušební měřeni podle nových zásad
Pro vyzkoušení měření podle nových zásad bylo
vybráno 6 SG. SG Mladá Boleslav mělo úkol vyzkoušet metody na největšl ploše - 10 obcí.

Pro vyhotovení přehledu PBBP a jehÓ vývoje
byly použity mapy SMO-5. Tyto mapy se plně osvědčily. Mapy SMO-5 byly doplněny zákresem bodů,
určených v geodetických souřadnicích, podle dokumentační mapy 'a hranicemi katastrálních
území.
V prvních přehledech PBBP byl proveden též zákres sekčních rámců mapy SZ 1: 2880. Tato práce
je však značně zdlouhavá a praktické využití. téměř žádné. Proto bylo u dalších obcí od tohoto zá'
kresu upuštěno.
Poněvadž návod předpokládá jalm základní jednotku, na které jsou PBBP společně evidovány a
číslovány, katastrální území, je nutné, aby SG mělo
od každého listu mapy tolik kusů, kolik katastrálních území je na tomto listu zobrazeno. Tím ovšem
celkové množství map značně narůstá, a proto myslim, že by bylo vhodné. aby tyto mapy byly ukládány podobně,jako mapy SZ, tj. po listech. To však
předpokládá přepracování
systému číslování, zejména těch PBBP, které slouží pro orientaci orien·
tovaných lokálních soustav a leží mimo příslušné
k.ú.

Volba PBBP byla prováděna současně s úplnou
přehlídkou v obci. Bylo zjištěno, že práce navíc je
při této organizaci práce minimální a čas spotřebovaný na ni je pI;akticky zanedbatelný, a to zejména
v těch obcích, kde navržení sítě PBBP bylo provedeno pouze. koncepční formou s tím, že přesné
určení, místopis, popis a zápis do seznamu PBBP
bude proveden při prvním měření změny.
Častou námitkou proti měření podle nových
zásad. je to, že měření bude podstatně náročnější
načas.
Při zkoušeqí měření jsme dospěli k názoru, že
není možné vyjádřit rozdíl mezi měřením např.
percentuálně. Spotřeba hodin je u různých případů
různá a záleží zejména na zvolené metodě a použité
technice. Pro názornost uvedu 3 případy, u kterých
je při použití vhodně volených metod práce navíc
minimální.
1. Zaměření potoka, silnice, správní hranice, nebo
jiné parcely podlouhlého tvaru.
Dosavadní způsob zaměření: Na každém konci
pa.rcely se vyhledá pevný bod, totožný v terénu i na
mapě (roh domu, držebnostní mezník), který se ověří předepsaným způsobem. Tyto dva pevné body se
spojí vloženým polygonem. Vlastnfpolohopis
změny se zaměří ortogonálně k polygonovým stranám.
Měření podle nO~ých zásad: měření SG provede stejným způsobem s tím rozdílem, že mě,ření je
nutné zkvalitnit natolik, aby přesnost vyhovovala
požadavkům THM. Výchozí dva body se označí za
PBBP. Do polygonu se buď zaměří jednoduchým
způsobem
(např. kolmicí, rajonem, proHnáním
vpřed) další PBBP (např. roh mostku, patka sloupu
el. vedení], nebo se na některém polygonovém bodě
zaměří na daný bod GZ. Tímto způsobem je soustava dostatečně určena.
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se zamfíi'ováním

zmfín podle
novýC!h zásall

Dosavadní způsob: Vyhledají se pevné body a
ověří se. Body A, B a body C, D se spojí a polohopis se zaměřf ortogonálně ke spojnici těchto bodů.
Způsob měření podle nových zásad: Změři se
vzdálenost mezi body F a H a na bodech F a H se
změří vodorovné úhly na všechny body, označené
v obrázku písmeny.
Je pochopitelné, že není každý případ tak jednoduchý, jak je ukázáno v předchozích třech případech.

:----:-------rri-~-~=i--- .
373k

L.: Zkušenosti

I

Parcelace se zaměří následujfcím způsobem:
Body A, B 'a body C, D se spojí měřickými přímkami. Staničením na těchto přfmkách se získají další
body, které se spOjí vedlejšími měřickými přímkami. Polohopis se. zaměří ortogonálně k vedlejším
měřickým přímkám. Tato měření nelze ani vynést
v libovolném měřítku, ani nelze vypočíst plochy
parcel analyticky. Zvolí-li se .body A, B, C, D za
PBBP, pak pouhým doměřenim úhlů vyhoví měření
návrhu směrnice a vyneseni v libovolném měřftku
a výpočet ploch analyticky je umožněn.

6

J'T8
I
I
I

Metoda klade značné nároky na kvalifikaci a vyna-'
lézavost jednotlivých pracovníků. Bude nutné, aby
polní měřické práce vykonávali absolventi vysoké
nebo zeměměřické průmyslové školy. Napříště nebude možnlj, aby polní měřické práce konali absolventi SVVŠ, nebo pracovníci se základním vzděláním.
Při použití metody je nutné, aby pracovník měl
k dispozici n~jméně dva stálé, zacvičené figuranty.
Nebude možné spoléhat na to, že pracovníkovi se
podaří nq,jmout krátkodobé figuranty v obci, v které se měření provádí. To však předpokládá, že se
platyPD zvýší.
-Rovněž bude nutné, aby SG měla vlastní dopravní prostředky, kterými by mohla dopravit na
místo měření nejen pracovníky, ale i moderní techniku; např. stroje Redta apod., jejichž převoz pomocí veřejných dopravních prostředků je značně
obtížný.

illS

I

3. Oddělení většího pozemku při vzdálených

pevných bodech (obr. 2)
Má být oddělen VětŠl pozemek, např. pro výstavbu zemědělského nebo průmyslového areálu.
Pevné body jsou značně vzdáleny.

