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528.225:629.19 Burša, M.
Simultánnf pozorování umělých dru!ic Země a astro-
nomicko-geodetické základy '.
Pozorování umělých družic Země z geodetických bodů
mohou poskytovat údaje k řešení úloh a problémů zá-
kladní geodézie. Geometrické úlohy z hlediska potřeb
rozvoje základních astronomicko-geodetických slt! za
předpokladu, ž·e měření byla prováděna simultánně.
Fundamentální rovnice relativní družicové úlóhy. Odvo-
zení teorie řady variant kosmické triangulace. Návrh
na organizaci tzv. fundamentálních' geodetických druži-
cových bodů.
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, č: 9-10
str. 201-209

Koncepce bodového pole a jeho stabilizace.

Návrh na vytvoř,ení účelového bodového pole s řídkými,
avšak trvale a dobře stabilizovanými body s viditelnou
ochrannou signalizací. Pevné body, které mají sloužit
údržbě mapy a vytyčovacím pracím, se volí na objek-
tech trvalého rázu. Body určující, kterých se použij,e
jen k zaměření bodového pole a body vlícovací pro
fotogrammetrické účely se stabilízují jen přechodně.
1964, Geodetic'ký akartografioký obzor, sv. 10, č. 9-10
str. 2l0~212

528.412:331.875 Šilar, F.

Možnosti vyšší mechanizace při zaměřování bodú bodo-
vého pole THM.
Problém mechanlzlace měřických prací. Mechanizace
záznamu změřených informací. Elektronické dálkoměry.
Gyrotheodolity. Automatické výškowěry. KVlantové ge-
nerátory. Závěr.
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10. Č. 9-10
str. 213-216

528:518.5:331.875 Charamza, F.
K otázce automatizace výpočtú v geodézii.
Přehled užití samočinných počítačů. pro geodetické vý-
počty. Nové progl18my z oboru nižší geodézie, fotogram-
metrie. Další možnosti a perspektivy. Registrace měře-
ných hodnot. Komplexní formulace úloh. Organizaoe
výzkumu a provozních výpočtů. I

1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, č. 9-10
str. 217-222

528.4 (437) Trp;ka, A. a kol.
Techniokohospodářské mapování a vývoj technologie.
Popis a zdůvodnění vývoje základní technologie univer-
zální metody letecké fotogmmmetrle. Výsledky výzkumu
VOGTK jako podklad pro vývoj technologie. Zahraniční
a domácí údaje o ekonomických parametrech. úvahy
o vhodném měřítku.
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, č. 9-10
str. 222-228

528.46:634.9 Hautke, Č.
Nové metody lesnického mapování.
Lesní hospodářské plány. účel lesnicikého mapován!.
Přesnost situačního zobrazení lesních porostů. Základní
sit~ace lesnická a situace porostn!. Uplatnění fotogram-
metri.e v technické praxi lesnického mapování.
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, č. 9-10
str. 227-229

912.43:622.19 Jelínek, M., Lefan, K.
Mapy pro ~ajišťování surovinové základny
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, Č. 9-10
str. 229-231
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912.43:711 Herda, M. a kol.
M.apy pro územní plánování a dokumentaci realizované
výstavby.
Standardizace účelových map. Technická mapa Prahy.
Záklladni plán závodu. Jednotný železnični plán. Zá'klad-
nía technickoprovozní plán' sídliště. Požadavky vodo-
hospodářů. Závěr. .
1964, Geodeticlký, a kartografický obzor, sv. 10, č. 9-'10
str. 232-235

,528.46:711, . Krumphanz{, V. a kol.
Geodet v iyvestifní výstavbě.
,Otázky geodetické spolupráce při přípravě, projektování
a realizaci občanské 'a průmyslové výstavby. Formulace
obecných otázek inv,estiční výstavby. Spolupráce géode-
tů v předprojektové a projektovépříprav:ě .. Účast geo-
deta při realizaci stavby\(výstavby). Kontrolní geode-
tické práce v Hwestíční výstavbě. Geodetická dO'kumen-
tace ukonč,ené výstav:by. Ekonomické zhodnocení činnosti
geodetů v investiční výstavbě. , .
1964, Geodetický a 'kartografický obzor,. sv. 10, č. 9-10
str. 235~239 '

528.74+681.14-523.8:625 ~íma, J.
Uplatnění fotogrammetrie a samofinných počítačů

. v dopravním, projektování. .
Současný stav silniční sítě, intenzivní projekční pří-
prava k výstavbě dálnic rB. rozsáhlé. akce rekonstrukce
a elektrifikace železnic vyžadují ,komplexní mechan.i-
zaci zeměměřických prací souvisících s projektem' a
výstavbou komunikací. Využití letecké fotogrammetrie
a .samočinných počítačů. Mechanizace polních geode-
tických prací. Polohopisný a vrstevnicový plán v měř.
1:1 000. Fotogrammetrické vyhodnocení profilů. Metha-
nizacezáznamu, póčetního zpracování a zobrazen! geo-
detických informací. Přehled časových a finančních
nákladů. .,
1964, Geodetický a' kllrtografický obzor, sv. 10, č. 9-10
str. 239-245

528.489:930.26 }iřinec, M.
Měřická dokumentace památkQvých objektii.
Zachovárií Jednotlivých L památkových objektťÍ i éelých
památkových souborů vyžaduje dokonalou aobjektivni,
měřickou .dokumentaci, vyhotovenou zeměměřickým ine
ženýrem ve' spolupraci s architektem .. Smfírnice pro
zaměřování památkových objektů a chráněných část!
přírody. Měřické postupy a způsob zobrazení. Úkoly
památkové péče a měřické'dqkumentáce.
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, č. 9-10
str. 246-247

528.48:622.1/2 Sv~gr, V., Vlček, J.
Podzemní práce v hornictví.
Měřen! v důlních dílech vyžaduje podstatně vyšší přes-
nost. Důlní polygonometrie, měření Úhlů, délek, výško-
pisné měření; stabilizace měřických bodů. PřipojovaCi
měření; promítán! svislými pro~tory; usměrňovacl mě-
i'ení. Fotogrammetri,e při Zjišťování příčních profilů.
Jiné. možnosti vyUžití fotogrammetrie v hornictví. Zamě-
řování nepřístupných prostor. _
1964; Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, Č. 9;-10
str. 248""":255 '

528.74+681.14-523.8:622.2 Síma, l.
Nové metody mechanizace U!rčování kubaturyodvalu
s vyulitím fotogrammetrie a samofinnýchpočítaf'Ů.
Problémy mechanizace určován! kubatury skrývky v po:
vrchových dolech. Technologie snimkování ,a fotogram-
metrického vyhodnocení. Mechanizace záznamu, počet-
ního zpracování a zobra'zení 1nformac!z fotograin-

'.metrických snímků. Program výpočtu kubfl.tur skrývko-
vých řezů na samočinném poČítači Zuse Z 23 a jeho

. další vývoj. Příklad použiti pozemní fotogrammetrieke
. zjištění kubatury sUTovinových zásob. Podm~nky k do-
sažení vysoké efektivnosti fotogrammetrické metody a
výpočtů na samočinném počítači při určování kubatury-
odvalů.
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, Č. 9-10
str. 256-260
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Simultánnf pozorování umělých družic
,Země a astronomicko-geodetické
základy
528.225:829.19

Dostatečně přesná a náležitým způsobem organizovaná
pozorování umělých družic Země (dále UDZ) z geode-
tických bodů mohou poskytovat údaje, které lze úspěš-
ně použít· k řešení řady úloh a problémů základní geo-
dézie. Vypustíme~li zcela z dalších úvah úlohy ryze
dynamického charakteru, kdy předmětem určování
jsou koeficienty v rozvoji gravitačního potenciálu
Země (tj. funkce jistých tvarových parametrů zem-
ského tělesa) v řadu sférických funkcí, pak jde o úlohy
povahy převážně geometrické. Ty můžeme dělit na
2 skupiny:

1. úlohy, y nichž se předpokládá (přesná) dráha
UDZ (vzhledem k těžišti Země) známou;

2. úlohy, v nichž znalost dráhy UDZ není pod-
mínkou.

Toto členění vyplynulo ze skutečnosti, že určení
geocentrických prvků drah UDZ s přesností potřeb-
nou pro geodetické účely je prakticky možné jen
u některých UDZ (dostatečně hmotných a pohybu-
jících se mimo rušivé vrstvy atmosféry), a jen za jistých
předpokladů. Prvním předpokladem je existence do-
statečně velkého počtu pozorovacích !ltanic, vhodně
rozmístěných po celé Zemi, a společné zpracování ob-
servací, rozložených ve vhodném časovém intervalu.
Zatím u žádné z dosud vypuštěných UDZ nebyly geo-
centrické prvky stanoveny s přesností, potřebnou
v geodézii, a proto z hlediska okamžitých aplikací
v geodetické praxi je reálné zabývat se jen úlo-
hami skupiny druhé. Toto zúžení problematiky je
kromě toho způsobeno i skutečností, že v současné
době jsou k dispozici dvě UDZ velkých hvězdných
velikostí (Echo I a Echo II), registrovatelné běžnými
geodetickými fotokomorami; u nichž je stanovení
dostatečně přesných geocentrických souřadnic' prak.
ticky nemožné: tyto UDZ mají velice malou hmotu
a jejich dráhy jsou silně deformovány slunečním
zářením i dalšími vlivy. Existence těchto dvou UDZ
způsobí však geodetické aplikace teorie úloh druhé
skupiny v bezprostřední budoucnosti. Proto rozpra-
cování úloh této skupiny je předmětem okamžitého
zájmu geod~tů, zabývajících se geodetickými základy.

Omezujeme zde tedy problematiku na úlohy
skupiny druhé, kde UDZ vystupuje jen jako určitý
pomocný měřický cíl. Jeho zaměřováním současně
. (simultánně, tj. ve stejný časový okamžik) alespoň
ze dvou geodetických bodů lze (za jistých předpoklap.ů,
uvedených v dalším textu) určit vzájemnou polohu
těchto bodů, nebo alespoň některé z prvků, které se
podílejí rtajejí definici. V této skupině úloh by funkci
UDZ mohl úspěšně plnit i jiný měřický cíl v kosmickém
prostoru blízko Zemi, současněpozorovatelný z uva·
žovaných bodů. Tak tomu také bylo již v "předdru.
žicovém" období, kdy ve Finsku pokusně použili (po.
prvé jižr. 1946) k tomuto účelu balonu nesoucího svě-
telný zdroj [1-4].

Teorie řešení úloh této skupiny je elementární
a její podstata je obsažena již v [4] a v řadě prací poz.
dějších, např. [5-9], aj. Zde ji poněkud upřesníme:
nebudeme předpokládat exaktní rovnoběžnost malé
osy referenčního elipsoidu s osou světovou ani rovno-
běžnost rovin výchozího (greenwichského) astronomie.
kého a geodetického poledníku. Zavedeme prvky "zko-
sení" [10] geodetického systému vůči systému astro-
nomickému, s využitím teorie, rozpracované pro úlohy
skupiny první v, [B]. (Později byly prvky zkosení
(náklonu) geodetického systému uváženy též v práci
[12]). Přitom budeme rozlišovat dvě varianty řešení:

a) obecnější, kdy budeme předpokládat, že byly
měřeny jak směry spojnic UDZ a uvažovaných geo-
detických bodů, tak i vzdálenosti;
, b) dílčí, s předpokladem jen měřených směrů na
UDZ.
Realizace varianty b) je snazší, neboť měření vzdále-
ností UDZ s přesností potřebnou pro geodetické účely
předpokládá náročnou aparaturu, a dále nutno synchro-
ni~ovat měření délkových prvků a směrových. Úlohu
by ovšem bylo možno řešit jen z měřených vzdáleností
- varianta c), kterou zde zatím uvažovat nebudeme.

Nejprve definujeme souřadnicové systémy, v kte·
rých budeme polohu družice Sp a geodetických bodů Mi
na topografickém povrchu Země T (obr. 1) vyjadřovat:

, .
, .'

_____~__. --_~ .._~~:::>l,//~

I. Systém pravoúhlých prostorových geocen tric-
, kých souřadnic (X, Y, Z) s počátkem O v těžišti Země
(obr. 1); osa Z je totožná·s osou rotace Země a kladný
směr je severní; osa X leží v rovině rovnoběžné s rovi·
nou základního (greenwichského) astronomického po-
ledníku a je kladně orientována směrem na Greenwich;
osa Ymá kladný směr výchQdnf. Tento systém je pevně
spjat se zemským tělesem a pozemské body mají v něm
tudíž stálé souřadnice.

1964/201
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II. Systém pravoúhlých prostorových souřadnic
"referenčních" (X', Y', Z') s počátkem O' ve středu
geodetického referenčnfho elipsoidu Er (obr, I); osa Z'
je ztotožněna s malou osou referenčního elipsoidu; X'
leží v základním (výchozím) geodetickém poledníku;
Y' má (východní) geodetickou délku Ly = 90°. Klad-
né směry os X', Y', Z' jsou voleny analogicky k systé-
mu X" Y, Z (obr. I).

III. Systém rovníkových geocentrických
souřadnic (l, ~ (geocentrická rektascense, geocentrická
deklinace) - jak jsou definovány ve sférické astrono·
mii (obr. I), kde y značí jarní bod a S~ úhel mezi astro-
nomickým greenwichským poledníkem (XZ) a smě-
rem na y, tj. hodinový úhel jarnfho bodu vzhledem
k poledníku(XZ) neboli greeIiwichský hvězdný čas.
Pro vyjádření polohy bodu v metrické míře budeme
v tomto sférickém systému uvažovat i třetí souřadnici:
geocentrickou vzdálenost LI.

I

IV. Systém rovníkových topocentrických
souřadnic cI.', tJ' (topocentrická rektascense, topocen.
'trická deklinace) podle definice ve sférické astronomii
(obr. I), a s uvážením i tópocentrické vzdálenosti LI'.
. Obecně nemůžeme předpokládat rovnoběžnost

příslušných os astronomického (X, Y, Z) a geodetic.
kého (X', Y', Z') systému [10]; proto je třeba uvažovat
je v poloze obecné. Souřadnice středu referenčnfho
elipsoiduv systému (X; Y, Z), tj. Vůči těžišti Země,
označíme LlXo, LI Yo, L1Zo; pootočení systému (X', Y',
Z') vzhledem k (X, Y, Z) nechť definují 3 Eulerovy
úhly,zv61~é takto (obr. 2,3,4), kde X" II X', yn II Y',
Z" II Z':
ev - úhel pootočení systému (X", Y", Z") podle osy zn

(obr. 2); po tomto pootočení obdržíme systém (Xn
1,

yn1, Z");
8 - úhel pot6čení (X"t, Y"t,Z") podle X"i (obr. 3); po

tomto"pootočení obdržíme systém (X"t, Y, Z"2);

1jJ • úhel pootočení (XliV Y, Z"2) podle Y (obr. 4); po
tomto pootoČEmí bude otáčený referenční systém
ztotožněn se systémem geocentrickým (X, Y. Z).

Směr všech otáčení jeuvažováIi kladně při pohybu
proti směru hodinových ručiček, sledujeme-li jej od
kladných konců příslušných os.

Vzájemná poloha referenčnfho systému (X', Y',
Z') Vůči systému geocentrickému (X, Y, Z) je tedy
jednóznačně určena 6 nezávislými parametry:

LlXo, LI Yo, LlZo, 8, "p, ev.
Tyto parametry nejsou v současné době známy s ta-
kovou přesností, aby po~oha geodetických bodů mohla
být při řešení geodetických úloh vyj adřována v geo-
centríckém systému. Nicméně existuje řada prací, je-
jímiž autory jsou astronomové a zčásti též geodeti, kde

se při vyjadřování poloh UDZ a v jiných úlohách ope-
ruje s geocentrickými pol9hami tak, jako by byly zná·
my s vysokou přesností (několika málo metrů, do-
konce i ±1 ml). Vývody formulované v takových
pracích jsou samozřejmě nereálné. Lze říci, že těžiště
Země bylo zatím klasické. geometrické geodézii prak-
ticky nedostupné, a že reálné možnosti se v tomto
ohledu začínají ukazovat teprve v geodézii družicové.
Teoreticky jsou příslušné úlohy rozpracovány; zde se
jimi nezabýváme - patří totiž do skupiny druhé v na·
'šem členění, kde předpokladem je znalost geocentric.:
kých prvků dJ;áhy UDZ pro každý okamžik pozo-
rování.
\

Při pozorování simultánním se translační prvky
LlXo, LI Yo, LlZo přirozeně neuplatní, neboť jde o určo·
vání vzájemné polohy geodetických bodů, tedy
o tzv. relativní úlohu družicové geodézie. Vliv
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pr'Vků pootočení 13, 1jJ,W o'Všem zůstá'Vá 'V platnosti -
jak již bylo dokázáno prací [11] - a v dalším je zde
budeme proto uvažovat. Prakticky ovšem bude třeba
oddělit úlohu určeriíEulerovýchúhlů 13, 1jJ;wod úloh
posičních. K určení 13, 1jJ,w bude v každém případě za-
potřebí mít k dispozici přesnátopocentrická simultánní
pozorování na astronomicko-geodetických bodech nej"
vyššího řádu,· rozmístěných v dostatečně velké oblasti
geodetického systému, jehož směrJ os se určují; Teprve
po číselném určení rotačních prvků by mělo být při-
kročeno k určování geodetické polohy ze simultánních
pozorování .UDZ. Základní teórie,k jejímuž popisu
nyní přikročíme, je společná; teprve při formulaci
rovnic oprav dojde k rozlišení.

Uvažujme tedy 2 drfižicové geodetické body Mi, Mk
na povrchu reálné Země T (obr. 5), z nichž budeme
simultánně měřit polohu UDZ (Sp) "vůči hvězdnému
pozadí", tj. v témž okamžiku greenwichského hvězd.
ného .ča)m S určíme rovníkové topocentrické souřad.
nice IX'i,b'.,IX'k, b'k; příslušné topocentric~é vzdálenosti
UDZ nechť jsou LI'., LI'k' S 02;načením vektorů: OSp =
= r, (yMi = r'i, O'Mk = r'k, 00' - Llro, MiSp== riS,
MkSp = rkS můžeme polohu Sp v geocentrickém sys.
tému (X, Y, Z) 'Vyjádřit takto:

r = Llro + r'i +riS,
r = Llro -+ r'k + rkS,

po translaci počátku O do středu referenčního elipsoidu
platí pak tzv. základní rovnice relativní druži.
cové úlohy • .

-Směrové kosiny vektorů r, ros, rkS vzhledem k osám
X, Y, Z a jejich velikosti jsou rovny (obr. I)

cos (r, X) = cos b cos (ex - S),
cos (r, Y) = cos b sin (IX - S), (3)
cos (r, Z) = sin 6,

Irl =LI;
. cos (r ";s, X) -:- cos b:n cos (ex'".; - S),
cos (r,.,s, Y) = cos b;" sin (ex'",-S), (4)
cos (rms, Z) = sin b;",

rmS = LI;".,
m=i, k.

Vektory r'j" r'/c jsou definovány v systému refe.
I renčním (X', Y', Z') - kde je pro rozlišení označíme
r'f, r'ft; j~ou funkcemi geodetických souřadnic B, L
(geodetická šířka a délka), vztažených k E., a geode.
tické elipsoidické výšky H = Hq + Cq (Hq - normální
'Výška, Cq - výška kvazigeoidu vzhledem kEr). Rov·
nice (2) je však psána v systému geocentrickém (X, Y,
Z), a proto zmíněné vektory musíme vyjádřit rovněž
v tomto systému. Půjde o uvážení vlivu různosti srně·
rů os systéI'hů (X, Y; Z) a (X', Y', Z') resp. (X", Y"., Z").
Provedem!l proto transformaci ve funkci Eulerových
úhlů 13, 1jJ,w, jak byly definovány shora. Jednotlivá
pootočení vyjádříme pro krátkost mátematických for·
mulací ortogonálními afinními tensory E, p,. Q, pro
něž platí [13]

cos w
.-sin w

O

sin w O}
cos w O,

O I

'E = {~ c~s 13 s~ 131, (6)
O -sine cos 13

P = {CO; 1jJ~ -~n :}.. (7)
sin 1jJO cos r

Výsledný tensor bude roven skalárnímu součinu jed.
notlivých tensorů (5), (6), (7)

a musí splňovat 6 známých podmínek ortogonality:

(cos w cos 1jJ- sin w sin 13 sin 1jJ)2 + (sin w cos 1jJ+
+ cos w sin 13 sin 1jJ)2 + (--cos 13 sin 1jJ)2 = I,

(-sin w cos 13)2 + (cos w cos 13)2 + sin2e = I,
(cos w sin 1jJ+ 'sin w sin 13 COS;1jJ)2+ (sin w sin 1jJ-

- cos w sin 13 cos 1jJ)2 + (cos 13 cos 1jJ)2 = I,
-sin w cos 13 (cos W cos 1jJ- sin w sin 13 sin 1jJ)+
+~w~e~w~~+~wsinesin~-

-sine cos 13 sin1jJ = 0,
(cos w cos 1jJ....:..sin rp sin 13 sin 1jJ)(cos w sin.1jJ+
+ sinw sinecos1jJ) + (sinw cos1jJ+ cosw sine sin1jJ).
•(sin rosin 1jJ- cos w sin e cos 1jJ)- .

- cos2 13 sin 1jJcos 1jJ= O,
-sin w cos e(cos w sin 1jJ+ sin w sin 13 cos 1jJ)+
+ cos w cos e(sin w sin 1jJ~ cos w sin 13 cos 1jJ)+

+ sin 13 cos 13 cos 1jJ= O.

PEf) = {Cr 1jJ ~ -;in 1jJ}{--:: : cos 13 ~: % cos 13

SIn 1jJ O cos 1jJ sin w sine -cos w sin e
s~e}-
cos 13

{

COSW cos1jJ-- sin w sin e sin 1jJ
= -sin w cos 13

cos w sin 1jJ+ sin w sin 13 cos 1jJ

sinW~1jJ+~WsinSsin1jJ- .. ~esin1jJ}
cos w cos 13 SIn 13

sinwsin1jJ-coswsinecos1jJ, cosecos1jJ
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IDedané tranformační rovnice lze tudíž napsat ve
tvaru

ri = PEQ r'f (9)
rk = PEQ r%

a,základní rovnici relativní družicové úlohy (2) přepsat
takto

PEQ(r%- r'f) + (rkS - riS) = O. (10)
Ekvivalentní skalární rovnice budou s uvážením (4)
a, (8)
(cos ro cos 'IjJ- sin ro sin 8 sin 'IjJ)(XÍe - Xi) +
+ (sin ro cos'IjJ+ cos ro sin 8 sin'IjJ) (Yk - Yi) -
- cos 8 sin 'IjJ(ZÍc- Zi) + LJÍccos15Íccos «(tÍc- S) -

-LJi cos15i cos «(ti - S) = O,
-sin ro cos 8 (XÍc - Xi) '+ cos rocos 8 (Yk - Yi) ++ sin 8 (ZÍc - Zi) + 4Íc cos15Íesin «(tÍc- S)-
-.di cos15i sin «(ti - S) = o, ,
(cos ro sin 'IjJ+sin ro sin 8 cos 'IjJ)(XÍc - Xi) +

+ (sin ro sin 'IjJ- cos ro sin 8 cos 'IjJ).
. (Yk"/ YD + cos 8 cos'IjJ (ZÍc-Zi) +

, + LJÍcsin 15Íc-LJi sin 15i.= o.
J,Thly 8, tp, ro jsou patrně vždy menší než 20",

a proto můžeme s relativní přesností alespoň 10-8 za.
nedba,tv (II) člény se2,r, ro2 a menší. Tensor (8) bude
po t3mto zjednodušení

PEQ={-~ ~ ~}
'IjJ-e 1

a rovnice (11) přejdou tudíž do tvaru

(XÍc - Xi) + ro (Y' k --- y~)- 'IjJ(Zí.: - Z~) +
+ LJí.:cos15í.:cos «(tí.:- S) -.di cos15i cos «(ti -S) = O,

(13)
--w (Xí.:-Xi) + (Yk- Yi) + e (Zí.: -Zi) +
+ LJÍccos15Íccos «(tÍc- S) -LJi cos15i sin «(ti - S) = O,

(13)
'IjJ(XÍc - Xi) - 8 (Yk - Yi) + (ZÍc - Zi) +

+ LJí.:sin 15Íc- LJi sin 15i= o.
Předpokládejme nejprve, že z družicových pozo-

rování jsou známy jak topocentrické souřadnice (ti, 15i,
~Íc, 15Íc,tak itopocentrické vzdálenostiLJi, LJÍc.Pak v (13)
je celkem 6neznámých: (XÍc-Xi) =LJXi.b (YÍc- ti) =
= LJYh, (ZÍc - Zi) = LJZi.k, 8, 'IjJ,w. Předpokládejme
dále, že známe přibližné hodnoty prvních 3neznámých:
LJXť.k __ LJXi.k - dXi.k, LJYi,k = LJYh - dYi.k,
LJZi.k = LJZh - dZh s přesností alespoň: ±100 m.
Pak s chybou nepřesahující ±5 cm (při uvažovaných
malých velikostech úhlů 8, 'IjJ,w) lze napsat rovnice
oprav ve tvaru
V(LJXi.k) = dXi.k + wLJYiik - 'ljJLJZi.k+ l(LJXi,k)'
v(LJ Yi.k) = aYi.k - wLJXi.k + &1Zi.k + l(LJ Yi .•), (14)
V(LJZi.k) = dZi.A, + lpLJXi.k - &1Yi.k + l(LJ"Zi.k)'
kde

l(LJ"Xi.k) = LJXi.k + LJí.,cos 15Íccos «(tí.:- S) -
, -LJi cos 15icos «(ti - S),

l(L1 Yi.k) = LJYi,k + LJí.:cos 15Ícsin«(tÍe- S) -
, -LJi cos 6i sin «(ti - S),

l(LJZi.k) = LJZi.k + LJÍcsin bÍc- LJi sin 15i. (15)'

Přibližné hodnoty LJXi,k, LJYi,k' LJZi.k vypočteme
z přibližných hodnot geodetických souřadnicB, L
a elipsoidických výšek H

LJXi,k' [Nk + Hk] cos Bk cos ~-
- [Ni + HiJ cos ii; cos Li,

LJYh = [NA; + Hk] cos Bk sin Lk-
- [Ni + Hi] cos Bi sin Li, (16)

LJZiJ: = [Nk(l- e2) + Hk] sin Bk - [Nd1- e2)+
+ HiJ sin Bi>

kde N je poloměr křivosti Er v prvním vertikálu, vy.
počtený pro přibližnou hodnotu šířky B, e - nume-
rická excentricita Er•

Ovšem spolehlivé určení neznámých 8, 'IjJ,ro, které
směrově definují celý geodetický systém, tj. směrovou
mientaci hlavních geodetických rovin a směrů (váza-
ných na Er) V zemském tělese, bude vyžadovat dosta-
tečně přesná družicová pozorování na řadě dvojic dru-
žicových geodetických bodů s již známými geode-
tickými souřadnicemi B, L a výškami H =
= Hq + ~q.Pak hodnoty LJXi.b LJYi,k, LJZi,b a tudíž
i dXi.k> dYi,k dZi,k v (14) budou známy a Eulerovy
úhly vypočteme ze systému

Vx = roLJYi.k - 'IjJ.dZi,A;+ lx, (17)
Vy = -WLJXi.k + 8LJZi.k + ly,
Vz = 'ljJLJ"Xi,A;-eL1 Yi,k + lz,

lx = [Nk + Hk + Ck] cosBk cosLk-
- [Ni + Hi + Ci] cos Bisll Li +

+.dÍc cos15Íccos «(tÍc- S) -LJi cos bi coS «(ti - S), (18)
ly = [Nk + Hk + Ck] cos Bk sin f-k -

- [Ni + Hi + Ci] cos Bi sin Li + (19)
+ LJÍccos bÍc sin «(tÍc- S)-LJi cos bi sin «(ti -8),

lz = [Nk(l - e2) + Hk + Ck] sin Bk-
- [Ni(l - e2) +Hi + Ci] sinBi + (20)+ .dÍcsin bÍc- LJi sin bi

s podmínkou Evxvx + Evyvy + Evzvz = min.
Ze známých úhlů 8, 'Ip, w můžeme nyní vypočítat

úhel bz mezi malou osou Er a osou světovou jakož
i úhel b;. mezi rovinou základního (greenwichského)
astronomického a geodetického poledníku. Platí přesné
vztahy, vyplývající z tensoru (8)

cos bz = cos (Z, Z") = cos 8 cos 'Ip, (21)
cos b. = cos (X, X") = cos w cos 'IjJ-

- sin w sin e sin'IjJ (22)

a se zanedbáním třetích mocnin Eulerových úhlů je
přibližně

b~ = e2 + 11'2,
bi = W2 + 'lp2.

Nyní se vrátíme k základní soustavě rovnic oprav
(14), kde budeme v dalším považovat úhly 8, 'IjJ,W za
známé. Neznámými budou tudíž jen veličiny dXi.k'
d Yi.k>dZi,k a příslušné rovnice oprav dostanou ele-
mentární tvar

v'(LJXi.k) = dXť.A: -+ l'(LJXi.k),
v'(LJ Yť.A:) =:= dYi,k + l'(,1 Yi,k), (24)
v'(LJZi,k) = dZi.k + l'(LJ"Zi.k),

při čemž

l'(LJXi1k) = l(LJXi.k) +"wLJYi.k-'ljJLJZi,k,
l'(LJ Yť.A:)= l(LJ Yi.k) - WLJXi.k + eLJZi.k> (25)
l'(LJZi,k) = l(LJZi;k) + 'lpLJXi.k - 8LJYi.k'

Budeme-li zaměřovat celou síť, tvořenou geodetickými
družicovými body, pak nutno formulovat též souřad-
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nicové rovnice závislosti pro příslušné uzavřené geo~
metrické obrazce: e6 ;; a menší, a opravu q můžemevyjádřit zjednodu-

šenětakto(el2 = 1 ~ e2r
, 4 H. Hlq = e 2_ (e2 + 2e) - + e2--2 (35)

, N. Ni

CI = _(e2 + ,2e4) (1 - e2 sin2 B.Yž ~
_. -,-e2 - 2e4 + 2-'e4 sin2B- . (37)- . 2 .,

Je zřejmé, že v~y je !qll<10-5, a při zanedbání q. při
výpočtu B. podle (39) tudíž I<5B.il< 1".

Určeni B. podle (39) .je tedy vázáno na výpočet
Hi (vad 'v' t' 10 6) f k" ,i h.--. s poz ovanou presnos 1 -:- ve un CI znamyca "', .
souřadnic Xi, Yi, Zi. Potřebný výraz pro H. odvodí., . a
me z (28), přičemž budeme ozn~čovat

Xi2 + Yi2 +Zi2 = el, X'l + Y'l +Zi2 (1 + e'2)2 = e;,
X'i + Y'i + Z'l (1 + e'2 + ql)2= e~. (41)

Vyjdeme ze vztahu

Il~= (N.+ H.)2 cos2 Bi + [Ni(l- e2) + Hi]2Sin2 Bi,
. (42)

odkud lze vyj ádřit

'N2 .. 1

Ni + Hi = el( 1- 'e~ e4 sin2 B. cos2 Bil +
+N.e2 sin2 Bil (43)

a dál~ (s požadovanou přesností alespoň 10-6)

Hi = !h- a + -!:-e2sin2B. + .le4sin4 B.-
a a 2 . '. 8' . •

0) Z h1edisk~ reálné přesnosti družioových pozorování, dosa·
hované v současné době, by bylo možné připustit ohybu Jq témě!'

. O2 l'ády větší, avšak zde odvozujeme p!'esnějš1vzoreo pro pl'íp~dné
aplikaoe v trojrozměrné geodézi! vůbeo.
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S uvážením (39), odkud plynou pH označení (41) přes-
né vztahy

sin Bi ='~ Zi [(I + e'2) + Ql]' (45)
123 . ,

cosB, -~V Xi2 + Yi2,I2s
anebo s chybou nepřesahující ±2" (při Bi "'= 45°)

sin B. == ~ ti (l+e' 2),
e2
lv--cos Bi == -- . ·Xi2 + Yi2
122

\lze (44) přepsat takto

Hi = 121 - a + (ti )2 {~e~ (I + e'2)2 +
aa 122 2 I

+~ e4((_Z_i )2 _ 4 _a(_X_i2_+_Y_i2_) J' }

8 . e2. 12~ '.,
a opravu (40) tudíž .

(h -a [ 121-a( Zi)2.Ql=OI---+ 02+03 +0, -- +,a a 122

+0 a(Xi
2+ Yi

2
)](Zi)2,

6. 12~ 122

Kde 01 = --e2 - 2e',

Přesnost použitýéh přibližných výrazů (47), (48) zde

zcela postačuje', neboť při požadav)m 15 ~i .< 1O-6by

šířka: Bi ohla být chybná i v desítkách vteřin. Pro

praktický vý~očet výrazu Hi se jeví vhodným vzo-
.a
rec 1(44), přičemž přibliŽné hodnoty si~ Bi a CQS 13i se
:vypočtou předem z. (47), (48» Korekci Q je vhodné
počítat přímo 'f (50), kde vystupují jen (kromě para-
metrů referenčního elipsoidu a, e2)dané veličiny, tj.
určené z družicových pozorování: Xi, Yi, Zi. Tak je
úloha řešeha 1;>ezpostupných aproximací. Ovš~m vý-

počet Q1 přes!!i., tj. podle (40) s uvážením. (49), jea .
rovněž vhodný; může sloužit účinnou kontrolou. Pro
oba způsoby bude vho.Q.né některé veličiny :rři maso-
vých výpočtech tabelovat. .

Ze vzorců (29), (39) a s ohledem na (50) dostaneme
s požadovanou přesností geodetické souřadnice Bit Li
(bez postupných aproximací); zbývá určit výšku Hi ..
Můžeme použít již vypočtené hodnoty Bi a aplikovat
např. vztahy, vyplývající z (28)

Hi = IVX?+Yi~ I sec Bi-Ni (51)

Hi == Zi cosecBi - Ni (I - e2).
J~.li známa nOf:!nální výška HfbI, bodu Hit

určit i výšku kvaúgeQidu

1;q,i= Hi - Hq•i.
Problém transformace sQuřadnic X', Y', Z' na

B, L, H není ovšem nový; bylo mu věnováno zvláště
v poslední době (v souvislosti s rozvojem trojrozměrné
a družico;végeodézie) několik prací; zají~avé je např.
řešení Rinnerovo [15]

Y~
tgLi= X~ ,

, (52)

pak lze

O . . '2[1 HiV (HiV)2 ]= I +e --b- + -b- +... ,

H~V =(~-V). V-~~(e'2_'Y)2)'Y)2+ ... ,
b b2121 .

Jii = 121V1-(;J2 (e'2 -;;2)'1]2 -b V,

V2 = I + 'YJ2,'YJ2= e'2 cos2 Bi, (b značí' malou poloosu
referenčního elipsoidu), kde výraz pro tg Bimá analo·

gickou strukturu jako (39), tvar H~V resp. O by však

bylo účelné' změnit tak; aby řešení nevyžadovalo po·
stupné aproxilliace.Pró geodetickou šířku byl v [16]
odvozeíl výraz (s jiným označením) .

B ' Zi (I Ni 2' B)tg i =;= V + Ve sm~i2+ Yi2 i'
, .

a později též v [17] v poněkud jiném vnějším tvaru

Zi + N;,e2 sin B
tgBi= . d '

d.= Yi cosec Li = Xi sec Li

[s uvážením (29) je d = VX/2 + Y'2].
Vhodné řešení předložil Butkevič [18, 19], který vy-
jádřil a tabeloval opravu LJB k přibližné šířce Bo [17]
[vzorec (39) při q1 = O]

AB 1'2 Hi . 2B.. ==--e ----srn o
2i Ni + Hi

a pro Hi ('dv-odíl

Hi\":- [121- a(I - ea) V2 Veoo-: Br(I + ~ e'sin22Bi) •

Ve [21] jsou odvozeny vztahy

'Z( a2 + aH· (I -e2 sin2B-)
t B=.' '.'

,g VX? +.y? b2 +aHi (I-e2sin2Bi) ,

'. \ 1.
H. = 121T a [I - e2 Sin~Bi(I - e2) (I - e2 sin2Bi)-lF,
kt~ré však vyžadují řešení postupnými aproximacemi,
podobně jako vzorce Nikolajevovy (1960) uvedené
v [19].

Potud k otázce transformace Xi, Yi, Zi na Bi, Li,
Hi (1;q.i)' NYní se vraťme k dané relativní družicové
úloze. Dosud jsme předpokládali, že známe geodetické
souřadnice a výšku nad elipsoidem alespoň jednoho
".geodetického družicového bodu. Není·li tomu tak, pak
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ovšem geodetické souřadnice bodůzaměřované sítě
určit nelze. Pak lze úlohu řešit v konvenčním systému
např. jedné stanice, kde přijmeme jisté hodnoty B, L,
H (X', Y', Z'). Exaktl}ě lze však řešit jen souřadnicové
rozdíly LlXi.b LI Yi.k LlZi.k a přímé vzdálenosti 8i.k
a z nich směrové kosiny přímých spojnic družicových
bodů

8i.k 8i.k 8•.k
(8i,k = LlXi:k + LI Yi:k + L1Zi:k)

resp.' příslušné rovinné úhly.

Dosud platil předpoklad, že známe topocentrické
vzdálenosti Lli, LlÍt, které se vyskytují v absolutních
členech rovnic oprav (14), (17), (24) a sice pro stejný
časový okamžik jako i topocentrické souřadnice ~i,bi,
/tk; bk.Prakticky však tento předpoklad obecně splněn
není (v současné době nemáme dokonce ani aparaturu
proměření topocentrických vzdáleností s přesností,
potřebnou v geodetických základech), a proto je nutno
popsané obecnější řešení.upravit pro tento případ. Je
zřejmé, že nebude-li v řešení nikde vystupovat alespoň
jedna známá vzdálenost - ať již ,1" či přímá vzdále:
nost některých dvou dfužicových bodů - pak .posiční
geodetické úlohy nebude možné řešit.

Zde je možné uvaŽovat (Jelouřadu ruzných variant
předpokládajících poněkud konkrétní síť geodetic-
kých družicových bodů s daným počtem známých veli-
čin v metrické míře. Nyní se omezíme jen na případ,
kdy jsou známy geodeticltésouřadnice, normální výšky
a výšky kVazigeoidu dvou družicových bodů Ml' M2
(obr. 6), tj. veli6iny Bl, B2, LI' L2, Hl = Hq•l + ~q.l>

H2 =Hq•2 ,+ CM' ,Přitom, předpokládejme, že símul-

tánní. pozorování byla provedena s daných bodů Ml>
M2 jakož i s dalšího družicového bodu Mi, jehož geo-'
detickou polohu určujeme, a sice minimálně při Q.vou
vhodných polohách družice (SpI, SplI) (obr. 6) voka.
mžicích greenwichského hvězdného času SI, SIl. J;>řed-
pokládejme tedy, že v okamžik~ SI byly určeny topo-
centrické veličiny /tíI, bíI, /t21,bil, /t? bil a v okamžiku

SIl veličiny /tíIl, bíIl, /t2II, bilI. Tento případ nastává
nyní y naší geodetické praxi a úlohu lze řešit např.
takto:

Nejprve vypočteme pravoúhlé prostorové refe·'
renční souřadnice daných geodetických bodu Ml a M2

X'l = (NI + lIl) cos Bl cos 4,X; = (N2 +'H2) cos B~cos L2,
Y'l = (NI + Hl) cos Bl sin Lv
Y'2 = (N2+ H2) cos B2 sin L2,

Z'l = fNl(1~e2) + Hl] sin BI,
Z'2 = [N2(1---:"e2) + H2] sin B2
a z .nich s využitím (9) - (14) směrov~ kQsiny přímé
spojnice MIM2 v systému (X, Y, Z)

cos (MIM2, X) '= l12=

LlX'12 1 , ,
= --~ + --(wL1Y -,1jdZ )812 812 12 12,

cos (MiM2' Y) = m12T=' \

L1Y'12 . 1 ( AX' .AZ'= ---- + -.- --(OLJ 12+ SLJ 12)'
812 812 \

Enlerovy úhly s, 1fJ, w budeme zatím považovat za
známé; teorii jejich samostatného určení pro tuto
variantu, tj. kdy nejsou měřeny topoQentrické vzdá.
lenosti UDZ, podáme V; samostatném odstavci.