Na základě ročního měření podle návrhu směrnic, dospěli jsme k názoru, že v návrhu uvedené
metody jsou reálnou cestou ke konečnému cíli, tj.
vytvoření technickohospodářské
mapy a digitalizaci
mapy EN.
Je však nutné uvážit, že metoda klade značné
nároky na pracovníky středisek geodézie, li· kromě
toho nemá s okamžitou platností účinhý systém
kontrol, jako je tomu u geodetické metody. Je proto nutné uvážlivě, př~pad od případu posuzovat, kde
užít metody ,geodetické, kde metody lokálních soustav a kde měřit dosavadním způsobem.
Z těchto důvodů by bylo vhodné, aby možnost
volby způsobu zaměření byla ponechána střediskům
geodézie. K tomu by však bylo nutné vytvořit účinný systém hmotné zainteresovanosti, jak pro vedoucí středisek, tak pro jednotlivé měřiče.
Hlavním úkolem všech pracovníků
resortu
ÚSGK, zejména vedoucích všech stupňů, by se potom stalo uskutečňování takových předpokladů pro
zavedení nové metody, které by v budoucnu umožnily zavedení měření podle návrhu směrnic v celém rozsahu.
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V uplynulém roce bylo v rámci činnosti Československé vědeckotechnické
společnosti 'pro geodézii
a kartografii, odborné skupiny 1701 pro inženýrskou geodézii provedeno ve formě ankety šetření,
.které jednak poskytlo představu o počtu různých
rúsortních platových předpisů používaných pro odměňování geodetů a kartografů, jednak také dílčí
pohled na strukturu geodetických útvarll v různých oborech národního hospodářství. Šetření neposkytlo úplný přehled odměňování pracovníků,
ale tím, že jsou k dispozici údaje z mnoha organizací a resortů, je možné dospět k určitým závěr'Ůru, jakož i pokusit se formulovat návrhy,jak tuto
nesporně ožehavou otázku k prospěchu geodetů
řešit.
.
V 12. čísle ročníku 1968 Geodetického a kartografického obzoru byli čtenáři seznámeni s některými pohledy na odměňování v orgánech (příspěvkových
organizacích,
tj. oblastních
ústavech
geodézie a Kartografickém a geodetickém fondu)
a hospodářských
organizacích
(tj. v národních
podnicích Inženýrská geodézie, Kartografie a Kartografické
nakladatelství),
podléhajících
resortu
geodézie a kartograf1e. Při té příležitosti je vhodné si položit otázku, jak jsou odměňováni geodeti
a kartografové v jiných organizacích.
Podobnou
otázku nadhodili také pracovníci zeměměřičské
skupiny Rudného projektu, pobočky Brno v č.
7/1968 GjiKO, kteří zejména poukázali na nespravedlivé podhodnocení geodetů v platovém předpisu, používaném jejich organizací.
Prvním závažným poznatkem je skutečnost, že
pro geodety a kartografy se v různých resortech
používá nejméně 10 různých platových předpisů,
což není dobrým vysvědčením pro orgány centrálního řízení mzdové politiky, které měly dbát o širší odvětvovou platnost mzdových předpisů. V současné době se tedy setkáváme se stavem, kdy za
tutéž činnost jsou pracovníci různých organizací
odměňováni podle různých předpisů. V jiných
oborech je odvětvová platnost poměrně široce
uplatněna, a tak např. řidiči silničních motorových
vozidel, strážní, pracovníci výpočetních středisek
a strojně početních stanic používají jednotných
předpisů bez ohledu na resortní příslušnost. Právě
tak pracovníci v administrativě podniků a ústavů
mají jednotný předpis. Jednotný platový předpis
má bezesporu pozitivní vliv na pracovníky takových povolání a odstraňuje alespoň zčásti možná
ohniska rozporů.
Pro posouzení úrovně základních platů geodetů a kartografů v různých resortech, i pro posouzení úrovně základních platů pracovníků jiných
inženýrských profesí svádí k zjednodušenému pohledu představa,
že absolvent stejného stupně
školního vzdělání se stejnou délkou odborné praxe
má mít také stejný základní plat. I když obě kritéria (školní vzdělání a pdborná praxe) jsou pro
stanovení základního platu velmi významná, ne-
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platí absolutně; rozhodujícím hlediskem je vykonávaná . p r a c o v n í čin n o s t nebo zastávaná
fu n k c e. Pro kvalitní výkon kterékoliv pracovní
činnosti nebo funkce jsou pak příslušnými odvětvovými orgány stanoveny· kvalifikační předpoklady - vzdělání a praxe. Pak dOchází k tomu, že
některé činnosti jsou i při stejných předpokladech zařazeny do různých tarifních tříd. Projevuje
se v tom další hledisko - s p o leč e n s k Ý v ýz n a m vykonávané práce. V nedávné minulosti
jsme byli svědky velmi silného podhodnocení humanitních. oborů, práce v administrativě a vůbec
kvalifikované práce. Pokud zde již nebyla zjednána alespoň dílčí náprava opatřeními v minulém
Tab. 1: Přehled zařazení pracovníků
vzděláním
Platový
předpis resortu

stavebnictví

1969/75

doprava

hornictví

Označeni funkce

vedoucí
průzkumného
střediska
samostatný geodet
hlavní geodet
dráhy···
•..
náčelník geodetické
kanceláře
hlavní inženýr
samostatný geodet
samostatný geodet
jmenovaný odpovědný geodet po
dobu výkonu funkce
geodet
samostatný
pracovník
specialista

zemědělství
a výživa
národní
výbory")

Praxe

Tarif

6
6

TV 11-121)
TV
11')

10/8

T III 11-12

10/6
10/6
8/6
6/4

T III
T III
T III
T III

122)
IP)
11
10

3/2

T III 12
T III 8-9

odborný

samostatný měřič
hlavní měřič5)
technika

s vysokoškolským

T II IP)

6
3
8

I

I

TlI
TlI

9')
11

vedoucí průzkumného střediska6)
vedoucí průzkumného střediska 6)
samostatný (vedoucí) inženýr pro
.
průzkumné práce
hlavní specialista
hlavní specialista
samostatný
projektant

8/5

TV 10--11

projektant

5/3

TV 8-9
3000--4000
2400-3400

vedoucí odboru
vedoucí oddělení
samostatný odborný
referent
odborný referent

8

T 11112

10

T 11113

67)
8
10

T 11110-11
T 11112
T 11113

10
10
10
5

1800-2800

I 1600-2400

1969/76

Geodetický a kartografický obzor
76
roooík 15/57, ěfslo 3/1969

roce (u pracovníků národních výborů, v justil:i),
měla by zav·edením nové soustavy základních
mezd na podkladě a n a I y t i c k é h o hod n 0cen í pracovních činností a technickohospodářských funkcí být řešena i tato velmi ožehavá otáz-

ka.

.

V naší hospodářské soustavě se uplatňuje zásada odměňování podle množství, kvčtlity a společenského významu práce. Ponechme stranou praktické možnosti změřit množství a kvalitu práce
u některých profesí a navzájem je objektivně porovnat a předpokládejme, že zde jsou pro všechna
odvětví výchozí podmínky vyrovnané. Společenský
význam práce je však prvek, .který je velice proměnlivý podle subjektivního názoru posuzovatele.
Je to vlastně výsledek střetnutí poptávky a nabídky, i když bude možné shromáždit řadu pádných
a objektivnIch argumentů pro kteroukoliv profesi.
Je-li společenská poptávka po odborníclch určitého směru uspokojena, lze jen nesnadno vysvětlit

Tab. 2: Přehled zařazení pracovníků
ním odborným vzděláním
Platový
předpís resortu

Označení funkce

s úplným

střed-

Praxe.

Tarif

8
6

TV 101)
TV 8-91)

I

stavebnictví

samostatný
geodet

doprava

samostatný geodet
samostatný geodet
geodet
pomocný geodet

hornictví
geologie

technika

samostatný

geodet

I

2/2

měřič

samostatný měřič
měřič
vedoucí podnikové
tiskárny
I vedoucí reprodukce
vedoucí kartografie

8

I

inženýr pro průzkumné práce
samostatný (vedoucí} inženýr pro
průzkumné práce

zemědělství
a výživa

projektant
samostatný
technik HTÚP

národních
výborů")

samostatný
referent
referent

10/8
8/6
6/4

I
I

T III
T III
T III
T III
TlI

11
10
8-'9
7

9-103)

8
6

TII8
TlI 6-7

8
6
3

TII9
TlI 7-8
TlI 6-7

6

T III 8-9

8

T III 10

8/5

TV 8-9

5/3

TV 6-7

10
5

1400-2300
1200-1900

Poznámky:
') Od 1. října 1968 mohou vedou'cí organizací převést pracovníky,
odměňované podle celostátni stupnice T V, do stupnice T III.
') V geodetické kanceláři s více jak 40 pracovníky o jednu třídu
výš.
3) V Ostravskokarvinském revíru a uranových dolech sc používá
celostátni stupnice T O.
') Pokud měřič (samostatný měříč) pracuje převážně pod zemi,
lze ho zařadit o jcdnu třídu výš. Třída T II 9 se použije jen
u vedoucího měřícké skupiny; pokud skupina provádí měření
sedání staveb, lze zařadit vedoucího této skupiny při V/6 do
Tli

10.

') ,reden pracovník na podniku.
') Této funkce lze použít jen tehdy, podléhá-li středisko bezprostředně řediteli organizace (pobočky, závodu) nebo jeho náměstkovi. Pokud takový útvar neni zřízen organizačním řádem, je možno pověřit vedením pracovnika s přívlastkem samostatný (vedoucí)..
') Délka praxe pro T III 11.
') Uvedená platová úprava je zhruba na úrovní Krajských národních výborů. Platové rozpětí se děli na čtyřinárokové stupně po pěti letech odborné praxe.

jejich význam nestrannému
pozorovateli, pokud
jejich potřebu sám na sobě necítí. Naopak u oborů, kde trvale panuje vysoká poptávka při nízké
nabídce, je kdokoliv ochoten uznat společenský
význam, aniž třeba bude zevrubně pátrat, zda neuspokojená poptávka je důsledkem
nedostatků
v centrálním řízení - objektivní skutečnosti plynoucí z hospodářského
vývoje, nebo taktikou se
strany nabídky.
Odvětví geodézie a kartografie lze považovat
za oblast, kde rozpory mezi nabídkou a poptávkou,.
pokud k nim místně a časově docházI, nezaměstnávají orgány centrálního řízení na vyšších stupních a do podvědomí veřejnosti se zpravidla nedostávají vůbec. Tato situace je sice dobrým
vysvědčením pro geodety a kartografy, ale není
vhodným výcnodiskem pro zdůraznění společenského významu.
Jiným hlediskem může být skutečnost, že společenský význam nemá absolutní hodnotu, je to·
veličina relativní, vznikajícI ze srovnání různých
profesí, oborů a odvětví. Geodeti a kartografové nejsou považování za samostatné odvětví, a zejména
v organizacích mimo resort geodézie a kartografie může to být pociťováno jako diskriminace.
Relativita společenského významu se pak projevuje v organizační struktuře a systemizaci jednotlivých organizací, podniků a ústavů tím, že specializované útvary geodetů a kartografů zpravidla
nemají samostatné
postavení a jsou podřízeny
jiným útvarům podle náplně činnosti organizace.
V platovém ohodnocení se to pak projevuje tím,
že odborníci jiných profesí, různých podle zaměření organizace, mají širší možnosti platového vývoje a geodeti a kartografové se cítí poškozeni.
Praktickým řešením toho je snaha dosáhnout zřízení specializovaného útvaru geodetů a jeho podřízenI pokud možno nejvyššImu činiteli organizace.
Pak je obor geodézie a kartografie postaven na
stejnou úroveň jako jiné inženýrské obory nejen
formálně v struktuře organizace,. ale i v platovém
zařazení jeho pracovníků. Pozitivním důsledkem
pro organizaci je možnost lepšího kádrového obsazení takové skupiny, získání zkušených odborníků,
JIteří se již vypracovali na vysokou úroveň odbornosti a mohou nyní tvůrčím způsobem čerpat ze
svých bohatých zkušeností. Nízké platové zařazení
naopak není vhodným stimulem pro zkušené pracovníky a od mladých pracovníků v období odborného rustu nelze očekávat výkony, které by na sebe
upozornily. Tuto situaci lze považovat za spojité
nádoby, kde ovšem první impuls musí přijít ze
strany útvaru geodetu v podobě vysoké odbornosti,
rozsáhlého sortimentu činností a vysoké technické i estetické hodnoty jejich díla. Za normálních
okolností by takové úsilí mělo přinést růst prestiže
a významu geodetických prací a projevit se v organizačním začlenění.
Z provedeného průzkumu lze usoudit, že v organizacích, kde skupiny geodetů nesetrvávají na
poznatcích získaných ve škole, ale neustále rozši·
řující obor své činnosti, vnášejí do ní nové moderní prvky a umějí svou práci dobře prodat, je jejich
postavení v rámci organizace lepší, než tam, kde
pouze čekají na pOkyny odborníků jiných profesI.
Uznání významu geodetů se pak pro jevI také
v ochotě vybavovat jejich útvar moderními přístroji a zařízenIm.
V tab. 1 a 2 jsou stupnice označeny celostátními symboly, i když je pro stupnici T V obvyklé
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pznačení TO (technici ostatní), pro T III označení
rV. V současné době se již téměř všeobecně ustupuje od používání stupnice T V, takže je možné,
.že údaje zde uvedené jsou zastar'alé.
V oboru působnosti Českého úřadu geodetic·
kého a kartografického
se v současné době použí'vá této platové úpravy:

Známý zeměměřický pracovník, dlouholetý člen redakční rady časopisu Geodetický a kartografický
obzor, docent ČVUT Ing. Dr. Bedřich Polák, slavil
v březnu t. r. své šedesátiny. Narodil se 1.3.1909
v Praze. Vystudoval reálku a Vysokou š1{:oluinženýrského stavitelství ČVUT v Praze, kterou ukončil
II. státní zkouškou s vyznamenáníxp v r. 1932. Již
za studií věnoval svůj zájem geodetickým otázkám.

samostatný inženýr specialista, 6, T III 10 - 11
inženýr specialista (asistent), 1, T III 8 - 9

'SBJ1I1Qstatnýtechnik
(plildle zaměření)

specialista,

samostatný technik
(podle zaměření)
technik specialista
(podle zaměření)

8, T III 8 -

10

specialista,'