Z pozorování UDZ dále. máme. hodnoty těchto
směrových kosinů:

'cos (MlSpI,X) = lu = cos 15'11cOS(/t? - SI), ,
cos (MiSpI, Y) = mu = cos~? sin (/t? - SI), (56)
cos (J.f:ir.SpI,Z) = nu = sinb?, ,

cos (M2Spl, X) ~ l21= cos 15'21cos (/t? - SI),
cos (M2SpI, Y) = m21= cosb'21sin(/t' 21- SI), (57)
cos (1\f2Spl, Z) = n2I = sinb'l,

cos (MiSpl,X)' = lil , cosb? cos (/t'lI - SI),
cos (MiSpI, Y) = mil = cosb'.1 sin (/t't! - SI),
cos (M.S[JI, Z) = nu = sin b'l,
cos (MlSpIl, X) = lIlI = cos 15'III cos (/t'III - SIl),
cos (MISpIl, Y) = 1ntIl= cos 15'III sin (/t't!I --,-SIl), ~59)
cos (MlSpIl, Z) = nlII = sin b't!l, .

cos (M2SpIl,X) = l2I1 - cos b'2I1cos (/t'P - SIl),
cos (M2SpIl,Y) = rTL2I1 = cosb'2I1 sin (/t'fIl_SII), (60)
cos (M2SpIl, Z) = n2I1= sin 15'211, .

cos (MiSpIl, X) = lm = cos i5';I1cos (/t'll - SIl),
-_. I

cos (MiSpIl, Y) = mm = cos 6'P sin (/t'iIl - SIl), (61)
cos (MiSpIl, Z) = nm = sin b'p.
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Z nich vypočteme (označ~ní viz obr. 6)

cos CXlI= l12III + m12mlI +n12nlI,
cos CXlII= lIlI (12+ mlIIm12 + nlIln12,
cos CX2I= -l2Il12 -m2rml~ - 1'b21n12'
cos CX2II= -l2IIl12 - m2Irm12- n2IIn12,

a pak topocentrické vzdálenosti

~A' _ M S I _ sin CX21
LJ II - 1 P - S12 . ~( + )'SIn CXlI CX21

,-- sin CXlI
LI21= M./ipI = S12 . ( + )', SIn CXlI CX21

,-- sin CXlIILl 2II =M2SpII = S12----:-.---,--,--...,--.,-
sm (CXlII+ ~II)

Nyní můžeme vypočíst i souřadnice (XI, YI, Zl),
(XII, .YII, ZII) UDZ v obou okamžicích pozorování
SI a SII:
. XI = X'I + wY\ - 'lpZ'l + Ll'lIllI = X'2 + WY'2-
-- "PZ'2 + Ll '2Il2I, ,
YI = Y\ -;- WX'l + eZ'l + L1\rmlI = Y'2 - WY'2 +
+ eZ' 2 + Ll'2Im2I,
Zl.= Z'l + "PX\ - eY\ + LI'lInlI = Z'2 + "PX~2-
- eY'2 + LI'2In2I,
XII = X'l +WY'l- "PZ'l +LI'lIIllII = X'2 + WY'2-
- "PZ'2 + LI'2IIl2II, ' (64)
YII = Y'l - WX'l + eZ'l + Ll'lIImlII = Y'2-
- WX'2 + eZ'2 + Ll'2IIm2II, .
ZII = Z'I + "PX'l - eY'l +Ll'lIInlII = Z'2 + tpX'2-
-eY'2 + L!'2un2II,

a tedy i jejich rozdíly

XII "'I XI = LIXI II = LI'lIIllII - LI'1IllI = LI'2IIl2II -
- LI'2Il2I,
yn - YI = LIYI II = LI'lIImlII - LI'lImlI = LI'2IIm2II-
- L!'2Im2I, \ (65)
ZII - Zl = LIZl II = L1' lIIniII - LI'lInlI = L1'2IIn2II -
- LI'2In2I,

vzdálenost Sl II = SpISpII a směrové kosiny

1cos (SpISpII X) = lr II = -- ,{IXI II,, ~ Sl II

---- 1 '
cos (SpIS'fJII, Y) = mJ II = sl II L1YJ II,

cos (SpISpII, -Z) = nI II = slIn LlZJ II;'

Vypočteme-li dále úhly Yr. Yn (obr. '6), pro něž platí

cos YI = -lulr II - mUmI II - nUnI II,
cos YII =.lmlr IÍ + milImI II + ninnI II, (67)

můžeme určit pravoúhlé prostorové referenční sou-
řadnice určovlj,ného bodu Mi'

X~=XI_SIIIl, sinYII ,.,YJ+1I!ZI=
t . ..1 . ( + ) VJ ~ Tsm YI .YII

sin YI ~= Xn - SlIl lm .! - wYII + "PZII,
SIn (YI + YII)

sin YnYi = YI - sIJImu------ + WXI -
sin (YI + Yn)

. sin YI_ YII - Sl IImiII ---- +
sin (YI + YII)

Zi =-Zl - sl II nu sin YII • _ "PXI + 8YJ =
sin (YI + YII)

(63) = ZII_sIJI niII . sin YI -"PXII + eYn, (68)
SIn (YI + YII)

a nakonec i so'Q.řadnice geodetické Bi, Li a Hi =
= Ha,i + Ca.i V systému elipsoidu E. podle (29), (39),
(50), (51).

Tím je úloha řešena. Tato úloha je ovšem jen.
základním prvkem v případě, je·li družicově zaměřo·
vána celá síť bodů. V podstatě však nová úloha ne·
vzniká .

Při nadbytečném počtu pozorování použijeme vy-
rovnávacího počtu, přičemž můžeme postupovat podle
(14), (17), (24), jestliže předem vypočteme (neměřené)
topocentrické vzdálénosti UDZ pro každou dvojici
bodů sítě, z nichž bylo simultánně měřeno.

Zbývá určit Eulerovy úhly 8, "P, w pro případ, kdy
tópocentric~é vzdálenosti UDZ nebyly měřeny. Uva·
žujeme dva '(dostatečně vzdálené) astronomicko.geo.
ďetické body Mi, Mk> jejichž geodetické souřadnice
Bi, Li, Bk, Lk> jakož i normální výšky Ha.iHa.k a výšky
kvazigeoidu Ca.i, Ca.k jsou známy; jsou tudíž známy
i jejich pravoúhlé prostorové referenční souřadnice
X'i, Y'~, Z'i, X'ko Y'k, Z'k, které vypočteme podle (28).
,Pro souřadnicové rozdíly v systému (X, Y, Z) a
(X', Y', Z') platí podle (9) a (13) vztahy

JI

AXilk = LlX'i,k + wLl Y'i.k - "PLfZ'i.ko

LlYi.k = LIY'i,k - wLlX'i,k + eLlZ'i,k,

LlZi.k = LlZ'i,k '+ "PLlX'i,k - d.Y'i.k,

a pro příslušné směrové kosiny spojnice MiMk tudíž\[20]

cos (MiMk, X) = cos (MiMk, X') + w cos (MiMk>Y')-
. - "Pcos (M'iMk> Z'),

cos (MiMk> l') = cos (MiMk, Y') - w .cos (MiMk, X')
+ 8 cos (MiMk, Z'), (70)

cos(MiMk, Z) = Cos (MiMk, Z') +"P cos (MiMk, X') -
-8 cos (MiMk, Y.!).

Všechny směrové kosiny na pravé straně (70) jsou
funkcemi jen daných geodetických veličin,vztahujících
se k daným bodům Mi, Mk, a jsou tedy známy. Smě-
rové kosiny na levé stra.ně (70) lze určit z opakovaných
simultánních pozorování UDZ na bodech Mi> Mk,
např. metodou, rozpracovanou ve Finsku [4]. Rovnice
(70) s týmiž neznámými e, "P, w lze sestavit pro všechny
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další (vhodně rozložené) dvojice astronomicko.geode-
tických bodů, z nichž byly simultánně měřeny topo •.
centrické souřadnice UDZ. Všechny použité geodetické
veličiny musí být samozřejmě vztaženy k témuž re-
ferenčnímu elipsoidu E•.

Mohou být .tudíž sestaveny rovnice oprav ve
tvaru

co m"k, - tpn"k + (l"k - l'k) = VX,

- co l"k + en"k '+ (m"k - m'k) = Vy,
"p l"k - em"k + (n"k - nik) = vz,

kde l"k = cos (M,JJJk> X'), l'k- = cos (M,Mk, X),
m"k = cos (M,Mk> Y') atd. a p,eznámé řešit při pod-
mínce };vxvx + I:Vy'/1..Y + I:vzvz = min.

Nyní přihlédneme k praktickým možnostem urče-
ní absolutních členů (15) v rovnicích oprav typu (14).
Označíme skutečné chyby v měřených topocentric-
kých prvcích db', da', dLI', v určovaném, okamžiku
greenwichského hvězdného času dS a v příslušných
absolutních členech (15)' dl (LlX',.k)' dl (LIY',.k)'
dl (LlZ'"k)' Z (15) plyne

dl(LlX'i,k) == cos Ó'k cos (lX'k - S) dLl'k -:- LI'ksin Ó'k.
· cos (lX'k - /S) dó'k - Lf'k cos ó'k sin (lX'k - S) dlX'k -

. - cos ó', cos (lX', - S)dLI', + 4'" sin 15',cos (lX', -
-8) dó', + LI', cos ó'"sin (lX', -S) dlX', + [L1'kcos Ó'k'
· sin (lX'k - S) - LI',cosó'"sin (lX'. - S)] dS,

dl(Lf Y' i,k) = cos b'1Jlin (lX'k --:- S) dLI'k- LI\sin lY k .
· sin (lX'k - Sl dó'k + LI'kCOS 15'kCOS(lX'k - S)dlX'k -
- cos15'"sin(lX', -S) dLi', +LI',sin 15',sin(lX', -S) db',-

-Ll',cos b',cbs (lX', - S) dlX',- [LI\ COSb'k'
. cos (lX'k --'- S) - LI',cosb',cos (lX', - S] dS, '

dl(LlZ',.k) = Sinb'kdLI'k + LI'kcoSó'kdó'k--'- sinó',dLl~-
- LI',cosó',db',.

Odtud vyplývá,. že chyba ± 2" v topocentrických
souřadnioích mů~e způsobit v případě UDZ ve výšce
1000 km chybu v měřeném souřadnicovém rozdílu
řádově ±1O m. Uvažováná přesnost ± 2" v určo·
vání lx', ó' je dnes reálná!. Ovšem v (14) vystupují
v a,bsolutních členech též topocentrické vzdálenosti
LI'íjJ'kl které se v současné době měří jen u družic
aktivních, a to s poměrně značnou chybou asi ± 50 m.
Tato chyba může ovlivnit výsledek plnou svou hod-
notou. Uvedená skutečnost, jakož inák1adnostaparatur
pro měření Lf' vede k apljj>:aci (54)-(68); kde se roz-
měr tvořené sítě v podstatě přejímá ze stávajících
astronomických-geodetických základů.

Závěrem zopaKujme, že simultánních pozorování
UDZ lze úspěšně využít při tvorbě astronomicko-geo"
detických základů. Lze určovat nezávisle na triarigu-
l~ci geode~ické $ouřadnice bodů sítě za předpokladu,
lže je předem dána poloha alespoň d,,-ou bodů sítě,
nebo že kromě topocentrických .souřadnic UDZ jsou
měřeny i topocentrické vzdálenosti. '

Kromě určování geodetické polohy lzesimultán.
ních pozorování UDZ použít též k určení veličin, defi•.

nujících vzájemnou směrovou polohu os geodetického
referenčního systému (X', Y' ,Z') vůči systému (X, Y,Z).
Určení těchto veličiIí by přispělo k zpřesnění astro-
nomicko-geodetických základů.

Lze tedy považovat za účelné a pot~ebné i z hle-
diska geodetické praxe budování sítě. tzv. fundamen-
tálních družicovýoh geodetických bodů a orga-
nizovat na nich simultánní pozorování UpZ, a to
i v případech, kdy astronomicko-geqdetické základy
již existují.

Programem pro nejbližší budoucnost by mohla být
organizace sítě těchto družicových bodů pokud možno
v rozsahu celého našeho geodetického systému (elip-
soid Krasovského, orientace Pulkovo 1942) a zahájení
simultánních měření topocentrických rovníkových
souřadnic UDZ ve spolupráci geodetických služeb
zúčastněných zemí. Tato měření představují již nyní
efektivní metodu tvorby -astronomicko-geodetických
základů kontinentálního rozsahu.-
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Koncepce bodového pole a jeho
stabilizace

Výzkum možnosti mechanizace při stabilizaci a za-
měřování bodů bodovéhá pole při THM nelze za-
měřit jenom na hledaní metod a mechanizačních
prostředkh a na jejich hodnocení. V prvé řadě
je nutno podrobit kritic.\<ému pohledu základní
otázku, tj. otázku, jak má bodové pole vypadat
s oble dem na historické z,kušenosti a na, logické
i ekonomické skutečnosti, op~rající se o hospodář-
·Ské změny naší společnosti,' o technický pokrok
a s ohledem na účel a funkci, kterou má bodové
pole při technickohospodářském mapování plnit.
Instrukce pro THM již přihlíží k těmto novým sku-
tečnostem, uvažuje nové metody a připouští řidší
síť. stabi1izovaných bodů, sleduje však jen přesnost
a metody. Myšlenky, kterými se v této koncepci
bodového pole zabýváme nejsou tédy v zásadním
rozporu s koncepcí podle instrukce THM. ,ISnaží
se však ujasnit a zdíi.vodnit nový pohled na bodové
pole z hleqiska účelu.

Při vyhotovování technickoh~spodářské mapy, i
když ji nechceme ztotožňovat s katastrální mapou,
_můžeme čerpat z dobrých a vystříhat se špatných
zkušeností s katastrálními mapami, které vzešly
i tzv. stabilního katastru i 'skatastrálními mapa-
'mi tzv. novehó. m,ěření - dnes již také historic-
kými. / I. ,

Nedostatek. ,pevných bodů v katastrální mapě
stabilryllokatastru byl konstatován -již před půl-
stoletím. Vydáním katastrálního zákona č. 177/19'27
měl být odstraněn. Tvůrci zákona a příslušných
předpisil (instrukcí) vycházeli při řešení tohoto
probl~mú z te,hdejšíhO stavu, ,který odůvodňoval
řešení problému stanovením vše~h ,bodů - od bodů
trigonometrických až po hustě osazené body, poly-
gonových sítí - za body' pevné. Tento' stav lze
'charakterizovat těmito skutečnostmi:

aj ~ozdrbbenost půdy a lpění na vlastnictví,
které byló často příčinou sporů o centimetry půdy

b) technika měření geodetickými metodami
c) vyba vení tehdej ších katastrálních měřických

úřadů, jimž pjíslušelp zaměřování změn a doplňo-
vání map primitivními pomůckami (hranolkem a
.pásmem) a jeh ve vzácných případech použití
schopného úhloměrného a, počítacího stroje.

Podle tohoto objektivního stavu se zdálo ře-
.šení ideálním. Je· ovšem para,doxní, že vybavení
katastrálních měřických úřadů bylo primitivní' a
přesto byl i pro zaměřování změn na pevný bod
kladen ,požadavek, aby to byl bod, na který lze
postavit úhloměrný ,přístroj. Roh budovy neměl tu
vážnost, ačkoli jeho trvanlivost i "pevnost" je
zpravidla daleko větší, než je trvanlivost znakú
osazeného do vozovky.

Podíváníe-li se dnes po několika letech na ná-
kladně .stabil1zované polygonové sítě, zjistíme, že

jsou z nich jenom trosky, a to hlavně tam, kde
p~vné body nejvíce potřebujemě, tj .. v místech s či-
lým stavebním ruchem nebo hospodářskými změna-
mi. Polygonové sítě zůstávají zachovány tam, kde
,jich není třeba, kde jsou mrtvou investicí.

Bodovým polem je třeba rozumět souhrn bodů, je-
jichž poloha je určena souřadnicemi a které tvoří
kostru, na níž je mapa vybudována a dále udržo-
vána ve shodě se skutečností. Při mechanizovaném
zpracování číselnými metodami by do pojetí po-
dového pole měly být zahrnuty i podrobné body
polohopisu, jejichž souřadnice jsou vypočteny. Za-
tím však tyto body do bodového pole nezahrnuje-.
me.

Podle účelu a funkce, kterou mají body bodo-
vého pole plnit, je třeba vidět tři skupiny bodu:

a) body, které nazveme určujícími - tj. body,
sloužící k. zaměření bodů s1{upiny b) a c) a při
geodetický'ch způsobech podrobného měření též
k zaměření bodů podrobných. Jsou to trigonome-
trické body až dq 5. řádu, zhušťovací body 6. řádu,
polygbnové body (ať byly určeny polygonizací troj-
úhelníkovými řetězci, protínáními nebo fotogram ..•
metricky) a body měřlcké sítě pO,drobného měření
geodetickými metodami;

b) body vlícovací - tj. body potfebné pro ori-
entaci leteckých snímků při metodě fotogramme-
trické;

c) pevné body bodového pole - tj. body trva-
lého rázu, nebo pro tuto funkci záníěrně sta bili-
,zovanéa s vyhovující přesností určené, které
budou v budoucnu sloužit jako pevný základ pro
doměřování rozsáhlejších změn a pro vytyčování
podle projektů.

Od těchto bodů je třeba odlišovat p o.CIr o b-
n é p e v n é bod y, které nemusí mít vždy kva-
lifikaci pevných bodů bodového pole.

, Z určujících bodů je ·nutno za pevné body bo-
dového pole považovat vždy body trigonometrické,
popřípadě i body zhušťovací 6. řádu. Bud()vání sítí
trigonometrických je poměrně nákladné a jsou ur-
čeny nejen pro technickohospodářské mapování,
ale i pro jiné. účely (vojenské, vědecké). Proto je
trvalá stabilizace těchto bodů plně oprávněná. vý-
znam těchto bodů si žádá, aby; jim byl věnován
kousek půdy pro stabilizační a signalizační znak.

Je však nesprávné z tohoapriori vyvorz;ovat,
že všechny určující body musí být body pevnými,
a t.edy trvale stabilizovanými, i když je možné,aby
některé jiné body, mimo body trigonometrické, také
splňovaly dva nebo všechny tři účely. Každá z uve-
dených skupin má své požadavky na lokální roz-
místě.ní a stabilizaci.A tyto požadavky jsou někdy
protichůdné, takže je nelze současně ;splnit.

Body určující vyžadUjí, aby při lokálním roz-
.místěn'í bylo z duvódu zvýšení přesnosti přihlédnu-
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to k tvarové tuhosti obrazců (trojúhelníky přibliž-
ně rovnostranné, polygonoyé pořady pokud možno
přímé s přibližně stejnými délkami stran aj.). Není
správné příliš d~formovat tvar jen proto, aby určuc
lící bod splnil i požadavky na bqd pevný. Tím
obyčejně trpí nejen tento bod, ale celá síť. Sta-
bilizace určujících bodů, pokud nebudou plnit
funkci bodů pevných, bude jenom dočasná, po
dobu, po kterou bod bude plOit svoji fůnkci.

Body vlícovací musf být rozmístěny tak, aby
to odpovídalo optimální orientaci leteckých sním-
ků při fotogramIl}etrii (tzn. určité poloze na sním-
cích). Stabilizace i speciální, potřebá1J1' fotog"ram-
metrie vyhovující signalizace, může být' jen dočas-
ná. Trvalá stabilizace bude nutná jen tehdy," má-li
vlícovací bod plnit zároveň funkd pevného bodu
bodového pole., '

Pevné bodl' bodového pole nevyžadují zvláštní-
ho rozmístění s ohledem na budování mapy; jejiéh
rozmístění a hustota musí však vyhovovat budoucí
potřebě pro Zaměřování zrněn a pro vytyčování.
Bude tedy požadovaná hustota větší 'l- místech
očekávaných zrněn -' to znamená v blízkosti síd-
lišť. Hlavní podmínkou pro tyto body však je, že
musí být trvale stllbilizované, a na místech, kde
budou stabilizační Ci signalizační znaky vystaveny
nejmenšímu nebezpečí poškození nebo 'zničení.
Z hlediska určení je třeba, aby byly buď totožné
s body určujícími, nebo v jejich blízkosti tak, aby
jejich přesnost vůči nejbližším Ul'čujícím bodům
nebyla snížena o víc než 1, nejvýše 2 cm.

Podmínka trvanlivosti přímo vnucuje použití
trvalých technických objektj1 pro umístění pevných
hodů bodového pole. 'Vždyť celá řada domů a ji-
ných technických objektů zůstává 50 až lODi více
let neměnná, zatímco terén v jejich blízkosti hlavně
silnice a ulice podléhají častým změnám. Za pevné
hodypodového pole je ovšem třeba na technic-
kých objektech volit body přízehmí (nikoli např.
okapy).

3. Koncepce bodového pole na pódkladě uvedených
historických zkušeností a logických' i ekonomic~
kých skutel!ností .

,Ztrátovost a nepatrná využitelnost c,elé řady poly-
gonových bodů,stabilizovanýchpodle katastrální-
ho zákona, dále skutečnost, že v přírodě nastaly
hospodářské změny, při nichž zmizela rozdrobe-
nost půdy" v 'terénu se objevila hustá síť masív-
ních a daleko viditelných stožárů elektrického ve-
dení vysokého napětí i jinÝCh technických objektů,
dále skutečnost, že dnes i střédiska geodézie ,lze
vybavit dokonalejšími mechanizačními prostředky
i kvalifikovanými kádry, si vynúcují nový pohled
na bodově pole, zejména pak na síť pevných bodů
hodového pole.

Tento nový pohled můžeme charakterIzovat
především zásadním rozlišením bodů podle funkce,
jak to bylo uvedeno v předchozím oddíle. Body
s funkcí pouze určující nebo vlícovací je nutné
považovat za doč(isné a podle toho je také do-
časně stabilizovat. Pro jejích určení je "třeba husto-
tu, přesnost i metody volit podle ustanovení in-
strukce THM. . ,:

Pevné body bOdového pole je t;eba hodnotit'
takto: "

a] Síť pevných bodů bodového pole by měla
být 'jen nezbytné hustoty hlavně s ohledem na bu-
doucí zaměřování zrněn a vytyčování" nikoli jen

s ohledem na vyhotovení mapy. Měla by být hustší
v místech většího stavebního ruchu, řidší tam, kde
se' v dohledné době tento ruch nedá očekávat.

b) Za pevné body bodového pole by měly být
v maximální míře užity body na objektech trva-
lého rázu - zejména rohy novějších budov, body
na mostech, propustích a zejména pak body na
stožárech elektrického vedení vysokého napětí.·Ta-
kové body by se označovaly jen v případě nutnosti
speciální značkou (hřebem). Za pevné body bodo-
, véhp pole (polohopisného) by měly být zaměřeny
i osazené čepové a hřebové značky výškOVýCh sítí.

c) V místních" tratích, kde je dostatek tech·
nických objektů. které splňují požadavek na cha-
rakter pevného bodu bodového pole, jet ř e b a
u p u s t i t ,o d t r val é s tab i 1i z a cep o 1y-
g o n o v Ýc h b o,d ů v zem i.

Za pevné body bodového pole je třeba volit
rohy novějších budov na hlavním zdivu a nad
soklem, aby hrana by~a daleko viditelná a signali-
zovala zároveň bod.' O těchto bodech bude, ještě
dále hovořeno. Určující (zpravidla polygonové)"
body by byly voleny pokud možno -na přímé spojniCi
pevných bodů (např. na křižovatkách ulic na úhlo-
příčce křižovatky). Jejich stabilizace by byla jen
dočasná (trubkou, hřebem atd.). Souřadnice urču-
jících bodů by se trvale neevidovaly.

, d) V polních tratích, které budou většinou za-
měřovány fotogrammetricky, je třeba jak pevné
body bodového pole,' tak body vlícovací volit totož-
né nebo v blízkosti bodů určujících. Ke stabilizaci
určujících bodů se použije Opět znaků dočasného
charakteru (trubky, kolíký - případně s trojhran-

_ nou ohrádkou, jak to používáme k označení bodů
při vytyčování apod.). Pro stabilizaci pevných bodů
Qodového pole, pokud je nelze osadit na technické
objekty, nebo za ně volit body takových objektů,
se použije vhodného stabilizačního znaku (kámen,
plastiCký Znak aj.) vždy však se s i g n ~J k e m,
k t e r Ý bod čin í n e jen s nad n o v y h 1e-
dat e 1n Ým, ale z á r o v l;lň jej c h rán í
proti nes v é v o 1n é ril up o š k o z e Il í např.
před traktoristy).

Pro zaměření určujících bodů, k .p.imž budou
pevné body připojeny raj~nem, protnutím s něja-
kým kontrolním měřením apod., se použije metod
s, velkým dosap.em, jako protínání, trojúhelníkové
řetězce, mnohoúhelníkové řetězce, 'paralaktická
polygonometrie, polygonometrie nebo' rajónování
s elektronickými dálkoměry. Bude-li polohopis ve
větším rozsahu doměřován geodetickými metodami,
zhustí se síť určujících bodů jen podle potřeby po-
lygonovými pořady s délkami, měřenými dvojobra-
zovými dálkoměry. Stabilizace těcnto bodů bude
zpravi41a dočasná.

e) Zaměřéní pevných bodů bodového p.ole
z určujícícl}. bodů je tř,eba provádět pečlivěji než,
běžné podrobné body a vždy s kontrolou a tak, aby
se přesnost pevného bodu bodového pole jak bylo
již řečeno nesnížila O víc než' 1 až 2 cm.

f) Jako další charakteristiku této koncepce je
třeba uvést přípustnost zaměřování, všech technic-
kých i hospodářských změn v prolukách v místní
trati a hospodářských netechnických zrněn (např.
zrněn v rozsahu kultur) v polních tuatích na po-
drobné pevné body, které jsou zakresleny v mapě
(mezníky, rohy budov, plotů apodd, i když nebyly
určeny v souřadnicích. Technické změp.y většího
rozsahu v místních tratích (např. asanace celých
blok:ií aj.), nová sídliště, průmyslové závody a
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vš9chny techniCké změny (postavení budovy apod.)
v polních tratích, komunikace atd. musí být vždy
napojeny na pevné body bodového pole, jejichž síť
pří tom bude dále rozšiřována volbou dalších pev-
ných bodů na nových objektech.

g) Úspor dosažených omezením počtu trvale
záměrně stabil1zovaných bodil. a technických objek-
tů jako pevných bOdfi bodového pole by mělo být
výužito:

- na doplnění stabil1začních znakfi řidší sIt~
pevných bodfi bodového pole .viditelnými,ochran-
nými signály, ,

- na vybavení orgánfi, provádějíCích zaměřo-
vání změn nebo vytyčování přístrojovýíni investi-
cemi, zejména úhloměrnými stroji, dálkoměry a
počítacími stroji,

- na občasnou přehlídku, údržbu, doplňová-
ní, opravy a obnovování stabilizačních a signali-
začních znakfi. .

Maximální využív~ní bodil. technických objektfi za
PBBP' znamená podstatné snížéní počtu záměrně
sféibil1zovanýchbodfi, snížení nákladfi i zrychlení
při ,vyhotovení THM. Zvlášť výhodné jsoU body
stožárfi elektrických vedení, které jsou daleko vi-
ditelné a umožní výhodná měření zejména úhlo-
.vými metodami.

V názorech na PBBP Je třeba se oprostit od
tradic. V geodetické literatuře i zlepšovacích ná-
vrzích je cítit snahu po využitl bodů na technic·
kých objektech za PBBP, avšak stále v duchu
. tradic. Navrhovatelé doporučují ozna~ení bodů na
zdech tak, aby se z nich stal pomocí nějakého
zai'ízení nebo. měr polygonový bod (z něhož jsou
nebo mohou být body určeny). Evidované souřad-
nice jsÓU souřadnicemi neexistujícího bodu. Proč
by tomu nemělo být jak, že budou evidovány pří-
mo souřadnice oněch bodů na zdech? V příp,!dě
potřeby může z nich být snadno určen kterýkoli
bod na spojnici. Vyhneme se tak často frekvenci
nebo jiným překážkám.
Jinou tendencí, která je ovlivňována tradicí, je,

že bod na zdivu musí být označ.en nějakoú značkou
(hř~bem). Ve skutečnosti lze na technických ob-
jektech obvykle volit jednoznačný bod, aniž by-
chom jej nějak zvlášť museli označovat. Je jen
třeba zavést určitou typizaci, kterou okódújeme a
jako stabil1zační kód budeme evidovat. Pro toto
okódování zvolíme dvojmístná čísla. Prvá číslice
bude vyznačovat skupinu stabilizace (např. O- mez-
níky, 1- rohy budov, 2 - stožáry elektrických ve-
dení atd.) Druhá číslice bude označovat charakte-
ristický typ (např. 1- roh budovy, který nemá sokl
ani ~ádný výstupek, 2 - roh hlavní zdi nad soklem,
vyčnívajícím' ven, 3 - roh hlavni zdi nad římsou soklu
atd.), Poslední číslice' 9 bude vyhrazena v každé
skupině jiným, netypizovaným druhům bodů; pro
takové body musí oýt k evidenčnímu elaborátu
připojen náčrt, z něhož je zřejmý bod, ke kterému
se souřadniCE! vztahují.

Použití takové typizace a okódování typů nás
v mnoha případech zbaví nutnosti dsazovat jaké-
koliv znaky na technické objekty. To se ovšem
netýká bodů výškových s~tí. Pro typizované druhy
PBBP by byly .jednou provždy vyhotoveny charak-
teristické náčrty. Císlo typu by tvořilo nerozlučnou
č<;íst evidenčních údajfi. Bod by byl na mapě \Ty-
značen kroužkem a evidenčním číslem, jako. dosud
polygonové body.

Pochopitelně, že ani při maximálním. využívání
bodů technických objektů za PBBP se neobejdeme
bez nutnosti Záměrné· stabil1zace bodů tam, kdf1
technických objektů je nedostat~k. Nelze však sou-
hlasit se zpfisoby podzemní stabil1zace s kovovými
deskami. Taková stabil1zace znamená pro budoucí
doměřování nejméně o jednoho pomocníka víc,
protože je třeba nosit s sebou indikátor podzemní
značky a krumpáč a lopatu. Hledání takových pod-
zemních bodfi se vždy setkává s různými potížemi.
Stavíme se sice za řídkou stabil1zaci, ale s viditel-
nými ochrannými signály.

Pro mechanizaci stabilizačních praCí při osazo-
vání znaků jsou dnes u nás i v cizině sledovány
hlavně stabilizace pomocí vrtných souprav a na-
střelování usměrněnými náložemi. Také pro sta bili-
zační materiál jsou uvažovány mimO kamenné mez-
níky i umělé hmoty. Zatím však.nejsou výsledky
výzkumných a vývojových prací konečné. Snad
budou moci předběžné informace poskytnout v dis-
kusi pracovníci ústavů, kteří se zkouškami těchto
nových stabilizačních metod zabývajL

Náměty, které zde uvádíme, pokud se liší od
dosavadních směrnic, je třeba považovat za dis-
kusní náměty. Jsou však jednou možností, jak získat
účelnou a ekonomickou síť PBBP.

Lektoroval: InlhAlols JeUnek, (lAK,
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Měřické práce tvořI jednu z hlavnIch čásU budování
bodového pole.' Na tom, jak kvalitně a rychle jS?U
v poli zaměřeny příslušné geodetické informace, záV'lsi
pak technický a ekonomický efekt celého .p~oc,,:su.)akO
funkční prvky při měření vystupuji dva čImtele: ~ 1o -
v ě k a ,m ě ř i cíp ř í str o j. Bez jednoho am bez
druhého měřicí proces nemůže v současné době pro-
bíhat. '.

Snahy po vyšší lllechanizaci a postupné automatiz~c~
geodetických prací "sI)1ěřují k postupnému vyluč:lVam
člověka z měřicího procesu. V dnešní době jsou auto-
matizačnI snahy vedeny především směrem postupné
automatizace výpočtů. Na tomto úseku se již dosáhlo
dílčích úspěchů. Na úseku polních měřických prací
tento mechanizační proces probíhá pomaleji a soustře
duje se především na zdokonalování dílčích částí mě·
řických přístrojů, které v základě zůstávají ve své
klasické podobě nezměněny. . .

Pro zaměřování bodového pole se používá rfizných
typů theodolitů, 'případně v kombinaci s opticl.ýml dál-
koměry, a nivelačních strojů. Základními měřenými
prvky jsou délka a úhel (výška je zvláštním případem
délky). Tyto prvkyslouzí za prvotní informace v geo·
dézii již od dob jejího vzniku. Tím si můžeme vysvětlit,
proč vývoj mechanizace' v geodézii šel proti jiným: od·
větvím pomaleji. Po dlouhá období stačily k měření
těchto prvků jen jednoduché pomůcky a přistroje, Te-
prve v posledních letech byly i na tomto úseku hle·
dány nové cesty, které se projevily především při mě-
ření délek; úhlová a výšková měření se však v pod-
statě nezměnila. I

Dosavadní měřické postupy jsou založeny na tom, že
geodetické informace procházej I několikrát lidským
.mozkem. Nejdřive je to při cílení, pak při čtení zme·
řených údajfi. Při značném množství' údajfi dochází
k duševni únavě pracovníkfi a ke zdroji chyb. Je tedy
oprávněná snaha dostat měřenou informaci hned v te-
rénu na, mechanický nosič informaci, který bude použit
přímo na vstupu samočinného počítače. To je první
krok mechanizace měřického procesu, kdy informace
již neprochází lidským mozkem.

Ale měřič a figuranti přesto zťistávajL Měřič musí
provést volbu cílů, figuranti na ně postavi signály a
měřič na ně zacílí přístroj. Vyloučit člověka z této
části procesu není jednoduché. Pro řešení tohoto pro-
blému se ve výhledu- ukazují dvě cesty. Jsou to jednak
přístroje v,užívajícínových fyzikálníchpoznatků, jed-
nak přístroje založené na principu tzv. geodetick6 in-
tegrace. Do prvé skupiny patří elektronické dúikoměry,
gyroskopické systémy a kvantové generátory, do druhé
skupiny automatické výškoměry a další přístroje, které
se dosud používají pouze v jiných oborech.

Zastavme se krátce u nového pojmu g e ode t 1c k á
in t e g r a c e. Potřebujeme-li geodeticky určit sou-
řadnicenějakého bodu, který je' značně vzdálen od
daných bodů, nepostupujeme většinou tak, že bychom
tento bod určili přímo, nýbrž vytvořením řady mezi-
bodfi buď ve. tvaru trojúhelníků nebo polygol1Ových po-
řadil určíme nakonec ,souřadnice bodů. GeQdeti 'tomu
říkají postup "z velkého do malého", ale ve skutečnosti
jde o jistý druh "geodetické integrace", neboť postup-
nou sumarizací souřadnicových přírfistků mez~bodu ur-
číme nakonec hledané souřadnice určovaného bodu

Tento. postup je známý. Ale méně je již známé, že
je to jedna z možností pro automatizaci mě!icíhO pro·
cesu. Měřícký přístroj neměří pouze základm prvky, tj.
úhly a délky, ale postupně si je uchovává v pamě,!i,
pOčítá souřadnicové rozdíly a sčitá je. V takovém prI-
padě je možno měřené údaje automaticky snímat a s!ed
informací i jejich zpracování probíhá po mechaníckych
nosičích informací.

Otázka automatizace měřického procesu není jen
otázkou měřicích přístrojů, ale též mot o r i z a c e.
Při používání dosavadních. přístrojů seměřická četa
pohybuje v sHi bodového pole zpravidla pěšky, ~ to
tak, že. postupuje od jednoho stanoviska k druhemu.
Z hlediSka kulturnosti a technické úrovně to neodpo-
vídá inženýrskotechnické práci.

Otázka však nespočívá jen ve vhodném typu moto-
rového vozidla. Používáni aut jen pro převoz čety mezI
stanovisky se při dosavadní struktuře nejeví příliš eko-
nomické. Při krátkých vzdálenostech' mezi jednotlivým!
stanovisky docházi k velkým prostojům aut a stále
nakládání a vykládání pomůcek nepřispívá k plynu-
lému pruběhu pracL Navíc dosavadní měřické postupy
vyžadují, aby vždy některý figur~nt signalizov~l sou-
sední bod. Pro řešení tohoto problemu se ukaZUJI zhru-
ba dvě cesty. Jedna spočívá v řídkém bodovém polí
a ve stanoveni takového měřického postupu, aby po-
užití auta bylo ekonomické. Druhou, která je výhledová,
ukazuji automatické výškoměry, kde auto neni jen do-
pravním prostředkem, ale přebírá též aktivní funkci
v měi'ickém procesu.

První kroky k mechanizaci záznamu naměřený~h ho~"-
not vedly k fotografické registra.cI úd.aJu
l;lOrizontálního a vertikálního kruhu theodohtu. MIsto
vizuálního čtení se údaje úhloměrných kruhů ofotogra-
fují /na film a po jejich vyvolání se! zápisník vyhot~Ví
v kanceláři [1]. Fotografická registrace se osvědČIla
hlavně při zaměřování pohyblivýcn cílu, kde vizuální
čtení často ani neni možné. Pro THM zatím tato re-
gistrace nepřicházÍ' v úvahu.

Změřenou informaci je třeba zaregistrovat v takové
podobě, aby ji bylU možno použít na vstupu do samo-
činného počítá~e. Nejvhodnějšim nositelem informac.e
se dnes jeví děrná páska. Kolikastopou pásku zvoht
závisí na druhu používaného samočinného počítače.
Otázka kódu není již tak podstatná, neboť většina po-
čítačů dovede si pomoci podprogramu převést kód pás-
ky do kódU stroje.

Pro geodetické výpočty přícházejí v úvahu samo-
činné počítače čislicového typu, rovněž tak informace
je zakódována číslicovým zpusobem. Měřené informace
(úhel, délka) jsou však analogovými veličinami a je-
jich čteni je vyjádřeno analogo-číslicově. Mají-li se tedy
tyto .dva rfiznorodé články spojit, musí se mezi né
vložit analogočíslicový převodník, Použít takového sní-
mače, který by nahradil lidské oko při odečitání dosa-
vadniho dělení kruhů a opticky m:ěřené vzdálenosti
dnešní technika ještě neumožňuje a navíc by to bylo
zbytečné komplikování 'problému. Jde se proto druhou
cestou, kdy se za převodník přimo použije úh!oměrný
kruh, kde se dosavadní úhlová stupnice vyznací v za-
kódovaném tvaru. Touto úpravou vznikly tzv. kód o v é
t he o d 01 it y.

Dnešní vyspělá automatizační technika vyvinula již
řadu analogočíslicových převodníkfi o různé přesnosti
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převodu a různém zakódování informací. Vysvětlíme si
jejich princip na dvou převodnících, které byly na-
vrženy pro kódové theodolity.