6, T III 7

9

(praktikant],

1, T III 6

7

Uvedených tarifních
tříd mohou dosáhnout
pracovníci ve výrobních funkcIch. Pro vedoucí čet,
oddílů, provozů a odpovědné geodety jsou stanoveny funkční příplatky, které dostávají po' dobu
výkonu funkce k základnímu platu. Funkční příplatek vedoucího čety činí měsíčně Kčs 100,- vedoucího oddílu 150,- a 250,- Kčs, vedoucího provozu
300,- a 500,- Kčs, podle kritérií, která si stanoví
.sama organizace. Odpovědným geodetům, jmenova:;ným na základě vyhlášky Státní komise pro nechniJw č. 107/1965vyplácejí se po dobu výkonu jejich
JWlkce příplatky ve Výši 500,- Kčs na stavbách
"místního významu, řídí-li práci jedné čety; ve výSJ
Kčs 700,-, řídí-li práci dalších pracovníků vedle
:své čety a ve Výši Kčs 800,-, pracují-li na stavlbách celostátního významú.
Ze srovnání platových předpisů
Te!lOrtů vyplývají některé poznatky:

Šedesát let
doc. Ing. Dr. Bedřicha Poláka

jenotlivých

L ministerstvo

stavebnIctví a techniky (u pro
jektových
organizací)
používá
Qznačení
"průzkumné 'práce", které není v geodézii
obvyklé a nevystihuje celou problematiku
geodetických prací v projekci a stavebnictví. Stejně tak označení "měřič" v hornictví a geologii vystihuje jen část )lÍ'acovní
náplně.
'

2. Délka požadované odborné praxe se u různých resortů liší, někde se vyžaduj9 i tZ'T.
všeobecná praxe (uvedená v čitateli zlomku) i když obecné platové předpisy od požadavku všeobecné praxe již upustily. Právě
tak není již obecně běžné společné označení
funkce pro různé stupně vzdělání.
Přehled resortních
předpisů
pravděpodobně
není úplný, ale domnívám se, že podle uvedených
předpisů je odměňována převážná většina geodetů
a kartografů v našem státě, pokud se ve své činnosti zabývají geodézií a kartografií.
Jako pokračování
této úvah,y se připravuje
přehled zařazení jednotlivých pracovníkfi do tarifních tříd, což umožní pohled na průměrné veli·
kosti geodetických útvarů organizací mimo resort
Českého úřadu geodetického
a kartografickéhC',
jakož i skutečné využiU platových předpisů.

Vědecky ~aool. pracovat brzy po svém vstupu
do Vojenského zeměpisného ústavu, kde pracoval
17 let (po dobu války v Zeměpisném úiíadě). V roce 1936 se zúčastnil měření geodetické základny
u Feledinců a byl pověřen je"jím výpočtem. Tohoto
úkolu se zhostil s velkým úspěchem, jak uká~ly
Výsledky nového měření v poválečných letech. Problémy spojené s touto prací zpracov,al ve své disertační práci, IlJa jejímž podkLadě byl v r. 1946 jmenován doktorem technických věd. Za své bohaté
praxe se zúčastnil řady záv,ažných geodetických
prací. Např. rozsáhlého zkušebního měření paralaktickou polygonizací metodou prof. Danilova, měření geodetických podkladů pro fotogrammetrické
vyhotovení topografické ma'py 1:2000 j,ako podkLadů pro novou železnici. Pro ~aměření středového
polygonu v délce 70 km použil, v tak velkém rozsahu u nás poprvé, zákLadnových latí, přičemž výšky zaměřil přesnou trigonometrickou
niveLací.
V letech 1951-1952 působí jako profesor geodézie a astronomie na Vojenském topografickém
učilišti. Odtud odchází jlako vědecký redaktor do
Vědecko-technického
nakladatelství,
pozdějšího
Státního nakladatelství technické literatury. Za své
pětileté činnosti v této funkci redigoval více než
30 publik,ací z geodézie a příbuzných obol,'ů. Z SNTL
odchází v roce 1957 jako profesor IlJa Průmyslovou
školu stavební pro dopravní la vodní stavby v Praze, aby se již I1Jatrvalo věnoval pedagogické praxi.
Od roku 1961-1962 přednáší externě počtářskou geodézií IIJ8vysoké škole. Již před tím byl
ustanoven členem zkušební komise pro II. státní
zkoušky na fakultě inženýrského stavitelství a později i IlJa Vysoké škole železniční, nyní Vysoké
škole dopl'lavní v Žilině. V roce 1964 byl jmenován
docentem na zeměměřickém směru fakulty stavební ČVUT v Praze, kde působí doposud.
Bohatá je i publikační činnost jubilantova.
Řadu odborných článků a knižních publikací, z nichž
jmenujme alespoň "Inženýrskou astronomii" (SNTL
Praha 1956), doplní v letošním roce kniha "Geodé"
zie pro stavební techniky", kterou zpracoval s Ing.
F. Prokůpkem.
Výčet činnosti doc. Ing. Dr. B. Poláka by nebyl
úplný, kdybychom se nezmínili o jeho koníčku
"slunečních hodinách", ve kterém sloučil odborné
znalosti se svým uměleckým talentem. Tomuto tematu věnoval též několik článků a řadu ~svěce'
ných přednášek.
Do dalších hojných 'a stejně bohatých
jeme vše nejlepšL
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Výměna zku~eností z náklonoměrných
pozorování a kritický rozbor jejich
fyzikálního významu