Prvým z nich je optickomet;hanic'ký systém, který
přímo převádí analogový údaj na číslicový v podobě
binárního kódu. Je to disk, na kterém je naneseno
16 soustředných kruhů s binárním dělením [1). Vnější
kruh se skládá z 216, tj. 65536 průhledných intervalů,
stejně širokých jako neprllhledné části kruhu. Další
kruhy mají 2J5, 214, ••• , 2 dělení. Velikos1! nejmenšího
dílku činí při průměru kruhu 200 mm asi 10 p'm a od-
povídá úhlové hodnotě 20". Způsob odečtení je patrný
z obr. 1. S alhidádou theodolitu se' spoji radiálně umís-
těná štěrbina o šířce menší než 1 dílelli vnějšího kruhu
(6). Potom při osvětlení disku je možno určit polohu
alhidády v dvojkové podobě bud tím" že se zakódovaná
hodnota exponuje na citlivou emulzi filmu nebo tím,
že se sejme fotoelektrickými snímači jako sled impulsů.
Obr. 2a ukazuje osmistopý disk s obyčejným dvojkovým
I<;ódem. Hustota dílků a podmínka velmi úzké štěrbiny
je zdrojem chyb. Proto ise navrhují různé druhy kódů.
ledním z nich je cyklický kód (obr. 2b], který je
sestrojen tak, že při přechodu z jedné úhlové hodnoty
ke druhé se změní pouze jeden řád. Tím se sníží mož-
nost chyb na minimum.

Obr. 1.
1 - zdroj světla, 2 - štěrbina clony, 3 - kódový disk.

4 - součtová štěrbina, 5 - fotočlánky

Druhý princip, který je použit u přístrojové kombi-
nace Fennel-Zuse, dosahuje větší záznamové přesnosti.
Toho bylo dosaženo tím, že se kódový záznam rozdělí
ve dvě části (7). Úhlové hodnoty řádu 100, 10, 1 a 0,1
grádů se zaznamenají v číslicové části cykl'ickým kó-
dem, hodnoty od Occ do 999cc v analogové části, a to
tak, že se zobrazí protilehlá místa mikroskopů děleného
kruhu. Vedle úhlového údaje se zobrazí ještě číselný
údaj stanoviska a cíle pomocí dvanáctimlstného čísla.
Toto pořadové číslo se nastavuje ručně na číselníku
theodolitu a zobrazí se zakódovaně. Všechny tyto hod-
noty se ofotografují na film.

Tohoto druhého principu kódování bylo použito
u Fennelova k6dovélzo theodolUu FLT (obr. 3L který
již prošel praktickými ověřovacími zkouškami. K re-
gistraci se' používá filmové kasety pro 600 snímků,
osvětlení filmu se provádí bleskovým světlem se spe-
ciální křemíkovou lampou, která vydrží 80000 výbojů.

Exponovaný film se zakódovanými údaji se vyvolá
a vyhodnotí ve filmovém převodníku Zuse Z 84, vyvinu-
tém speCiálně pro tyto účely (8). Obě části - záznamu
se vyhodnocují zvlášť, přičemž analogový údaj se po
proměření světelným paprskem převede pomocÍ impulsů
na číselnou hodnotu a celkový úhlový údaj' se vyděruje
do pětistopé děrné pásky v dálnopisném. kódu. Vyhod-
nocovací proces probíhá s kontrolou. Denní výkon pří-
stroje spočívá v převedení asi 300 metrů filmu, což
představuje vyhodnocení asi 18000 snímků. ,

Na stejném principu kódování je založen i nový
Kernův registrační tachymetr, který navíc zaznamenává

i měřenou vzdálenost [7 J. Vzdálenost se měří paralak-
ticky na lať s konstantní základnou. Pro zvýšení přes-
nosti tohoto měření byl navržen zvláštní otočný klín,
jehož otáčením se uvedou obě koncové značky základny
do koincidence. Na lati jsou naneseny 4 různé kon-
stantní základny, z nichž se použije ta nejvhodnější
podle velikosti měřené délky. Měření délek se tedy
převedlo na úhlové měření, které se snímá v kódovém
tvaru.

Kódované registraci měřených hodnot nevyhovuje
plně ani dosavadní způsob měření úhlů, a proto v So-
větském svazu hledají i na tomto úseku nové cesty
Na základě vyspělé techniky měření času impulsním
způsobem byl navržen· nový č a s o v Ý p r i n c i p
pře s n é h o měř e n í ú h I ů, který umožňuje indi-
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kovat úhel s chybou menšI než 0,1" [I]. Jako limbu se
použIvá disku otáčejIcIho se konstantní rychlostI, který
na rozdU od předchá.zejIcích systémů je opatřen pouze
jedinou značkou. Fotoelektrický snImač je umístěn na
alhidádě a impulsy vznikají při každém průchodu
značky přes snímač. Při pootočení alhidády impuls
vzniká dříve nebo pozdějI a úhel otočení je dán přimou
závislostí na počtu otáček disku a době mezi jednot-
livými impulsy. Hodnota úhlu se dá pomocí impulsov~
techniky vyjádřit takovým způsobem, aby mohla být
přenesena !la mechanický nosič informací. Časový způ-
sob snímáni úhlů může být proveden v několika va-'
riantách.

Záznam měřených informací byl zkoušen též na
jiné mechanické nosiče informacI než děrnou pásku,
a to magnetofonovou pásku a děrný štítek. Použiti mag·
netofonu bylo zkoušeno u ÚGK České Budějovice' a ÚGK
Opava a neosvědčilo se.

U Ústavu geodézie a' ,kartografie v Pardubicích byl
též zkoušen polnI zápis do děrných štítků systému
Markscanning [9]. Zápis se provádI buď zaškrtáváhím
číslic' nebo jejich obtahováním na předtisku štítku. Na-
děrovánI se pak provede ve stanici automaticky na
značkovém děrovač! Markscanning. T!3nto způsob se
rovněž neosvědčil.

Přesto možnost záznamu informaCe zapisovatelem
na mechanický nosič ,informace se jeví idoi té doby,
než budou sériově dodávány kódové theodolity, jako
jediné východi,sko. Proto byl ve VÚGTK navržen p 01 n,í
r e g i str a čnI při str o j, kterým lze přímo v poli
vyhotovit děrnou pásku i číselný záznam.

Navržený přístroj by mohl nahradit polnI zápisník,
děrovánI a přezkoušení u všech druhů geodetických
prací, kde se provádI výpočet mechanizovaným způso-
bem. PřIstroj mfi~e najIt upotřebenI i mimo obor geo-
dézie. vývojové práce na přIstroji jsou v plánu VÚGTK.

Z elektronických ~ařízení, která stále více pronikají do
geodézie, dosáhly největšího stupně vývoje elektronické
dálkoměry. Možnosti jejich využití pro měřenI bodové-
ho pole jsou uvedeny v [10].

, Schopnost setrvačníku, jehož. oSa se může volně otáčet
jen ve vodorovné rovině, k indikaci směru zemského
poledníku, byla známa již dávno. PůvodnI gyroskopy
určovaly sever jen velice hrubě. Vzhledem k jejich
možnostem VYuŽití v raketové a vojenské technice pro-
dělaly v posledních letech prudký vÝ1(oj. Přesnost ur-

I čení severu současnými gyrokompasy, zejména ve spo-
jení s theodolity jako gyrotheodollty, vyhovuje již geo-
detickým pt>žadavkům: Typickým představitelem je so-
větský gyrokompas MV-1 speciálně upravený pro po-
užívánI v dolech. 'Přesnost v určení azlmuW je
udávána střední chybou 45" a doba měření jednoho
směru trvá 45 minut. Mimo něj existuje v SSSR ještě
16 různých typů [11].

Pro geodetické účely vyrábí v západním Německu
firma Fennel 3 typy gyrotheodolitů. Z nich nejpřes-
nějším je KT 1 (obr. 4), který dosahuje vnitřní přesnosti .
danou střední chybou ± 15cc a doba měření trvá asi
40 minut včetně postavení přístroje. Typ TK 3 je lehké
konstrukce, doba ustavenI a měřenI trvá asi 30 minut.
Jeho' gyroskopická část je konstruována tak, že ji lze
připevnit na libovolný theodolit. Typ WM 10 je spe"
ciálně chráněn proti povětrnostním vlivům.

V NDR závody Freiberger Prazisionsmechanik vyvi-
nuly gyrotheodoUtMRK-l a v Maďarsku závody ,MOM

gyrotheodolit Gi-Bl. MRK-1 určuje azimut s přesnástí
danou střední chybou ± 50cc za 45 minut, Gi-B1 se
střednI chybou ± 15" za 35 minut [12].

,
jsou pojízdná zařízení, která určujI ZCela automaticky
výšku bodu, na který přijedou. Jsou založena na inte-
graci diferenciálních převýšení, nepřetržitě určovaných
z úhlu fyzického tlumeného kyvadla a diferenciální '
části dráhy. Snímačem dráhy je kolo vozidla. Byla na-
vržena různá výškoměrná zařízení, ~terá se liší podle
toho, jak přesného analogočíslicového převodníku bylo
použito. NejpřeSnější výsledky d'ávají přístroje použí-
vající číslicoVě impulsního systému. Přesnos't výškomě-
rů také závisí na tom, jak dokážou eliminovat různé
rušivé vlivy, jako například vliv lineárního zrychlení,
vertikálních rázů, pérování vozidla apod. V současné
dol)ě existuje několik typů automatických výškoměrů
v. SSSR a v USA. Všechny jsou umístěny buď na auto-
mobilech nebo na trojkolce tažené za autem.

V Sovětském svazu byly konstruovány typy VA-51 I

(1948), VA-52 (1952), VA-1M (1955), VA-56 (1956] a AVA '
(1960) ve Spojených státech typu Stanolind (1947), Sun Oi!
(1948] a další. Nejpřesnějším je přístroj společnosti
Sun Oil Company, jehož střední ki!ometrová chyba činí
3 cm. Denní výkon. všech typů automatických výško-
měrů se pohybuje od 30 do 80 km podle toho, měří-li
sa v Obou směrech nebo jenom v jednom [14].

, AutOlpatické výškoměry jsou především využIvány
pro zaměřování silnic, určování výšek gravimetrických
bodů a bodů geologického průzkumu. Jsou prováděny
zkoušky s jejich umístěnlm na menších vozidlech, aby
mohly být využívány pro určování výšek bodového pole
a pro mapování.
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Optická měření s odraženým paprske,p:ľ denního světla,
který, jenosiče:m informaCí, jsou nutně spojeha s po-
třebou lidského oka; 'a JSou tedy jen těžkoschopna

, mechanizace,., Naví<: je přenášená infor~ace,deformo-
.váha a rušena různými atmosférickýml vhVY:K měřeni
,1Jychom. tedy potřebovali "paprsek, který ta,kové vady
nejllá. Světelné ,dálkoměrý Sice použfvajíNlastnihozdro-
je 'světla, ale nedá se, s nimi pra,ktickyměj'it ve, dne.
V - současné době se ukazuje -na obzoru nová cesta,
která by mohla přispět k řešeni tohotoprobléjllu. Je
to nový fyzikálnióbjev la,seru a masem. ", -

L a s e r ..j~ zkra~kou anglického ná~vu. "r,ight ampll-
ficationby stimulated,emission of radátion"; ,eožznači,
že, jde' o "světelné zesnení koordinova'nou' emisi pa-
prskú~' . .Tímto objevem se podařilo přImět aspoň 1016
atomťl, abY-ise uspořádaly, a vysílaly své elektromagne-
tické, zářeM jako' jediný anténní systém. VýkonnOU xe-
,nOnOVOu-lamp01,lseozařUje krystal ,rubinu, který je
"vybroušen, a vyleštěn do' takového, tvaru,. aby, se jeho
luminiscenČní světro Im11l;>hokrátodrazllood polopo-
stříbřených stěn. Při těchto odrazech dochá'zf k inter-
ferenei, 'která způsobí, že všechny }uU\lniscenČhí atomy
rubfIwvého krystalu začnou kmitat do taktu. Výsledkem
je, ze, otvorem za,čne vyzařovat koordinované koherent-
ní světlo" které má pozoruhodné vlastnosti. Je; dokonale
'moJj1ochromatické;sCl!opné moduface '1\ z krystalU:v:ý-
stupuje ,v .úzkém' a přesněrov'noběžném svazku, velmi

'dokonale směrovállém. Se iéela malým výkonem lze
Jej vysílat, na velké vidáleJ:losti., Laserů byl,ajiž VYVi-
nuta cela řada, mJsto fubínů, se použivá též' jiných
resonlrtorti.

Obdobhýmsysténiem, který však misto Světla vy-'
zařuj.e 'rádiové vlny, Je mas e r. Jel to zkratka názvu
",Microwave amplification' by stimulated emisslon or
l'adiation",. který ukazuje, že· jde o "mikrovlnné zesfle{lí
koordinoyarr6u emisI. papTs}{ů", Íqko resonátoru' Se po-
užívá 'trubice plněné směsi neonu a hélia~

V,zahraničí, byly jiŽ předloženy různé návrhy na
vy~žití ,laserů,a maserů, mezi jiným též- pro měřeni

c- >vzd;ál';lnost~[15J. Někteří autoři předvidají, že by jich,
bylolp.ólno ,použit i ."při jiných geodetických, metodách
[16]. MonOC1)l'oÍl1atfcký paprsek, nezávislý na odraže-
ném slunečnímcsvětle, by, mohl být vysílán kamkoli
pod~e potřeby a jeho přfjem by pak již n~bylzávislý
na lidsk~m oku. _Byla, provedena' i taková úvaha,kdyby
laser byl použit jako niv~lačnI stroj, pak1:JY paprsek
mohl, být indikován v místě niVelační latě a" přfpadně

, 'odečten ,fiějakým snimáČllmbezzásahu Clověka {17J.
Takov.ých možností by se mohlo, vy'n1ysletvice. Dnes
by tQ však bylo ještě předčasné. Je vŠak nutJlo dále
sledovat vývoj .laserg a maserů jako budoucích možných
,prvků i pro geodetické. přistroja. Vědci' rtmsí, ještě vy-
řl:lšitř~du probléinů, které s~týkají i praktického UŽí-,
váni 'kvarítových generátorů, 'néboť při většich výko:
nech 'mohou být i životu, nepezpečné.

'; . . ~
Dosavadní ~ývOj přístrojů pro mechanizaci měřeni, bo-
dového ,pole se soustředil jen na určité úseky" přede-
vším,na elek'trbnické dálkoměrY,all:j v ,řešení probll3mu
jako i:elku poměrně stagnoval. Ukázali, jsme, jaké jsou
nové, možnosti "dalšího v,.ývoje.V tomto směru; jsou geo-
deti odkázáni 'na tempo vývoje, i, ostatnich ,oborech:
Nebylo by však správ1lé nechávat tento vývOJ stranou
-bez povšimnuti. Naopak je třeba"aby i ;geodeú teorc"
ticky pr!icoval~ \Te.' fyzikálních a kybernetickÝch dis'
oiplínách, a1Jy tak. mohU ovlivnit vývoj. přislušných přÍ7;
strojů. i pro účely geodetické. '

/ Jiná Jě otázka, v1a&tního konstruoyáni a vyráběni
strojů. I Oborové vývojové" středisko VÚGTK', je , schopno
navrhnout ,a vyrobit pouze' 'přist~oje menšíbo rozsahu
a' v menších sérHch. Závod pro výrobu" sldžit~jŠích gen·
detických přistrojil v ČSSR. nemáme, přesto,.že náš prťl·
mysl, dokáže vyrábět složitá automatizační; zařízení.

F' "

Slllar, F,: Možnosti vy§~tmechanitace ']1l't zaměl'ol1dnt
bodu bqdOvého pole THM

'V tomto směru jsme odkázáni na, dovoz. Zahraniční
výrobci jsou při konstruováni nových strojílčasto ovliv-
, ňováni, geodetickými potřebami, vlastních zemi, a ty
mohou býthěkdy odlišné od našich požadavkťl. A právě
velký úkol technlckohospodářského mapováni vyžaduje
řešifcelou mechanizaci komplexně., TO znamená, že-
mechanizace měřickýchpraci, mUs! ,být' organicky spo-
jena s nastoupeIiou mechanizační linkou geodetických
vYpočtťl. ' ,

V současné době je ,nutno věnovat 'pozornost el~k-
troniclj:ým dálkoI,fiěrům. Je třeba usilovat o to, aby' se
do praxe co nejuřfvedostal typ elektronického dálko-
'měru s malým dosahem asi do 5 km, s malou vahou;
schopnosti měřit za dne a s takovou přesností, aby
vyhovoval požadavk~ podrobnéhobodovéhopo19 THM.
Dál~ je nutno zajistit sériovóu výrobu vhodného polního
registračniho přístroje; Jako podkladu, by mělo být po-
užito výsledků vývojových prací na přístroji VÚGTK po-
dle, návrhU, dr. Války ..

Jen těsně _spoje,ni uživatelů mechanizačních pro-
středkŮ. s Jejich, výrobci umožni dosáhnout toho, že
bud.Elmr;lmít k dispozici takové přístroje, s kterými bude
mOŽIl,o, provádět technickohospodářske mapov&ni me-
chanicky s maximálnim efektem a minimálnimi ná-
klady. .o,' -
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[8] II ut h, , P.:Das Filmum'setzger!lt ZUSEz 84.
1963. varmessungstachnische Rundschau, Č.' 6, s.,209-212

[91 S II a r, F.: Využiti znaČkiJvého děrovače při v:9POČ!utachy •
.metrick:9ch bOda. ".'
1962, PardubJce, OGK, výzkumná zpráva Č. 9
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Cllem tohoto příspěvku, vypracovaného kolektivem geo-
'detů-programátoru, je podat !přehled o dosavadních
geodetických aplikacích samočinných počítačl1 a o prak-
'tifkých ,zkušenostech s jejich užitím; v souvislosti s tím
'naznačit některé další možnosti a perspektivy automa·
'Uz,ace výpočtů v geodézil.

2. Přehled užití samočinných počítačů pro geode-
tické výpočty

Resort ÚSGK není dosud vybaven vlastním' samočinným
počítačem. Přesto jsou všqk již od. roku 1960 počítače
'nejen teoreticky studovány, ale i prakticky provozně
,užívány. Potřebný strojový čas je zajišťován ve výpo-
čtových střediscích mimoresortních organizací, v nichž
jsou instalovány počítače ř,adyzahrariičních výrobcl1.
'Příslib strojovéhO času od těchto organizací byl až
donedávna co do rozsahu a zejména termínfičasto velmi
nejistý, a proto bylo nutné pro zajištění všech požadavkť\
'takto kooperovat se značným počtem výpočtových cen·
'ter.Protože na území ČSSR pracují počítače mnoha
různých typfi, je pochopitelné, že v současné době exis-
'tují programy geodetických úloh pro prakticky
všechny dovezené počít,ače. S detallni charakteristikou
většiny uvedených programfi byla geodetická veřejnollt
seznámena jednak prostřednictvím GaKO, I Jednak na
"Celostátním Isemináři o mechanizaci a automatizaci
v geodézii, fotograD;1metrii a kartografii", Ikonaném ve
dnech 22. až 24. 'května ,,1963. Zmíněné programy byly
vesměs ve větším· rozs;ahu p'rovozně použity, pi'i čemž
bylo dosaženo značných úspor. Tak např. v GTÚ v Praze
i1spory přp.dstavují částku 260000 Kčs. Podobně v ÚGK
Plzeň při provozním Užití samočinného počítače NA·
TIONAL ELLIOTT 803 A k transformaci souřadnic, k vý-
počtům polygonových sítí ak řešení některých jiných
'úloh z oboru nižší geodézie bylo dosaženo za minulý
'rok úspory ve výši přibližně 230 000 Kčs.

V roce 1963 bylo v resortu ÚSGK Isestaveno ně-
kolik nových programt\, jejichž parametry nebyly vesměs
dosud publikovány.l)

2.1. N o v é pro g r a m y z {) lbo run i ž š í g e 0-
dézte

V minulém roce 'byly na rfizných pracovištích sestaveny
'programy několika standardních úloh z oboru nižší geo-
dézle, ,vesm~s !pro účely THM. Jejich charakteristiky
'uvedeme v ,abecedním pořadí počítačl1, na nichž bylv
'ešeny.

Pro počítač LGP-30 byly vypracovány <programy pro pro-
tlnání zpět,! protlnání vpřéd z tíhlu a pro výpočet tro/-
tíhelnfkového řetězce. Prvn! dv,avznikly naprogramo-
váním 'vzorců běžných při výpočtech na kalkulačních

1) Poznámka: Pro úplnost je třeba dodat; že řada
geodetických programů byla sestavena i v mlmoresort-
ních organizacích, z nichž jmenujme zejména výpu-
četní laboratoř dopravy a spojů v Praze, ČVUT v Praze
a Astronomick~ ústav ČSAV/

strojíoh; třetí program je založen na ,postupném pro-
tlnání vpřed a dodatečném přizp~sobení souřadnic bodl1
řetězcebodŮffi daným afinní transformací. Všechny tři
'programy pr,acují ·s čísly, zobrazenými ve tvaru s pev-
nouřádovou čárkou, takže ve srovnání s programy
z roku 1962 došlo nejen ke zpřesnění, ale zejména
k urychlení výpočtil.. Výpočet protínání vpřed' trvá 24
sec., výpočet jedné kombinace protínání .'zpět 40 sec.
a výpočet trojúhelníkového řetězce 3až 4 minuty. Při
ceně 1 hodiny strojového času 200,- Kčs jsou odpov!-
dající náklady (včetně nákladl1 na přípravu) .

1 trojúhelní;k protíná vpřed
1 kombinace protínání zpět
:1 bod trojúheln[lmvého řetězce
s vyrovnáriím

1,60 Kčs,
2,70 Kčs,

P,odle zkušeností ÚGKBratislava, který zmíněných pro·
graml1 provozně 'použil, je obzvlášť produktivní výpo-
čet trojúhelníkových řetězců, kde jsou náklady asi
7krát nižší, než při výpočtu na Ikalkulačním stroji.

Rovněž pro počítač NE 803 byly v minulém roce iProgra-
mO\'o,1nyúlohy, tematicky náležející do, oboru nižší geo-
dézle.

Program pro výpočet polygonových pořadu umož-
ňuje počítat oboustranně nebo jednostranně orientované
pořady, pořady zauzlené nebo volné. Je sestaven ,ve
strojovém kódu počítače ,a kromě řešení obvyklých
vzorcfi vyhledává při překročení dovolených odchylek
hrubou chybu evúhlu nebo délce a odstraňuje ji. Podobně
jako ostatní programy, uvedené v tomto odstavci, byl
vyvinuta provozně použit v ÚGK Plzeň. Průměrná doba,
potřebná kez,pracování jednoho polyg0!10vého vrcholu
je 3,8 sec. (0,40 KčS)l) děrov,ání oB. kontrola odpovída-
jících vstupních hodnot trvá 2 minuty (0,53 Kčs).

Program pro 'výpočet souřadnic bodl1, zaměřený oh
protínáním zpět, byl pro počítač NE 803 sestaven ve
dv<1Uverzích. Autok6dová verze programu vypočítá hle-
dané souřadnice z jedné kombinace směrů za 9 sec,
(0,95 Kčs), tentýž progr.am ve stoojovém k6du je přibliž-
llě třikrát rychlejší - 3,1 sec. (0,33 Kčs). V obou pří-
. padech trvá děrování ,a kontrol,a 'vstupních hodnot 3 mi-
nuty( 0,80 Kčs). Pro-gram řeší rovněž úlohu protínání
ZiPět s měřenou vzdálenosti.

.Podle programu pro výpočet souřadnic bodl1 určených
prolínáním vpřed lze počítat j<ak protínán! z úhlu, tak
hromadné ,protínání vpřed. Program byl sestaven ve
strojovém kódu; Výpočet jedné kombinace trvá 1,9 sec.
(0,20 Kčs), doba potřebná ,k děrování a kontrole vstup-
ních d,at je stejná jako u protínání zpět - 3 minuty
(0,80 Kčs).

Dam program, sestavený ve strojovém k6du počítače,
umožňuje počítat délky měřené paralakticky za před-
pokladu, že pomocná 'základna byla umlstěna v kon-
'covém bodě délky v obecné poloze. Současně 'Se počítá
střední chyba v měřené délce. Doba potřebná k výpočtu
jedné délky je 3,5 'sec. (0,37 Kčs), děrování a kontrola
vstUiPních dat trvá 2 minuty (0,53 Kčs).

Z jednodušších programl1, sestavených v roce 1963
!pro počítač NE 803, je třeba uvést progr,am pro afinnl

1) Pokud nenl výslovn/! uvedeno jinak, představuji náklady na
řešení Jednotlivých úloh, dále v textu uvedené, částky účtovené
pouze za strojový čas a obsluhu počltače. Tato člsJa majl pouze
hrubé orientační význam, protože vycházejl z nejednotných kal-
kulaci různých výpočtových středisek a navíc pJatí spolu s údaji
o rychlosti pouze za předpokladu bezvadných vstupnlch hodnot.
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a podobnostní transformaci podrobných bodil., sesta;vený
;ve strojo;vém kódu (rychlost 1 bod za 3 sec., 0,32 Kčs)
a autokódo;vý progr.am 'pro výpočet ploch ze souř.adnic,
který .byl sesta;ven pouze jako ,studie a pro provozni
účely hude přepraco;ván do stro-jo;vého kódu počítače.

Programy pro ;výpočet souřadnic bodu, zaměřeného pro-
Hnáním zpět a, pro ;výpbčet ,polygono;vého pořa'liu byly
sestaveny i pro samočinný počítač SIRIUS. První z nich,
sesta;vený·;ve strojo;vém kódu, má ,funkci ()becného pod·
programu pro výpočeť jedné ,kombinace protínání zpět,
který uskuteční během přibližně 0,5 sec. Druhý je určen
k ;výpočtu polygonovýcl). pořadů, které mohou být obou-
stranně nebo jednostranně orientované, volné nebo
;vetknuté. Přitom úhly mohou být měřeny buď V šedesá-
tinné nebo setinné 'míře. U každého pořadu s~ současně
počítají souřadnice bodil., zaměřerlých z vrcholil. pořadu
polárně. Vrcholyp'olygonového pořadu mohou být ;vý-
ohozími (koncovými) body dalšíCh pořadil., na něj na-
;vazujících. Souřadnice tako;vých bodil. jsou automaticky
;vybírány k ;výpočtu. Úhlo;vé a souřadnicové ;vyro;vnánf
probíhá podle vzorcil., stano;vených prozatímní instrukcí,
pro THNj. Program byl sesta;ven ;v autokódu a má proto
pro;vizorní charakter. Zpracování jednoho polygonového
vrcholu trvá přibližně 5 sec. strojového času (0,56 Kčs).,

Další program, se'stavený v autokódu počítače SI-
RIUS, sl9uží k výpočtu souitldnic měřickýcha podrob-
nýcli' bodů, zaměřených' qrtogonální nebo polární 'me-
todou. V,stUlPníhodnoty výpočtu představuje sezniín sou-
řaďnic polygonových ,bodil. dané lokality, prakticky li-
bOvolné mno~stvíblokil. informací O měřických přímkách
a podle potřeby ještě sezn·am souř,adnic měřických bOdil..
. p,řitom pod pojmem "blok informací o měřioké přímce"
ro.zumíme sounrn charakterisUk zaměřovaných bOdil.(číslo
,bodu, druh bodu, staničení a kolmice příp. délka rajónu a
úhel), doplněný čísly ,počátečního .a ,koncového bOdu mě-
řiaké přímky a její měřenou délkou. ,Při výpo~tu podle
tohoto programu j!SOuv paměti stroje uc,hováványkromě'
souřadnic daný:ch měřickýchbOdil. také souřadnice všech
měřic'kých bOdt\. vypočítaných, což umožňuje současné
automatické ,z:praoování celé l.ok,ality. Progr,am nevy-
žadujeděrování, blokt\. informací o měřických přímkách
v pořadí, v j.akém je možno počítat přímky. Má-Ii se ře-
šit přfun:ka, Jejíž koncové body nebyly dosud určeny,
počítáčsi ,;zapamatuje" jí odpovídající blok Informací
na tak dlouho, pokud nebude mít k dispozici souřadnice
obou jejích ,koncových bOdt\.. J.akmile je určil, přímku
vyřeší a odpovíd,ající údaje "zapom/me". ,Program byl
pl'ovozně použit v ÚGK Pardubioe. Proi1ustr,aci uvedme,
že výpočet ,souřadnIc 424 měřlckých bodil., ležících na
210 ,přímkách trval 'celkem 100 mInut. Podle ,kalkulace
ÚGK P,al'dubice, ve ,které jsou zahrnutyč,asy a náklady
na předpis a děrování vstupních hodnot, obsluhu po-
čítače apod., došlo při pr,aktiky stejných nákladech asi
k 35% č,asovým 'Úsporám. Poměrně vysoké náklady na
strojový výpočet jsou ~il.:sobeny jednak pracností před-
pi.su, jednak relativně pomalou prací autok6d<Jvého pro.-
gramu. V letošním roce je provizomí autok6dový pro-
gram přepraCOváván do strojového kódu při současném
sledo,vání možnosti přímého děrovaní vstupních dat ze
zá!pisníkt\., takže iu této 'Úlohy lze očekáv,at výr,aznější
ekonomický efekt.

Dalším počítače~, jehož použItí pro ,automatizaci vý-
počtů z obOru nižší geodézie bylo v roce 1963 stu~o-,
váno, je samočinný počítač ZRA-I.Prvrtím programem,
sestaveným pro tento stroj, ,byl program pro !výpočet
souřadnic 'f)odů, určených prottnáním vpřed ze -směrníků,
kterého lze užít i pro hromadné 'protínání vpřed. K vý_·
počtu souřa'Clnic n bOdt\., určených z jedné základny,
je zapotřebí (20 + ~n) sec. Při programování této úlohy
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bylo, stejně jako u obOu úloh následujících, plně využito
bohatých operačních možností stroje (indexregistrová
mOdifikace, možnost užití adresy 2. řádu I k 'současnému
zpracování celé lokality. V paměti počítače -jsou ucho-
vávány ,souřadnice nejen bodti daných, ,ale i bOdil.-vy-
počítaných, které se- tak mohou stát vstupními hodnota-
mi 1Jro výpočet dalších úloh. Dochází tak ke značnému
zjednodušení předpisu vstupních dat, protože není, tře,ba
uvádět souřadnice jednotlivých výchozích IbOdil.,ale pou-
ze adresy, na nichž j.sou uloženy.
Druhý program, který byl na počítači ZRA-I úspěšně

uveden do prov·ozu, slouží k výpočtu souřadnic ,bOdil.,
z~měřených postupným protínáním metodou Durněvo-
vou. Výpočet jednoho pořadu včetně jeho přizpil.sohení
danýmbOdil.m afinní transformací a výpočtu souřadnic
pomocných .bOdil.trvá 3až 5 minut v závislosti na počtu
bodil..

Progr,am pro výpočet a vyrovnání polygonových po-
řadil. pmcuje' podle běžných vzorcil., stanovených instruk-
cí pro THM. Navíc dáv'ÍÍ.možnost nahradit měření délek
některých polygonových stran měřením směrů na orien-
t~ční bOdy, jejichž souřadnice J'sou známy. Při souřad-
mcovém vyrovnání ·pořadu určí potom stroj 'souřadnice
koncového ,bOduneměřené délky protínáním vpřed z bOdu
~očátečního a bodu orientačníM. Výpočet jednoho po-
radU trvá 2.:až 4 minuty, podle počtu 'bOdil. pořadu a
podle množství ,bOdil.,určovaných protínáním.
V.šechny uvedené programy byly provozně ověřeny

v UGK Bratislava a bylo zjištěno, ,že úspory, ,které
přinášejí, jsou přibližně stejné jako při užití počítače
LGP-30. Ceny strojového ,č,a,suobOu počítačil. jsou totiž
úměrné jejich rychlostem. Podobně jako u LGP-3o je
,zvlášť výhodný výpočet Qlog,kde ,se vyskytuje pbstupné
protínání. Tak např. náklady na ruční výpočet pořadu
se 6 Vrcholy .a 12 pomocnýmI bOdy, zaměřeného Durně-
vovou metodou, jsou .podle !platných norem 240,- K~,
z.atímco ~áklad na strojovézpraoování téže úlohy je
pouze 40,- Kčs včetně přípr,avy .

2.2. Nové progr.amy z oboru fotogram-
m e'tr I e

Vedle provozního uži,tí \l~kterých starších progr,amil.
(analytická aerotriangulace, výpočet' kubatur apod.]
bylo také V obla,sti fotogr,ammetrie naprogr,amováno ně-
kolik nových úLoh. Patří sem další programy související
s aerotdangulací, dále progl'umy pro výpočet souřadnic
podrobných bodil. při THM a progmmy umožňující na
z~kladě fotogr,ammetrického měření .automatizovat vý-
'počty kubatur. Společným rysem všech těchto progr.amil.
'je okolnost, že v menší nebo větší míře využívají přímé,
ve většině případil. automatické registrace měřených
hodnot na děrnou pásku, kterou be2UJrostředně Z!pJ)aco-
vávají. Předpis vstupních hodnot tedy prakticky odpadá
a děrování není odtrženo !bd měření, j,ak tomu je dosud
li všech PFogramil.,popsaných v minulém odstavci. Je
zřejmé, že '. .(lbě tyto okolnosti příznivě ovlivňují jak
rychlost a kvalitu strojového zpracování, tak i nákIady
n,a ně vynaložené.

2.21. NATIONAL ELLIOTT 803

Program pro výpočeť analytické aerotriangulace z roku
1961 vycházel z předpokladu následující technologie
přípravy vstupních dat:

a) první měření snímkových souřadnic a paralax a je'
jich ruční zápis do formulářt\. '

b) kontrohlí měření a ruční zápis do formulářil.
c) vizuální porovnání obou zápisů
d) děrování výsledkil. buď prvního, nebo kontrolního

měření
e) kontrolní výpis pásky, vizuální porovnání s prvotním

dokladem
f) oprava pásky, póřízení kontrolního výpisu a druhé

porpvnání s prvotním dokladem.
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Přestože vstupní data byla kontrolována třemi dvoji-
cemi Placovníků nezávisle, způsobovalo zejména jejich
veliké množství, že v mnoha úlohách zůstaly nezachy-
cené chyby. Tyto chyby se objevily až při výpočtu a
způsobovaly značné ztráty strojového času počítače.
Nebylo využíváno průměrů z výsledků obou měření, což
by s ohledem na jejich stejnou kvalitu bylo žádoucí.
Kromě toho byl popsaný postup pracný a vzhledem
k diSlOkac! jednotlivých pracovišť i zdlouhavý.

Když bylo fotogrammetrické pracoviště vybaveno
psacím strojem, spojeným s děrovačem pětistopé děrné
pásky (kód CelT 2), byly dány předpoklady pro zkva-
litnění dosavadní technologie. Ukázalo se účelným užít
k odstrqněn[. zmíněných nedostatků počítače. Byl sesta-
ven program pro automatickou kontrolu správnosti
vstupních dat analytické aerotriangulace, umožňujíc!při-
pravovat vstupní hodnoty dále uvedeným zjednqduše-
ným postupem:

a) první měřen! sn!mkových souřadnic a paralax a je-
jich současná registrace na děrnou pásku

b) kontrolní měření a současná registrace na děrnou
pásku

c) porovnání 'obou měření p()čítačem, vytváření prů-
měrů z výsledků obou měření, signalizace případ-
ných chyb. Vyhotovení výstupní pásky, obsahující,
vypočítané I.?růtněry (resp. volná místa v případě
chyby) podle požadavků, kladených programem pro
vlastní výpočet analytické aerotriangulace

d) ruční doděrování opravených údajů.
I

Program je sestaven tak, aby jej bylo možno po
menších llpravách použH i tehdy, bude-li k 'dispozici
stereokomparátor s automatickou registracI. Doba po-
třebná ke čtení, porovnání a děrováni údajů li jedné
sn[mkové dvojici, je přibližriě 30 'sec. (NE 803 B).

Pro samočinný počHač SIRIUS byly v oboru fotogram-
metrie vyvinuty dva programy, určené k éllfinní transfor-
maci modelových Souřadnic, registrovaných koordi-
metrem, na souřadnice geodetické. První z nich; auto-
kódový program S-A-2, umožňuje vypočítat vyrovnané
hodnoty koeficientu transformačních rovnic, popisují·
c.[ch vztah dvou souřadnicových systémů, až z 18 iden-
tiCkých bodů. Korespondujícími systémy nemusí být pouze
soustavy souřadnic modelových a souřadnic geodetic-
kých, jak je tomu při užití univerzální fotogrammetrické
metody, ale mohou jimi být i libovolné jiné dva pravo-
úhlé rovinné souřadnicové systémy. Program kontroluje
do značné míry správnost vstupních dat. V případě, že
některý z identických bodů vykazuje po transformaci
nápadně velkou odchylku, je navíc automaticky vylou-
čen a výpočet. transformačních koeficientů se opakUje.
Po výpočtu "vyhovujících" koeficientů lze v případě
potřeby přikročit k transformaci podrobných bodů; Podle
zjištěni ÚGK České Budějovice, kde byl tento program
sestaven a provozn,ě použit,. trvá výpočet koeficientů
jednoho transformačního klíče se sedmi identickými
body 60 sec. (6,70 Kčs), výpočet souřadnic jednoho po'
drobného bodu 4,6 sec. (0,51 Kčs). .

Popsaqéhoprogramu bude zpravidla užíváno při
TBM pouze k výpočtu transformačních koeficientil. vý·

,počet souřa,dnic podrobných bodů podle tohoto programu
by nebyl učelný vzhledem k pomalé práci programu!
(autokód) a zejména proto, žfJ by bylo třeba všechny
modelové souřadnice. ručně děrovat." Děrné pásky, vy·
hotovené koordimetrem, nen[ totiž možno v takovém
př[padl! použít. Pro jej[ přímé zpracován! byl sestaven
ve strojovém kóďu počítače SIRIUS další program,
nazva,ný "Afinní transformace modelových souřadnic
z pásky koordimetru". Podle něho. počítač čte páliku
děrovanou koordimetrem (program č. 9), řadou logic-
kých kontrol prověřuje její správnost a bezprostředně·

.počítá a tiskne transformované souřadnice. Transfor-
. mačn! konstanty je ovšem nutno na začátku výpočtu

zavést do paměti počítače .. Maximáln! počet transfor-
mačn!ch klíčů, které lze v paměti najednou uchovat, je .
dvacet. I Záznam nadmořských výšek na koordimetrové

pásce je programem ignorován. Zpracování pásky pro-
bíhá rychlostí 1 bod/sec. Program byl vypracován ve
dvou variantách. Při výpočtu' podle druhé varianty se
transformované souřadnice netisknou okél.mžitě po vý-
počtu, ale až po zpracování celé snímkové dvojice. Před
tiskem dojde k jejich seřazení podle čísel bodů. Spolu
se souřadnicemi lze tisknout i nadmořské výšky bodů
V takovém případě trvá podle předl:Yěžných zkoušek
ÚGK'-Praha kompletní zpracování jednoho bodu (bez vý-
počtu klíče) přibližně 2 sec. Odpovídající náklady JSOU
tedy 0,22 Kčs.