jednak působením slapových sil, a jednak přemisťováním vodním mas v oceánech, změnami atmoc
sférického tlaku a objevením se tepelných vln
v půdě. Tyto poruchy, jež popisují rovnice stejného typu, mohou být podle referenta
odděleny
z pozorovacích materiáltl a potom parametry r a ",
charakterizující
pružnost Země, mohou být získány s velkou hodnověrností jak pro různá místa pozorování, tak pro celou Zemi.
Podle dřívějšího usnesení Komise akademií věd
V současné době jsou rozpracovány a používasocialistických zemí pro komplexní problém "Planejí se různé metody harmonické analýzy slapových
tární geofyzikální výzkumy" (KAPG) konalo se
pozorováni. A. P. Ven e d i k o v (BLR) uvedl ve
v Leningradě (SSSR) ve dnech 16. - 20. května
třetím hlavním referátě zevrubný srovnávací roz1968 mezinárodní symposium, týkající se náklonobor těchto metod analýzy a poznamenal, že stále
měrných pozorování. Sympoziu předsedal koordineposkytují správný odhad přesnosti získaných
nátor KAPG pro tento obor výzkumů J. P í c h a
výsledků. Autor nicméně předpokládá, že určité
(ČSSR) a zúčastnili se na něm 3 odborníci z NDR, přednosti před jinými způsoby zpracování mají
1 z Bulharska, 1 z Polska, 2 z ČSSRa asi 20 z SSSR.
metody harmonické analýzy, založené na použití
V poslední době se měření náklonů zemského
metody nejmenších čtverců. Na tomto základě
povrchu velmi intenzívně rozvinulo .. Vysvětluje se
rozpracoval Venedikov novou metodu analýzy zato tím, že výsledky měření náklonů se používají
jímavou tím, že zde není třeba nepřetržitý sled po·
ve výzkumech, které zahrnují velmi široký okruh
zorování, který je nezbytný pro ostatní schémata
p;oblémů.
.
(na př. metodu Lecolazetovu, Doodson-Lennonovu,
Zatím ještě nejsou zcela jasné představy
Percevovu). Touto metodou může být zpracován
o metodách hodnověrných interpretací
výsledki't
materiál sestavený z jednotlivých úseků různé
měření. S velkými obtížemi se setkáváme při hoddélky přI stejných podmínkách tak, aby tyto úsenocení a vylučování škodlivých vlivů, různých ~).
ky nebyly kratší než dva dny.
ruch, které často silně ovlivňují pozorování.
V diskusí bylo však projeveno přání, aby za
Dosud neexistuje jednotný názor ani o t:lIn,
účelem zhodnocení správnosti výsledkil. víceměsíčjaké podmínky musí splňovat umístění aparat1lry,
ních pozorování byly použity současně s metodou
a jakým zptlsobem má být tato aparatura umístěna
Venedikovovou také ostatní metody analýzy jedna hornině. Tato poslední okolnost je zvláště důnotlivých nezávislých měsíčních sérií. Srovnávání
ležitá, vezmeme-li v úvahu, že ve výsledku možných
získaných výsledktl z jednotlivých měsíců dovolí
spontánních deformací umělých základů, speciálně
pak s větší jistotou posuzovat možné chyby pozovybudovaných pro umlstění náklonoměrů, mohou
rování.
vznikat náklony, které někdy převyšují zkoumaReferát A. P. Venedikova
a P. Melný jev i několikanásobně.
c h i o l' a (Belgie) se tykal sdělení, že již zmíněná
Konečně i veliká rozmanitost dnes používaVenedikovova metoda analýzy dovoluje oddělit
ných typtl náklonoměrů ztěžuje zavedení jednotné
osmihodinovou slapovou vlnu, jejíž amplituda je
metodiky pozorování, COž jest velmi důležité pro
obvykle menší než pozorovaná hladina poruch. výzískání vzájemně srovnatelných výsledků. A pouze
sledky analýzy dlouhotrvající
série náklonoměro takové výsledky se můžeme opírat při určování
ných pozorování dobře odpovídaly teoretickým
parametrů, které charakterizují
geologické vlasthodnotám M. S. Moloděnského.
nosti Země i jednotlivých částí zemské kůry.
Cílem sympozia byla výměna zkušeností, zísZajímavé bylo sdělení A. E. O s t l' o V s k é h O·
kaných při náklonoměrných měřeních a interpre(SSSR) o pokusech s náklonoměrnými pozorovátacích výsledků. Byly předneseny celkem 3 hlavní
ními v malých šachticích. Použití těchto šachtic
referáty a dalších 15 referátů, z nichž mnohé vy- o hloubce 15-20 m podstatně zjednodušuje rozvolaly živou diskusi.
místění náklonoměrných stanic, poněvadž šachtice
J. Pícha
a L. Skalský
(ČSSR) v prvním
mohou být vybudovány prakticky v libovolné obhlavním referátě*) podrobně probraH zvláštnosti
lasti, kde není příliš vysoko úroveň spodní vody.
pozorování slapových variací náklonů. Autoři úrčiNové cesty praktického použití náklonoměrů
li všeobecné principy volby místa pro uskutečnění
byly uvedeny v referátě 1. A. Š i l' o k o v a (SSSR)
pozorování takového druhu a podmínky pro umísa jeho spoluautorů. Za použití náklonoměrů osttění aparatury. Zevrubně prozkoumali různé zdroje
rovského autoři určili chod náklonů v oblasti buchyb přístrojů a vliv chyb, vznikajících při určodování
hydrotechnických staveb a došli k závěru,
vání citlivostí horizontálních kyvadel a při orientoŽP. současné tektonické
pohyby v jimi sledovaných
vání náklonoměrů ve zvolených azimutech. Autoři
zonách jsou malé, a proto nejsou nebezpečné.
referátu doporučili vybudovat v každé- zemi začlePozornost účastníků
sympozia upoutaly také
něné do KAPG základní náklonoměrnou
stanici,
referáty o vlivu rušivých vnějších vlivů na výsledkterá by byla vybavena stejnými typy náklonoměky slapových pozorování
(D. S i m o n - NDR,
rů (včetně pomocných zařízení), což by umožnoH. W i l' t h - NDR, L. A. Lat y n i n a, R. M. K a 1'valo provádět pozorování podle jednotné metodIky
malejeva,
B. P. Percev
- SSSR). Zde hlava s cílem dalších metodických zdokonalení pozorování.
ně získal důležité výsledky Percev, který rozvedl
na základě jím rozpracované teorie rušivých vlivů
W.. B uch h e i m (NDR) v druhém hlavním
mořských slapů numerický význam oprav, které·
referátě, věnovaném otázkám interpretace
slapomusí být zavedeny do výsledků pozorování, provávých pozorování, předložil zevšeobecněno u teorii
děných na některých místech v Sovětském svazu
napětí a deformací v zemské kůře, které vznikají
a Československu. Dokonce i pro stanice velmi
vzdálené od oceánů (např. Talgar ve Střední Asii),
*) L. S k a 1s k Ý, J. Pí c h a: On Same Prablems af
dosahují opravy podstatné velikosti a musí se
Tidal Observations with Tiltmeters and Their Accuracy.
k nim bezpodmínečně přihlížet.
Studie geoph. et gead., 13 (1969)
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L. A. Lat y n i n a a R. M. K arm ale jev a zprácovaly statisticky obsáhlé materiály pozorování,
prováděné náklonoměry, umístěnými ve skupinách.
Použitý způsob měření a zpracování dovolil určit
věrohodnost číselných hodnot rychlosti náklonů
v místech pozorování.
V ostatních referátech
(D. S i m o n - NDR,
T. C hoj nic k i - Polsko) byly naznačeny cesty
ke zdokonalení způsobu zpracování materiálů slapových pozorování, a tím také ke zvýšení přesnosti určovaných parametrů r a x.
V některých dalších referátech byly uvedeny
důležité výsledky mnohaletých slapových pozorování na některých místech SSSR (A. E. O str o vs k i j, Z. N. A k sen t jev a, S. M. Fa n d j u š i n a,
1. A. U r a s i n a, P. S. Mat věj e v a ost. - SSSR).
Živá diskuse následovala
po sdělení Poltavské
gravimetrické obzervatoře (M a t věj e v a spol. SSSR] o výsledcích pozorování na stanicích umístěných podél dvou, pod pravým úhlem se protínajíclch, profilů. Autoři došli k závěru, že tak zvané ;,reziduální elipsy", sestrojené pro tyto stanice
a charakterizující odchylky naměřených parametrů
od jejich střední hodnoty pro celou Zemi, ukazují
na existenci tektonického zlomu jižně od Krymského poloostrova.
Četní diskutující poukázali na důležitost provedených měření, ale současně projevili pochybnosti o oprávněnosti provedených závěrů s ohledem na to, že přesnost měření může být pro takové závěry nedostačující.
B. K. Bal a vad z e (SSSR) informovalo práci, prováděné v podzemní laboratoři v Tbilisi a
nabídl použít tuto laboratoř jako mezinárodní středisko pro provádění srovnávacích pozorování s cílem unifikace slapových měření. Tento návrh vzbudil značný zájem vzhledem k tomu, že podmínky
pro náklonoměrná pozorování v uvedené laborotoři jsou velmi příznivé.
Referát P. Van í č k a (ČSSR), který byl účastníkům pouze rozdán, se týkal nové autorem rozpracované metody anharmonické
analýzy chodu
horizontálních
kyvadel, jež byla vyzkoušena na
pozorovacím materiálu z let 1927-1939
ze slapové stanice Příbram-Březové hory.
Z diskuse vyplynulo, že. v současné době je
náklonoměr Ostrovského považován za velmi dobrý, a proto se jeho používání na náklonoměrných
stanicích doporučuje. Současně se ukázalo, že pro
měření pomalých pohybů by bylo účelné navrhnout a zhotovit přístroje založené na jiném fyzikálním principu, než horizontální kyvadlo, avšak
přístroje takové, jež by zaručovaly vysokou stabilitu Výsledků.
Předsedající
J. Pícha poukázal na těžkosti,
s kterymi se setkávájí vědecké ústavy ve snaze
získat náklonoměry Ostrovského a požádal Sovětský geofyzikální
komitét Akademie věd SSSR
o účinnou podporu v tomto směru.
Na závěr účastníCi sympozia přijali usnesení,
ve kterém se konstatuje nutnost unifikace slapových měření a ve kterém jsou vyznačeny cesty
k zdokonalení metodiky pozorování, zpracovávání
a interpretace výsledků.
.
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Z ČiNNOSTI VT5