Možnost využití automatické registrace byla plně vy-
užita' při sestavení programu pro vyrovnáni strojové
aerotriangulace' v řadách na počítači Z 23. Tento pro-
gram zpracovává v počáteční fázi děrnou pásku mode-
lových souřadnic děrovanou automatickým registráto-
rejIl EK 5 během měření aerotriangulačního pořadu na
auto grafu WILD A7. Ruční děrOVání se omezuje pouze
na přípravu tabulky, obsahující měřická a výpočetní
kritéria a, geodetické souřadnice pevných bodů v řadě.
Program klade minimální nároky na technologii měřic·
kéhQ postupu. Počet a pořadí bodil v modelech JSOU
prakticky libovolné. Progrél.mově je zajištěna I možnost
snadné opravy chyb. Využívá se přitom pomocných
funkčních znaků, SIgnalizujících počítači nutnost zrušení
právě přečtené chybné registrace. Pomocné programové
bloky umožňují automéltizaci organizace výpočtu -
stedují, zda byla dodržena stanovená kritéria při dvo-
jím měření a dvojí registraci téhož bodu, při spojováni
modelů, výběru bodů pro výpočet afinního transformač-
n[ho klíče, zjišťují chybné identické body a vylučuji
je z dalšího výpočtu apod. Během výpočtu program
vyhotovuje a vypisuje protokol zjištěných závad a samo·
činně určuje, kdy je možno i při určitých chybách ve
výpočtu pokračovat a kdy je nutno výpočet přerušit pro
nebezpečí celkového znehodnocení výsledků. Výsledkem
výpočtu jsou seznamy vyrovnaných geodetických sou-
řadnic s vyznačením případných chybných bodů. Na
počátku letošn[ho roku byl program zaveden do zku·
šebního provozu, jehož výsledky budou využity pro další
zdokonalení metody. Ukazuje se, že při použiti tohoto
programu lze počítat s odstraněn[m všech dosud nut·
ných dílčích výpočtŮ.i grafických prací. Výpočet jedno-
ho pořadu o 10 až 12 dvojicích trvá přibližně 20 minut
(133 Kčs).

Další programy pro počítač Z 23 souvisejí s aplikací
fotogrammetrie pro určování kubatur a projekci do-
pravních staveb. První zkoušky S mechanizací výpočtu
kubatur o(ltěžených hmot v lomech, a povrchových do-
lech byly provedeny v GTÚ již v roce 1962 a to jak na
děrnoštítkových strojích, tak na počítači Z 11. Výsledky
vcelku neuspokojily praktickou potřebu. Další vývoj
metody, nároky na její pohotovost, hosp_odářská hledis-
ka, praktické požadavky na jednoduchost přípravy děrné
pásky, vznikající jako bezprostřední \ záznam fotogram-
metrického měření i potřeba rychlého zpracování velké-ho množství číselného materiálu, si vyžádaly užiti vv-
konnějšího počítač,e s rychlými fotoelektrickými snímači
děrné pásky. Mezi takové stroje patří např. i poč[tač
Z 23, pro který byly z tohoto důvodu sestaveny progra-
my pro výpočet kubatur několika různých typů. Kromě
programu pro separovaný výpočet objemů násypů a
výkopů je ,dnes k dispozici v:elmi efektivní program
prq výpočet diferenční kubatury, vhodný v případech.
kde je kladen důraz na rozdíl hmot násypu a výkopu
a dále program pro výpočet kubatur skrývkových řezil,
určený pro povrchové etážové lomy. Sestavení všech
těchto programů bylo vynuceno praktickými požadavky
a jejich využiti při vyřizováni běžných výrobn[ch zaká-
zek GTÚ v Praze je stále častější.

Perspektiva další programátorské práce na tomto
úseku spočívá především v sestavení řady programil
pro výpočet kubatur, profilů a projekčních prvků trasy
vsouvislost1 s využitím fotogrammetrické metody pro
účely silničního a železničního projektování.
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2.3. O s t a tni n o v é pro g r a m y
Přehled programfi z oboru nlžšl geodézie a fofogram-
metrle je třeba doplnit ještě dvěma dalšími progran]Y
speciálnlml.

2.31. URAL II

Na poČltači URAL II byly podle programu vyvinutého
v GTŮ vypočteny rovinné soul'adntce roha mapovýcň
sekci 1:2000 v Gaussově zobrazenI na Krasovského elip-
soidu, spolu s rozměry a plochami sekcI. Výsledkem
výpočtu jsou plošné tabulky s argumenty rp a ). v rozsahu

rp e < 470 40', 51015' >
). e < 00 00', 10 33' 45" >,

obsahující rovinné souřadnice 34 845 mapových rohů
vypočtené s přesnosti ±. 1 mm. Tabulky pokrývajI po-
lovinu 30 pásu pro celý šířkový rozsah ČSSR a budou
sloužit potřebám celestátních pracI v oblasti THM.
Kromě souřadnic rohů jsou vypočteny 1 rozměry a
plochy středového a okrajového sloupce mapových listfi.
Výsledky výpočtu, který byl uskutečněn v polovině
minulého roku, budou po zpracování vydány ve formě
tabulek. Popsaná: úloha je SVOJIformulacI i cht1rakte-
rem výsledkl1 vcelku výjimečným příkladem úlohy vhod-
né pro počítač typu URAL II. Vstup nI hodnoty nebylo
totiž třeba děrovat, protože byly generovány přímo po·
čItačem a kromě toho množstvI výsledki\ plně využ!
val o výkonnou řádkovou rychlotiskárnu. Forma tisku ua
úzký ..papIrový pás, nevhodná: pro většinu ostatních geo-
detických výpočtfi, nebyla v daném přIpadě na závadu
Celkový čas, potřebný k výpočtu tabulek, byl přibližně
3,$ hodiny strojového času.

V podstatě tentýž výpočetnl' problém, tj. převod země-
pisných souřadnic na rovinné, avšak při zásadně odlišné
formulaci, představoval v!Jpočet soul'adnic gravimetric'
k!Jch bodii. Vzhledem kjednorázovému požadavku, malým
nárokům na přesnost a krá:tk6sti termínu byl program
úlohy sestaven v autokódu pro počítač SIRIUS. Páska
vstupnIch hodnot, obsahujícI zeměpisné souřadnice asi
3 000 transforrnovaných bodu, býla děrována v kódu
CCIT 2 přImo v GTŮ na dálnopisném děrovači MERCE-
DES a' pomocí počItače převedena podle speciáln!ho
překlá:dacIho programu do .kódu SIRIUS. Zkušenost!
GTŮ, získané při praktickém výpočtu této úlohy ukazují,
že zkouškám děrných pásek ústavních děrovačU přIpad-
ně. registrátoru v souvislosti s jejich použitelností pro
SnImače samočinných počltačU, je nutno. věnovat patřič-
nou pozornost a učinit vhodná: opatření [testy kvality
páskYJ ještě před zahájenIm výpočtu. Lze se tak vyhnout
zbytečným. chybá:m i značným ztrátám strojového. času.
Pečlivý prfizkum těchto otázek je zvlášt dliležitý při
zpracovánI úkolfi, které předpokládají velké množstvI
vstupnIch dat připravovaných vlastními prostředky. Vět·
šina geodetických výpoč~ů mezi takové úlohy nespornp

Mimořád;á účinnost nasazení samočinných počítačů
k řešení náročných úloh ať už matematických, jako je
např. řešeni velkých systémů .lineárních algebraických
rovnic nebo geodetických (ar1alytická aerotriangulace J
byla mnohokrát 'prokázána. V praxi se však často
setkáváme s otázkou, zda je účelné automatizovat po-
mocI samočinného počíta.če i tak elementárnl geodetické
výpočty, jako je např. výpočet pravoúhlých souřadnic
bodů zaměřených polárně nebo ortogonálně, afinní
transformace podrobných bodů při THM apod.

ProvoznI zkušenosti a ekonomické rozbory ukázaly,
že nasazenI počítače i v takovém přIpadě je l1čelné,
i když v některých přIpadech dochá~í pouze k úsporám
časovým a nikoliv k přímým úsporá:m nákladů. Svědčí
o tom kromě údajů, uvedených v. minulé kapitole, např.

i zkušenosti ŮGK Plzeň, zlskané při výpočtu souřadnic
tachymetrických bodů na samočinném počItači NE 803 A.
Podle kalkulace tohoto ústavu jsou celkové náklady
na zpracóvání Jednoho bodu př.ibližně stejné jako při
ručním vý·počtu [0,34 KčsJ, docházI však skoro ke čtyř-
násobnému urychlenI pracI.

Současně je však třeba vidět, že všechny diskutu-
vané úlohy jsou charakteristické relativně velkým
počtem vstupníc1,I a výstup nIch hodnot vzhledem k ne-
patrnému množstvl operací, potřebných k jejich vyřešenI.
Vstupnl a výstup nI zařízeni soudobých počítačů pracují
však ve srovnánI s jejich rychlosti poměrně pomalu. ]e
tedy zřejmé, že v takovém případě nemůže být využito
jedné z hlavních výhod samočinného počItače, jeho
mimořádné operační rychlosti a nutně dojde ke ztrátám
strojového času. Pro ilustraCi uveďme, že např. vlastní
výpočet jedné kombinace protínání zpět na počítači
SIRIUS je stejně rychlý [0,5 sec.] jako výstup výsledků,
tj. děrování čísla bodu a· dvou souřadnic do výstupní
pásky. Přitom má počItač SIRIUS proti jiným strojům
poměrně rychlý výstup [60 znakfifsec.) a kromě toho
nepatří protínání zpět, co do počtu operací, k nejméně
pracným geodetickým úlohám.

Uvedená fakta ukazujI, že při strojovém zpracování
zmíněných jednoduchých úloh je třeba hledat a volit
takové prostředky, které umožnI co nejlepší využití po-
čItače. Podrobněji rozebereme alespoň dva z nich.

3.1. R e g·i str a c e měř e n Ý c h hod not

Mezi základní operační možnosti mnoha samočinných
počítačů patří možnost "Číst" a "zapamatovat si" libo-
volný alfaJ;lúmerický znak [kombinaci otvorů), děrova-
ný v pětistopé děrné pásce. Obdobně je možno na vý-
stupu každý' takový znak děrovat resp. tisknout. Spolu
s ostatnImi vlastno~tmi počItače, jako je např. automa-
tické řízenI výpočetního procesu, realizace základních
aritmetických a logických ope'rací, možnost rozhodová-
ní, uchování čísel nebo i textfi v paměti apod., vytvá-
řejí zmíněné dvě možnosti mj. předpoklady k sestavení
nejrůznějších překlá,dacích programů. Účelem takového
programu je zpracování děrné pásky, která nebyla dě-
'rována v kódu počítače, případně děrován! Výsledků
úlohy do pá:sky v takovém kódu, jaký vyžaduje jejich
další strojové zpracová:ní. PomOCí překládacího progra-
mu lze potom přímo, bez jakéhokoliv mezičlánku [pře-
vodníku), zavádět do počítače pásku, vyhotovenou
v obecném kódu např. registračním zařízením měřické-
ho přístroje; Jako příklad lze uvést program pro přímé
zpracování pásky f koordimetru, sestavený pro počítač
SIRIUS ..

V praxi byly překládací programy sestaveny a
úspěšně použity zejména při automatizaci výpočtů
v oboru fotogrammetrie [odst. 2.2J. Je to důsledkem
toho, že některé vyhodnocovací přístroje jsou vybaveny
automatickými registrátory [koordimer, EK 5J. Pokud
tomu tak dosud nenI, lze v kancelářských podmInkách
fotogrammetrického provozu alespoň. spojit pomOCí psa·
cího stroje spřaženého s děrovačení, zápis měřených
hodnot s jejich registrací do děrné pásky. V takovém
případě se údaje zapsané podle měřičova diktátu na
psaéIm stroji současně děrují do pásky [např. analytic-
ká: aerotriangulace na počítači NE 803J.

Podle ,návrhu doc. Války je v současné době vyví-
jen prototyp polního děrovacIho přIstroje, který analo-
gicky umožní spojit zápis s děrováním i v polních pod-
mínkách.Lze tedy obecně předpokládat~ že v dohledné
budoucnosti bude důsledně odstraněno pracné ruční dě-
rování vstupníéh hodnot ze zápisníkli, což povede ke
značnému snížení nákladli na strojové zpracování. Děr-
ná páska dat vznikne automaticky, buď jako vedlejší
produkt zápisU, nebo jako vedlejš-í produkt měření v pří-
padě automatické registrace.

Kromě čtení a překládání [dekódování] pásky může
počítač mj. prověřovat kvalitu pásky, v případě dosta-
tečného množství informacI zjišťovat nebo dokonce od-
straňovat chyby a je tedy zřejmé, že jej bude v takovém
případě úsporněji využito. .
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3.~ K o m p 1e x n I f o tmu 1a c e i11() h
Druhým i1Činným prostředkem při hledání způsobU ma-
ximálního využití strojového času je~vhodná formulace
úlohy. Zkoumáme-li většinu drobných ~1'Oh zjistíme, že
jsou zpravidla· součástí většíŤlO komplexu, tematicky
zaměřeného ke splněp.l určitého širšího úkolu. PřitOm
jednotlivé dílčí i1lohy nejsou izolova1lé, ale vzájemně
na sebe úzce navazují .-:- výstupní' proměnné jedné
i1liJhy . jsou vstup nimi proměnnými jiné, vzorce, popi-
sující řešení různýchi1loh, jsou analogické nebo do:
konce totožné' apod ..

Příkladem může sloužit soubori1loh, které se..vy-
skytujf při ut-čování polohy bodů podrobného bodového
pole pro technickohospodář::;ké mapuvállí. Instrukcí je
dán obor dílčích úloh komplexu (různé druhy protínání,
troji1helníkové řetězce, metoda' polygonová, trilélterace
atd]; jeho cílem je získat seznam Vyr'wllan}'C~l !:'ourad-
nic. Při užití samočinného počítače k' soubornému vy-
ilešení tákových úloh není naprosto nutné jakýmkoliv'
způsobemomezóvat tuto prvotní formulaci. Jak se .pře·
svědčíme dále bllde naopak obecná formulace pro stroj
velmi .vhodná. Operační možnosti I t!,!chnické parametry
dosažiteiných počítačů umožňují totiž sestavit pro vy-
řešení zmíněné úlohy komplexní program, který ,by
mohl zPracovat vstupníhodnoty,představované
a] seznamem souřadnic dé!ných bodů
b] určovaclmi prvky jednotlivých bodů podrobného boc

dového pole '
c] indikacemi typu zaměřeni- jednotllvýChbodí'l
a vyhotovit. setřlděný seznam souřadnic všech zaměře-
ných 'bodůpro celou lokalitu současně. V takovém pří-

, padě by zřejmě kromě veškeré výpoqetnl práce počítač
převzal i práéi/organizáční a .byl by tak plně ·VyuŽit.
Úvahu o komplexnosti formulace je samozřejmě možno
rozvinout do dalekO větši šíře a bylo by v této sou-
vislosti jistě reálné uvažovat· ókomplexním programu
THM. "

Vytvo~enl komplexnich pr\lgramí'l .klade mimořádné
. nároky na SChopnosti a znalosti programátorft. Avšak
ani sebelépe připravená aorganTzovaná skupinaspe-
cia listů se nem'ůže takového úkolu s i1spěchem zhos-
tit, nebude-li úzce spofupracovat s mnoha dalšími od-
borniky- měřiči,technology atd. Dobrých výsledků jel
možno dosáhnout pouze jejich. kooperaci, která by byla
založena na možnosti souČasnéhovývbje a vzájemného'
ovlivnělli tecpnologle, orgl,l.nizace· miJř'cl<ý<;h prat:í a je-
jich strojového zpracování s respektováním' návaznosti
jednotHvých prací.

. Myšlenku komplexního ře!lenli1loh blížeosvětlIme
na projektu mechanizace výpočetních prací z oboru
geodetické astronomie, fQrmulovaném v GTÚ 'v Praze.
Lze očekávat, žev brzké budOucnosti budou tyto práce
klást značně náJ;'oky na strojovÝ' čas samočinných počí-
tačů. Zmlnfme se proto o nich poněkud podrobněji.

Astronomicko-geodetícké '. 'výpOčty ,lze z hlediska
jejich. organizace rozdělit do dvou skupit1:' zpracováni
měřeni časové .l,l.' šfřkové služby, které Je nutno reali-
zovat se zpožděním nejvýše týdellniin při porhěmě ma-
lé-in"počtu měření a zpracová,n!měřeni na astrono.mic-
kých bodech, pTová,děné jednou za rok. V obou příp a-
<lech jdéo porněrně velké množstVí vstupních dat, a
také Vlastní výpočty jsou dosti. náročné.
a] určení 'času, pasážníkem v poledníku
b] určenI šiřky zenHteleskopem nebo.pasážnikem v Lver-

tikálu.· .
cI urče.ni azimutu pozorovánim Polárky nebo pr.ůchQdem

hvězd vertikálem signálu, .
d] metody 'Stejných výšek- Gaussova, qngerova,přip.

Pěvco3lQva. . .

Při měřeni přicházejí v úvahu předeVším tyto pozo-
rovaci metody:

Rozbor výjJočetllicll. j)ostupů pro 'jednotlivé pozoroc
vacl metody, různě kombinované' s pozorovacinii pi'f-
stroji ukazuje, že system astronomických programu je
nejlépe řešit jako soubor podprogramů. Jejich vlastnosti
by musely zaručovat možnoSt sestaveni komplexního
programu pro'zpracovánl výsledkí'l libovolného měřeni,

získaných libovolným přístrojem. Stavebními prvky sou-
boru ,by byly programy pro řešení základních dlIčích
úloh,' z nichž něk_teré dále uvedeme.

Předpi!žné zpracování pozorování fA). Podobně jako
při zpracování fotogrammetrických měření můžeme i zde
předpokládat využiti automatické re,gistrace. vý~ledků
pozorováni do děrné pásky. Je proto nutno počitat' pře-
devš!ms překládaclm programem. Kromě čten! pásky
by program ',A' zpracovával Mpř. Maje mikrometrů a
libel, roz,ebiral. je z hlediska dodržení dovolený~h od-
c,hylek, příp. pr()váděl sta[fsticItý rozbor apod.

Redukce na' ideální· přístroj a pozoro'vací podmín-
ky fB}. Jde o řešení malých Vebo i1zkých sférických
trojúllelníků, často o interpolaCi .opravných veličin, da-
ných tabulkou jako funkce času, teploty apod. Argumen-
ty pro určeni opravných členů k' měřeným velitinám
jsou (např. u re~rakce; denní aberace] často hodnoty,
získané řešením obeGnéha ,sférického trojúhelniké\ {pro-
gram D]. .

I
Výpočet zdárllivých míst hvi!zd f C} je nezbytnou

a současně asinejpracriějšC součástí redukce všech
přesných astronomicko-geodetických měření. Odpovida-
jící program byr proto také·v GTů sestaven jako první
z celého souboru.' Umožňuje 'počítat rektascensl. i, dekli-
naci pro obecný okamžik se zachováním plné, dnes
přijaté přesnosti až do uejvyššíchdeklinací. Práce na
program-ua jeho odladěni na počitači ZUSE Z· 23 byly
,zakončeny v 1. GtvrtleU 1964.

Redukce jednotlivých, pozorování a p07-orovacích
řad f D} je obecně řešením sférického trojúhelníka, pří-
padně několika trojúhelnlků za podmín~y splněni vzta-
hů mezi nimi. V ně.l,{terych případech (určení, času pa-
sážnikem, .měřeni. clrkumzeríitálem} se zpracovává sou-
časně měření celé pOZorovací řady a tlocházl pak navíc
k vyrovná;nl. metodou nejmenších čtverců.

Význam využití samočinných pl1č!~ačů při zpracování
astronomiclwCgeodetických výpočtů spočívá především
v možnosti zpracovat podstatně více pozorováni než je
možné dosud. ProzaUm bylo· nutno často počet pozoro-
váni omezovat, aby bylo možno· zpracovat výsledky ve
stanovených termínech (např.pro\mezinárodníčasovou
službu], ačkoliv cha\akter měřeni, požadavek poznání
a vyloučení systematických vlivů by naopak žádal zvý-
šení počtu pozorování. Dalši možnosti. využitípQčítačů
jsou při rozborech dlouhodobých pozorov'l~íchJ řad, vý-
zkumu přesnosti a systematických vlivů apod.,

V souvislosti s tvorbou komplexních programů pro'
řešení úloh z rllzných oblastí geodetických výpočtů,
z nichž dvě jsme uvedli; se setkáváme s' mnoha speciál-
ními problémy. ~atřísem např. otázky. spojené se způ-
sobem:i!;pracování sOuborů vstupnich dat velkého roz-
sahu, otázky rychlého výběru informaci z takových
souborů a jejich tříděni. Ii počítači, otázky. logické
struktury ,kompl.exního prqgramu, vzájemné vazby jed-
notlivých :dHčich progralÍJ.ti atd. Všechny. tyto problémy
map většinou i1zce odborný .charakter a ponecháme je
proto stranou našich i1vah., Ze stejného důvodu a 's, ohle- o
dem na rozsílh a i1čel pojednán! se nebudeme zabývat
ani otázkartll metodiky programování geodetických vý-
počtů. '

V létec:h" 1000,-1962 byly v některých ústavech ŮSGK
individuálně podle rriístg!ch podminek použivány samo-
·činné počítače k výpočtí'lm' rozmanitých úloh. Výběr
stroje i rozsah jeho 'použiti byl, diktován možnostmi

• mimo resortních . organizací, vybavených počítačem. ;Pro
t,ože mno~ství poskytovaného strojového času bylo zpra-
vidla nedostatečné a nebyl.o 'jej. obvykle možno -smluvně
Zajistit, vznikaly četné obtíže při plánování provDzf\íCh
výpočtů. Navíc, docházelo k duplicitám při sestaVOVání
programů, neboť bylo nutné orientovat se n!! počítače
několika různých typfi.
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qved~né nevýhody byly z většI části odstraněny
v roce 1963, kdy se podařilo uzavřIt dohodu s Výzkum-
ným. ústavem !hutnictvíželeza v Praze o poskytnuti většI
kapacity strojového času samočinnéhopočItače SIRIUS
a za'jistit tak nutný předpoklad pro splněnI požadavku
těch ÚGK, které až dosud neměly možnost počItače po-
užit. Kromě tohoto základnIho předpokladu bylo třeba
vyškolit geodety-programátOry v programovánI pro po-
čItač SIRIUS (v roce 1963 proběhly dva kursy progra-
movánI) a vybudovat organizaci, která by byla schopna
zajistit provozní výpočŤoVna počItači a organizovat pří-
l!un vstupních dat z jednotlivých ÚGK. Takovou organi-
zací se stalo Oborové racionalizační středisko fORS],
zřízené při ÚGK Praha a pracující v současné době pro
několik ústavu ÚSGK. Organizace provoznIch výpočtu
těch ústavů, které již dříve počItaču používaly, zustává
nezměněna. .

Tento stav paralelní exl~tence centralizovaného
(ORS) a lokálního (GTÚ, ÚGK Bratislava, ÚGK Plzeň]
zprlicování geodetických výpočtů umožňuje studovat vý-
hody a nevýhody obou a stanovit pro budoucnost opti-
mální cestuéllltomatizace geodetických výpočtu. Sou-
časně se zIsk;ávají zkušenosti s programováním a ob-
sluhou počítaču různých typu, takže lze pqsoudit stupeň
jejich vhodnosti pro geodetické tičely. Aniž bychom
tuto otázku podrobně rozebírali, je třeba konstatovat, že
zvlášť dobré zkušenpsti byly získány s užitIm počítačů
SIRIUS, NATIONAL ELLIOTT 803 a ZUSE Z 23, zejména
pro jejioh alfanumerický vstup a výstup na standardní
pětistopé pásce, možnost tisku výsledku na široký pás

papíru (seznamy souřadnic], přiměřený poměr mezi
operační .rychlostí a rychlosti periferních jednotek,
existenci ruzných systému automatického programovánI
a vysokou provozní spolehlivost.

Spolu s organizacI provoznIch výpočtu má zásadnI
význam i další výzkum, zejméná. sestavování programů
pro řešení dalších geodetických úloh. Uvedeme proto
závěrem ještě poinámku k jeho organizaci. Výzkum
v oboru geodetických výpočtu probíhá podle jednotného
projektu jednak ve VÚGTKv Praze, jednak ve složkách
provozního výzkl.\mu většiny ústavli. ZatImco provoznI
výzkum zpracová'Vá úlohy, majIcí bezprostřední význam
pro praxi, jsou ve·· VúGTK řešeny problémy speciální
povahy, koordinována činnost všech programátorli a
centrálně evidovány všechny nově sestavené geodetické
programy. Tento zplisob organizace umožňuje účelnou
dělbu práce, 'Vzájemnou výměnu programu nebo alespoň
fOl'mulací úloh a odstraňuje tak zbytečné duplicity prací.

Zkušenosti posledních let dokazují, že i v geodézjj
přináší vhodné použiti samočinného počítače vysoké
úspory jak nákladli, tak pracovních sil. Tím usilovněji
je proto třeba věllovat se studiu dosud nevyřešených
otázek, spojených s formulacI, programováním a orga-
nizacI geodetických výpočtli, rozšiřovat obor strojově
řešených úloh a vytvářet předpoklady k tomu, aby se
samočinný počítač stal běžnou a nepostradatelnou vý-
početní pomůckou.

Technickohospodářské mapování
a vývoj technologie

Inf. Antonln Trnka, Inf. Václav Plchlrk, Inf. Josef
Prafák, Inf. M. Roule, Inf. M. Mlklovský, Infr B. Medvěd

Vzhledem k naléhavosti kvalitních a úplných map pro
potřebý národního hospodářství vláda ČSSR uložila
'ústřední správě geodézie a kartografie (ÚSGK) zajistit
vyhotovení technickohospodářských map (THM),obsa.
hujících polohopis i výškopis, a to podledůležitdsti ma·
povaného úz~mí v~měřítku 1 : 5000, 1 : 2000,.1 : 1000.

Pro vyhotovení technickohospodářských map byly
stanovenyilásledující zásady:
. Zobrazovací soustava příčné konformní válcové

zobrazení Gaussovo v mezinárodní úpravě třístupňových
pásů,souř'adnicový systém 1942 a výškový systém
baltský po vyrovnání. Mapy se vyhoto'VUjí v zeměpis-
ném kladu listů a navazují na zeměpisné dělení topo-
graficKé mapy 1 : 10000. Základní složky mapy tvoří
polohopis, výšktlpif1 a popis. V polohopise se zobrazují
kromě všech bodů geodetického základu i všechny body
bodového pole stapovené přesnosti, hranice užívání a
kultur, budovy, stavební objekty,komun\kace všech
druhů a vodní toky s příslušnými hlavními zařízeními,
spojovací a rozvodná vedení. aqalší předměty měření
podle seznamu smluvních značek. Výškopis je zobrazen
vrstevnicemi o základním intervalu 1m, šrafami a abso·
lutními a relativními kótami. Popis mapy tvoří místní
a pomístní názvosloví· a par-celní čísla.

Pro volbu měřítka těchto map je směrodatná poža· .
dovanápřesnost polohopisu i výškopisu pro dané území

a účel map s ohledem na požadavky uživatelů. Pro prů.
myslové oblasti, oblasti s plánovaným rozvojem hospo-
dářské výstavby, pro zastavěné a k zastavění určené
části měst a střediskových a větších obcí bude použito
měřítko 1 : 2000 a 1 :1000. Proextenzívpí zemědělské
a pro lesní oblasti '/t pro mapování osad s roztroušenou
zástavbou, v nichž se další výstavba nepředpokládá, se
použije měřítko 1: 5000. Přitom se předpokládá, že
i tam, kde bude mapování provedeno v měřítku 1 : 2000
nebo 1: 1 000, bude odvozena technickohospodářská
mapa v měřítku 1: 5000, takže v tomto měřítku bude
postupně zobrazeno souvislé celé státní území. Vzhledem
k současným potřebám národníh;o hospodářství bude
nutné v nejbližších letech mapovat ta území nebo
oblasti, kde je plánovaná výstavba.

Jestliže dosavadní mapy velkých měřítek včetně
katastrálních map byly od doby svého vzniku až do
současné doby geodetických dílem světové úrovně, je
jistě oprávněné požadovat, aby i technickohospodářské
mapy byly po všech stránkách dokonalé. Navíc je nutné,
aby byly vyhotoveny ekonomicky a přitom současně
v nejkratší možné době. To lze zajistit pouze při použití
takové mapovací metody, jejíž d.ílČí výrobní procesy
jsou v největší Ihožné míře automatizovány n~bo me·
chanizovány.
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2. Hlavni mapovaci metoda technickohospodářského
mapováni

Tento požadavek splňuje v souěasné době v největší
míře Univerzální fotogrammetrická metoda, kde je auto-
matizován proces získávání informací o předmětech
měření a proces grafické transformace při fotogram-
metrickém vyhodnocení. Současně jsou získávány auto-
maticky další důleži~é hodnoty o předmětech měření.
Proto fotogrammetrická metoda byla určena základní
mapovací metodou při THM. .

Do doby, než' bude možné provést ekonomický
rozbor fotogrammetrického vyhotovení THM v ČSSR
ukončených prací, lze předpokládat, že ekonomický
přínos bude přibližně jako v zemích s podobnými pod-
mínkami pro fotogrammetrické mapování. Tak např. A.
Piitz v pojednání o přesnosti a hospodárnol:lti fotogram-
metrického mapování ve velkých měřítkách uvádí, že
z ekono~ických rozborů, učiněných v různých zemích
západní Evropy, vyplývá časová uspora 30-35 % při
fotogrammetrickém vyhotovem polohopisu a asi 40 %
při současném vrstevmcovém vyhodnocem .. Podle Mol-
lera fotogrammetrická metoda přináší asi 45.% úspory
na čase a asi 40 % úspory na nákladech spojených s vy-
hotovením mapy. Pod.robný ekonomický rozbor všech
dílčích prací při fotogrammetrické metodě provedl
Kersting. V tab ..I a II jsou uvedeny průměrné časové
a finanční úsporY při použití letecké. fotogrammetrie na
ploše asi 10 km".;

\

práce

Mapovac1 metoda polní I
kance-
lářské

časový náklad v %

I

geod,etická 100 100
fo~ograIílmetric,ká 31 55

úspora času při fotogram-
45metrické. metodě 69'

Nutno uvážit, že bez fptogrammetrické metody a
další mechanizace a automatizace výrobního procesu při
tvorbě THM nebyly by podmínky pro' její vyhotovení
v požadovaných termínech a předpokládané kvalitě
vůbec reálné. Tyto časové a finančm úspory při vyhoto-
vovápí map velkých měřítek fotogrammetrickou meto·
dou jsou dosažitelné cestou .automatizace a mechanizace.

Na leteckém snímku, při střízlivém hbdnocení rozli-
šovací schapnosti objektivu letecké komory v provoz-
ních podmínkách - 10 čar/mm, je automaticky' regis
trováno na 1cm" až 10' inlormací, nebo na ploše snímku
o rozměrech 18 x 18 cm až '3 x 10& informací. Je
zřejmé, že po klasifikaci a fO,togrammetrické signalizaci
a při vhodné volbě měřítka sn,ímku se na snímku zo-
brazí kromě zakrytých předmětů měření všechny nutné
informace o polohopisných poměrech v mapovaném
území, informace umožňující při použití univerzálních
vyhodnocovacích strojů mechanizovat grafické vyhod~
nocení polohopisu, plynulou kresbu vrstevnic a .získá-
vám dalších informací o některých důležitých jevech
pro potřeby národmho hospodářství. .

Je-li mapa vyhotovována fotogrammetrickou me-
todou, pak základním činitelem ovlivňujícím hospodár-
nost mapovacích prací je poměr měřftka snímkťl a mě·
řftka mapy. Obecně s klesajícím měřítkem snímků se. ,

Územi

lehké Istředni I těžké
Průměr

Mapovací metoda počet bodů na 1 km'

300 I 400 I 600

Finančni náklad v %

geodetická 100 .100 100 100.
fotogrammetrická 35 56 60 52

, --- --- ---
úspora nákladů při foto-
grammetrické metodě 65 44 40 48

snižuje přesnost vyhodnocení, zvyšuje se však hospodár-
nost ~apovacfch prací. Při mapování ve velkých měřít-
kách rozhodujícím činitelem pro volbu nejvhodnějšího
měřítka snímků je žádaná přesnost mapy a dosažitelná
přesnost fotogrammetrického vyhodnocení. Požadovaná
přésn9st mapy závisí na charakteru mapovaného území
a na podmínkách, vyplývajících z místních specifických
poměrů. Dosažitelná přesnost fotogrammetrického vy.
hodnocení závisí především na druhu použité letecké
kotrl.ory, na fotografickém materiálu a na druhu užitého
vyhodnocovacího stroje. Požadavky na přesnost mapy
se. tedy mění. se změnou charakteru území a přesnost
fotogrammetrického vyhodnocení se mění se změnou
strojového vybavení pro fotogrammetrické práce. Proto
zpravidla v každém státě před rozsáhlejším použitím
fotogrammetrické metody pro vyhotovení tech'nických
map velkých měřítek se provádí výzkum.

3. Výzkum a vývoj' technologie a technickohospodář-
ského mapováni fotogrammetrickou melodou

Před vypracováním technologie vyhotovení THM foto-
grammetrickou metodou je zejména nutné

zjistit přesnost fotogrammetrické metody z hlediska
požadavků THM
určit rozhodující vlivy na .přesnost THM
určit optimální podmínky pro využití fotogram-
metrie při THM.
Také u nás jsou d6savadní výsledky výzkumu

VúGTK a experimentálních prací výrobních ústavů
'resortu ÚSGK základem pro tvorbu technologie. eilem
výzkumu se zřetelem 'na dané a plánované vybavení pro
univerzálm fotogrammetrickou metodu, na charakte-
ristické znaky ma,povaného území a na jiné specifické
podmfnky bylo určení: \

nejvhodnějšího měřítka snímků
vlivu konstanty letecké komory na přesnost vy-
hodnocení

způsobu leteckého snímkováni
způsobu fotogrammetrické signalizace
nutné přesnosti vlícovacích bodů
způsobu fotogrammetrického vyhodnocení
vlivu druhu vyhodnocovacího. stroje na přesnost
vyhodnocení \

potřebných poznatků pro návrh technologických
poatupů

Lze "konstatovat, ~e byla vyřešena převážná část
problémů a ziskán!1' řada dalších poznatků pro aplikaci
letecké fotogrammetrie při THM.

Tak např. po rozboru výsledků leteckého smmko-
vání se zacílenými snímky a po konzultaci s provaditeli
leteckých prací bylo seznáno, že není reálné počítat
s tímto způsobem snímkóvání pro THM. Dále byly zís·
kány důležité poznatky o způsobu fotogrammetrické
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signalizace, prvé poznatky o numerickém vyhodnocení,
o diferenční srážce a o přípustné ·hodnotě diferenční
srážky při grafickém způsobu vyhodnocení, .() vlivu
distorze letecké -komory, typu vyhodnocovacího stroje ,
a jeho převodů na přesnost numerického a grafického .
vyhodnocení, byly získány poznatky o vlivu přesnosti
provedení relativní a absolutní orientace, vlivu ťoto-
grammetrické kvality leteckých negativů a diapozitivů
a poznatky o dalších, zdrojích chyb ovlivňujících přes-
nost numerického a grafického vyhodnocení.

4. Výsledky výzkumu - podklady pro vývoj techno·
logie '

Výsledky výzkumu jsou uvedeny ve výzkumných zprá.
vách VÚGTK (č. 59, 112, 113, 124, 127)a jsou zakotveny
ve fotogrammetrické části Instrukce o vyhotovení THM
nebo k nim bude příhlédnúto při vypracování dodatků
k Instrukci.

O vlivu distorze leteckých komor byl učiněn ná.
sledující uzávěr:

Vliv distorze objektivů Aviotar, Aviogon a Pinatar
na přesnost určení polohových souřadnic je při hodno·
tách distorze, již udávají výrobci komor, zanedbatelný.
Při výškovém vyhodnocení však vlivem distorze vzniká
chyba, jež dosahuje ,maximální hodnoty ve středu
užitkové plochy snímkové dvojice. Při 60% podélném i

přékrytu maximální chyba vlivem distorze dosahuje
hodn';lty u komor s objektivem.

Aviotar LlZmax = -0,005 •m.

(pro měřítko snímků 1 : 8500. Llz ='= -42 cm) a u komor
s objektivem Aviogon a Pinatar

Llzmax= +0,00015. m.

(pro měřítko snímků 1 : 8500, Llz = + 13 cm).
Jeví se proto účelné pro fotoletecké práce používat

komory s objektivem Aviogona Pinatar. Při vyhodno.
cování snímků, pořízených 'komorou s objektivem
Aviotar, pak používat kompeň:začních destiček.

Diferenční srážka leteckých negativů, nebo
díapozitivů použitých při grafickém vyhodnocení nemá'
přestoupit hodnotu danou vzorcem

tj. pro měřítko mapy 1 : 2000 a rp.ěřítko ~nímků 1 : 8500

LI % = 0,04 až 0,05 %
a pro měřítko mapy 1 : 1000 a měřítko snímků 1 : 4500

LI % "'= 0,04 %.
Při numerickém vyhodnocení lze vliv diferenční

srážky eliminovat použitím vzorci'! afinní transformace.
Srážkové vlastnosti filmových negativů se mění časem,
změnou teploty a vlhkosti. Je proto účelné 'používat
k vyhodnocení diapositivů na skleněných deskách vyho.
tovených ~době, kdy originální negativy vykazují opti.
mální srážkové vlastnosti. Diapositivy je nutné vyhoto-
vit tak, aby jejich rozlišovací schopnost nebyla horší než
rozlišovací schopnost originálních negativů, a aby rekon-
struované paprskové trsy z diapositivů vyjadřovaly
tytéž geometrické vztahy jako paprskovétrsy z origi-
nálních negativů. Tento požadavek je splněn u vyhodno.
covací9h strojů s frontálním pozorováním, jsou.li skle·
něné diapositivní desky tak silné (asi 2 mm), že při jejich
přitisknutí v kopírovacím rámu a při upnutí ve vyhod·
nocovacím stroji jsou prakticky tvarově neproměnné.

Je·li předpokládáno vyhodnocení na strojích
s optickou projekcí, pak rovinnost skleněných diáposi.
tivních desek musí být zaručena pro rozměr 19 X 19 cm
s dopustnou chybou ± 22,5 lim. Vzhledem k nutné rovin·
nosti podložek by Ipro masové pOUžitív praxi doporučen
materiál Gewaert. f

Řešen byl též důležitý problém nejvhodnějších
druhů negativního a diapositivního materiálu
pro letecké snímkování a technologie laboratorního
zpracování snímků včetně jejich uložení a archivace.
Z výsledků vyplývá, že letecký film A17 je velmi dobře
použitelný k fotogrammetrickému snímkování. Vyka.
zuje rozlišovací schopnost 90 čar/mm. Z diapositivních
materiálů byly zkoušeny: Foma s rozlišovací schopností
140 čar/mm, dále Agfa. - 100 čar/mm a konečně
Gewaert ~ 100 čar/mm.

Při řešení tohoto problému byl proveden rozbor
vlivu fotografického materiálu na přesnost fotogram.
metrického vyhodnocení, které je závislé na přesnosti
určení snímkových souřadnic. Na přesnost určení sním·
kových souřadnic působí dva druhy činitelů. Předně
jsou to činitelé přímo ovlivňující přesnost a potom činite-
lé působící na zrakový vjem vyhodnocovatele. Činitelé
přímo ovlivňující přesnost určení snímkových sou·
řadnic jsou hlavně: resolvometrické vlastnosti fotogra.
fické citlivé vrstvy a použitých optických systému,
proměnlivost rozměrů fotografické citlivé vrstvy a jejích
podložek a konečně nerovinnost filmu i skleněných pod·
ložek. Činitelé působící na zrakový vjem jsou především:
optická hustota snímků, gradace a kontrast. Velikost
chyb v určení snímkových souřadnic způsobených~těmito
činiteli je závislá na subjektivních schopnqstech a zku·
šenostech vyhodnocovatele. Optická hustota diaposi-
tivů by mělll:být v rozmezí 0,6 až 1,2. Nevhodná optická
hustota, gradace a kontrast mohou podstatně snížit
přesnost vyhodnocení. .
, Vzhledem k tomu, že tento problém je vlastně
základní, neboť snímek a jeho kvalita ovlivňuje množ~
ství získávllných informací důležitých ,pro vyhotovení
mapy, je v tomto směru nyní provád~ komplexnívý.
zkum. Jeho cílem jezvýšit fotografickou kvalitu měřic.
kých leteckých snímků na nejvyšší možnou míru (VÚ
č. 212 050). V rámci tohoto úkolu je řešen ve vzájemné
úzké souvislosti sled prací od pořízení leteckého snímku
až po vyhotovení diapositivů, zejména z hlediska mecha·
nizace pořízení let. snímku, technologie zpracování foto·
materiálu a přístrojového vybavení výrobní 1inky. Na
řešení úkolu se podílí mimo VÚGTK, který je koordiná.
torem a hlavním řešitelem úkolu, též Výzkumný ústav
zvukové, obrazové a reprodukční techniky a Filmový
průmysl, n. p.

Pro zabezpečení správné expozice leteckého nega·
tivú, která je základní podmínkou jeho kvality a stano-
vení optimálních parametrů pro jeho laboratorní zpra·
cování, byl sestrojen prototyp leteokého fotometru.
Dále byl zkonstruován vYvolávací automat ke' zpra-
cování leteckých filmů, který zabezpečuje dodržení pře.
dem stanovených parametrů a konstantnost laborator-
ního procesu.
Vyvrcholením výroby leteckého snímku je diapásitiv-

ní proces, k jehož mechanizaci byla vyvinuta elektronic.
ká kopírka, která zabezpečí kvalitní přenos veškerých
informací z negativu do diapositivu. Optimálnť využití
uvedených mechanizačních prostředků musí být zabez·
pečeno vypracováním technologie fotoleteckých prací.

Řada prací, jejichž výsledky ovlivňují tvorbu tech.
nologie, se zabývala otázkou přesnosti fotogrammetric.
kého vyhodnocení. Tak např. výzkum vlivu prvků rela·
tivní a absolutní orientace na polohovou a výškovou
přesnost určení modelových souřadnic a grafického
zobrazení se stal důležitým podkladem" technologie
fotogrammetrického vyhodnocování technickohospo.
dářskýoh map. Výsledkem je podrobný návod těchto
prací, kritéria přesnosti provedení a· fotogrammetrický
zápisník relativní a absolutní orientace.

Přesnost vyhodnocení je ovlivněna působením vět.
šího počtu zdrojů chyb, narušujících projektivní vztahy
mezi fotografovaným předmětem a jeho obrazem. ·Účin·
ky některých z těchto zdrojů chyb lze eliminovat nebo
kompenzovat, a to zvláště při analytickém způsobu vy· .
hodnocení. Při tomto zpusobu vyhodnocování lze ze
sní~ových souřadnic změřených na st~reokomparátoru
určit geodetické souřadnice vyhodnocovanýoh bodů.
Výzkum tohoto způsobu vyhodnocení přinesl cenné zku·
šenosti a jeho aplikace pomocí samočinného počítače
ukazuje možnosti .jeho využití v praxi.
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Cílem technickohospodářského mapováni není však
jen numerické určení souřadnic vyhodnocovaných bodů,
ale i grafické vyhodnocení polohopisu' a vrstevnicové
vyhodnocení výškopisu. Proto byla maximální pozor.-
nost věnována, vyhodnocování na uni'.rerzálních stro-
jích, na. nichž lze polohopis vyhodIl()tit bud numericky,
nebo graficky, anebo současně numericky i graficky.
Z hlediska technologie je důležité,.který z těchto po-
stupů je pro dané práce nejvhodnější. Je to základní
otázka pro zvážení optimální přesnosti spojené s ekono-
mickou efektivností.

Výsledky výzkumných experimentálních prací
v ČSSR potvrdily, že na ověřovaných typech ,vyhodno-
covacích strojů - stereoplanigraf Zeiss-Jena, autograf
Wild A7 a stereometrograf Zeiss-J ena lze !lpožadovanou
přesností pro THM určit polohové a výškové. poměry
předmětů měření, zobrazených na snímoích.

Střední polohová chyba m:l)'lI' vyhodnocených bodů
čtverl,lové mřížky vyjádřená ve snímkové rovině měla
hodnoty I

u stereoplanigrafu: m""lI' = ± 9 až ± 10 p,m
uautografu A7: m""lI' = ±4 až ± 5 p,m
u stereometrografu: m""lI' = ± 6 p,m

Střední výšková chyba vyjádření hodnotou podélné
paralaxy měla pro všechny tři uvedené typy strojů hod·
notu ± 3 p,m. \ •

Střední, chyba m"'m' 11m' čtení snímkových souřadnic
na .fotogrammetricky llignalizovaných bodech měla
hodnoty

u ster~oplanigrafu: m"'m' 11m' = ± 11 až ± 15 p,m
u lautografu A7: m"'m' 11m" = ± 7 p,m
u stereometrografu: m"'m' 11m' = ± 10 p,m
Střední chyba čtení výšek vyjádřená hodO.otou po-

délné paralaxy měla pro všechny tři typy strojů hodnotu
± 4 až ± 5 p,m.

Střední polohové chyby fotogrammetricky signali-
zovaných bodů vyhodnocených číselným způsobem
a vztahy mezi středními chybamifotogrammetricky
signalizovaných bodů i rohů budov v místníeh tratích
po číselném i grafickém vyhodnocení, pro měřítka sním·
ků připadající v úvahu při THM, jsou uvedeny v tab. III.

Se zřetelem na tyto hodnoty středních chyb foto-
grammetricky signalizQvaných bodů vyhodnocených
numerickým způsobem ze 2 řad čtení a 1 řady čtení
modelových souřadnic, je účelné číst modelové souřad-
nice na vyhodnocovacích strojích s registračním zaří-
z.ením ve 2 řadách jen na fotogrammetricky signalizova-
ných bodech tvořících měřickou síť bodů. Dále je patrné,
že přesnost vyhodnocení fotogrammetricky signalizova-
ných bodů vyhodnocených numerickým způsobem je
asi o 30 až 50 % vyšší než po vyhodnocení grafickým
způsobem. Přesno!'!t vyhodnocení rohů střechvzastavě-
I ných tratích je asi o' 25,% vyšší než po grafickém vy·
hodnocení.

Jeví se tedy účelné analyticky vyhodnocovat foto·
grammetricky signaliz<>vanébody v území s malým pře-
výšením, kde nelze s vyhovující přesností fotogram-
metricky vyhodnotit výškopis,numericky a současně
graficky signalizované body- v územích; kde je možné
fotogramn'l.etricky vyhodnotit výškopis nebo v zastavě.
nýCh tratích sít Ib.ěřických bodů a pouze graficky ne-
signalizované předměty měřeni v místních tratích. Pro
'vyhotovování map v měřítku 1: 2000 a 1: 5000 je
vhodné aplikovitt graficko-numerickou metodu vyhod-
nocení a pro mapy 1 : 1000, pokud nebudou zpracová-
vány metodami geodetickými, metodu numerick0'1'
", Na základě výsledků výzkumu o vlivu distorze
objektivu letecké komory, afinni !lrážky, nerovinnosti
diapositivního materiálu, .vlivu přesnosti provedení rela-
tivní a absolutní orientace, fotografické kvality letec-
kých negativů ft diapositivů, vnitřní polohové a výš-
kové přesnosti strojů předpokládaných pro vyhodnoco.
vací práce při THM, vlivu převodů techto strojů na
přesnost grafického vyhodnocení fotogrammetricky
signalizovaných bodů a nesignalizovaných předmětů
měření v zastavěných tratích, jsou činěna opatření, tý.
kající se vhodnosti užívaných materiálů a vhodnosti
technologických postupů při některých dílčích pracích.
Cílem opatření je zvýšení přesnosti fotogrammetrické
metody při THM se zřetelem na vyváženost nutné přes-
nosti pro potřeby národního hospodářství a na růst
nákladů, .spojených se zvýšením přestlOsti tohoto vyhod-
nocení. Na základě získaných výsledků výzkumu budou
opět s~ zřetelem na hospqdárnost prací učiněny ,závěry
pro doplnění nebo upřesnění technologie fotogram.
metrického vyhotovení TRM. .

Hodnoty středn.ích polohových chyb vypočtené pro měřítka snímkll

1: 5006 ,I 1: 850() ,
Střední vyjádřenépolOhové ,
chyby

v měřítku v miřítku

snímku ve skuteč. snímku

j
ve skutač.

1 ': 5000 mapy 1: 1000 1 : 8500 mapy 1 : 2000

I I
",ID mm cm ",m mm , om.

Ponum.
vyhodnocení:

9nx'Y' (s,n) ± 15 ± O,OS . ± 7,5 ± 15 ± 0,06 ±12,8
(signal. body) až ± 25 až ± 0,13 až ± 12,5 až ± 25 až ±0,11 až ± 21,3
9nx,y,(o, n) ± 31 ± 0,16 ± 15,5 ± 31 ± 0,13 ± 26,4

.(rohy střech) až ± 37 až ± 0,19 až ± 18,5 až ± 37
'.
až ± 0,16 až ± 31,5

J

Po'graf.
vyhodnoceni: /

'TfIrgi,Yf (s,g) ± 28 ±0,14 ± 14,0 ± 31 ± 0,13 ± 26,5
(signaL body) až :ti: 35 až ±_0,18 až ± 17,5 až ± 37 až ± 0,16 až'± 31,5, 9nx,y, (o,g) ± 40 ± 0,20 ± 20,0 ± 42 ± iO,18 ± 35,7
(rohy střech) až ± 45 až ± 0,23 až ± 22,5 až ± 4.7 ~ ± 0,20 až ±39,5

,., .
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Také v ostatních částech technologie vyhotovování
technickohospodářských map jsou podkladem pracov-
ních postupů výsledky výzkumu. Jeto řada prací t,ýka-
jících se oblasti budování bodového pole, např. výzkum
koncepce budování bodového pole pro účely TB:M a jeho
stabilizace, nebo práce o využití nové techniky při zamě·
řování bodového pole - jmenovitě opoužití a konstruk-
ci elektrooptických dálkoměru. Také v oblasti výpočet-
ních prací a zpracovávání výsledků mt!lřeníčíselnými
metodami jsou výsledky výzkumu podkladem pro tvorbu
technologie příslušných pracovních postupů. Jedná se
zde o maxim&lní vy~žití automatizace a, mechanizace,
tj. kapacity samočinných počítačů, děrnoštítkových
strojů včetně automatickéhokoordinátografu při zobra-
zování Polohopisu (podrobné výsledky těchto výzkum-
ných prací budou uvedeny v jednání geodetické komise).

Podklady pro tvorbu technologie však nejsou v plné
míře poskytovány jen resortním výzkumem. Ten se
soustřeďuje jen na základní otázky,' což je ov,livněno
kapacitou praco,:višť VÚGTK. Technologie vzniká také
na základě zkušeností z dřívějšího mapování, a zejména
ze zkušeností provozních llstavů. Z pracovních pC}stupů
při tvorbě technickohospodářských map se to především
týká oblasti místního šetření a vyhotovení písemného
operátu, kde se také v plné míře uplatnila mechanizace
prací. Protokol místního šetření <;epřipravuje z písem-
ného operlttu EN po úplné přehlídce přímo pomocí dlír-
noštítkových, strojů stejně, jako písemný operát THM
z protokolu místního šetření po provedeném šetření aze
soupisu parcel, který je. doplněn údaji z elaborátu vý-
počtu výměr. 'raké postu'py při kartc;>grafických a re~ro-
dukčních pracích při vyhotovování technickohospodář.
ských :m.apďjsouzpracovávány na základě výsledků vý-
zkumu provozních ústavů s plným využitím rytiny do
vrstvy na plastických fóliích,

Jak již bylo řečeno, současné požadavky na tech.
nickohospodářské mapy Ibudo~ po řadu let uplatněny
pro území, kde je nutné měřítko 1 : 2000 nebo 1:.1000.
Proto také výzkum ovlivňující technologii zpracování
se na tento požadavek plně zamětil. Z úvodních pro-
jektů jednotlivých ústavů resortu USGK na vyhotovení
THM však vyplývá, že požadavky na měřítko 1 : 2 000
a 1 : 1000 jsou tak rozsáhlé, že vyhotovení :mapového
díla na celém státním území by si vyžádalo neúměrně
dlouhou dobu a vysoké náklady. Proto 'je nutné zvážit
llložnost a účelnostfotogrammetrického vyhotovení map
v měřítku 1 ,: 5000 na podstatně větší rozloze státního
území. Má·li však pro mapu v měřítku 1 : 5000 být
zaručena požadovaná přesnost polohopisu i výškopisu,
je nutné podle dosavadních zku,šeností uvažovat mě:
řítko snímků kolem 1 : 8500, tj. stejné měřítko sn!mků
a stejný počet. snímkových dvoJic jako pro ~apU: v mě-
řítku 1 : 2000. To by VM-kbylo na úkor hospodárnosti
a bylo by výhodnější ze snímků tohotó měřítka vyhod"
nocovat mapu 1;: 2000 jako originál a fotomechanicky ji
zmenšovat do měřítka ľ :5000.

Mapové listy - qriginály '1 : 2000 - by v tomto
případě sloužily pro údržbu mapového díla, mohly by
být použity i jako mapy příložné, případně pro potřebu
investorů, pokud se vyskytne nutnost většího měřítka
než 1: 5000. Tl;i.kovýmzpůsobem by byla též za,chována
maximální\přesnost,' které je fotogrammetrická metoda
schopna. Náklady na vyhodnocení ze stejných snímků
v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 s.etéměř neliší. Rozsah
polních pracíjeďv daném případě stejný, ani počet vlíco·
vacích bodů se nemění. Zůstává však celková, poměrně
vysoká nákladovost, která nemusí odpovídat požadav-
Mm na mapy v úzetních; kde i\e nepředpo:kládá hos'po.
. dářskýv'ývoj a technická výstavba. V těéhto územlch by
pravděpotlobně stačila menší přesnost mapového díla,
z které by vyplývalo menší měřítko' sň,ímků,a s tím
související úspory nákladů i času na zpracováni.

Při ·mapová.ní v měřítku 1 : 5000 by se také ušetřil
asi trojnásobek počtu konstrUkčních listů, reprodukční
práce a bylo by méně archivovaného materiálu. Naproti
pomu je nutné počítat s potřebou příložných map, které
nebude možn.é se snímků pro mapu měřítka 1 : 5000
vyhodnotit s pořadDvanou přesností. Je třeba mít také
na zřeteli, že nové mapové dílo musí plně nahradit stá·
vající mapy velkých měřítek, včetně písemného operátu.
Stím souvisí řada dal$ích problémů, jako je otázka gene·
ralizace polohopISU a výškgpisu, převod popisu z větších
měřítek do menších, otázka náplně mapy 1: 5000 a jiné.

Z toho vyplývá, že je nutné bedlivě vážit technické
požadavky na přesnost a náplň map v souvislosti s eko-
mickými předpoklady a důsledky. Vymezení jednotli.
vých měřítek bude proto stanoveno na základě nej.
širšího průzkumu požadavků všech budoucích uživatelů
mapy a:tJ.a podkladě dalšího výzkumu, kterÝ provede
VÚGTK ve spolupráci s výrobními ústavy USGK.

Při kritickém hodnocení univerzální fotogramme.
trické metody jako hlavní mapovací metody užité při
THM je nutné vážit její případné nedostatky s vědomím
následujících skutečností:

1. U fotogrammetrickémetody lze oprávněně před-
pokládat stálý růst efektivnosti a kulturnosti prací na
základě jejích charakteristických znaků: mechanizace
a automatizace prací.

2. Přédpokladem plného využití univerzální foto·
grammetrické metody je prozkoumání faktorů ovlivňu·
jících přesnost ahospodárnost této metody a na podkladě
výsledků výzkumu vypracování vědecky zdůvodilěné
technologie, vypracování technickoekonomických no-
rem, odborné vyškolení pracovníků v nové mapovací
metodě, vytvoření technicky účelné a ekonomicky odů·
vodněné organizace práce,' odpovídající univerzální
fotogrammetrické metodě. ,
.3. Společnym úsilím pracovníků ÚSGK, VUGTK

a jiných spolupracujících organizací, zejména však
iniciativní prací výkonných pracovníků výrobních ústa·
vů ÚSGK byla značná část problémů, spojených se
zaváděním fotogrammetrické métody již vyřešena
v krátkém období několika roků.

Při soustředěné snaze a iniciativě všech ~eměIÍ1ěřic.
kých ijiných odborníků z resortu ÚSGK, Vysokých škol
a spoli1pracujících organizací budou úspěšně vyřešeny
i zbylé problémy spojené s efektivním využitím foto-
gramroetrické metody.

Doporučujeme vám gublikace SNTL, které by ne-
měly chybět ve vaší knihovně

inž. dr. František Búguszak
inž. JaroslavŠlitr

doc. inž. dr. J~roslav Kovařík
inž. Karel Dvořák

VYKLADOvfGEODETICKf
A\ KARTOGRAFICKf 5LOVNfK

Knížky koupíte ve STR.EDlSKU TECHNICKf: LITE-
R.ATURYv Praze 1, Spálená .51.
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Nezbytnou součást! lesních hospodářských plá11l1 jscu
lesnické 'mapy. Maj1 za úkol situačně znázornit lesy, '
pro které se. vyhotovuje lesní hospodářský plán a jejich
nejbližší okol[o Uvnitř komplexů se lesy děl[ na tak zv.
jednotky prostorového rozdělenr' lesa,', které slouží pro
orientaci a, veškerou hospodářskou ťinnost v lese. NeJ-'
menšími' jeq.notkami rozlišenými na lesnických mapách
jsou lesri[ porosty, tj. části lesa lišící se druhovou, vě-
kovou a prostorovou skladbou dřevin. Tyto, lesní poros~
jsou jednotkami pro zjištění současného stavu lesa, pro
podrobné plánování hospodářských opatření na deseti-
letí a pro evidování uskutečněných hospodářských zá-
sahů. Důležitými údaji vedle / taxačních prvků, přímo
zjišťovaných při venkovních šetřeních, jsou výměry po-
rostu. Slouž1 k výpočtům. dalších důležitých veličin1 ze-
jména hmotových zásob a přírůstků dřevní hmoty.
Zvláště v poslední době, kdy se při pracích na hospo-
dářské úprayě lesů začínají. významnější měrou uplatňo-
vat statistické metody, pomOCí nichž lzé získat spoleh-
livé údaje o složitých podmínkách živoucí přírody, stá-
vá se správná výměra porostu základním' prvkem, na
němž musí být lesní hospodářský plán vybudován. Túto
skutečnost je třeba si stálé uvědomovat, jelikož ovliv·
ňuje všechna další dáta, získaná zI'ůzných výpoČtů, sou-
visejících s vyšetřovaným porostem, popřípadě s celým
~prlj.covávaným objektem. Mnoho údajů, v prvé řadě
hmoty a přírůstuporostů, je za těchto okolnosti nlll(Ý'
měře přímo závislých. Jelikož lesní zákon předepisuje
jako kritérium pro stanovení výše těžby' dřeva hmoto-
vý přírůst, popřípadě určitý ekvivalent z hmotových
Zásob, je použití řádných m.&P9vých podkladů a spoleh-
liVýCh plochOvých údajů základním předpokladem pro
plnění nejdůležitějších úkolů hÓspodářské úpravy lesů.
, Z uvedeného vyplývá, jak důležitou roli hrají spo-
lehlivé lesnické mapy a na nich závislé výměry, které
musí být v souladu 's póžaddvanou přesností všéchostat·
ních zjištění sOUČasného stavu lesa a plánování hospo-
dářských opatření. '. ,

Účelem, lesnického mapování je spolehlivé .zobra·
zení lesnické situace v měřítku 1:5 ODD, s možností kon-
frontace s podklady veřejného mapování a určení Vý"
měr porostů s přesností na ary. Tento účel a uvedené
požadavky jsou tedy směrddatným vodítkem k volbě
způsobu a metodiky lesnického mapováI1í. Je nutno si
uvědomit, že každé netlodržení vymezených podmínek II
neolnávněné požadavky na' zvýšení přesnosti tohoto ma·
'pování mají za následek. mnohdy' neúměrné zvýšeníhá·
mahy a nákladů., Správně vymezený účel a odpovídající
.volba metódiky' vyhotovení lesnických map mohou tedy
umožnit vyhotpyení vhodných, map v přija1Jelnémčaso·
věm rozsahu a žádoucích ekonomIckých mezích.
Požadavek na přesnost situačního zobrazení lesních po-
rostťl je ' ,

, O.Ovs = ± 2.45 %:

Tedy vzdálenosti mezi body, určující plochu poros·
tu, nutno stanovit asi na ± 2,5%, tj. na jednu čtyřice·
tinu délky. Pro prťlměl1nou velikost porostů v naškh
poměrech, udávanou asi na dva hektary to znamen~,
že velikost délek určujících porosty se \ bude pohybovat
v mezích od 50 do 150 m. Bude nutné je určovat s prťl,
m~rnou přesností asi na ± 2 m. Uvedená přesnost je
v plném souladu s grafickou přesností map vyhotovo-
vaných pro účely hospodářské úpravy lesťl, která se
pohybuje okolo ± 0,4 mm, tj. v měřítku map.y 1:5000
±. 2, m.

Platnost kritéria stanoveného podle předchozích
úvah nutno omezit. jen na porostn! situaci. Je nutné,
aby situace jédnolivých porosťl byla vložena do přesné
sítě, ,odpovídajíc[ měřítku konstruované mapy. Poloho-
piszobrazený na lesnických mapách je v zásadě nutno

dělit na základní s i.t ti a c i I e s nic k o u, trvalého cha-
rakteru, vyžadujícl přesnějšího zaměření tj. hranice
lesa, dopravní a hospodářskou síť a na s i t u a c i p 0-
r o st ní,. ča,stoproměnlivou, závislou na interpretaci
.porostních podmínek s nižšími požadavky na přesnost.

Souč.asný staV lesnických -1nap je mnohdy neuspo-
kojivý. Dosavadní způsoby lesnického mapování byly
nejednotné a zpravidla postrádaly souvislého zobrazení.
Jako prozatímního podkladu pro lesnické mapování bylo
použito po roce 1950 a dosud se používá Státní mapy
- odvozené, jediného mapového dna v měřítku 1:5000
a v SOUVislém zobrazení. Tato nutnost charakte-ri~uje
přechodný stav,' který s ohledelIl na všeobeCně. známou
hodnotu těchto map vyžaduje naléhavé změny.

Před službou hospodářské úpravy lesťl stojí velké
požadavky na zajištění !iPolehlivých lesnických map.
Není to úkol malý, uvědomíme-li si, že jde přibližně
o jednu třetinu naší republiky. Velkou pomoc a doko-
nalé podklady jistě poskytnou mapy vyhotovené v rám-
ci technickohospodářského mapování. Skutečnost, že po-
dle úvodního projekttl má být do roku 1990 zmapována
asi je<!ná třetina výměry 'lesů, a to ještě v neucelených
komplexech, vylUčuje naději, že by mapové' 'Podklady
pro .lesní 110spodářské plány byly k dispozici včas a
v požadovaném množství. Nezbývá, než zajistit tyto pod-
klady převážně vlastnlmi silami a prostředky. Z uvedé-
ného rozboru, daného požadovanou přesností a rozsahu
úkolů vyplýVá nutnost vvužít nové mapovací techniky
a rťlzných forem mechanizace a automatizace. Možnosti
v tomto směru nám dávají JotograÍnmetrické metody,
které podstatně zjednodušují, zrychlují a zlevŘují mě-
řické práce. Mimoto skýtají letecké snímky mnohé vý-
hody vlastnímu lesnímu provozu, při hospodaření, ta-
xačních pracích, '.rťlzných druzIch generálního projek-
tování, illko dopravních' zařízení, staveb atd.

Všechny tyto dťlvody vedou k širokému uplatnění
fotogrammetriev technické praxi lesnického mapování:
Jako káždé měřeni, tak i fotogrammetrické je nutno
připojit na spolehlivý bodový Základ, vlícovací body.
Je jistě možné utvořit si' jasnou představu o 'tom, jaké
množství těchto 'bodů bude nutno určit polním měře-
ním, je-li třeba pěti vlícovacích bodů na jednom mo"
delu a průměrný počet modelů na lesních. hospodář-
ských celcíCh se pohybuje okolo dvou set. Je třeba
uvážit, že průměrný výkon, vypočtený z vynaloženého
pracovního fondu při zjišťování souřadnic vlícovacích
bodťl klasickým zpi1sobem, včetně pracovního fondU po-
užitého k výpočtťlm, je jeden bod denně. Tato část pra-
covního procesu, která je nutně spojena s fotogram-
metrickými vyhodnocovacími pracemi, je ve vyrazném
protikladu s jejich ekonomickým posláním. K Zajištění
vlícovacího bodového pole je nutno hledat metody jiné.
Nejvhodnějšími se zdají metody analytické, ovšem za
předpokladu nejúčinnější výpočetní techniky, jakou po-
skytují. samočinné počítače.

Ve spolupráci s Výzkumným úStavem geodetickým,
topografic~ým a kartografickým a na podkladě základ-
ního výzkumu provedeného inž. Karlem Tomspu, CSc.,
byla' pro účely lesnického' mapování propracována
v Ústavu pro hospodářSKOU úpravv lesů, pracovišti
v Brandýse n. L. ,m e t o d a a n a 1 y t i c ké a e r 0-
t r i a n g u 1a c e. Je to vyšší forma analytické fotogram-
metrie umožňujíCí 'počítat souřadnice bodů v rozsahu
nikoíi jednoho, nýbrž celé řady modelů najednou.
Úloha se řeší transformacemi na samočinném počítači
Natioilal Emott 803, .podle programu sestaveného inž.
Františkem Charamzou [VÚGTKI. K zajištění fotograID-
metrického vlícovacího bodového, pole metodou analy-
tickéaerotrianguiace stačl znalqst souř~dnic asi jedné
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desetiny pevných bodfi, kterých by bylo třeba určit pol-
ním. měřením. Z· dosavadních zkušeností vyplývá, že i
tento 'nejnutnější počet bodfi lze mnohdy zajistit vy-
užit!m stávajícího ~eodetického bodového pole, ev. slg-
nallzovaného, takže měřické polní práce jsou -minimál-
ního rozsahu.

výpočty souřadnic vlícovacích bodfi na jednom
shímkovém pořadu trvaly by zručnému a informované-
. mu počtáři, používajícímu běžné výpočetní,l techniky
4va až tři týdny. Provedením výpočtfi na samočinných
počítačích se sníží tento čas až na několik minut. PrO-
měřování snímkových pořadť:i po JednotHvých dvoJicích
provádí se na stereokq,mparátorech. Celá metodika prací
sleduje možnost, aby datová páska byla vyhotovována pří-
mo na .pracovišti. Vyhotovuje se diktátem psacím stro- ,
jem spojeným s děrovačelll děrné pásky v dálnopisném
kódu CCIT 2. Před provedením výpočtfi na samočinném
počítači je ovšem nutno tuto pásku přeložit do kódu
počítače. Provádí se to rovněž' na samočinném počítači
překládacím a kontrolním programem, který zároveň
při překladu. provede kontrolu naměřených dat v me-
zích stanovené tolerance. Jelikož' jde -o složitý výpo-
četní proces s velkým množstvím dat, Je dfisledná kon-
trola nezbytnou součástí pracovního procesu a má 'zá-
sadní význam. Zpracování pásky dat překládacím a
kontrolním programem umožní snadné odstranění chyp
a nerušený prfiběh vÝPQčtu. Podle dosavadních zkuše-
nost1 lze konstatovat, že výpočty na děrnoštítkovýcp
strOJíCh typu IBM nebo Arltma jsou méně vhodné. V zá-
'sadě: je nejvýše ekonomické pouŽití programově řízených
samočinných počítačfi.

VýpoČrtané souřadnice nových vlícovacích bodů
slouží pak s místopisy jako podklad pro -fotogrammet-
rické vyhodnocení, které se provádí na univerzálních
vyhodnocovacícJl strojích.

Předmětem vyhodnocovacích prací .je základní les-
nická situace, o které byla již zmínka. Je to situace ná-
ročnější na přesnost 'a tvoří kostru pro vložení porost-
ního detailu. Zahrnuje viditelné hranice lesa, dopravní a
hospodářskou· ro'zděloVf'lcí síť, ev. význačný porostní de-
tail' do takové míry, aby v'ymezoval plochy terénního re"'
liéfu na přibliŽně stejných sklonech a umožnil v jejich
grafickém rámci využití jednoduehých fotogrammetrlc-
kých metod k zákresfim porostního detailu. Vyznačení
detailu je p,ředmětem venkovního šetřen~ lesních ta·
xátorfi, podepřeného výsledky interpretace leteckých
snímkfi. Provádí se jednoduchými fotogrammetrickýIIii
grafickými metodami. U této metodiky praCí na vyho-
tovení lesnických map se sleduje okolnost,' aby z4-
kresy pranic lesníoh porostfi byly předmětem šetření
lesních techniků, kteří mohou v rámci venkovních praCí
práCi provést co nejvěrohodněji a s vysokým ekonomic-
kým efektem.

'UVedený proces, charakterlzujíd problematiku re- I

konstrukce lesnických map, je vybudován na předpo-
kladech vymezených účelem lesnického mapování; před-
stavuje reálnou možl1ost zajištění mapových 'podkladů
pro díla hospodářské úpravy leSli za požadovaných pod-
mínek a umožňuje důsledné využití fotogrammetrických
metod a leteckých. snímků v širokém rozsahu od spe-
cializovaných složek' ústavu až po venkovní pracoviště.

Nepř~snost popsaného způsobu mapování nepřesa-
huje danou grafickou mez. Podle dosavadních praktic-
kých Výsledků i teoretických rozborů jsou souřadnice
vlícovacích bodfi, určených metodou analytické aerotri-
angulace z pořad li do deseti ,dvojic s nesignalizovaný-
mi výchozími body, zjišťovány v poloze i výšce s přes-
ností pod ± 1m. Podle zákona o přená$ení chyb lze
předpokládat, že vllv těchto chyb v dalším vyhodnoco-
vacím procesu, ažl po poslední f4zi, využití jednodu'
chých fotogrammetrlckých metod, neohrozí požadova-
nou grafickou přesnost lesnlckýcll map, nutnou k úspěš-
nému vyhotovení díla hospodářské úpravy lesfi.

FotograQ.1metrlcké metody nalézají v lesnictví stále
většího uplatnění. Jejich povaha, aplikovaná na po-
třeby lesnictví, vyvíjí se ve zvláštní obor, který lze
označit jako 1es nic k o u. fo to g r a m m e t r i i, za-
loženou do značné míry na Interpretačních metodách.

K seznámení se s celou problematikou nebude na škodu
zmínit se o tom PodrobnějI.

Na 'rozdíl od běžné topografické fotogrammetrle,
zabývá se lesnick~ fotogrammetrie také zjišťováním ta-
xačních prvků lesních poro~ů, jako druhů dřevln, pros-
torových rozměrfi, stáří atd: Přirozeně není možné po-
lIloc! této metody vYiiet~it dostatečně spolehlivě všechny
údaje. Některé prvky se' dají stanovit dokonaleji než
přímým měřením v přírodě, např. korunový zápoj, Jiné
více či méně spolehllvě. Bude vždy záležet na účelu, po-
dle kter~ho. je třeba rozhodnout, do jaké míry jsou údaje
použitelné.

V našich poměrech se při pracích na vyhotovení
děl hospodářské úpravy lesfi používá leteckých snímků,
vedle důsledného měřického využití, jako nezbytné po-
mficky k, dokonalé orientaci a informativní interpreta-
ci, hlavně při místním šetření. Požadavky na- přesnost
Zjišťování taxačních prvkli, uvedené v našich technolo-
gických postupech prací pro hospodářskou úpravu lesu,
nedovolují zjišťovat je přímou interpretací leteckých
snímků: ryto metody nalézají uplatnění spíše v exten-
zívních hospodářských poměrech, při velkoplošných in-
ventarizacích lesních komplexů dřevařskoprůmyslové
povahy. Podle zprávy mezinárodního svazu lesnických
výzkumných ústavli IUFRO v Mnichově, uveřejněné v ro,
ce 1963 pod názvem "Použití leteckých snímků při in'-
ventarizaci lesa v praxi a výzl'.umu" směřuje vývoj les-
nické fotogrammetrie k důslednému využití interpre-
tace' ke zjišťování pokud možno všech patrných taxač-
ních prvkli, zobrazených na leteckých snímcích. Zajímá
se především o zjištění dřevní hmoty lesních porostfi
převážně v tropických oblastech. Podobné směry vy-
užití leteckých snímků se uplatňují ve velkých zalesně-
ných oblastech SSSR, Kanady, USA, Švédska atd. Meto-
dika využití je úzce spojena s apllkací matematickosta-
tlstických metod; Spočívá na možnosti zevšeobecňování
výsledkli získaných intérpretací zkůšebních ploch na
leteckých snímcích a jejich venkovní klasifikaci.

Jistotu šetření ze snímku lze podstatně zvýšit do·
konalým poznáním místních poměrů, jednotlivých dře-
vin, jejich zobrazení a na základě těchto lokálních po-
z~atků provedením odhadů. ~ některých státech, zvláš-
tě v SSSR, Pulsku, USA 'a Svédsku se snaží stanovit
pravidla, případně I mechanické pomůcky pro určování
dřevln. V Ústavu plrO hospodářskou úpravu lesli v Bran-
dýse n. L. byla· sestavena kartotéka snímků s typickým
""'zobrazením různých porostli. InterpretaČní úkoly se řeší
porovnáváním' těchto vzorků s obrazem určované!l.o po-
rostu. Taková vzorkovnice, doplněná stručným a výstiž-
ným slovním popIsem, podobným popisum zavedený~
v SSSR, je jistě srozu~itelnou a vydatnou pomůckou.
v poměrech, kde to podmínky dovolují.

V každém stupni Intenzity hospodaření je možno
Interpretační fotogrammetrické. metody P,oužít, ovšem
ne sejnou formou. Bude věcí vývoje a úpravy techno-
logických PD3tUpů prací na vyhotovení děl hospodářské
úpravy lesů, aby správně vystihly moŽno.stl těchto me-
toď, dovedly je vhodně aplikovat a rozšířily Jejich
vYUŽltí.!

V poslední době přinutlly požadavky interpretace
fotografickou zobrazovací techniku k u žit í s pec I á I'
n í c h cit.! i v Ýc h v r s t e v. Dosud používaná černo-
bílá fotografie na panchromatickém materiálu neskýtá
mnob,o možností interpretace. Sním kování provádí se
u nás převážně v letních měsících, tj. v době, kdy ko-
lorlt korun lesních dřevín odráží světlo přibližně stej-
ných vlnových délek v .poměrně úzce vymezené části
světelného spektra, kdy křivky, charakterizující průběh
, tzv. spektrální odraznosti dlíevln, jsou stejné. Jisté roz·
lišení obrazu jednotlivých dřev in by bylo patrné jen na
snímcích pořizovaných v jarních měsícíqh, v době ra-
šení a v podzimních měsících, v době podzimního aspek-
tU,kdy křivky spektrální odraznosti jednotlivých dřevin
se ve svém prliběhu od sebe navzájem -odchylují. Po-
dobný prfiběh křivek je zat:hpván v dlouhovlnné části
spektra, mimo rozsah vnímací schopnosti oka. Proto
se používá k Interpretačním účelům snímků pořízených
na fllml;lch infra, ulTj.ožňt1jícíChsnadné rozllšení jel1llč-
natých a listnatých zobrazených porostů.
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Nyni se začiná používat tzv. s p e k t r o z o,n á l-
n i chf o to g r a f i c k Ý chf iI m Ů. ,Skládaji se ze
dvou cItlivých vrstev, a to panchromatIcké a infrachro-
matIcké, které reaguji na dVě. části spektra, a sice vidi-
telnou a infračerve~ou. Vrchni vrstva je 'Infra' a spodní
panchromatická. Spektrozonálni materiál spojuje tedy
vlastnosti obou' materiálů. Každá vrstva má světelné
komponenty, které ovlivňuj! zbarvení snimků. Na nega-
tIvu se panchromatická vrstva zobrazuje. červenou bar-
vou, kdežto infrachromatIcká modrozelenou. Této vlast-
nosti zobrazeni se použivá při rozlišováni listnatých a
jehličnatých dřevin. Listnaté dřeviny odrážl'infrachro-
.matIcké paprsky a jsou zobrazovány na positivu hně-
dou 'barvou. Jehličnaté dřeviny málo odráží infrachroma-
ticképaprsky a zobrazují se na positivu zeleně •. Objekt
pftsobící ná obě vrstvy stejnou intenzitou zobrazuje se
zelenóšedě. PráCe v oboru spektrozonálni fotografie
jsou u nás zatím ve stadiu výzkumu. Lze od nich oče-
kávat velké možnosti interpretace při používáni letec-
kÝch S nímků. Důležitou úlohu při intevpretaci letec-
kých snimkft může hrát také barevná fotografie. Pojetí
barvy jako dalšiho interpretačtíiho znaku obsahovou
hodnotu snímku značně zvýší.

Interpretaci leteckých snímků je dnes nutno. po-
suzovat jako samostatný obor. Vyvíji sez požadavků
rů~ných oborů čInnosti a podle nich má svůj specific-
ký charakter.
, Otázka značného rozširení fotogrammetrických ime-

tod v lfJsnickém mapování a vyhotovení děl hospodář-
ské úpravy lesů je jistě' v prvé řadě otázkou ekonomic-
kou. Klasické metody lesnického mapováni jsou časově
a ekonomicky náročné. Přimé' měření' situace v lese
umožňujfl sice zjišťování dat s libovolně velkou přes-
ností, ale ta je využitelná jfJn do miry dané vymfJzeným
účelem. ÚčfJI je tedy hybnou. pákou ekonomie, a jim
podmíněaá. úprava mtddíky lesnického mapování umož-
nila podle dosavadních zkušeností dosaženi asi trojná-

sobného časového a finančniho zisku proti starým me-
. todám, pokud by byly v daném rozsabu a časovém po-
žadavku 'vůbec použitelné. Využití analytické aerotrl-
angulace k účelům zajištěni bodového pole pro foto-
grammetrické vyhodnocovací metody umožni praVdě-
podobně asi desetinásobný ekonomický zisk.. Ténto
údaj je ovšem jen hrubě InformatIvní,.protože ziskané
ekon9mické údaje nejsou dosud k dispozici v takovém
množství, aby umožnily podat spolehlivou informaci.

Ekonomický efekt' využitť pokrokových fotogram-
metrických metod není bohužel toho druhu, jakým by
mohl opravdu být. Vysoké ceny leteckých snímků jej
značni! snižují, znepřehledňuji a podstatně ovliVňuji i
ekonomH využiti leteckých snímků v celém procesu vy-
hotovení děl hospodářské úpravy lesů. V každém při-
padě by bylo správné zamyslet se nad touto .žáležitosU.