Usnesení odpovědných geodetů
v investiční výstavbě
ze setkání v Brně 26. a 27. 11. 1968
Investiční Výstavba, ~terá představuje u nás asi 1/3
státního rozpočtu, přinesla v průběhu let své specifické problémy nejen vzhledem k charakteru
rozvoje celé republiky, ale i vzhledem k rozvoji
výrobních Sil, rozmfstění obyvatelstva a k rozšíření
a zdokonalení metod investiční výstavby.
Dosavadní zkušenosti přinesly přirozeně též
i nové pohledy na účast geodetů při investiční výstavbě a na jejich spolupráci s ostatními profesemi.
Čs. geodeti vždy chápali svou spoluodpovědnost
za úspěšné zvládnutí všech úkolů investiční výstavby, neboť věděli, že jen těsná spolupráce všech
zúčastněných profesí může vést k co nejlepším výsledkům. Bylo proto z jejich strany vždy upozorňováno na to, že neodborně prováděné geodetické
práce v investiční výstavbě, a to ať u tnvestorských,
proje·ktových, nebo dodavatelských organizací mo·
hou mít nepříznivé důsledky nejen na vlastní stavbu, ale ve svém souhrnu i na naše národní hospodářství. Byl proto kladen požadavek, aby tyto práce prováděli jen a jen schopní odborníci-geodeti.
Tomuto účelu zajištění vysoké úrovně našich
geodetů byly '1 přizpůsobovány výchovné cíle. Je
proto dnes k dispozici celá řada vysoce odborných
pracovníků, kteří mohou vyplnit mezery v těchto
odbornostech v investiční výstavbě pro komplexní
zajištění všech úkolů.
Výrazem snah a úsilí československých geodetů po zkvalitnění úrovně geodetických prací v investiční výstavbě, byla směrnice ÚSGK a SKIV
z roku 1964 pro geodetic'ké práce v investiční výstavbě, převzali též do vyhlášky SKT č. 107/66 Sb.
o dokumentaci staveb. Tato směrnice mimo jiné
stanoví, že pro každou větší investiční výstavbu
musí být ustanoven odpovědný geodet.
Přes všechny upřímné snahy a bohaté zkušenosti však vývoj na tomto úseku nedosáhl dosud
očekávané a potřebné úrovně.
To byl jeden z hlavních důvodů, proč se českoslovenští geodeti pracující v investiční výstavbě
sešli ve dnech 26. a 27. Iistopadu v Brně. 180 přítomných geodetů, pracujících u různých organizací
a resortů, projednali současnou situaci, zhodnotili
dosavadní úspěchy i nedostatky a nastínili další
cestu k dosažení potřebných cílů - zkvalitnění a
zhospodárnění investiční výstavby.
K tomuto účelu se účastníci setkání usnášejí:
1. Požadovat, aby byla co nejdříve vydána novela směrnic ÚSGK pro geodetické práce v investiční výstavbě, která by byla v souladu s potřeboll
a důležitostí prací.
Současně se navrhuje nové znění odstavce 4.1:
"Na každé stavbě musí být činnost geodeta zajišťována odborníkem - odpovědným geodetem in-
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vestiční výstavby. Investor v dohodě s generálním
projektantem (pokud je již pro stavbu určen) rozhodne, pro které stavby nemusí být odpovědný
geodet jmenován (stavby malého rozsahu, bez návaznosti, s nepatrným objemem geodetických prací)."

nům ČSVTS, krajským a městským výborům ČSVTS,
kterých se týká,

2. Požadovat, aby ministerstvo techniky podalo
oficiální výklad ustanovení § 42 vyhlášky č. 107/66
Sb., který mll.že zabránit zbytečným nedorozuměním vedoucím k arbitrážím.

-' zveřejnil v časopisu GaKO.

-

předal předsedovi ÚR ČSVTS,

-

zaslal předsedovi ÚSGK, ministerstvu
a minIsterstvu stavebnictví,

techniky

Odborná skupina 1701 se žádá, aby ,jednotlivé
body rozpracovala a vyvinula potřebné úsilí k jejich brzké realizaci.

3. Usilovat o vydání právní normy, která by
legalizovala soubornou evidenci a dokumentaci
- v I. etapě dálkových podzemních investičních
vedení
- ve II. etapě místních vedení.
4. Vyvinout maximální úsilí, aby funkce odpovědného geodeta byla založena na bázI veřejného
zájmu.
5. Požadovat, aby oprávněné organizace sledo·
valy a zajišťovaly plnění směrnic o geodetických
pracích v investiční výstavbě.
'
6. Prosazovat spravedlivé platové ohodnocení
odpovědných geodetů s ohledem na jejich kvalifikaci, společenskou důležitost a odpovědnost.
7. Prosazovat zařazení činností odpovědných
geodetů do platových řádů všech organizací, kde
funkce OG má být nebo již je zřízena. Ukazuje se,
že nejvhodnější formou je forma funkčních příplatků.