Závěrem nutno podotknout, že fotogrammetrlcké me-
totly správně aplikované, spolu s využitím moderní vý-
početní techniky 'I podobě programově řizených samo-
činných počítačů, otevirají nové perspektivy využití ne-
jen ve výhradně technických oborech,' ale i v -pokroko-
vém lDocialistickém lesnictví.
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ÚVOD

Na úseku zajišťování zás~b surovin a jejich těžby se
musi v plné miře uplatnit kompléxní vědecký přístup
všech zúčastněných odborníků, tj. zejména geologa,
měři~, geofyzika, technologa a báňského technika, a to
nejen po' stránce vlastní odbornosti, ale I z hlediska
ekonomického. Všechna pozorovári~ a. zjištění jmenova~
r1ých pracovníkdmusí být řádně a průkazně': dokumen-
tována, a to takovým způsobem a systémem; aby bylo
možno výsledky spolu s dalšími a novějšimitjlštěnimi
konffontovat a přehodnocovat. RozS&hl~st a pracnost
základního vyhodnoceni a každého následného přehod-
nocení si přímo vynucuje jejich mechanické, případně,
automatické zpracování, což v /prvé řadě předpokládá
unifikaci prvotni dokumentace.

Problematika báňské činnosti vyžaduje souborné vy-
jádření všech pozorování, což se v podstatě děje formou
základní důlní mapy. Proto je tato mapa hlavnim člán-

I' .

kem dť'1Ině měřicRé a geologické dokumentace; její vý-
znam zdůrazňuje Horní zákbn a předpisy na něj navazu-
jící tím ustanovenim, že základní dmní mapa je nejdů-
ležitějším technickým a právním dokladem o veškeré
geologicko-průzkumtlé a těžebni činnosti. Siroký obor
vědeckých j technických prací při Zajišťování surovino-
vé základny vyžaduje kromě základní dí'tlní mapy i řadu
dalších map rozllčného zaměření a měřítek, tzv. mapy
účelové - báňské.

Protože měřič je zptacovatelem základní důlní
mapy, ft dalších map z ni odvozených, a je odpovědným
za jejt' technickou správnost, úplnost, pravdivost I ná-
zornost, vyžaduje se od něho vysoká odbornost jak ve
vlastním měřlckém oboru, tak i náležitý přehled o dal-
Ších vědnich disciplínách při hornické činnosti.

Je třeba sl také uvědomit podstatný rozdU v l1čelu
vyhotovovaných map, včetně organlzaceměřlckých prací,
v rámci Ústřednisprávy ~eodézle a kartografle a v báň
ském sektoru. Zatímco uÚSGK je mapa konečným pro-
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duktem a je vyhotovována jednorázov,ě s vědomfm, že
bude využfvána řadu le~ [ až do doby 'jejf reambulace
v důsledku nastalých změn) a vzhledem k tomu, že větši-
nou se pracuje ve velkých áreálech, může proto ÚSGK
na jednotlivé druhy pracf nasadit specialisty, a tak Jed-
notlivé etapy zpracováni mapy (pol!)f, výpočetnf, gra-
flcké) zařazovat do harmonického sledu; vzhledem ke
značnému množstvf zpracovávaných vstupnfch hodnot
může tyto práce meChdijizovat, příp. automatizovat.

ď Jak, vypadá postup v báňském sektoru? I kďyž zá-
kladni dťilnf mapu - vyhotovujemepřed zahájením pro-
voznfch prácf, nebude nikdy tato během báňského pro-
vozu dokončena a jejf stav se prakticky uzavře lik.vi-
dac{ dol1.l. Do té doby je tedy mapa stále živá, vyžaduje
stálé doplňování skutečnostmi a poznatky podle postu~
pu geologických, geofyzlkální9h a provozních prací,
takže dílčí etapy zpracování mapy se navzájem překrý-
vaji. Z toho dil.vodu nelze ve většině případů [na loka-
litě, dolu) mít specializov~né měřické skupiny.

VztahdíUní mapy k THM

Jak' jsme již uvedl1,hlavnfm článkem veškeré báňské
dokumentace Je základní dil.lní mapa, a to základní důlní
mapa povrchQvé situace a základní mapa dil.lní situace.
Je ,zřéjmé, že existuje určitý vztah mezi základní důlní
n~apou povrchové situace a některými l1čelovými báň-
skými mapami na jedné straně a technlckohospodářský-,
mi mflpaml na straně. druhé. TFlM obsahuje všeobecně
důležité prvky, a je tedy všeobecně popisného charak-
teru, kdežto mapy vbáňském séktoru (a domníváme se,
že I v ostatních hospodářských resortech) musí kromě
náplně THM obsahovat navíc prvky důležité. pro báňskou
činnost, nesmfbýt tedy jen pOPisného charakterlll, ale
m1.lsí mít určitou dynamlčnost, tzn. že již ve svém zrodu
niusf mít na zřeteli řešení komplexnfch záměrq báňské
činnostI. Z toho plyne, že THM může být v některých
případech jen podkladem základní důlní mapy povrcho-
vé sit1\ace a některých báňských l1čelo.vých map.

Rozdíl mezi ITHM a' povrchóvýml mapami báňskýml
netkví jen v náplni a zobrazení, nýl:lrž I ve způsobu je-
jiCh vytváření a vedení. Tento rozdíl je patrný již v sa-
motl)ém bodovém poli, tj. v jeho hustotě. a tvaru, čet-
nosti a způsobu stabHizace a v některých případech
v přisnějších požadavcích na přesnost měření. Důlní
měřič musí mít stále na mysli' využití Ibodového pole
pro další práce, ať již pr9 vyšší etapy průzkumu, pro-
jekci, otvírku a vlastní, těžbu. Uvedli jsme,. že THM
může být podkladem báňských map. Máme-l~ na jejím
podkladě vyhotovit základní důlní mapu, je nutno pro-
vést určité doměřování, dokreSlování, ve většině případů
pak redukci nevyhovujících značek, jindy zase zvýraz-
nění důležitých prvků. Tato práce vyžaduje od měřiče
velký cit a pochopení pro harmonické" skloubení THM
s požadavky kladenými na báňskqu mapu. Tato činnost
je velmi pracná, časově náročná, téměř nikdy nemá
sériový charakter a nelze pochopitelně zavádět mecha-
nizační prostředky jak pro příslUšné výpočty, tak zejmé-
na pro kartogratické zpracování.

'Ve většině případů vyhotovUjeme základní důlní
mapu [i povrChové situace) vlastními důlně měřlckými
složkamI. U map povrchové situace jsou to zpravidla
oblasti, kde jako podklad pro báňskou' mapu není vyho-
tovena THM vhodného měřítka a kde s ol1ledem na
báňskou činnost potřebujeme mapy v měř. 1:500.áŽ
1:5 000. K jejich vyhotovení volíme z běžných pracovních
metod ty, které nám 'umožňují nejrychlejší a nejeko-
nomičtějsf cestu." ,

Speciální práce
za l1čelem pozorování a .s1edovánL pohybů hornin vlivem
p04dolování a zjišťování jejich zákonitostí používáme
tzv. hloubJmvých stabilizací. Jde v podstatě o speciálně
vystrojený vrt, čímž eliminujeme škodlivé vlivy povrcho-
výcn a nesoudržných hornin na stabilitu vlastní výškové

značky a snažimese zachytit jEm pohyby skalního pod-
kladu, a to jak vertikální, tak i horizo~tální. Ten~o spe-
ciální' způsob stabiliz~?e je. jedině mozný pro vedecká
pozorovánf a také Je JIŽ UžIVán ÚSGK ve výškových sí-
Uch pro pozorov.ánípohybů zemské kůry.

Technicky náročným a z hlediska vytyčení velmi
ožehavým problémem je prorážka, zejména pokud jde
o směrování chodby na hlubinný vrt. Dosud jsme vyty-
čovacf prvky pro usměrnění. ražení díla. mohli určovat
na základě souřadnic počvy vrtu, které JSou ovšem za-
tíženy značnou chybou z Inklinometrického měřeni prfi-
běhu vrtu (a to v hodnotě několika metEůj přfmo od-
vislé od hlou'bky, zkřivení vrtu a od pouzltého inkllno-
metru. Tento problém je nynf řešen použitím elektric-
kých a magnetických metod, z nichž např. odporová
metoda nabitého tělesa nám umožňuje zastihnout vrt
důlním dílem s přesností 0,5 m. Je zde tedy několika-
násobné zvýšení přesnosti, čímž se v mnoha případech
ušetři metráž v raženi a někdy k tomu přistupuje i za-
jištěni bezpečnosti hornické práce, zejména byl-li vr~em
zastižen plyn, voda nebo kuřavka. Další ~etody apliko-
vání vysokofrekvenčních elektromagnehckých metod
zkoušíme v dolech 'pro určení rozsahu rudných těles,
od čehož 'se očekává zefektivnění ražení průzkumných a
otvírkových děl.

Tvorba základní důlní mapy
Převaha měřických prací při zakládání z á k I a d.n !
d ů l,n i map y tkvi v postupném a etapovitém zamě-
ř.ováni a vyhodnocování, což je dáno charakterem B,
vedenfm důlních' prací. Tím jsou značně omezeny mož"
nosti mechanizace, zejména práce počtářské a' vy~od.
nocovací. Jedině tam, kde vyhotovujeme základní dulnf
mapu povrchové situace nebo provádíme jednor~zové
přeměření celé qůlnísituace, využíváme mož,posh do·
stupných prostředkŮ mechanizace měřlc1l:ých postupů.
Pro vyhotovení map v měřítku 1: 2000 a 1: 5000 na
většfch prostórách využíváme letecké fotogrametrle;
ze stávajících leteck9ch snímků ~nalétaných 'pr~ mapu
1: 10 000) vyhodnocujeme pro potrebu geologlckeho vý-
zkumu a průzkumu mapu, kterou podle účelu [většinou
geologického) reambulujeme nebo v zájmových úze-
mích dotčených budoucí těžbou doměřujeme a zpřesňu-
jeme. Tímto postuperp terénní práce značně :zrychluje-
me a při zcela postačující kValitě vyhodnocené ;napy
dosahujeme značných úspor. Pro mapovánf nepřIstup-
ných skalních a lomoVých stěn, jakož I odvalů a hald
použfváme běžně pozemní fotogrametrle: tato metoda
se též začíná uplatňovat při kontroleodtěžené rubanlny
na povrchových dolech. Při větší rozloze tachymetric-
kého mapování bylo použito k výpočtům polygonových
a tachymetrických bodů děrnoštitkových strojů. Podle
,našich zkušeností mechanizace tachymetrlckých výpoč-
tů úspory finanční nedává; její význam nutno vidět
v odstranění stereotypní práce a zejména pak v uvolně-
ní kapacity techniků. pro jiné práce.

Báňské mapy l1čelové
2e základní důlni mapy odvozuje se řada ú čel 0-

'v Ý c h map báň s k Ý c h pro potřeby provozu a
vlastní. těžby; jsou to dobývací mapy patrové, slojové,
dopravní, větrních cest, požární a jiné. Náplň základní
mapy se proto většinou vhodně redukuje a ty prvky a
okolnosti, jejichž sou·vislost má účelová mapa vyjadřo-
vat, se vhodně zvýrazní. K lepšímu vyjádření sledovB-
vaných parametrů se volí kromě ortogonální projekce
i zobrazování v obecných poloháCh promítacích rovin,
ve vhodném prostorovém vyjádření a v modelech. Me-
chanizace, těchto pracL je, velmi Problematická vzhle-
dem k jejich rl1znorodosti a malým počtům otisků map.
V úvahu pro mechanický převoq přicházejí zatím jen
aflnografy. V horniCké činnosti nevystačíme jen se zo-
brazením situačním, ale-mapy musíme doplňovat ruz-
nými nákresy a profily; na nich zobrazujeme průřez
zemskou kůrou na zkbumané, lokalitě tak, aby .se vy-
jádřila i vertikální členitost geologické stavby, vztah
důlních ,děl a Zařízení vzhledem k povrchu se zřetelem
k bezpečnosti báňského provozu, atd.

Z účelových map báňských JSOU'nejdůležitější g e o-
I~ g I c k é map y, které vyjadřují geologickou stavbu

1964/230



Tellnek, M., Leta1l, K.: Mapy pro zaJišťováni surovinové
. základny

Geodetickt a kartografický obzor
roč. 10 (52) čfslo 9-10/1984 231

území, tektonjku, hydrogeologii a jsou podkladem k ří-
zení průzkumu všech etap. projekce a těžby. Jsou vy-
hotovovány v různých měřítkách, jéjichpodkladem Je
bud mapa vyhotovená důlněměřicl{ou složkou nebo stát-
ní mapa, upravená a doplněná podle předpisu pro zá-
kladní důlní mapu. Upravených státních map Se po-
Užívá hlavně pro mapy přeh1ledné, v měřítku 1: 5000i až
1 : 1 000 000, podle toho o jaké území a účel se jedná.
Vlastní geologické mapování vyžaduje širokou paletu
měřítek- mapových podkladů. Základní mapování po-
užívá měřítek 1,: 25000 až 1: 200000, podrobné mapo-
vání měř. 1: 10000 a větší až po měř. 1: 200. Tato
různorodost měřítek je vyvolána konkrétní potřebou
průzkumu a' těžby, geologickými poměry,' složitosti lo-
žisek a pochopitelně klade též zvýšené nároky na vše,,:
strannost měřiče.

Terénní práce geologů jsou. časově velmi náročné.
Při poměrně dobrém stavu státních map a vžité dří-
vější . praxi geologů fim dosavadní mapy stačily. Zvý-
šené nároky na přesnost a komple,xnost geologických
prací vyžadují hledání cest k upřesnění a urychlení
práce geologa v· terénu. Jednou z těchto ce'st je využití
leteckých snímků, jejichž' interpretací se doplňuje po-
zorování pozemní, čímž se mohou objasnit zásadní pro-
blémy regionálního i místního charakteru, může se
upřesnit názor na ~eologickou stavbu území aj. Lze ;na
nich velmi přesně rozlišit hlavní typy reliéfu a sledo-
vat zákonitosti jehp součÍlsného výv01e.Umožňují ne-
jen lokalizaci řIční~hteras, ale stanovit jejich příčný
a podélný vývoj; umožňují dále řešit směry, vývoj i ploš-
nou intenzitu zkrasovění; .často můžeme posoudit v hru-
bých rysech hydrogeologli pozorované oblasti. I v nej-
méně příznivém území dává letecký snímek množství
údajů, které nutně chybějí v topografických map~ch ne-
bo jsou general1zovány, anebo unikají při pozemním prů-
zkumu. Účast měřiče v tomtb interpretačním způsobu
spočívá v tom, že geologovi 'dává fotogrametricky vy-
hodn0cené letecké. snímky, nebo ,geologem klasifiko-
vaně snímky vhodnými metodami transformuje do zá-
kladní mapy.

Velmi důležité pro 8eologické zhodp.ocení ložiska
je mapování lomových a. skalních stěn, kde měřič účin-
ně zasahuje pomocí poz\ffilní !otogramétrie. Nejenže do-
dává přesný mapoyý podklad a snímek, ale řešením
perspektivních vrstevnic a. jejich zobrazením v pozem-
ním snímku umožňuje geologovi řešení dalších jeho
úkolů. Leteckc')U a pozemní fotogranu\trií řeší měřič
l jiné úkoly, např. sesuvná území, 'kde vyhodnocováním
snímků ve vhodných časových intervalech získáVá ú.da-
je o dynamičnosti posuvů.,
G e o fy z i kál ním a p y jsou dnes již nezbytnou sou-
částí průzkumu. V nich jsou vhodným způsobem, zpra-
vidla isočarami, vyjádřeny zjištěné fyzikální, vlastnosti
a projevy hornin; jsou to mapy gravimetrické, radio-
metrické, magnetické aj. O jejich podkladu platí totéž,
jako u map geologických. K sestavení geofyzikálních
~ap je třeba velkého množství číselnýcp. hodnot, Zjiš-
tovaných přímým pozorováním, .a to pozemním. nebo
leteckým .. Pro vyhodnocení ~aměřených hodnot, Jichž
jsou ve,lké série, používáme mechanizace, případně i
automatizace. výpočty tíhových anbmálií počítáme na
děrnoštítkových strojích; pro kvalitativní a kvantitativ-
n! i?terpreta:ci jsou zk'onstruovány dva analogové' po-
čítace, kterých bude. možno použít i pro interpretaci
magnetických měření. V současné dObě se řeší použití
samočinných počítačů pro inte,rpretad při metodě te- I

lurických proudů. Výhledově se uvažuje k řešehí ú.loh
potencionálního pole zavést elektrointegrátor a sled1,lje
se možnost užití metody modelování. .

Geologické a geofyzikální mapy na úseku vlastní
kartografické tvorby vyžadují při jejich sestavování
i reprodukci řešit řadu osobitých otázek. Pro vyhoto-
ven! sestavitelských originálů z terénních map byl, na-
vržen a prakticky již, vyzkoušen nový. způsob, odstraňu-
jící několikeré pracné ruční překreslování map a umaž-
ňuj[cí vyhotovit libovolný počet otisků nebo kOPií, kte"
ré slouží i jako prozatímní mapa pro okamži~épotřeby
průzkumu a těžby. Skutečnost, že máme k dispozici
úplnou řadu vzájemně návazných topografických' map
v jediném zobrazení, dovoluje nám v'-nejširš[ ffi[ře při

geologických mapovac[ch i se stavitelských pracích vy-
užívat fotografických metoda montáží.

K řešen! různých o t á z e k pro voz n í c h a
geologického charakteru je často důlní měřič volán
ke spolupráci. Zde už nevystačí (např. v otázce výrub-
nosti, stavu zásob, bezpečnosti atď.) s metodikou a
prostředky běžně užívanými v geodézii, ale musí do-
statečně ovládat i jiné hornické discipHny.

Zhodnocenf lo!i,ka
Sem v prvé řadě spadá otázka g e o ni e t r i e 1o-

ž ls e k, jako spojovací vědní obor, pomocí něhož mě-
řič zpracovává veškeré poznatky o ložisku, ať již během
průzkumných prací nebo po jejich skončení, tj. v etapě
vÝPočtu zásob nerostných surovin. Veškeré údaje získa-
né během průzkumu, a to geologické( provozní, tech-
nologické, zpracovává měřič ve· velkém množství roz-
ličných ú.čelových map, v nichž zpr1ividla isočarami ne-
bo grafy vyjadřuje zákonitosti a,' variabilitu ložiska.
Grafické práce, vzhledem k značné. různorodosti a ori-
ginalitě každého nákresu, nelze zmechanizovat. Jinak
je tomU se zpracováním početních údajů, které' pro vy-
hotovení těchto map a nákresů a provedení vlastního
Výpočtu zásob měřič potřebuje; jejich velký počet přímo
mechanizaci nabízí.

Mechanizace a automatizace výpočtů zásob nerost-
ných surovin byla zahájena v r. 1955. K dnešnlmu dni
je mechanizace výpočtů zásob cestou děrnoštítkových
strojů v podstatě vyřešena pro blavní typy ložisek;
současn~ s tím byla vyřešena mechanizace celostátn[
bilance zásob nerostných surovin a některé další geo-
logické a inženýrskogeologické výpočty.

Rozšíření mechanizace umožňuje kvalitativní pro-
hloubení geologiCkých vyhodnocovac[ch 'prací zpracová-,
ním zjištěných dat z rozličných hledisek a " několika
variantách. Dokonalejší' vyhodnocení se projeví nejen
ve vlastním průzkumu, ale ze,jména při projekci a těž-
bě. Ekonomický dQpadmechanizace uvedených výpo-
četn[ch a vyh0dnocovacích prací' se v případě podkladů
projevil úsporou nákladů asi o 70 % proti klasickému
provádění výpočtů. Mechanizace rovněž příznivě ovliv-
nila i organizaci vyhodnocovacích prací, včetně pod-
stCltného sn!žení pracovníků na tomto úseku.

Zpracováni map

Z dosud uvedeného je zřejmé, že na, jedné lokalftě
[dole nebo jen jeho části] vyhotovujeme desítky map,
které jsou téměř vždy originálem a jsou vydávány jen
v několika málo výtiscích nebo kopiích, Tato skuteč-
nost podmiňuje i styl kartografických a reprodučních
prac!, které jsou v podstatě prováděny startm a vžitým
zpiisobem a jsou časově a finančně velmi náročné. Za~
měřujeme se proto na ty ú.kony kartografických a rB-'
prO(lukčních prací, kde zavedením ale,spoň typizace
př[p. částečné mechanizace mŮžeme ovlivnit efektivnost
a kvalitu.

Jedním z oborů prací, který. podle našeho názoru
vyžaduje co nejdříve řešení, je r e pro d u k c e o r i-
g i n á 1ů map v m a I Ýc h s é r 1f c h. Bude jfstě
účelné nahradit zdlouhavé a mnohdy nekvalitní vyhoto-
vování matric př!'lkreslováním' origin!ílu a pro zvýšení
přesnosti a kvality nahradit fotolový tisk jiným postu-
pem. Tlmto' problémem jsme se začali zabývat v rámci ,
technického rozvoje. Určité dílčí výsledky se jeví posi-
Uvními, evšem v komplexu problému není tato otázka
zdaleka vyřěšera. .

Jednou ;t, dílčích otázek, v podstatě vyřešenou, je
zaveqení barevné fotografie pro kopie mnohobare'vných
geologických map: Tato metoda zatím nepřichází v ú.va-
lm pro kopie měřických' e,laborátů, v důsledku nepřes-
nosti fotoreprodukce na běžný papír. Barevná llestálost
. a značné finanční náklady omezují širší použiti této
metody.
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Mapy pro územ nf plánovánf
a dokumentaci realizované výstavby

Inl. M. Herda CSc,lnl. K. Česák, in!. B. Weber,
Itl!. V. Vyhnánek, Inl. L. Kunlcký, in!. J. Šimek,

in!. K. Prostřednlk

hospodářského plánováni řeš! uspořádáni daného územ!.
Účelem Je vytvořit organický a dalšího rozvoje schopný
celek, který by uspokojoval požadavky obyvatel na prá-
ci, kulturu a zotaveni. Vyhláška SVV č" 153 z r., 1959

Rostouc! složitost technických zařízen! a značné poža- o územním plánováIlí v § 20 uvádí, že pro územn! plá-
davky na obsah map pro určitá zájmová území nebo nován! sel použ!vá služebních map poř!zených podle
požadavky zohrazitsoubory. určitých předmětů nebo obecně platných měřických předpisu a doplněných na
vlastnosU zájmového území vedly k vytvořen! kategorie skutečný stav. RozvojI územního plánování, imiestiční
technickýchúčelových map. Tyto mapy byly často zpra- výstavby i jiných odvětví hospodářSkého života způ-
covávány bez vzájemné souvislosti a někdy.i bez vztahu sob!). velké změny 11 požadavcích na náplň mapových
k určitému základnimu mapovému dílu. Zejména u' map podkladů pro" územní plánování. Dosavadní stav mapo-
velkých měřftek se vyskytovaly základní technologické Vých podkladů je pro územní plánování neuspokojivý.
rozdíly jakp rl1zné smluvehé značkY, měřické metody, Tyto podklady nevyhovují požadavkum, které kladou
výškové .systémy apod. Nyn! sel dostávátechnickýIri na náplň a měřítko řešitelé územn!ch plánů. Prosté
účelovým mapám velkých měřitek jednotného základu, otisky map, i když situačně' a výškově doplněné, ne-
kterým je technickohospodářská mapa. Je tedy nyní mohou obsahovat ani vše,chny viditelné předn\ěty po-
mimořádně ,vhodná přUežitost pro stándardizaci účelo- vrchu ani podpovrchová vedení a· zařízení, která mo-
vých map. Byly Jednak definovány; a' to jako technicko- ,hou podstatně ovlivnit řešení územn!ch plánů. Ze zku-
hospodářské mapy zobrazujíc! ještě dalšl předměty mě-o šeriosti víme, že projektanti územních plánů vyžadují
řen! a šetřen!, př!padně podrobnosti předmětů, zobraze- většinou podklady s obsahem, který si sami určují a
ných v základn! mapě. Dále' byly v instrukci pro tech- který se liší od doplněných' otisků map. Např. i zna-
nlckohospodářské mapováni vyjIl}8novány n«;!jdůležitěj- lost'polohy z'eleně skupinové i solitérhí je důležitá. Tam,
š! účelově mapy. Je samozřejmé, že jejich sou- kde byly mapy vyhotoveny čí~elnýml metodami, je mož-
bor nen! tím uzavřen, že se bude vyv!jet podle potřeb né je pou~ít jako geodetický podklad. Při. tom je dů-
národního hospodářst'VL Při tom problém některých ležitějš! např. znalost. hranic užívacích než vlastnických,
účelových map nenl dnes zcela vyjasněn. Jsou to ze- které územní "plánování nezná. Dále jsou požadována
jméni'! mapové podklady pro projektován! investičn! vý- např. vysokoUaká potrubí a potrubí velkých průměrů,
stavby, Jejichž př!slušnost mezi účelové mapy, jak JI ochranná pásmi železniční,. pásma a objekty památkově
uvažuje instrukce, je dlskusn!. Pokud jsou tyto pódklady chráněná, prameny vod, podzemní pr9story, opěrné zdi,
zpracovány tak, že mají trvalou hodnotu a ž,e je bude nadjezdy, rarnpya další. Z toho je zřejmé, že obsah
možné využit t po dokončení výstavby - to znamená, map pro územn! plánování je podstatně větší než ob-
že budou dOplňovány - bylo by možné Je považovat za sah základní mapy a že je správné je řadit mezi
účelovou mapu. Postupně budou jistě I tyto otázky vy· účelové mapy.
jasněny a definice a náplň všech potřebnýchúčel'ových
map bUde upřesněna. Standardizaci by Inemělo být, na
překážku zejména to, že výroba technickohospodářskll
mapy ,byla ,teprve zahájena, přičemž národn!hospodář-
stv!vyžaduje vyhotovovat účelové mapy Ihned a v úze-
mrch, kde technlckohospodářské mapován! nebylo ani
zahájeno. K tomu je nutné přihlédnout a technologii
.'ičelových map přizpůsobit také opačllému postupu, tj.
Jejich využit! pro technlckohospoď,ářS'kou mapu. Tento
předpoklad je pro nejbližš! dobu důlelžitý. Naproti tomu
poznatky 'a zkušellostl z ·mechanizace a automatizace
technlckohospodářskéhó mapovánI. je nutné při zpraco-
Váván! účelov~ch map Ihned uplatňovat, a to v maxl-
málnfín rozsahu. Při úvahách o výrobě map nelze vy-
nechat problém jejich údržby, I když se údržbě v po-
sledn! době věnovala jen p1alá péče. Technicky pod-
ložený soubor účelovýchmap, udfžovan~ch ve vhodných
Intervalech ve .shodě se skutečným stavem, jistě tento
stav podstatně z~epšL

Z účelových map pro územn! plánovánt a dokumen·
tacl realizované výstavby jsou standardizovány a tech-
nologicky zpracovány Technická mapa Prahy, Základni
plán iávodu a Jednotný železničn! plán. Standaradi7.aci
vyžaduj! základn! a technickoprovozní plány sídliště.
O těchto ličelový'ch mapách budou ve zm!něném sledu
dále uvedeny podstatné nebo, dlskusnt Informace. Jako
př!klad toho, které. předměty, a údajéJe třeba doplnit
v základn! technlckohospodářské mapě, aby se z nf
mohla stát ....iíčelová mapa, uvedeme požadavky vodo~
hospodářů.

Než přikročfme k jednotlivým vyjmenovaným ma-
pám, ještě obecnou poznámku o mapách pro územn!
plánován!. Ty mají být podkladem pro soustavnou čin-
nost, kterou se. v souladu s úkoly a záměry národo-

Zúčelových map pro územní plánováni je technologiCky
zpracována Tecb,nická mapa Prahy. v měř. 1: 500. Má
poskytnÓut všem slozkám; které se podDejí na správě,
výstavbě a přestavbě hlavního města vhodný mapový
podklad udržovaný ve shodě se skutečností. Myšlenka
jejího vyhotovení vychází·z všeobecné potřeby, protože
dosavadní mapový elaÍ>orát na územ! hlavního města
neposkytuje· potřebný obsah, a rovněž měřítko nevyho-
vuje. Proto zeměměřická složka národních výborů hlav-
ního města zkoumala již před r. 1958 možnosti vyhoto-
vení nové. Technické mapy. V. r. 19q8 byl zahájen
v kooperaci' s ÚGK Praha. podrobný výzkum, který při·
hlédl k uvedeným účelům a možnosti minimálního ná-
kladu. Výsledkem bylo vyhotovení výzkumné zprávy,
která sou'časně představuje zatímn! instrukci. Poté byly
vyhotoveny další mapové listy zejména za účelem zís-
kat potřebné finančn! ukazatele pro výrobu. Průzkum
prokázal, že potřeba mapového pod~ladu tohoto druhu
je všeobecná a že náplň I měřítko' odP?v~dá poža~a~-
kům zájemců. Technická mapa má zeJmena umozmt
odměřování potřebných délek přímo z mapy a doplňo-
ván! mapy dalšími údaji pro potřeby dokumentací jed-
notlivých užlvate-Iů. Časopis Geodetický a kartografický
obzor uveřejnil již o Technické mapě podrobnou zprávu
v č. 4/1964. Měřitko 1: 500 by bylo použito na 2/3 plo-
chy města, zbytek a příměstská oblast by byly zobra-
zeny v měřítku 1.: 1000.
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Významnou účelovou ~apou je v současné době Zá-
kladní plán závodu. Rozvoj průmyslu, řizení výroby,
spráVa a údržba závodů se bez vhodného mapového
díla neobejde. Základní plán závodu neni určen jen
jako podklad pro projektováni, ale zobrazuje také vše-
chna nadzemní a podzemní vedeni a zařízeni a tvoří
podklad k sestavováni výrobnětechnických pasportů.
Dříve byly základní plány závodů zpracovávány nejed-
notně, obvykle podle názorů jednotlivých vedoucích
pracovniků v závodě. Kombinovaly se různé značky pro
'energetická schémata.,se značkami map. Někdy i geo-
detick~ podklad nebyl kvalitní, vyskytovaly se rijzné
tzv. situace, stálým kopírováním a neod'borným domě-
řováním změn znehodnocené. ÚGK Praha. vydal přepra-
covanou \ technologii pro Základní plán. závodu s tím,
že bude základem pro všeobecně platnou instrukci.
Z této technologie uvedeme některé důležitější údaje.
Základní plán závodu se vyhotoví ve stejné zobrazovací
soustavě, jako THM, v zobrazení Gaussově. Výjimečně
je možné používat tam, kde využitelná mapová díla
jsou v systému Křovákově" tento systém. Polygonová
síť se volí v závodech hustší, pořady mohou ,být za-
lomené a mohou se střídat krátké strany s dlouhým!.
Strany mohou být kratší než 50 m. Dopustné odchylky
pro polygonové pořady se stanoví 50 %'hodnot pro
pořady zvýšené přesnosti. Souřadnice se počítají na
milime,try. Při požadavku určit číselné vztahy mezi
různými objekty např. jeřábovými drahami, osami slou-
pů, vleček apod. je možné stanovit ~eště vyšší. přes-
nost. Základní plán závodu se vyhotovuje ve výškovém
systému Baltském, výjimečně v územích, kde je po-
voleno používat jadranský systém, se vyhotoví v tom-
to systému, Základní bodové pole tvoří čs. nivelační
sít a místní nivelační síť závodu. Buduje se rovněž
s větší hustotou; vzdálenost značek má být nejvýš 200 m
a na každé' v.ětŠí budově má být alespoň jedna značka.
Jako .mapový podklad se využívají dříve vyhotovené
mapy a elaboráty vyhovUjící přesnosti, samozřejmě
po přezkoušení. Mapy a elaboráty, kte,ré nevyhovují, tj.
nedosahují přesnosti technickohospodářské mapy, se
vYl.\žijí!pouze k pJ;ůzkumu, komisím, projekčním a pří-
právným pracim. Mimo vlastni plán jsou součástídUa
seznam souřadnic pevných bodů polygonových a výš-
kových s místopisy, polní náčrty polohopisných, výško-
pisnýcha.. podzemních vedení a zařízení. Základní plán
závodu může .být podkladem pro další práce, např.
smluvní vlečkbvý plán, požární plán, pohledové ře7;y
apod. Obsah zákládního plánu dělíme na polohopis,
. výškopis a podzemní vedení a zařízení. Předměterrt po-
lohopisného měření jsou pevné body, hranice, stavby,
komunikace a všechna další zaři7;ení závodů. Dále též
porosty a jednotlivé stromy a Viditelné objekty pod-
zemních vedení. Pro podrobné měření polohopisu použí-
váme jen číselných metod, metody ortogonální, polárni
a protínání. Výškopis se vyjádřuje hlavně kótami, v ne-
upraveném teJ;'énu t,éž vrstevnicem!. Určují se výšky
všech důležitých bodů, 7;ávodní komunikace se zamě-
řují pomotf proftlů, měří se výšky prvních podlaží a
vstupů budov, dna šachet a 7;aústěni jednotlivých po-
tr-ubí a dalšÍ'. Nejdůležitější zásagou nové technologie
je kontrola a určeni polohy podzemních vedenI a za-
řízení vždy pomocí detektorů. Před započetím vyhledá-
vání, se podzeiInní védení za účasti příslušných pra-
covniků(jejich správců] přehlédnou; využije se při
tom veškeré dosažitelné popisné dokumentace. T1m se
Základní plán 7;ávodu dostává na podstatně vyšší kva-
litativní úroveň: neboť dosud se při vyznačování vedení
a zařízeni podle zachované dokumentace a údajů pa-
mětniků vyskytly občas chyby. I kdy~ nebyly způso-,
beny geodety, přece znamenaly snížení důvěry k ce-
lému díl\}.' ,

Základní plán závodu se zobrazuje v měřítku 1: 500,
malé závody v měřítku '1 : 25Ó, pokud možno na jednom
listu mapy. Větší závody se zobrazí v kladu listů, který

se voU tak, aby po posunutí a pootočení vzhledem
k souřadnicovému systému byl jejich počet minimální.
To zaručí největší využitelnost pro c;!aný účel. Základní
plán se zobrazuje zásadně na zajiŠtěný papir. Jsou-li
podzemni vedení a zařízení' jednoduchá, zobrazí se
smluveno u značkou současně s polohopisem. U velkých
závodů se složitou podzemní s1tí se zobrazí na jednot-
livých fóliích pro barevný soutisk.

Zákládni plán závodu může být plně využit pro
technickohospodářskou mapu tam, kde se tato vyhoto-
vuje pozdějI. Důležité le zajistit pravidelnou údržbu
Základního plánu. Správné je dohodnout se správou
závodu vhodný interval údržby, Wlpř. 2 nebo 3 roky,
aby celková hodnota díla zůstala na vysoké úrovni
trvale.

Dalši ,standardní účelovou mapou je JedI\otný železniční
plán. K jeho realizaci přispěla téměř katastrofální si-
tuace technické dokumentace železničních tratí po 2 ..
světové válce. Pod tlakem zvýšené investiční činnosti
na železnlčnlchtratích~d- .nedokonalé technické .,doku-
mentace byly v r. 1953 vydány vzorové listy J2p a za-
váděcI výnoc ministerstva dopravy, které s železničnlm
předpisem S 120 vytvořily základní. pomůcky nového
mapového díla, \ které .by nahradilo dosavadní zaostalé
a neodbornými ,zásahy znehodnOcené situační a ohra-
ničovac1 plány tratí a staniční plány.

Tříletá praxe ukázala, že dosavadnimi měřlckými
metodami by' toto mapové' dílo nebylo nikdy dokončeno
ani na nejpotřebnějších tratích OsD. Proto již od, r.
1956 se, po zdařilém pokusném sním kování používá
u všech správ drah převážně letecké fotogrammetrie
při vyhotovování J2p. Prvni výsledky z tohOto oboru
prací byly předloženy odborné-' veřejnosti na s~mináři
o aktuálnlch problémechfotogrammetrie v Bratislavě
v r~ 1960 a na III. geodetické konferenci v r. 1961
'c Brně.
Instrukce THM ovlivnila další vývoj JŽP, který v rám-

ci celostátní standardizace účelových map si vyžádal
vypracování resortních směrnic JŽP, jejichž vydání bylo
pro situační a vý\kopisné plány uskutečněno v letošním
roce. Směrnice uvádl J2P Jako dokonalou a úplnou
technickou dokumentaci železničnich tratí, obsahující
a] situačnI a výškoplsný plán tratí a stanic,
b l podélný řez trati,
c] spe~iální plány.

. Ve shodě s instrukci THM se s i t u a ční v Ý š-
k o P i s n Ý p lán t l' a t í a s t a nic. vyhotovuje
v příčném konformním- zobr~zení Gal\ssově, v souřadni-
covém systému třIstupňových polednIkových páSt'!. Do-
savadní J2P byl zpracováván v souř. soustavě Křovákově.
Základní zobrazovací měřítko je 1: 1000, ve větších
stanicích se doporučuje měřítko 1 :(500. Rám mapového
listu tvoří přímky rovnoběžné s osami souřadnic o roz-
měru 500X700 mm. V zájmu účelného využití plochy
listu jsou mapové listy posouvány ve směru obou os
o celé he,ktometry. Orientace listu je přizpůsobena
průběhu trati, takže listy mohou mít i delší stranu
ve směru sever-jih. V kladu listů jsou mapové listy
očíslovány průběžně pro zaměřovaný' úsek trati, sou-
řadnice rohů listů, označení polygonových bodů a bodů
zlíkladního bodového' pole a průběh správních hranic.

Kromě údajů základní mapy THM obsahuje J2p další
technické podrobnosti a předměty železničního zařízení,
jejichž vyznačenI je důležité pro železnični složky_
Celková náplň a způsob vyznačení technických detailů
je uveden v nové instrukci a předpisu S 120.

Výškopis je zpracováván na podkladě výškového
systému baltského - po vyrovnání. Na přechodliou
dobu. se v některých přIpade\=h dosUd užívá i výško-
vého systému Jadranského. Ke zná7;ornění výškopisu
se používá výškových kót, tech,nických šraf s údajem
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relativních vfšek a vrstevnic. Zele~niční těleso je zá-
sadně vyjádřeno technickfmi llrafami. Vrstevnicemi je
terén vyjádřen v blízkém 'okolí trati. Vrstevnice jsou
zpravidla ponechány v originálech v modré barvě z re-
produkčních důvodů, pokud nejsou přímo fotogrammet-
dcky vyhodnocovány na astralonovfch matricích.

K vyhotovení polohopisu se používá bud číselnfch
metod (ortogonální, polární, protínání vpi'ed] nebo me-
tod fotogrammetrickfch (jednosnímkové, dvousnímkové,
'částečné kombinace). Obdobně pro zobrazení vfško-
plsu se používá kromě fotogrammetrické metody dvou-,;,
snímkové' známfch číselných metod (plošné nivelace,
polární, číselné tachymetrie]. Volba metod je ovlivněna
terénními podmínkami, časovfmi možnostmi a přímými
požadavky železničních slože~.

Stěžejní, metodou při pořizování JŽP je v posledních
8 letech letecká fotogrammetr\e. Proto také již v r.
1960 byly vydány přepracované "Směrnice pro využití
letecké fotognlmmetrie k účelům CSO", \ obsahující
technologlckf postup prac1 všech fotogrammetrických.
metod, kterfch je možno použít pro získání mapových
podkladů stanic a tratí. Využití letecké fotogrammetrie
'pro potře'by CSO se vYlznačuje některfmi zvláštnostmi.
Uvedeme proto stručnou charakteristiku metod užíva-
nfch pro JZP.