Odborná skupina pro automatizaci při CSVTS pro geodézii a kartografii uspořádá v Praze dne 17. června t. r.
jednodenní seminář na téma

PROGRAMOV~ ŘíZENÉ KRESLící
KOORDINÁTOGRAFY
A DIGITALlZÁTORY

8. Požadovat, aby ÚSGK vydala předpis,kterýn:
budou stanoveny podmínky pro ustanovení do funl<:c'e odpovědného geodeta.

Program
Programbv~
řízené kresli ci. koordinátografY
a ;e;ich aplikace v geodézžž (Ing. dr. Válka, CSc., VÚGTK Praha)

9. Požádat, aby ÚSGK provedla potřebná opatření na úseku reprodukce kartografických děl, aby
tato činnost nepříznivě neovlivňovala termíny dokončení geodetických podkladů, a tím i dokončo·
vání vlastní investiční výstavby.
10. Požádat ÚSGK, aby výroba měřících pomůcek v ČSSR byla v souladu s potřebou, a aby byl
zajištěn i dostatečný přísun požadované přístrojové
techniky ze zahraničí.
11. Doporučit ÚSGK, aby v zájmu údržby map
velkých měřítek ve ,shodě se skutečností udržovala
v územích, kde mapy byly vyhotoveny číselnou
metodou, podrobná bodová pole, která by byla plně
vyu:melná pro soubornou evidenci podzemních vederÍí.
12. Uložit odborné skupině 1701, aby <se podrobně zabývala otázkou dokumentace dokončené výstavby a své poznatky uplatňovala u ÚSGK a u ministerstva techniky.
13. Perspektivně sledovat záměr zařadit činnost
odpovědného geodeta do činnosti stavebních úřadů.
14. Prosazovat, aby na novém ústředním stavebním orgánu byla zřízena funkce referenta prc
geodéiii (viz též usnesení VI. geodetické konference).
Ústřední výbor ČSVTS pro geodézii a kartografU se žádá, aby toto usnesení zaslal všem orgá-

Informace o kreslících
1. Contraves
2. Kingmatic
3. Džgigraf
r

stolech

(Ing. Kurz, výpočetní středisko

GÚ Praha)

(Ing. Voborník, VPÚ PRAHA)
(Ing. Šáral, KSNP Praha)

Informace
o technických
prostředcích
terénu (Ing. Neumann, VÚGTK Praha)

pro

digžtalžzaci

Seminář se koná od 9.00 hod. ve Slovanském domě,
sál č. 5, 1. patro v Praze 1, Na příkopě.
.Po přednáškách následuje diskuse a exkurse do výpočetního střediska
Vojenského projektového
ústavu
(Kingmatic) a Kancelářských strojfi n. p. (Digigraf).
Při exkursi je zajištěno předvedení kreslicích stolfi a
odborný výklad.
Vložné na seminář činí 50 Kčs pro člena ČSVTS a
75,- Kčs pro nečlena. Je v něm zahrnut: syllabus přednášek, občerstvení a přesnídávka, úhrada za exkurze.
Současně upozorňujeme, že Oborové středisko výchovy pracujících ve Výzkumném ústavu geodetickém,
topografickém a kartografickém uspořádá v návaznosti
na tento seminář školení v programování pro programově řízený kreslicí koordinátograf Contraves a později
i pro Digigraf.
Pokud bude zájem o další výtisky syllahfi, je možno
je objednat současně s přihláškou účastntkfi semináře
(cena 10,- Kčs za jeden výtisk).
Žádáme vás, aby závazné přihlášky byly podány nejpozději do 31. března na adresu Ing. V. Saga, Český
úřad geodetický a kartografický,
Praha 1, Hybernská
2 • Vložné se v tomto případě 'uhradí při presenci.
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Zem c e v, A. S. aj.: Úkoly geodetické a kartografické
služby v r. 1968, str. 3-8
Ly s j u k, V. N.: Zavedení vědecké organizace práce do
kartografické výroby, str. 8~16
S u da k o v, S. G.: K otázce hlavního geodetického podkladu státu, str. 16-30
S o kIn, P. F.: Evropsko-africká síť tíhových bodu, str.
30-34
Zem c e v, A. S. aj.: Barometrická nivelace jako podklad topografického
mapování v měřítku 1: 25 000,
str. 34-39
Ti m o f e jev,
A. A.: Metoda sledování produktivity
polních prac!, str. 40-42
C h a i m~ov,
str. 42-49

Z. S.:

Určení

lomu

laserového

paprsku,

Ma I k o v s k i j, D. N.: Přesnost trigonometrické nivelace
v polygonových pořadech, str. 49-51
A k u lov, V. 1.: Určen! vah pořadfi při samostatném
vyrovnání polygonových slU, str. 53-57
Va I u jev, A. S.: Fotogrammetrická
metoda řešeni Hansenovy úlohy bez úhlového měření při pozemním fotogrammetrickém
mapování, str. 61-64.
Va s i ľ jev, L. N.: Letecké fotogrammetrické
mapováni
ve velkém měřítku v ziihranič!, str. 64-68

A b l' a m o v, V. 1.: Theodolit T 10, str. 12-19
A v a jev, N. V.: Soubor programu pro vyrovnán! trian.
gulace na samočinném počítači Razdan-2, str. 19-27
L jut c, A. F. - R e ď k o v, V. S.: Universálnl theodolit
ŽTŠ, str. 31-36
L u, G. N. - Š l' e j ber,
str. 36-39

N. V.: Systém vztyčení signálu,

L o b o v, M. 1.: Použití automobilu
oblastech, str. 40-42

GAZ-47 v severnlch

S o k o lov a, N. A.: K otázce základních směrnic pro topografické mapování v měř!tkách 1: 5 000 a 1: 2 000,
str. 42-53
Van in, A., G.: ~Výsledky zobecnění zkuš~ností se signalizací bodu při .stereofotogrammetrickém
mapování
v měřítku 1 : 25000, str. 53-'-64
K i s lov, V. V. - O s i P u k, Je. S.: Zkušenosti s použitím jarních leteckých snímku při stereofotogrammetrickém mapováni zalesněného rovinného území v měřítku
1 :25000, str. 64-69

L o b o v, M. L. - B r a g i n, G. G.: Použiti vrtulníku Mi-4
pro areovisuální klasifikaci, str. 40-42
Š u r min, M. V.: Vliv lesního porostu na přesnost určení
Výšek bodfi na rfizných stereofotogrammetrických
přístrojich, str. 42-45
K o ž e š n i k o v, N. P; aj.: Geologický stereometr GS-4,
str. 45-52
B o g i n s k i j, V. M.: Zjišťování projekcí map SSSR pro
základní školy pomocí samočinného počítače, str. 53-58
K o Id a jev, P. K.: Zdokonalení úpravy map malých měřitek, str. 58-68