MetQdy jednosnímkové 1otogrammetrle ve formě foto-
plá.nu v sekčních listech JZp se používá ve vyloženě
rovinném úzenú, zpravidla v rozsáhlých stanicích. Sním-
kování se provádí v měř. 1: 4 000, s 30% překrytem a
let. ,komorou o f = 210 mm. Trasa letu je zpravidla
totožná s osou železniční stanice. Ve vzdálenosti 250 až
300 m od trasy letu jsou předem volené vlícovací 'body,
slgnalizované vápennfmi kříži nebo plechovými tabUl-
• kami o rozměru 30X30 cm. Základní pOlygonovf pořad
má, body železničního polygonu vzdáleny 140-200 m od
sebe a jsou rovněž signalizovány vápennfmi kříži na
štěrkovém podkladu. Vápnem jsou pak signalizovány
všechny důležité body železničních zařízení. Překreslení
snímků umožňují body železničního polygonu a zamě-
řené vlícovací body. Vykreslen,í fotoplánu se provádí
z doměřených údajtí a klasifikovanfch snímků., Vybě-
lenf fotoplán v mapovfch sekcích JZp tvdří situační ori-
giMl. Výškopis, se v tomto případě v plánu nevyznačuje.

Pro dvousnímkovou metodu je třeba volit vzdále-
nost! bonů železničního polygonu kratší, v délce poly-
gonových stran asi 140, m, aby v každé 'stereodvojici
byly ,zobráženy 3 body železničníhopolygonu. Předná-
letová signalizace vlícovacích bodů se neprovádí. Sig-,
nalizace ostatních bodů' měření, včetně polygonových
bodli se provádí; stejně jako u fotoplánu. Snímkování
má 60% překryt a s použitím letecké komory s f == 210 mm, je požadováno měřítko 1: 4 ood až 1: 4 500.
V přímých tratích je trasa letu totožná s osou dráhy,
v obloucích pak s příslušnými tangentami.

Klasifikovanf snímek v měř. 1: 1 000 až 1: 1500
tvoří, se souřadnicemi, bodli železničního polygonú,
výškami dodatečně volených vlícovacích bodii, s, topo-
graUemi a kladem listů podklad pro vyhodnocování na
stereoplanigrafu Zeiss-Jena. Vyhodnocován je pruh
t1zemí ± 130 m od osy dráhy, a to situaČně i výško-
pisně.

Kartografické zpracování se opírá o vyhodnocenou
kresbu a doměřené údaje ze zastíněných prostorli, jež
nebylo možno vyhodnotit na stereoplanigrafu. Fotore-
produkcí získané otisky jsOU u provozních složek ČSD
používány ve formě složených traťových a staničnícp
plánů do formátu A4. Projekční složky pak používají
jednotlivé mapové listy podle potřeb proj.ektu s dalšími
geodetickými údaji. ,

Metoda částečné kombinace sé v praxi vyskytuje
v lokalitách, kd,e rovinné území (zpracované jednosním-
kovou metodou] navazuje na členité území (vyhodno-
cen~stereofotogrammetricky] .

. Současné zhodnocení letecké fotogrammetrle pro
účely JŽP je technicky i ekonomicky velmi příznivé.
Nové mapy JSOU I jinými Složkami považovány za do-
konalý technický podklad, který vyhovujé potřebám

\

~Šfilch železničních slože,k. Střední polohová chyba slg-
nalizovaných a výrazných bodli je průměrně ± 16 cm,
výšková ± 25 cm.

Za uplynulou dobU od zahájení fotog'rammetrických
praci bylo vyhodnoceno asi 600 km tratí a stanic ve
formě JZP. Každoročně je nyní v resortu plánováno
100-120 km nově vyhotovovaných JZp fotogrammetric-
kým i metodami.

Uplatněni fotogrammetrle mimo rámec JZp bylo
v situačních podkladech pro přípravné projekty elek-
trifikace tratí. Pro tento účel bylo metodou komplexní
kombinace, která je metodou ekonomicky velnil výhod-
nou, .ale geodeticky méně přesnou, vyhodnoceno dalších
150 km tratí. Vyhotovení JZp jinými metodami tvoří
asi jen 10 % uvedené kapacity fotogrammetr;ických
prací.

Pod é 1n Ý řez žel e z nič nit r a t í v provo-
zu je vyhotovován v měřít1{u 1 : 2000 pro délky, a 1 : 200
pro výšky. Znázorňuje směrové a výškové poměry želez-
ničního svrškua spodku, grafiokou i číselnou polohu
všech provozních a technických zařízení důležitých
pro provoz; dráhy, staničení trati a administrativní. úda-
je. Svou náplní nahrazuje grafikony služby dohlédací
a je jednou ze základních pomůcek služby tratí a bu-,
dov, sdělové\cí a zabezpečovací, lokomotivní dopravy a
přepravy, odboru ekonomického aj.

Instrukčni podklady pro podélný řez tvoři vzorové
listf a smluvené značky a zkratky pndle předpisu S 120.
Originál podélného řezu je vypracován na kladívkovém
papíru a složen podle traťových úseků do formátu A4~

Dosavadní pracovni činnost geodetů I u CSO a zvý-
šené požadavky na dodáváni situa9niCh plánů JŽP ne-
dovolily podélné řezy dosud zpracovat v takové šíři •
j~ko je tomu u situačních a výškopisných plánů.,

Z originálů J2p bývaji pro speciální potřebu, někte-
rých složek dfah reprodukčně pořizovány šedé kopie,
do nichž se provád~ zákres důležitých detailů pro jed-
nostranné využití příslušné složky dráhy, Tato součást
Jzp je označována jako s pec I á l'n í p lán y. Ty mají
svůj význam zejména ve stanicích, v nichž by zákres
všech podzemních vedení a ,zařízení situační část ori-
ginálu natolik zaplIiil, že by se plán stal nečitelným.

Současným problémem, steJně jako u ostatních re-
sortů, je dokonalá údržba takto vypracované technické
dokumentace. Nové Směrnice zdlirazňují tuto dliležitou
, geodetickou činnost na mapovém díle a ,konkrétně uvádí
I zásady k zajištění trvalé hodnoty JZP.

I

Vydané Směrnice J2p jsou pro standardizaci při
zobrazování železničních zařízení i V. jillých mapových
dílech (Základní plán závodu, vfečkový plán ap.] pev-
noU a dlouho již požadovanou oporou.

Základní plán sídliště'- je účelovou mapou, která se
zpracovává na jednotlivých pracovištích s menšimi vzá-
jemnými odchylkami. Je určen pro invesforské útvary.
projektové organizace a správce investic a bude také
sloužit jako podklad pro technickou mapu 1: 500 ve
velkých městech ČSSR. Dokončené objekty a položená
podzemní vedeni a zařízení předzáhozem rýhy se za-
měi;ují na měřickou síť. Z polních náčrtů formátu A3
nebo A4 se zaměřené předměty ZObrazují dg mapových
listů v měřítku 1: 500. Mapové listy na zajištěném pa-
píru se buď rozvrhnou podle stavebních blok(l, nebo se
použije rozměru 500X625 mm ,s rámem rovnoběžným
s osami souřadnIc podobně jako u Křovákova zobra-
zení. Při blokových listech. tvoří rozhraní sídFštní ko-
munikace. Mapový list obsahuje pevné body, p.olohopis,
nadmořské výšky a čtvercovou Síť. Na sídlištích, kde
investor požaduje zobrazování současného stavu vý-
stavby, vyhotovuje se techníckoprovozní plán sídliště .
Originál obsahuje tytéž předměty měření jako základní
plán, navíc jsou uvedeny konstrukční hodnoty. Neobsa-
huje terénní a sadové úpraVy. Z originálu se kopírují
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matrice na plastické fólie, snímky jsou barevné. Dají
se snadno rozmnožovat podle potřeby výstavby. Používá '
se buď organických barviv nebo tuší zm Grafolit. Polo.-
hopis se vyrýsujé černě plně, měřická síť čárkovanou
nebo čerchovanou čárou, .podzemní inženýrské sítě ba"
revně. Nevýhodou tohoto postupu je obtížné rýsování,
nedocílí se slabé čáry, organické barvy nepříjemně
páchnou. Snímky se doplňují jednou měsíčně, takže je
zaruč'eno vyznačení současného stavu.' Na některých
sídlištích se vyhotovuje několik matric pro dvou nebo
tříbarevný sQutlsk. Postup~ým vývojem se jistě tyto
roidíly v technologii a rozdíly vůči technickohospodář-
ské mapě odstraní a technickoprovozní plán sídlíště,
. který je obdobou' základního plánu, se stane standardní
účel ovou fnapou.

Pož8~avkyv~dohos~odářů
I

O .které údaje je třeba doplnit obsah technickohospodář-
ské mapy, aby vznikla účelovámapa, uká~eme na pří-
kladu z projektovánívodohospodářských zařízení. Pro
tento účel by bylo třeba doplnit technickohospodářskou
mapu o p.ásledující údaje:
1. viditelné znaky dálko.výCh podzemních investic. [sloup-

ky, mežníky, tyče),
2. břehové čáry vodních toků
3. u jezů, stupňů, skluzů vyznačit jednou čarou přeliv-

nou hranu s udáním nadmořské výšky
4. u mostů, pro'pustkůnadmořskou 'výšku vozovky
5. polohové vyznačení s nadmořskou výškou' vyústění

kanalizačních sběračfi a odlehčovacích komor; stejně
u odběrů vody

I

. 6. vyznačení Umnlgraflckých stanic, vodočtů a stablll-
zovaných značek, kilometráže vodních toků

7. u upravených toků začátek a konec zpevněných bře-
hů dlažbou, a usměrňovatí hráze, a výhony v ře-
čišti '

8. podzemní náhony a odpady.
. Dále by bylo vhodné rozvrhovat podél vodních toků

podrobné bodové pole tak, aby ho bylo možné použít
k pdrobnému zaměření toku. .

Tento požadavek je obecný a mělo by k němu být
při rozvrhování podrobného bodového pole technicko-
hospodářské mapy vždy přihlédnu to. Je to vlastně také
účel, pro který je toto pole budováno.

V reférátu byly uvedeny zkušenosti s některými hlav-
ními technickými účelovými mapami, které jednak jsou
již zavedeny a býly pro ně vypracovány směrnice [p.apř.
pro Jednotný železniční plán a pro Základní plán zá-
Vodu), jednak jsou v současné době postupně zpraco-
'\'ávány, resp. se jejich pCl1:řebastále naléh!!věji proje-
vuje. Nemohly být uvedeny všechny účelové mapy, které
vyjmenovává Instrukce pro THM a jejichž tvorba je
budoucfm úkolem našich geodetů. Instrukce pro THM
tvoří v\1~dný základ pro; tvorbu a standardizaci těchto
map.

Lektorova!: doc.,lnf. dr. Jaroslav ~oval'lk, FS ČVUT
Praha

jProf. iqi. dr. V. Krumphanzl, ini. Je. ,Kollar, ini. J. Kříiek,
ini~ J. Scháňka, ini. dr. V. Staněk, ini. J. Simek,

ini •. A. Slégr

Veškerá .hospodářská činnost v CSSR je ř!zena plánem
rozvoje národního hOspodářství, jehož důležitou částí
je také plán investiční výstavby. O jeho důležitosti
svědčí to, že v průměru posledních 8 IBt činily investi-
ce celkem 36 % státního rozpočtu. Stavební práce činí
60 % investic celkem, to znamená,' že dělají 22 % stát-
ního rozpočtu.

Jako ústřeltní orgán vlády' pro řízení investiční
výstavby byla zřízena zákonným opatřením 62/63 z 14.8.
1963 Státní komise pro investiční' výstavbu [SKIV).

SKIV - řídí a organizuje přípravu investiční výstavby
~·.řídí územní plánování
- řídí činnost stavebních .úřadů
- řídí projektovou! činnost
- povoluje zahájení výstavby staveb jmenovitě

schvalovaných vládou
,- kontroluje průběh výstavby zvlášť důležitých

staveb
- spolupracujEl s BPK při sestavováni státního

plánu rozvdje národnIho lJ,ospodářství
Stavby se dělí na

aj prfimyslové, inženýrské a zeměl1ělské stavby, které.
zahrnují té,ž stavby vodohospodářské, dopravní a spo-
jové, stavby lesn1..cké, stavby pro výkup a materIál-
ne, technické zásobování li. pro skladování, včetně
zásobovacích a odbytových základen,

b) bytové a ,občanské stavby, které zahrnují i nevýrob-
ní stavby \pro obchod, společenské ubytování. a stra-
vování, stavby pro školství, zdravotnictví a stavby
kulturních, ,sportovních a osvětových zařízenI.

Stavbu mfižeme rozdělit na období
---: přípravné dokmhentl;lce
---: projektové dokumentace
- provádění (realizace) stavby

I - uvádění kapacit (sta~bY) do provozu (užívání).

Ve všech obdobích je zapotřebí odborné práce geo-
detů, kteři tak účinně přispívají k zajištění investiční
výstavby, k hladkému průběhu a k dokumentování ukon-
čené výstavby.

Geodetické složky 1sou vybudovány v různé síle a
rOzném organizačním začlenění, u všech organizací, kte-
ré zajišťují nebo provádějí, investi~ní výstavbu. JSou to
slóžky
- investorské
- projektové
'- dodavatelské.

Investiční činnosti předcháZí územní plánování [po-
dle zákona č.84/58 Sb,), ~eré je soustavnou činnosti,
která v souladu se záměry národohospodářského. pláno-
ván,1 a na základě prfizkumli přírodních, demografic-
kých, a kulturních podmínek řeší uspořádání daného
území a jeho komplexní výstavbu.
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Oroveň územních plánd je přímo odvislá od doko-'
nalosti mapových podkladd a jejich 'Úplnosti.Ozemní
plány dlmme na
1. 'ÚzemnJ plány rajónd
2. 'Územní plány sídl1št (směrné a podrobné)
,3, zastavovací plány.
1. R aj ó n o v Ý p lán řeší v rámci ~yšších 'Územních

celkfi racionální využití a rozdělení ploch, vztahy á.
uspořádání dosavadních ,i nově navrhovaných funkč-
ních celkd,. umístění souborfi i jednotl1vých staveb
s vyřešením širších vztahd a technickoekonomické
a materiální- předpoklady ,výstavby (přestavby). Jako
podkladů' používá se doplněných map měřítek 1:10 000
až ,1:100ODD,což je odvis~é od rozlohy 'Území a po-
třebné podrobnosti řešeného úkolu.

2. O zem ní. p I á·n y '. s f d Li š t se vypracovávají jako
a) směrné 'Územní plány (pro celá sídliště a jejich

zájmové 'Území),
b) půdrobné 'Územní plány (pro ucelené části sídl1š-

tě nebo pro. malá sídliště).
. . \

Směrné územní plány stanoyí souborné zásady 'výstav-
by (přestavby) 'Územního rozvoje, členění ploch na obyt-
né, výrobní, dopravn! a mají zamezit živelnosti a ně-
hospodárnému yyužívání. stavebních. investic. Zpracová-
vají se ipravidla na dopln!lných mapových podkladech
v měřítku 1:2000 až. \25 000 a mají tyto části:
a) zájmové územ! města (1:10000-1:25 OQO),.
b) mapa současného. I stavu a technické zpfiSOb1l0stl')

území (1:5000,/ výjImečně 1:2000), .
c) výkres prostorových a výtvarných poměrů 'Území,
d) komplexní návrh směrného územního plánu (1:5000),
e). mapa organizačního členění (1:5000-1:2000),
f) plán první etapy výstavby (1:5000-1:2000):

Podrobný lízemnf plán nebo výhledová studie na úrovni
podrobného územnilio plánu vypracovává se zpravidla
na základě směrného, územniho plánu, je přimým pod-
kladem pro vydání 'Územního rozhodnutí a pro zpra-
cování investii;níM 'Úkolu. Řeš! komplexnI výstavbu
v daném prostoru se stanoven!m zásad architektonické-
ho a urbanistického řešení.· jednotlivých souborfi a ob-
jektfi. Mapové pod lady jsou většinou v měřítku 1:2 000.

3. Z a s t a v o va cíp lá n y zpřesňují řešeni 'Územních
plánů a jsou součástí úvodního (jednostupňového)
projektu a upřesňují se situačním plánem, vypraco-.
vaným v rámci prováděcího projektu. Zastavovací
plán určuje přesn~ polohové a výškové um!stění
všech budov, objektfi a zařízen!, jejich napojení na
rozvodné sítě a řeší veškeré terénní a sadové 'Úpra-
vy! územL

Aby 'Územní' plán.ování mělo vyhovující podklady,
je bezpodmínečně nutná včasná spolupráce geodeta,
který musi operativně, s využitrm celost;1tního mapo-
vého dIla a všech předchozích prfizkumů, zajistit kva-
l1tní 'geodetické podklady jak pro potřebné průzkumy,
tak i pro urbanistické. práce.

Naše mapy měřítek 1:25 ono až 1:100000 jsou vel-
ml hodnotné a po doplnění na .současný stav (nové 'ob-
jekty, dálková vedení apod.) plně vyhovují 'Účelu. Mapo-
vé dIlo 1:10 ODD bude Ir dohledné době pro celé státnI
'Území; není dosud dostatečně známé, a proto je málo
používáno pro větší investiční výstavbu. Státní mapy
1:5000 - odvozené většinou nevyhovují, zejména výš-
kopisně a je nutno, aby OSGK zajistila co nejdříve zprll,-
cování THM Ir měřítku 1:5000-1:2 ODD,a to opět· před-
nostně pro oblasti s očekávanou větší investiční vý-
stavbou. .

i Pro maximální' standardizaci by bylo vhodné po-
užívat ve všech mápových dnech jednotného klíče smlu-
vených značek (upraveného "pro různá měřítka). Toto
uvítají jistě i ostatní profese, užívající mapová dna.
Dále je nutné zajistit včasné a soustavné obnovování
a udržování stávajícího bodového pole, aby bylo mož-,
né jen jednoduchými měřeníki mapy doplňovat, pře-
devším zákresem hlavních tras rozvodnýCh sítí apod.

Dobrý a kvalitní mapový podklad, včas prověřený
geodetem a zobrazujlcť skutečný poslední stav, je před-
pokladem správnosti 'Územních plánfi a výhlědot>ých
studií.

Pro zpracování připravné dokumentace na konkrétnl
úkoly vydává pokyn ústřednI investor, a to formou in-
vestičního záměru,' který musí být v .souladu s dlouho-
dobým plánem investičnI výstavby a výhledovými stu-
diem!.

Investičnímu úkolu, který zajišťuje investor. (za
spolupráce generálnlho projektanta), předchází inves-
tiční studie stavby (výstavby). Při pracích na investič-
ním úkolu provádl investor ve spolupráci s generálním
projektantem výběr staveniště a geodet pro tyto práce
obstarává a zpřesňuje mapové podklady, provádí ne-
zbytné průzkumy (doplňující měření) a obstarává vý-
sledky dříve provedených měření, které lze využít.

'Předáním schváleného investičního úkolu generál-
ním! projektantem zí:lčlná obdobl projektové přlpravy,
která se člení na
a) úvodní (jEldnostúpňový) projekt - ÚP (IP),
b). prováděcí projekt - PP.

Pro jednoduché stavby nebo obj!lkty je možno vy-
pracovat jednostupňový. projekt, který plní funkci ÚP,
zpracovanéM do podrObnostI PP. .

Aby býÍy včas zajištěny kval1tní podklady pro vy-
pracování projektů, je nutné zapojit odpovědného geo-
deta jako přímého. spolupracovnlka hlavního projektan-
ta již od samého počátku prací na OP.
úkolem odpovědného geodeta je
a) navrhnou~,zajistH a doplnit geodetické podklady,
b) navrhnout a zajistit vytyčovací systém,
c-) spolupracovat na polohové a výškové koordinaci

p~ojektů (vytyčovací sChémata, vytyčovací výkresy).
Gčelem dalších úvah nenI vyčerpávajlcí popis pra-

cí odpov.ědného geodeta nebo náležitost! geodetického
elaborátu, ale seznámení se s hlavními zásadami a po-
třebami projektové přfpravy, {1e zásadami standardizace
zeměměřických pracf, kterou je nutno dodržovat při
zpracování geodetických podkladů pro investiční vý-
stavbu a co nejdříve zloljisUt jejich uplatněni.

G e p d e t i c k é pod k I a d y (průzkumy) je nut-
no provádět ekonomicky s využit!m všech předchozíCh
prací a nOvé prlizkumy omezit na nezbytný rozsah:
Nutno postupovat tak, aby byla dosažena co největší
hosp,odářnost a zabránilo se duplicitě praci. Geodetic-
ký podklad' p,ro projektovou dokumentaci musí však ob-
sahovat všechny náležitosti, které potřebuje projekce
(všichni odborrtl projektanti). Tam, kde v Iú a OP je
jednoznačné dispoziční . řešení, je nutno provádět prů.z-
kumné práce úměrně požadavkfim nejvyššího stupně
projektové dokumentace, tj. prováděcího projektu. Na-
opak pro souhrnné řešení stavby stač( využít vhodně
doplněných stávajících mapových děl, popř. dříve pro-
vedených průzkumů. Doposud je velmi málo využíváno
možností fotoplárifi a leteckých snímků.

Stávající mapy a podklady je obyčejně nutno do-
plňovat nOvě vybudovanými rozvodnými sítěmi a stá-
vající zeleni (někdy i zákresem jednotlivých stromů.).
Přestože hustota podzemnlch sítf s rozšiřováním ve-
i'ejných služeb stáre roste, nevěnuje většina investorů
potřebnou péči jejich evidenci, dokonce investoři ně-
kdy nemají doklady ani z nově položených sítí. Nedo-
držuje se vyhláška č. 231/59 Ú. 1.0 doplňování projektů.
podle· skutečného stavu a investor neptovádí řádnou
přejímku stavby, hlavně. kontrolu geodetických prací
dodavatele - zaměření podzemních rozvodů aobjektfi
před jejIch zahrnutím. zeminou.

- PřI doplňování popř. zaměřování nových mapových
podkladů. pro velkou Investiční výstavbu nevystačíme
s daným bodovým polem a je nutné určit na obvodě
i uvnitř staveniště dalŠí měřickébody. Tyto body vo-
líme s ohledem na budoucí projekt stavby tak, aby zfi-
staly zachovány po celou dobu výstavby.
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GeodetiCké 1J0dklady a geodetické přílohy projektil
by neměly být anonymní, mají být podepsány odpověd-
ným geodetem a v průvodní technické zprávě má být
popsán způsob a přesnost zpracpvání, aby mohly být
využity jinými geodety a specialisty jak v období pro-
jekce, tak. i při realizaci stavby. '

Je ekonomické vyhotovovat originály větších lokalit
na zajištěném papíře a z nich zhotovovat matrice díl-
čích plánů, jejichž rozsah a překryt určí geodet po do-
hodě s hlavním projektantem ...Též je nutn.o pamatovat
na zpilsob reprodukce, zhotovení zmenšenin (zvětšenin)
a dostatečného počtu otiskil a rematric pri» potřeQu
rilzných specialistů. -

Vy tyč o v a é í, s Ys ti m v6u geodet s přihléd-
nutím k celkovému řešení stavby, k technologii a po-
stupu výstavby, k }:1rojektu organizace výStavby ,tak,
aby vytyčovací síť sloužila nejen pro jednoznačné vy-
tyčení objektů, ale abý se dala využít pro zaměření·
skutečného stavu objektil (v předstihu budovaných síti)
a mohla též sloužit za geodetické bodové pole, pro vy-
hotovení geodetické dokumentace dokončené výstavby.
Pro prt1myslové závody volíme většinou pravoúhlou
vytyčovaoť síť' (rovnoběžnou s hlavní osou závodu), pro
sídliště, kde nelze dodržet pravoúhlou zástavbu, sítě,
polygonové, .položené buď vosách' komunikací nebo
v chodnícíoh ft zelených pásech. V zastavovacítnplánu
.mají být jednotlivé objekty vztaženy' buď k 'vytyčovaci
síti založené v jednotné souřadnicové a výškové sou-
stavě (rohy objektů, lomové body tras), nebo výjimečně
u malých objektů k místní stavební síti. Při volbě míst-
ní sítě je nutno dbát, ll,tly celé území staveniště leželo
v jediném kvadrarÚu.

V technické zprávě nutno uvádět· transformační
rovnice, údaje o navázání a přeSnosti sítě, a to jak po-
lohové, tak. výškové. Délky trigonometrických stran jsoU
vypočteny v nulovém horizontu; v zobrazení proto nut-
no na tuto okolnost pamatovat a pro stavební sítě vy-
loučit zkreslení' délek zavedením přislušných opravných
koeficientil.do výpočtů.

Požadavky na přesnost vytyčovací sítě jsou jiné
U staveb prilmyslových, jiné u staveb směrových, vodo-
hospodářských či občanské a obytové výstavby. Také
druh a postup stabilizace sítě je rilzný podle jednotli-
vých druhů staveb a U dlouhodobé výstavby nutno' za-
jistit nejméně 1krát za rok .kontrolu bodil sítě. Body
v blízkosti hlubokých výkopů, v neúnosném podloží a
te,-m, kde se provádějí odstřely, nutno kontrolovat vždy
př~d vlastním vytyčová~ím stavby (objektu).

.Vytyčovac1 síť já nutno dokumentovat prilvodnť
technickou zprávou s náčrtem sítě, t6pografi~mi jednot-
livých bodů, sezlltlmemsouřadnic a výšek, výkres}1 zpil-
sobu sta~ilízace a rdzpóčtem stabilizace sítě.

P o Io h o v á a výš k o v á k o o rdi n a cep r oe
je okt il. Situační plány, vytyčovací schémata, vytyčo-
vací výkresy, koordinační plány a, koordinační výkresy
nebyly doposud jedndtně zpracovávány a teprve při-
pravované směrnice OSGK pro geodetické práce v in-
vestiční výstavbě mají zajistit jednotnost výkonila jme-
nování 'odpovědných geodetů investora, .generálního
projektanta a' dodavatele pro jednotlivé investice. Hlav-
ní projektant nemúže odbdrně obsáhnout veškerou ko-
ordinačnl činnost, a, proto se požaduje, aby na velkých
stavbách (sídlištích) 'prováděl geodet poldhovou a, výš-
kovou koordinaci všech objekti't {rozvodil). Pl'ispívá se
tím k lepšímu průběhu výstavby. .

Při komplexní. výstavbě sídlišť. v Praze a Ostravě
si praxe vynutila tzv. k 00 rdi na č Íl í P lán (KP),
souhrnnou situaci obsahující vytyčovací síť, úplný návrh
všech projektovaných objektů.rozvodných síti, terén-
ních úprav s návazností na stávající stav. KP slouží za
ppdklad k vypracování jednotlivých vytyčovacích sché-
mat (VS) a vytyčoV~Cích výkresil (VV).

VS - vytyčovací schéma je součásti projektu na úrov-
ni OP a určuje jednoznačně umístěni objektů,
prtl.běh rozvodt:iých síti, ~le neobsahuje všechny
údaje k ,podrobnému vytyčeni.

VV vytyčovací výkres je součástí jednotlivých pp a
obsahuje vedle prvkil pro polohové vytyčení,
vztažených na zvolený vytyčovací systém, též
lldaje pro' výškOVé umístění objektů a tras, výš-
ky Všech lomů, místa křižení se stávajícími i pro-
jektovanými vedeními, ,

Koordinačni plány v Ostravě jsou ,zpracovávány
grafickou metodou v měřítku 1:1000, k,d-ežto v Praze a
Košicích číselnou metodou v měřítku 1:500.

Vzhledem k tomu, že odpovědný geodet generál-
ního projektanta. je zapojen od saméhd začátku pro-
jekce, zná všechny změny v průběhu projekce i při
stavbě, je správný požadavek, aby veškeré podklady pro
veškerou projekci vYdával a ověřoval (spolupodepisoval)
odpovědný geodet. Jde o podklady, které určují stavbu,
objekt, trasu, polohově a výškově.

Vy tyč e n i s t a v b y provádí geodet podle vytyčova-
cího Výkresu z PP prvky vztaženými na vytyčovací síť.
Vytyčovací sít musí být dostatečně hustá! a přesná, aby
umožňovala běžnými měřickými prostřed~y (pásmo,
hranillek, minutový theodolit) výtyčení objektů a jejich
částí s požadovanou přesnosti. Přesnost je udána v nor-
mě ON 73 0410, popř.) projektem. Souřadnicejednotli-
vých bodů. vytyčovací 'sítě jSott určeny buď v systému
JTS, nebo .v místní pravollhlé stavebni síti. Síť musí být
systematicky kontroloVána, nebot milžedojít k poloho"
vým a výškovým změnám vlivem sedání půdy, provo-
zelIl-Itěžkých vozidel, blízkosti hlubokých výkopil apod.
Praxe ukazuje, že potřebná hustota sítě jev průmys-
lové výstavbě asi 50 m, u ostatní vstavby asi 100 m,
což Umožní zajistit polohovou přesnost vytyčení bodu
± 1 cm. "
Vytyčení pro)Tádíme metodou
a) polární (ve vol.ném terénu, kde neni pravollhlá sft),
b) pravoúhlýmisouřadnitemi (nejjednod\JJší, nebot dél-

ky úseček a pořadnic jsou uvedeny přímo ve vyty-
čovacích výkresech),

c) protínáním vpřed (z úhli't, délek anebo kombinací),
d) vytyčením od přímky (prilsečíková' metoda).

Vytyčení od přimky je velmi výhodné tam, kde je
dostatek pevných bodů, jejichž spojnice rámuji vytyčo-
vanýobjekt. Vytyčováním délek mezi dvěma danými bo-
dy získáme kontrolu správnosti vytyčení bodil na osách.
Body vytyčené mezi daitými p.evnými body trvale zajis-
tíme a používáme je při všech dalších (opakovaných)
vytyčeních. Správnost vytyčení je možno ještě kon-

- trolovat vytyčováním pravých úhlů na všech osách.
Detailní postup vytyčovac.ích prací na stavbách je

popsán v ON 73 0410. Geodet před vytyčením překon-
troluje ,vytyčovací vý;kres z PP a zhotoví si vytyčbvací
náčrt, vztažený k daným pevným bodům. Pokud je to
nlOžné, vytYČí a zajistí osy Objektů hned zpočátku de-
finitivně, i když 'pro výkopovépráce, hrubé terénní
úpravy by stačilo méně přesné vytyčeni. O vytyčení se
sepíše předávací protokol, který obsahuje označení pod-
kladu, ze kterého se vytyčovalo, zpilsob stabilizace vy-
tyčených bodil, seznam výškových pevným bodil a je-
jich výšky, schématický vytyčovací náčrt 's číselnými
údaji, potvrzeni o převzetí vytyčených bodů v terénu,
podpisy předávajících a přejím'ajících osob s označenim
jejich funkci. Geodet ,si vede v situačním plánu barevně
čárkovaným 'zákresem přehled o vytyčených investi-
cích. Po zaměřeni dokončené investice vyznačí objekt
plně. '

P.ožadovaná přesnost vytyčovacíCh prací je ri'tzná
podle druhu objektu a jeho funkce. Je
a) absolutni -vzhledem k Základnímu bodovému poli,
b) regionální - tj. v rámci sítě celého -závodu, popř.

jen vzhledem k objektům spolu funkčně spojeným,
c) relativní - tj. vzhledem k hlavním stavebním osám

objektu nebo k plánovaným osám jednotlivých částí
(např. vzájemná vzdálenost os patek).
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Požada\llek přesno,sti roste i se vzrťl.stajícími roz-
měry objektťl., dále u komplexťl. se vzájemnou vazbou
technologickou a dopravní a u ocelových konstrukcí
(patky, kotevní rošty).

Vytyčování a kontrola výškových
úrO v n íi stavby se provádt z několika základních výš-
kových bodťl., jejichž umístění a stabil1zace .jsou voleny
s ohledem na jejich stálost. Do výškové sítě· se pojmou
všechny vhodné pevné body situační a určí se jejich
výšky s přesností m= ± 1 až 2 mm. Pomocné' Výško-
vé body se určují s přesností ± 1 cm. Ve výškách je
stavba zpravidla citlivější na přesnost, než v situaci.
Zejména výšky patek, nosníkfi jeřábových drah, kana-
lizací, křížení rozvodťl. hrají dťl.ležítou roli, a proto je
nutno každé výškové vytyčení kontrolovat. ,!

Sledováni sedání a deformací staveb
má značný pr'l-ktický i vědecký význam. Fyzikálni vlast-
nosti· a nestejnorodost podloží, sklon vrstev, hladina
spodní 1(ody,mají vliv na nestejné a nestejnoměrné se-
!lání staveb, a tím i na jejich deformaci.' Sledováním
sedání a deformací během stavby i po jejím dokončení
mťl.že být včas zabráněna provozním haváriím případně
destrukcím. U staveb vysokých' komínťl. i.e dťl.ležité sle-
dovat sedáni, neboť i malé odchylky mohouzpťl.soblt ne-
přípustné náklony komínu. Sedání má být předepsáno
projektem (ČSN 731805).

Sedáni objektťl. nebo jejich část[ zjišťujeme přesnou
nivelacii kontrolnJch výškových značek umístěných na
sledovaném objektu. Můžeme sledovat posuny relativní
(tj. jednotlivých částí mezi sebou, což je nejčastější
případ), nebo posuny absolutní vzhl~em k nehybnému
výškoyému bodu, čimž ověřujeme hodnoty teoreticky
odvozené. Tato měření provádíme podle ČSN 73 1805
- Měřeni posuvťl. a staveb a Směrnic SVV., . '\

Polohovou a výškovou přesliost sta\llebních praci stft-
novi rťl.zné předpisy, směrnice a normy; které řeši· pro-

I blém z hlediska úzce specializovaných staveb a prací.
a navzájem si odporUjí. JSou ,to např. "Směrnice pro
odevzdáni. pracov~šť k montáži konstrukci a technolo-
gických zařlzení", "Výnos pro přejímání montáží oce-
lových konstrukcí stavebních" vydané MS v r. 1955,
ČSN 73 0010 - Úchylky a tolerance ve výstavbě,ČSN
p 2430 - Jeřábové dráhy a ON 0410 - Vytyčování a
kontrolní měřeni pozemnich stavebních objektťl.. Vše-
chny tyto směrnice, by měly být ve vzájemném souladu
a shrnuty do jediného předpisu - normy.

Povlmiost[ investora i dodavatele je provádět k ZajiŠ-'
tění hospodárnosti investiční výstavby systematické kon-
troly. Proto jejich geodetické složky kontroluji
a) zda prováděCí projeky (PP) jsou po stránce situační
'a výškové v souladu s předchozi sehválenou doku-
mentaci, se zastavovacím plánem, což je zvláště dťl.-
ležité v území s více investory, • .

b) zda bylo provedeno kontrolní zaměřeni terénu sta-
veniště p,i'ed Ilahájením prací, a tím zjištěn soulad
se skutečnost[ k datu převzet[ staveniště. Tlm se za·
mezí pozdějšim rozporťl.m v účtování zemních prací

, a při zakládání objektťl.~ .
cl zda jsou odborně zakreslovány všechny změny, kte-

ré se vyskytnou v prťl.běhu výstavby, do jednoho sou-
boru PP. Jde zde ci to, aby byl zachycen stav sku-
tečně provedených prací, hlavně aby byly zaměře"
ny na vytyčovacísiť podzemni objekty a rozvody
před jejich zahrnutím,

dJ správnost polohového i výškového vytyčení; výkopy
před' betonováním základťl.; výkopy před kladením
potrubi a kabelfi; výškové uložení v místechkříc
žení, '

e) u liniov\Ych staveb, letištních ploch výšku pláně,
stabilizované vrstvy apod. Účelem .kontroly .je, aby \

hyl dodržen podélný prom, příčné sklony, sny jed-
notlivých stabil1zovaných vrstev, aby stavba byla
prováděna pod}e schváleného projektu, .

fl při provádění ze~mích prací a terénních úprav po-
hyb zemin, a to bud pomocí čtvercové sítě, nebo
promy,
O kontrolách vede geodet vlastní ,podrobný deník

a výsledky zapiSuje do stavebního deníku. Pře-
kročí-li zjištěnéodchylky dopustné meze, rozhodne ge-
nerální projektant po dohodě s investorem o dalším
postupu.
Zvláště' u rozvodfi je nutné dokumentovat všechny

polní náčrty a zápisníky o zaměření skutečného stavu
před zahrnUtím, čímž získáváme podklady pro geode-
tickou dokumentaci, dokončené stavby, pro vypraco-
vání základníh~ plánu závodu (sídliště).

Z předchoziho vyplývá nutnost postupného zaměřoVání a
zobrazování skutečného· stavu stavby (výstavby). vý-
sledky slouží za podklady projekci dalších etap, inves-
torfim pro kontrolu postupu stavby a dodavatelfim pro
zachycení stavu skutečně' provedených prací. Všechny
tyto práce. využíváme pak jako' podkladfi pro vypra-
cování geodetické dokumentace ukončené výstavby.

Výsledným geodetickým elaborátem dokončené vý-
stavby prťl.myslového závodu [sídliště) je z á k I a dní
p lán z á v{) d u - ZPZ [základní plán sídliště - ZPS)
obyČejně v měřítku 1:500-1:1000. Zobrazuje veškeré
pozemní stavby, podzemní a nadzemni vedení s jejich
povrchovými znaky a výškopis, který se značí v zasta-
věné části kótami a v neupraveném terénu vrstevni-
cemi.

Polohopisným základem je bodové pole předepsané pro
THM, trvale stabilizované a určené s přesnosti požado-
vanou Instrukcí pro THM. Polohopisným podkladem jsou
dříve vyhotovené mapy a plány, číselné údaje dřívěj-
ších polních náčrtfi ft zápisníkťl..
Výškopisným základem jsOU body čs. nivelační sítě
(JNS) a výškopisným podkladem jsou dříve vyhoťove-
né výškopisné plány a operáty a výšky podrobného výš-
kového bodového' pole,

Práce na ZPZ - ZPS se provádí podle Instrukce
pro THM. Podzemni a' nadzemní vedení se mohou v ZPZ
- ZPS zobrazit jednobarevně, spolu s polohopisem ča-
rou a značkou podle klíče smluvených značek nebo
barevným soutiskem jako potrubní plány (u velkých
závodťl., anebo kde je velký počet, vedení).

ZPZ ~ ZPS' zobrazují se zásadně na zajištěný papir
na hliníkových deskách. Pro evidenčni plán používá
se otisk ZPZ z reprodukce tiskem. Pro potřebu běžného
rozmnožování ZPZ (jeho částí) světlotiskem vyhotovují
se rematrice otiskem na prfisvitnou hmotu.

V současné době v Praze, Ostravě, Košicích a Mos-
tě, při výstavbě velkých sídlišť se vyhotovuje pro po-
třebu investorských útvarťl., generálních projektantťl. a
správcfi podzemních investic tzv. "technickoprovozní
plán stavby (sídliště)" - TPP.

TPP stavby (sídliště) zobrazuje se v měřítku 1:500
na zajištěném papíru v\listech 625 X 500 mm a vzniká
postupným zobrazováním všech předmětfi měření s vy-
značením skutečně měřených hodnot .. ZaměřovánI do-
končených objektfi a podzemních vedení před jejich
záhozem· provádí se postupně na sít pevných bodťl.,
zhuštěnou měřickými přímkami. Využití vytyč ovací sítě
je výhodné, neboť. se snadno dá vyčíslit rozdíl mezi
projektem a skutečnosti.