Rez nič e n k o, M. V.: XIV. odborový sjezd SSSR,
str. 3-7
Br y k i n, P. A.: Přechod podnikfi Hlavní správy geodézie a kartografie na nový systém plánování a eko• nomické stimulace, str. 8-17
Pe II i n e n, L. P.: XIV. valná shromáždění Mezinárodní
godetIcké asociace, str. 18-23
A n i k st, D. A.: Nový, velmi přesný optický theodolit
T 1, str. 24-29
Pan d u I, I. S.: Studie vodorovné refrakce ve vysokohorském terénu, str. 29-38
Lad on n i k o v, V. G.: Určení kmitočtové a fázové
chyby dálkoměru Kristan, str. 38-41
G l' o m o v, Je. V. aj.: Zkušenosti s vyrovnáním polygonových síti na samočinném počítači Minsk, str. 42-48
K a pa n s k i j, V. N.: Stabilizační zna~čky v městské polygonometrH, str. 48-52
L o s e v, K. A.: Určení styčného bodu při použití nástěnných značek, str. 53-54
Kr j U č k o v, A. V.: Vytyčení os konstrukce při stavbě
budov, str. 54-56
Bij u min, M. A.: Přesnost revidovaných topografických
map v měřítku 1: 25000, str. 56-63
P a v lov, V. 1.: Analytický způsob vnější orientace řadové sítě s použitím pomocných údaju, str. 63-67
I I' i n, V. B.: Letecká komora AFA-TE s optickými rámovými značkami, str. 68-69
Š e n j k m a n, E. S. - G o l' d i jen k o, G. A.: Universální topografický
projektor UTP-1, str. 69-72
K on j uch o v, P. I.:' Porovnání kreslení terénu na plánech 11 měřítku 1: 2000 a 1: 5000 zhotovených různými metodami, str. 72-'-73
S a I' n i k o v, S. Je.: Atlas Sachalinské
oblasti, str.
74-77

F il i n, V. N.: Mapa a barva, str. 73-77

K a š i n, L. A.: Použití samočinných počitaču při topografických a geodetických pracích, str. 13-19
Bor o d u I i n, G. I. aj.: Výsledky zkoušek élektrooptického dálkoměru TD-2, str. 19-23
M a s len n i k o v, A. S.: Použiti elektrooptického
dálkoměru SVV-1 v Antarktidě, str. 23-26
Š l' e j ber, N. V.: Rumpál pro stavbu geodetických signálu, str. 26-28
L i van o v, M. M. - S o k o J s k i j, Ja. A.: Metodika vytyčovacích prací při stavbě budov z montovaných dílfi,
str. 28-32
Ar tam a n o v a, 1. A. - S o v a; V. G.:Použití topografického připojovacího systému při gravimetrickém mapování, str. 32-37
K a l' I s o n, A. A. - V o l' o n a, F. S.: Vybudování podkladu pro mapování ve velkém měřítku pomocí rádiového dálkoměru, str. 37-40

J 06, 1.: Některé problémy geodetických a kartografických prací v Maďarsku se zvláštním zřetelem na nový
systém řízení hospodářstVí a na novou organizaci
státní zeměměřické služby, str. 241-247
C s a t k a i, D.: Zkušební měření při sestavování metodiky sledování pohybů zemské kury v maďarské síti
přesné nivelace, str. 248-254
K á dál', I. - S ze n t e i, A.:'Lokální fotogrammetrie,
str. 255-261
Ho mor 6 d i, L.: Od astronomické geodézie k "panelové"geodézH,
str. 261-265

s

A I pár, Gy. - S o m o g y i, J.: Poznámky k prostorové
aerotriangulaci,
str. 266-268
H a I m o s, F.: Orientace podpovrchových důlních děl gyrotheodolitem
se zvláštním zřetelem na měření při
ražení, str. 269-278
K u m mel', M.: Zaměřování petrolejových závodů ÁFDR,
str. 279-281
Bar a n y i, J.: Světové kartografické
tvaru, str. 282-290

projekce

a věrnost

Kartografická

polygrafie

Stručnll pojednává
o historli a vývoji hlavnfch reprodukčnlch
a tiskových
technik a zevrubně problrá reprodukčnf
techniky a polygrafické
metody při
vydávánfkartogrllfickýchdlll
a technologické postupy zpracovánf map a plánd.
Klade hlavni ddraz na polygrafické
zpracováni map velkých měl'1tek, dll.ležitých pro hospodářskou
výstavbu.
•

•.• a dalif
Josef

144 stran,

knflky

pro

48 obr6zkil, brol. 7,-

Ki!s

VA_

Bfihm

Vyrovnávaci

pofet
Podává základy teorie chyb, zabývá se vyrovnánim př1mých, zprosttedkujfclch
a podmlnkových
pozorováni
metodou nejmenšlch
čtvercfi, problrá
analýzu
výsledkfi měřenf li vyrovnán1 a systematické chyby a funkčnl závislosti.
•

V. Fousek

-

A. Skoták

492 stran,
~

J.

118 obrázki,

123 tabulek,

váz.· 36,50 Kňs

Skoták

Geodézie
pro 3; ročnlk

stfedn1ch

prdmyslových

škol stavebn1ch

Pojednává o základnlch geodetických úlohách a pl'lstrojfchj seznamuje
l'enlm délek a úhlfi, se situáčnlm zamllřovánlm parcel a s mllřenlm
vel1k-ostl, s měřením výšek, s tacheometrH a s vytyčovánlm staveb.
•

7. vydánf. 112 stran,

182 obrézki,

6 tabulek,

brol.

s mějejich

5,50 Kňs

V. Krnmphanzl

Inženýrská

geodézie

I.

(Základy vytyčovacich praci)

Problrá základnl otázky teorie a praxe vytyčovacfch pracl a pojednává
dách použ1vaných při vytyčován1 pozemnlch a inženýrských staveb.
•

382 stran,

304 obr6zki,

o meto-

v6z. 22,50 Kňs

P. PotuI6k •••..J. Cfsaf

Podrobné

mapováni
Technologický postup a technologie při vyhotovován1 technickohospodářSkých
a podobných map nebo pláni!. slou!1C1ch jako podklady pro prOjektové llčely
vprdmyslu,
stavebnictv1, hornictvl, zemlldlllstvl, dopravll atd.
•

OBJEDNAC(

472 stran,

1.34 obr6zkil~ ·v6z. 27 Ki!s

L(STEK

Objedncfvdm( e):
Dvořák -

ltečlnskf: Kartografick6 polygrafie

BOhm:Vyrovn6vacf pollet
Fousek - Skoták: Geod6zie
Krumphanzl: Inlenpská

geod6zie I.

Potulák - Clsař: Podrobn6 mapováni