Zákres do originálu se provádí černou tuší a obstl.
huje čtvercovou síť, pevné. body, situaci, konstrukční
miry a absolutní výšky. Příprava pro reprodukci spo-
čívá v kopírování originálů na trvanlivé prťl.svitné hmo-
ty v barvách podle ČSN 383380 - Prostorová úprava
vedeni pod podzeIÍmími komunikacemi.
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Barevné snímky jsou doplňovány vŽdy jednou mě-
síčně, aby byla zaručena aktuálnost skutečného stavu
hotových stavebních prací na stavbě (sídlišti). Obdobně'
u výstavby velkých prúmyslových závodú se běžně za-
kresluje skutečný stav provedených prací do tzv. "ope-
rativních plánťl.'· nebo "živých generelů".

Investorské útvary ve velkých městech zřizují nyní c

řádnou organizaci zaměřování podzemních vedení před
jejich záhozem a jsou tak prfikopníky pqdzemního ka-
tastru u nás.

Na území hlavního. města Prahy bude v letech
1965-1975 vyhotovena technická mapa v měřítku 1:500,
která umožní i zobrazení všech podzemních vedení. Dů-
. lež1tým problémem však bude údržba' této mapy, neboť
jedině dobře udržovaná a doplňovaná technická mapa
mťl.že sloužit za podklad pro plánování,. projekci, vý-
stavbu, údržbu, správu a vedení podzemních investic:

Dosavadní anonymita a často neodborné provádění geo-
detických prací pro investiční výstavbu způsobily znač-
né národohospodářské škody. }e dosti-případů, kdy byl
objekt (trasa) postaven podle špatného vytyčení. V ně-
kterých případech' musel být zbourán, v jiných neplní
svoji funkci a musely se měnit ostatní investice a pře-
pracovat jejich projekt?fá dokumentace. }indý vinou
nedostatečného geodetického prfizkumu nebyly zjištěny
všechny podzemní' rozvody, což způsobilo zdržení stav-
by, změnu projektové dokumentace, a tím oddálení uve-
dení kapacit do provozu. Nedodržení projektovaných

spádťl. u kanalizací, vodovodťl., teplovodů apod. pťl.sobí
často funkční poruchy tohoto zařízen~ a jejich odstra-
nění si vyžádalo značných nákladů. Stejně u liniových
staveb špatně provedené zemní práce znamenají oby-
čejně větší přesun zemin (větší náklady], nedodržení
podélného profilu, příčných spádů, a tím i zhoršení
pr?vozních podmínek. ,

Na těch stavbách, -kde je zapojen specialista-geo-
det, je daleko méně nesrovnalostí mezi projektovou do-
kumentaCí a skutečností. Pověření geodetů k polohové a
výškové koordinaci projektů je vhodným řešením, neboť
jsou odborně kvalifikováni k těmto pracHn, stejně jako
s úspěchem spolupracují při projektování na analytic-
kém řešení vytyčovacích prvkťl. projektu. Tam, kde geo-
det připravuje práci pro velké stavební stroje, kontro-
luje skutečné kubatury výkopťl. a zajišťuje dokumentaci
podzemních objektťl. a rOZvodů, přispívá k hladkému a
hospodářskému provádění. stavby.

Náklady na geodetické průzkumné práce, práce vy-
ty čovací a kontrolní jsou minimální ve srovnání s in-
vestičními náklady stavby a velikostí škod, které mo-
hou vzniknout, nejsou-li geodetické práce odborně pro-
v4děny. Je proto oprávněný požadavek, aby pro každou
l'nvestiční výstavbu jmenoval investor i dodavatel hlav-
ním geodetem zeměmě~ického inženýra s předepsanoú
praxí; ten bude zajišťovat a plnit úkoly dané jednotU-
'vým geodt;!tickým složkám "Směrnicemi pro geodetické
práce v investiční výstavbě".

Uplatnění fotogrammetrie a samočinných
počítačů v dopravním projektování

Rychlý rozvoj automobilové dopravy a značné náklady
na výstavbu silnic vedly k aplikaci nových metod,
umožňujících podstatně zkrátit období projekce a sní-
žit náklady na výstavbu volbou optimální varianty
trasy. Dosav!idní zpťl.sob projektování na podkladě to-
pografických map středp,ích měřítek a k tomuto účelu
zaměřených úzkých územních pruhů podél trasy, po-
užívajťd vesměs grafickopočetní metody, tyto požadavky
již nemohl splnit.

Letecký snímek je nejaktuálnějším a nejúplnějším
zdrojeI1l informací o terénu. Jednoduché zařízení ke
stereoskopickému pozorování dvojic leteckých snímků
umožní projektantovi posuzovat průběh navrhované
trasy ve vztahu k okolním objektťl.m a krajině, žvážit
, širší souvislosti a vytvořit technicky i ekonomicky účin-
ný projékt. Vyhodnocením leteckých srtímkťl. i největší-

ho používaného měřítka (1:3000) na univerzálních vy-
hodnocovacích přístrojích lze' při podstatné úspoře
čaSOVýCh i finančních nákladů získat polohopisný a
vrstevnicový plán nejméně třikrát širšího územního
pruhu, než se obvykle zaměřuje geodetickými metoda-
mi. Vynikajícím momentem je též možnost přímého
bodového vyhodnocení podélných a příčných profilťl. se
záznamem údajú do děrné pásky nebo štítku, které
tvoří podklad pro výpočet kubatlir zemních prací na
samočinných počítačích.

Současný stav silniční sítě v ČSSR a intenzívní pro-
jekční příprava k výstavbě dálnic vyžadují i u nás
uskutečnit v krátké době komplexní mechanizaci země-
měřických prací souvisejících s projektem a výstavbou
moderních komuni~cí. Výchozím bodem při vývoji no-
vých technologií jsou nejnovější zkušenosti ze zahra-
ničí, avšak vzhledem k některým specifickým rysfim
a možnostem vybavení fotoletecké skupiny, fotogram-
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Stma, T.: Uplat'nlJnt fotogramm~trie a samočinných
poč1tačů v dopravním projektování

. metrických pracovišť a výpočtových středisek je mož-
no převzH některé čásU 'již propracovaných metod
(švéds~é nebo švýcarské) jel1 v hrubých rysech. Vel-
kým přinosem kefektlvnimu uplatněni letecké foto-
grammetrie v dDpravnim proje'ktováni jsou technolo-

/ gické postupy, pracovni zručnost. a odbornázkušeno~d,
ziskané při technickohospOdářském mapováni v měřH"
kách 1:2000 a 1:1000. .

Parametry leteckého sním kování (zejména měřHko a
formát snímku, konstanta komory a délka vzdušné zá-
kladny) do značné míry rozhodují o přesnosti a hos-
podárnosti použití fotogrammetrie k danému účelu.
Protože při projektováni _komunikací se klade zvláštni
dťiraz na přesné vyhodnocení terénniho mikroreliéfu,
jistou identifikaci vesměs nesignalizovaných bodů a
maximální potlačení vlivu systematických chyb v urče-
ní výšek, je účelné volit větší měřítko snímků,. než je
obvyklé při souvislém fotogrammetrickém mapovánI· ve
velkých měřitkách. Podle zahraničních zkušeností je
'optimální měřítko 1:4000, při, kterém i lze dosáhnout
, střední chyby v -určení výšek' ekvivalentní běžně po-
užívaným geodeti~kým metodám (± 10 cm).

, Rozsah polních praci souvisejících se signalizací a
zaměřéním vlícovacích bodů je možno omezit až na
polovinu dťislednýql využitím 80% překrytu. Při malé
výšpe letu(h = 600 m) a minimálriím nutném intervalU
mezi dvěma po sobě následUjicími expozicemi (k na-
taženi závěrky, posunu a vyrovnání filmu) vede. tento
požadavek k použiti ~etadel s rychlostí menši než
200 km/hod. Současné vybavení fotoletecké skupiny

,
však dovoluje disponovat minimální rychlostí 220 km/
/hod. a intervalem expozi-c 5 sec. (při použití komory
Wild RC-7a na desky 7 sec.), což podstatně omezuje'
volbu vhodných parametrfi, pro sledované účely
(tab. 1).

Letecké snímkování je výhodné provádět mimo
hlavní vegetační období obilovin (duben, květen, září,
říjen). Bezoblačné počasí není vzhledem k malé výšce
letu podmínkou. Spíše jsou· rozhodujicí příznivé me-
teorologicke podminky (minimální turbulence) V pří-
zemních vzduchových vrstvách, které umožní přesné
vedení letadla po letové dráze bez nežádouCích výkyvů.
V tomto ohledu· je vhodné fotografovat I vzimnich
měsících (např. v únoru) při eventuálním slabém sněho- .
vém poprašku. .

Přednáletová signalizace se omezuje jen na body
základního a podrobného bodovéhO pole [trigonometrlc·
~' zhušťovací a polygonové body v zájmovém územi,
osový polygon, vHcovadbody) a na dalši stabilizované
body, .jejichž poloha má být určena fotQgrammetricky.
-8lgnalizllce správnich & vlastnických [užívacich) hranic
a jiných předmětů měření ve smyslu technlckohospo-
dářského mapováni se neprovádí, neboť místní šetření
a jiné práce s tímto mapováním spojené, by značně
zpomalily celou akci, nehledě na to, že jejich Výsledek,
týkajíci se menších částí území mnoha obd podél trasy
komunikace, by nebyl podstatným 'Přínosem při pozděj-
šim soUvislém m&povánL

K Z&jlštěni m&xlmálni účinnosti slgn&liz&ce bodo-
vého pole je vhodné. použiv&t čtverCových desek formá-
tu alespoň 60X60 cm s bílým kříželll (o šířce ramene
10 cm) v černém kontrastním okoU [obr. 1).

Deska se pomoci centrlckého výřezu nasadi na ká-
men nebo železnou trubku a upevní 2-4 koUky. Její
výhodou je menší zranitelnost než maji obvykle použí-
vané kříže a nezávislost na barevném kontrastúnej-
bližšího okoU bodu.

použití fotogrammetrické metody k ziskání geodetických
podkl&dů pro projektování a výstavbu komunlk&ci ome-
zuje Qčast kl&Slckých měřických zp)1sobů - trlangu-
l&ce, nlvel&ce a různých metod podrobného měření -
na vybudování podrobného bodového pole, zaměřeni
a zobrazení zalesněných nebo hustě zastavěných částí
úzeI\lípodél trasy a komunfkačních přípojek, které pře-
sahuji fotografovaný územni' pruh. Při zaměřováni bo-
dového pole se uplatni trlangulace jen tehdy; nebude-li
vyžadovat nákladnou výstavbu signálů a observačnich
stanovisek. Protáhlý tvar zájmového území poskytne
často příznivé podmínky pro aplikaci elaktrooptického
měření délek [např. geodlmetrem NASM-2A, NASM-4)
v polygonových pořadech o stranách asi 1 km vedených
podél trasy [obr. 2).
Při zaměřováni osového polygonu 'O stranách asi 150m
se uplatní metoda paralaktické polygonometrie a auto-
redukčni dvojobrazové dálkoměry, Výšky bodťi podrob-
ného bodového pole se vesměs určují technickou nive-
lací, při které lze s výhodou použít nivelačních pří-
strojÍ! s ·automatlckou horizontací záměrné přímky.

Vzhledem k tomu, že vHcovaci body v rozich jed-'
notllvých stereodvojic slouží vesměs jen k fotograrn-
metrickému vyhodnocení vrstevnicqvého plánu a profilů

I
Podélný I Měřítko

.
j Sífka pruhu I DélkaKomora. f Formát Výška letu Jnt. exp.

,
pfekryt snímku zákl\tdny

,
RC 5s 152 mm 23 x 23 60% 1 4000 610 m 6,28. '800 m 370 m .'

80% 1 6500 990 m 5,0s 1300 m 300 m
RC 5a 115 mm 18 x'18 60% l' 4500 520 m 5,48 675 m 325 m
RC5a } 210 mm 18 x 18 60% 14500 945m 5,48 675 m 325 mMRB
RC 7a 170 mm Í4 x 14 60% 1 7500 1275 m 7,08 900 m 420m
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(k úpravě měřítka modelu mt\.žeme použít body ošo-
vého polygonu, zaměřené geodetickými ,metodami),
stačí stanovit jejich polohu s' grqfickou přesnosti
(± 15 cm). Proto se S výhodou použije k určení jejich ,
souřadnic analytické nebo přístrojové aerotriangulace.
Pro obě metody jsou k dispoZiCi plnoautomatické pro-
gramy pro samočinné počítače National'Elliott B03
resp. Zuse Z 23. Za předpokladu,! že vzdálenost soused~
ních bodt\. ,základního hodového pole v prostoru trasy
je 2-3 km, budou mít trlangulované řady/délku 6-10
stereodvojic. Přesnost výsledků 'se zvýší přihlédnutím·
k" odchylkám fotogrammetrlckých souřadnic bodů 080-
vého polygonu v jednotlivých stereo dvojIcích; Protože
počet· vlícovacích bodů je zpravidla větší než počet
ostafňích bodů podrollného bodOvého pole, Z4měllených
geodetickými metodami, představuje použití' aerotrian-
gulace výraznou úsporu časových nákladů na 'polní
práce.

f ••••. "

EL HERENI DELEK

osovÝ PO'LYGON

= ==== TRASA

x VLíCOVAd BOD

Technologie fotogrammetrlckého vyhotovení vrstevnico-
vého plánu se· v podstatě neliší od postupu používané- .
ho při. technickohóspodářské1n mapování. Účelem je CD
nejpřesněji vystihnout .průběh terénu' a jeho výškové
změny, mající vliv na vedení trasy. Vrstevnice o základ-
ním intervalu 1m se v rovinatém terénu. kombinují
surt'ením výšek vrcholu čtvercové sítě, eventuálně do-
plňují různě orientovanými prófily. Části území soU-
,visle porostlé lesy se ,zaměřují tachymetricky.
" Vyhodnocení polohopisu se neopírá o výsledkťmíst-
who šetření a podrobné klasifikace jako v prípadě
THM, nýbrž jen opovšechnouklasiffkacl obdobnou
topografickému mapování. Do zvětšenin leteekýchsním-
ků v měřítku 1:1000 se zakreslují přepměty měření,
místní názvosloví a jiné údaje, které nelze jednoznačně
idéntiflkovat pouhým čtením leteckých snímků. Terén-
ní čáry se. vyhodnocují bodově I souvislým výtahem
tak, jak se jeví jejich průběh ve vyhodnocovacím pří-
stroji. Proto takto, vyhotovený polohopisný plán bez
podrobné signalizace vlastnických a uživatelS15ých hra-
nic nelze použít jako podklad pro' vÝk:UP pozemků.
V místní trati se převážně vyhodnocují rohy střech na-
místo rqhů domtí,takže tam, kde je žádán půdorys
domu, je' nutno navíc změřit vzdálenost okapu od stěny
a graficky provést opravu v plánu. Na rozdIl od
THM se v některých případech nezobrazuje zájmové
území do mapových listů v kladu, Gaussova nebo Křoc
vákova zobraiení, protože manipulace s mnoha částečně
pokreslenými listy zneSnadňuje práci projektantů.!
Orientace mapových listů se buď přizpůsobLpovšecnné-
mu směru trasy, nebo se zájmové území' ?,obrazt na
delší pás kladívkového papíru. V obou' případech je
třeba zakreslit souřadnicovou síť použité zobrazovací
soustavy.

Polohopisný a vrstevnlcový plán v měřítku 1:1000
sloužÍ projektántůmpfedevším k hledání optimální va-
riantý trasy, Proto se v některých úsecIch neomezuje
fotogrammetrle jen na vyhodnocení sto- až dvě stě metro-
vého pruhu, nýbrž využije celou užitnou plochu stereo-
dvojice (obr. 3). Uvážíme-li naz~ačené výhody~ značJ;lou
výkonnost ,přístrojů a pracovníků, (tab. 2) -a velké, ka-
pacitní možnosti, je fotogrammetrle již v 'tomto stadiu
významným kvantitativním I kvalitativním přínosem pro
projektování. . , '

'\

. '/

-I- .-+
I

Tab. 2

Průměrný.roČnÍ ;ýkon při fotogrammetdckém vyhod-
nocení územního pruhu o šířce 200 ID V měřítku 1: I000

na univerzálnímvyhodnocavacím přístroji

Měřltko Formát

I
Polní trať se

I

Místní trať
sklonem do s nesouvislým

snímku 20 % zastavěním,
1 4500 18 X 18 75 km 47 km
140QO 23 x 23 ' 85 km 53 km
16500 23 x 23 100 km 65 km

.

Podkladem :pro zjištění rozsanu zemních pracI při vý·
stavbě komunikací je soustava příčných profilů. Spe-
ciální zařízení moderních vyhodnoGOvacích strojů je
umožňují určovat z fotogrammetrických snímků a sou-
časně zaznamenat podrobné body a jejich Výšky elek-
trickým psacím strojem do formuláře nebo dálnopisem
do děrné pásky. Při-fotogramJ;lletrickém vyhodnocovánI
se příznivě využívá okolnosti, že nastavování měřické
značky na jednotlivé body je přesnější než její vedenI
po vrstevnicích. VytvořenI soustavy příčných profilů na
prostorovém modelu terénu se' uskutečňuje pomoci
profiloskopu (obr. 4).

Vyhodnocovatel nastavuje značku na matnid epi-
projektoru pomocí ručních kol na jednotlivě body pro-

~filové sítě, vyryté do skleněné desky v měřítku 1:1000;
kterou je třeba orientovat podle příslušné strany oso-
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vého polygonu. Namísto desky je možno použit diagram
jediného profilu, kter1 je zobrazen na proužku skla
nebo na jiném nesrážlivém transparentním materiálu.
Diagram se orientuje pomocí zajišťovacích bodii jednot-
liv1ch profilii, jejichž souřad~ice se vypočítají současně
!t přIslušnou variantou situačního řešení trasy ná samo·
činném počítači a pak zobrazí koordinátografl'lm do
.plánu (obr. 5).

t o b \."i' ~
\I \U·

'"
o~
o
N

o

Obr. 5.

Vzdálenost podrobn1ch bodii se řídí sklonem terénu
a mírou jeho členitosti. V plochém terénu obvykle zvo-
líme pravideln1 interval 5 nebo 10 m, v kopcovitém a
horském terénu 2 m nebo vyhodnocujeme charakteris-

tické lomové body. Příčné profily mohou b1t kromě
záznamu psacírnstrojem a dálnopisem bezprostředně
kresleny na milimetrov1 papír jin1m pracovníkem po-
dle diktátu vyhodnocovatele.

Pozoruhodná přesnost fotogrammetricky vyhodnoce-
n1ch profilii ve volném terénu miiže b1t v někter1ch
případech nepříznivě ovlivněna účinkem systematick1ch
chyb, které pramení jednak ze zanedbání v1šky vege-
tačnlho pokryvu (vzrostlé obilí, tráva apod.), jednak
z deformací prostorového modelu vlivem distorze mě-
řického objektivu (obr. '6). V úzkém pruhu podél spoj-
nice hlavnlch bodii se totiž projevuje její účinek po-
někud nepříznivěji než při obvyklém vyhodnocení celé
užitné plochy stereodvojice:

Prvně jmenovan1 zdroj chyb lze omezit předevšlm
fotografováním mimo vegetační období, eventuálně kla-
sifikací v1šek jednotliv1ch porosti'!. Porovnáním účinku
distorze měřick1ch objektivii, používan1ch leteck1ch
komor, s přesnosti fotogrammetric'kého určení Výšek
jednotliv1ch bodů ze snímkii (tab. 3), zjistime, že po
vhodném rozdělení znamének v1škov1ch odchylek na
geodeticky určen1ch bodech v blízkosti osy. komunikace
(úpravou v1škové stupnice přístroje), nedosahují takto
vzniklé systematické chyby ani velikosti chyb naha-
dil1ch.

Názornou představu o přesnosti fotogrammetrického
měření profilii poskytují v1sledky zkušebních prací pro-
veden1ch v riizn1ch zemích (tab. 4), při nichž byly
porovnávány fotogrammetrické V1šky jednotliV1ch bodů
s údaji získan1lffii nivelací nebo, přesnou tachymetrií

I I
I
Rozsah zkoušek I Výšková chyba

Zkušebp.í prostor (autor) \ f Měřítko I % výšky
snímku

I střední I' maximální letu

Quebec, Kanada (Zarzycki) I 152 mm

I

1 3600 211 bodů + 4criJ. 9cm 0,15
Wiesentheid, NSR (Kasper) 152 mm 1 4000 225 prófilů + 6cm 9cm 0,10

152 mm 15000 225 profilů + 9cm 15 cm 0,12
----- .-.-

1-
-

Wi1rzburg, NSR {Blaschke) 115 mm 1 6000 561 bodů +13 cm 39 cm 0,18
Petroviee, ČSSR (Šíma) . 115 mm 1 6000 198 bodů I +13 cm 39 cm 0,18

t
\
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Tab. 3
Vliv distorze objektivu na vyhodnocení podélného

profilu trasy

I Maximální /Pl'esnost

I
Měl'ítko chyby určenív~e1>,

Objektiv f snímku vlivem ze snímků
distorze daného

měfftka

Aviogon 152 ÍnIIl 14000 ,± 6cm ± 9cm
1 6500 ±1O cm ±15 cm

Aviogon 115 mm 1 4500 ± 5cm ±10 cm
Aviotar 210 mm 14500 ±15 cm ±18cm
Aviotar 170 mm 17500 ±22 cm ±25cm
Pinatar 210 mm 1 4500 + 4cm ±18 cm

Výsledky těchto zkoušek jsou pozoruhodné iz eko-
nomického hlediska, protože přesvědčivě ukázaly, že
využiti fotogrammetrie v této etacpě měřických pram
umožňuje podstatně zkrátit období geodetické Ipřípravy
projekčních prací. To ostatně ilustrují i údaje o výkon-
nosti 1 vyhodnovacHÍo stroje se dvěma pracovníky 'při
dvousměnnémprovozu (tab. 5) v pO,roWlání s výkonem
stejného počtu praco~íkfi při dosud používaných geo-
detických metodách měření.,

Tab. 5
Prfuněrný roční výkon 1 přístroje při bodovém vyhod-

noceni profilfi v měřítku 1:1000

Měřítko I Formál;

\

Počet
Délka trasy podrobných

snímku bodů

1 4500 18 X 18 95 km 173000
'1 4000 23 x23 105 km 181000
1 6500 23 x23 115 km 190000

/
6. Jednotný systém mechanizace záznamu, početní-
ho zpracování a zobrazení geodeticktch informací

Z četných příkladfi použití fotogrammetrie pro speCiální
účely u nás i v zahraničí vyplývá zkušenost, že vynika-
jící technioké a ekonomioké úspěchy byly téměř vždy
dosaženy spojením fotogrammetrické metody j8Jko pro-
středku k zís~ání informací z terénu s bezprostředním
využitím toooto materiálu při výpočtu na samočinném
počítači. Uskutečnění takového 'požadavku je mo'žné za
předpo.kladu existence jednotného systému mechanizace
záznamu, početního zpracování a zobrazení se stejným
nositelem infol1mací ve všech etapách. Jinak ovlivňuje
nutné děrování 'V~stupních hodnot ve vý'počtovém stře-
disku podle ~ředchoZího ručního zápisu a jeho 'kontrola,
nebo převod na jiné nositele, nepříznivě velikost časo-
l7ých úspor dosažených vlastním výpočtem. Vzhledem
ke značné rfiznorodosti prostředkfi k mechanizaci zá-
znamu, výpočtfi, a zobrawvání,' dostupných v současné
době v ČSSR (tab. 6), stává se volba jednotného nositele
informací prvořadým problémem. Rozhodující mo,ment .
lze spatřovat především v možnosti využití automatické
registrace souřadniC a výšek na fotogrammetrických
vyhodnocovacich přístro,jích, kterou se pra'ktioky úplně
zallezpečuje bezchybnóst vstup nich hodnot pro výpočet
na samočinném počítači a dále v uskutečnění mechaui-

zace zobrazováni, jehož nizká produktivita byla dosud
překážkou ve snaze podstatně zvýšit efektivnost pro-
je.kčníoh pTacL

U nás 'používaná registrační zařízení (Wild EK-3,
EK-5a, Coordimeter Zeiss-Jena] zaznamenávají informa-
ce do pětistopé děrné pásky v meZinárodním dálnopis-
něm 'kódu č. 2. Tyto informace mohou bezprostředně
převzit jako vstupní hodnoty pro výpočet počitače Zuse
a Odra 1003 a po přeložení do vlastního kódu také
počítače National Elliott 803 a Sirius. Rovněž dalši
vÝVOj'samočinných koordinátogr:affi naznačuje, že bude
pro vstup kromě děrných štítkfi používána předevšim
pětistopá děrná páska, která se po shmutí všech 'uv{Hle-
ných hledise'k jeví jako nejvýhodnější nositel informací
i pro účely komplelťní mechanizace při Iprojektováni
komunikací.

Nositel informaoi
Etapa

děrný štítek I pětlstopá děrná I jiného druhuAritma páska

záznam děrovač dálnopisy jen ve
informací Aritma zn. Mercedes, výpočto-

Siemens, vém stře-
Rheinmettall disku
aj.

automatic- Coordimeter
ká regi- Zeiss, Wild
strace ~K·3, EK-5a

samočinné Zuse Z 23 LGP-30
počítače National ZRA 1

Elliott URAL 2
803, ,Sirius

zobrazení samočinný Graphomat
koordiná- Zuse Z-64
tograf
Aritma

Samočinné počítače se uplatňují vynikajícim zpfisobem
1 v období geodetické připravy projekčních praci (tabul-
ka 7). Umožňují rychlý a hospodárný výpočet souřadnic
bodfipodrobného bodového pole, zaměřených rfiznými
zpfisoby 'protínání, polygonovým pořadem nebo trila-
torac1. Větší počet vstupních hodnot a výsledkfi proti
malému počtu celkem jednoduchých výpočetních ope-
rací množňuje llospodárně využivat zejména strojů
s menší operační rychlostí, jako je Teléový~Očítač
Zuse Z 11. Avšalk univerzáhií potřeba častého výpo'čtu
těcljto úIoh vedlia pracovníky jiných ústavfi geodézie
a 'kartografie a resortu ministerstva dopr,avy k vyl1Dto-
vení oWobných 'programfi i pro jiné jim dostupné samo-
činné počítače (LGP-30, URAL 2, National Elliott 803A).

. Vzhledem k stálému nedostatku strojního časl!- a
nezávislosti této etapy prací na dalším komplexně me-
chanizovaném postupu Ipřihledání optimálni varianty
trasy, není tato duplicita nijak na závadu. K určení'
polohy vlícovacích bodfi je v mnoha ,případech účelné
použit již' 7l11líněné aerotrrangulace, jejíž numerioké ře-
šení (zvláště aerotriangulace analytioké) je jinak bez
účasti počHače ~e značnou operační rychlostí a kapa-
citou stěží možné.
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průběh trasy n(l.mapě
1:25000 (1:10000)

souřadnice podrobného
bodového pole

plán spímkového letu,
určení rozsahu,polních
prací signalizace podrobného

bodového pole
snímkový let
zaměření podrobného
bodového pole
kla sifika,ce a doměření
zakrytych částí \

zhodnocení, pokyny pro
klasifikaci a doměření

vyhotovení polohopisného
a vrstevnicového plánu
1:1000

I
,

I ,,
Projekce výpočtové s~disko Fotogrammetrlcké laboratorní Polni geodetické-,

a konstrukční práce práce
I

~ polohové řešení var~anty souřadnice osových
,

a zajišťovacích bodů zobrazení trasy do plánu
vyhod.nocení profilů doměření zakry-

-----o.výškové řeš~ní varianty výpočet nivelety trasy tých částí
konstrukce normálních
profilů výpočet kubatury a para·

metrů komunikačního

, ,----..,;..korekce
' tělesa

výběr ~ptimální varianty výpočet vytyčova;cích vytyčení trasy
prvků zobrazení půdorysu v terénu

stavby .

zobrazení profilů grafo-
matem

'.

NejvýZnamnějším přínosem k mechanizaci výpočet-
, ních prací při prOjektování komunikací .je ovšem použití
samočinného póčftače k vyhledání optimální varianty
trasy (t~b. 8), které odstrafí,uje . stereotYPní grafické
a výpočetní práce spojené s IkonstrukCí profilů, měře-
ním ploch, .výpočtem kubatur náspů, výkopů i .jiných.
parametrů komunikačního těle.sa a umožňuje tak většinu
časové kapacity inženýrskóteohnických pracovníků
věnovat tvo~iVé duševní práci. Kromě podstatného zkrá-
cení času, potřebného k propočtu a zhodnocení navr-
žené varianty trasy, dává ryze analytické i'ešení jednot-

I

livýchúloh přesnějifí výsledky než v' kombinaci s meto-
dami grafickými.

Pro tuto etapu 'se nyní v Geodetickém a topografic-
kém ústavu v Praze sestavují ve spolUpráci s Dopravo-
projektem v Bratislavě programy výpočtů na samočinném
počítači Zuse Z-23, jejich účelem je:

a) výpočet souřadnic osovýeh a zajišťovacích 'bodů trasy
s návazností na .

b) výpočet vytyčovacích prvků
c) výpočet nivelety trAsy
dl výpočet kubatury a různých ,parametrů komunikltč-

nfho tělesa.
Program výpočtu ad d) je vhodným příkladem bez-

p,rostředního spojení mechanizace záznamu, početního
zpracování a zo,brazení informací. Průběh terénu před
,stavbou ("starý" stav) je charakterizován soustavou
'příčnýchprofilů zaznamenaných při fotogrammetrickém
vyhodnocení nebo zpracování výsledků tachymetrického
měření d.o děrné pásky. "Nový" stav naděrovaný pomocí
dálnopisu obsahuje staničení profilu, Výšky nivelety
, [železničního spodku nebo silniční pláně vose komu-
nikace), údaj o hloUbce ornice, redukci systematic.ké
. chyby při fotogrammetrickém určování výšek.

V první fázi hledání optimální varianty trasy se
předpokládá, že, budou převážně použíVány standardní
profily, definované souřadnicemi lomových bodů vzta·
žených -k bodu nivelety a uložených v paměti samočin-
ného počítače. V další' fázi, po nalezení několika variant
splňujlcích .podmínku vyrovnání hmot násypfi a výkopů
a zejména při konečném VÝPD,čtUvybrané varianty,
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,
blÍdoupoUžlty proflly IndIvIduální, zahrnující všechny
objekty (opěrné zdI, odvodňovací příkopy apod •.J,které
mohou ovllvnIt objem zemních prací (vit příklad pro-
jektu železnIční trfltl na;Qbr. 8J.

geodetických 'podkladi\.pro výstavbu nebo reltOnstru:kci
státních silnIc a ',pro 'rozsáhloU přeložku dvoukoleiné
železniční trati. BYly také vykonány technickoorganI-
zační přípravy kfotogrammetrtcM,mu zaměření 33 km
dlouhého úseku pro projekt dálnIce. V kalkulacI časo-
vých.a finančních náklalÍi'I (tab. 9) .markantně vynikají

. Tab. 9
'Přehled Časových 's, finančních MklaQů podlekonkrát.
ního případu použití fQtogf,an'1metrie při projektu dálnice

vŮSSR /.

..I
I

,[" :z~
I
I

l:o I

X.

Rozsáhlé operační možnosti počítače Zuse Z '23 a
dostat~čná kapacita paměti, UmOžňUjístanbvÍt většInu
parametri\.' ~ilšťovanýchpřlprOjektováIií komunlkacl
najednou a úpravu vstupních hodnot :ha děrné pásce
provést takjďaby žádané údaje mohly ,být zobrazeny
pl;tmocí samočinného koordlnátografu. 'Pro každýprQfll
je vypočtena plocha 'násypu a.výkopu, délka SVl\Q.u"
kubatury násypu, výkopu, přebytku, nedostatku a pře"
hozu zemních hmot, 'kubatura. sejmuté ornlce, plocha
svahfi á: jejIch zahumusování, plocha pozemků zasaže-
:ných stavbou, a tQ vždy od poÚtkutrasy k příslůštJ.ému /
ptofilu. Při výškové nebo menši směrové lforekci ve
vedeni trásy ,stačí 'změnit souřadnice vztaŽnýchbodl1
jednotlivých Pl'9fllů (obr. 9) a celý výpočet vzápětí
opakovat.

Při značných' nákladech na zemní pl/áce je možnost
rychlého prOpočt\!. více varIant n/!. ~amočinném 'počítači
významným zdrojem úspor' a ,bude, proto jistě projek-
tanty velIili. vyhledávána;

Použití fotogrammetrle ve spojení se ;a~očlrtnýmI po-~
čítači v dopravním 'proje;ktování, které bylo u nás do-
nedávna "V podstatě jenpt'edmětem zájmu několika
odbornikfi,' stalo ~e v di\.sledku aktuálního ťj.kolU'mo-
dernizace a výstavby dopravní sítě ČSSR ,di\.ležltým
problémem, který je součásti státního ,plánu výzkumu.
V 'současné době b}"llyzahájeny zkušebllÍ. práce na ně- ,
kolika trasách V délce cca 50 km, 'za, ú~elemzlskáIll

fotoletec-
ke práce

vyhotovení maNc-
,kýchsrumltů. kopií
a zvětšenin

polní
práée

\a) signalizaqe a sta·
bilizace pbdrob-
náho bodověho
pole

b) zaměřéníbodo-
vého pole

c)klasifikace ,
vtéránu '

d) doměření za-
, krytýchčástí

kancelář·
ské.práce

a) výpočty bodo-
vého pole

b )aeí'otriangulac e
c) fotogrammet~ ,

rické vyhodnoce~
ní 1:1000' .

d) fotogramlrlet-
'rické vylj.odnoce-
ní profilů

e) konstrukční ,prá-
ce a kresba.- ,

~spot.feba. '\ VlastniI ča.sll ITP . nákla.dy

5 % 10%

·4 7

5.5 7

4,5' ,9

19 % 33 %

3 3
5 4

41.5 % ' 33

13 10

18,5 % 11

81 % 61%

VÝ'hody:nové technologie, Těžiště geodetických prací
se přenáš! z terénU do kanceláře, co'ž vede k omezení
cestovnlch"výloh ,a! záVIslosti na počasí a r;Qční době,
využlvá se možnosti vlcesměhn~ho provozu fotogram-
metrických vyhodnocovacícb. přlstroji'l, samqčinných po-
čítačů a jiných mechanizač!1ích pr~tředki\.. Pořízení
mnohostranně využitelných leteckých. snímki\. je velmi
rentabilní, neboť za předpokladu, žegeodetlcké práce
se podílejí' na náldadech projektu asi. 20 procenty, člnl
vlastní náklady na snímkování včetně pořízení diapozi-
tivfi, kopii a zvětšenin 'pouze 1-2% ceny projektu.

Přínos fotogrammetrie se plně projeví zejména na
zaká-zkách většího rozsahu a ve značně členitém terénu
s řídkým vyskytemploch se souvislým zalesněním.
S9mOčinné počítače moh(lu být použitý k propočtu ri\.z-
ných variant 'trasy i napbdkladě Informací získaných
vý,hradně geodetickými metodami, a,všaks pOIlěkud
menším efektem v dfisledku nutnosti ručn1ho záznamu
a, d~roVáni vstupních hodnot.

V nejbližších dvou.latech postačí j{apacita2'-:'3 vy-
hodnqcovacích pi;ístroji\." kesplněnípožadavkfi' praxe
a ~ověřeníadalšíínu>zlepšování n&VJ;žené technologie.
Předpokládá se však, Že' do roku 1970 vzroste roční'

. produkce v ..oboruprQjektování. silnic 'a dálnic až, na
500 km trasy. .
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Měřická dokumentace památkových
objektů

Náš stál patří mezi nejbohatší země na světě, po-
kud se četností kulturníGh památek týká. Na jejich
počtu se nejvíce podílejí památky stavební, exis-
tuje však u nás i velké množství památek umění
sochařského, malířského i památek' jiných a koneč-
ně je u nás i nesmírné množství památek archeolo-
gických - památek tisíciletého. kulturního vývoje
našeho národa. Pojem památky se, proti dřívějším
názorům ~naoně rozšířil (např .. o kategorii tech-
nických památek, památek dělnického hnuti, revo-
lučních bojů apod.). Každá z nich představuje pro
nás doklad kulturního vývoje společnosti a tvoří
nedílnou součást našeho kulturního bohatství.

ČeskoslovenSká socialistická republika věnuje
ochraně památek velkou pozGrnost. Do roku 1945
nikdy nebylo I vynakládáno tolik finančních pro-
středků na ochranu památek jako od osvobození
ČSSR; od roku 1945-1963 vynaložil stát na re-
konstrukce, asanace, restaurace, a ochranu vůbec
přes půl m1Hardy korun, z toho za poslední dva
roky přes 87 miliónů korun. Důležitým mezníkem
poválečného vývoje památkovépéče v našem stá-
tě bylo schválení zákona Č. 22 Sb. ,,0 kulturních
památkách" ze dne 17. dubna 1958. Na Slovensku
. byl pak schválen zákon Č. 7 Zb. SNR ze dne 29.
srpna. 1958. Vydáním zákona se dostalo naší pa-
mátkové péčI' pevného základu pro její rozvoj a
byly dány předpbklady plánovité péče o kulturní
památky naší minulosti.

Teorie I metodika památkové péče prodělávala
průběhem doby 'značný vývoj, od způsobu komplet-
nf, rekonstrukce, jak' ji např. dokládá Mockerova
úprava Karlštejna, a~ k metodě pouze konzervační,
či později analytické. Dnešní památková péče při-
stupuje ke každé kulturní památce individuálně
a volí metodu v souladu s -vlastní podstatou památ-
ky. V daleko širší míře se zaměřuje na preventivní
péči a samozřejm~ projevuje maximální snahu po
vhodném využití a zapojení do současného života,
neboť pouze památka živá, sloužící socialistické
společnosti, má reálný předpoklad pro další život;
jedině tak bude plnit svoji funkci ideovou, kulturní
a politickou a stane se tak nepostradatelnou sou-
částí našeho životního prostředí. Dosažené výsledky
praktické ochrany nenechávají dnes již nikoho na
pOChYbáfh o správnosti tohoto postupu. . '

Na základě toho vyvstává nyní úkol vlastního
zabezpečení památky i velice duležitá stránka
praktického ochJ.'anného procesu - začlenění pa-
mátky do živůta. Na těchto úkolech Sfl podílejí
technici téměř všech prof,esí společně s památko-
vými pracovníky. Po předběžném umělecko-histo-
rickém průzkumu a kulturně politickém zhodnocení
výZ'namu památký jak z hlediska' autentičnosti do-
chovaného, stavu, tak jejího začlenění v kulturním
v~voji, a z toho stanovení nové funkce a poslání
památky pro současnou společnost (jakož i z toho
vyplývající zásady pro úpravu), bude pro praktický
ochranný zá,sah na památkůvém' objektu asi toto
pořadí postupu: '
1. Podrobná měřická a fatografická dokumentace

I jednak jako doklad stávajícího stavu, jednak
jako podklad pro projektové práce a návrh
úprav objektu nebo souboru objektů pro nové
poslání a úpravu, oelého prost~edí.

, 2. Umělecko-historický průzkum včetně sondáží a
vyhodnocení stavebního díla a celého prostředí
památky.

J •
3. Podrobná památková dokumentace objektu se

zaznamenání!? výsledku pruzkumu a rozboru.
4. Podrobné stanovení postupu praktického ochran~

ného zásahu (konzervace, obnova, asanace, re-
konstrukce apod.).

5. Provedení návrhu úprav, podrobné projednání a
scHválení i stanovení zásad a postupů při prak-
tickém provádění.

6. Přesné dokumentování průběhu a postupu prací,
užitýclt metod i materiálů.

7. Předání obnoveného, eventuálně adaptovaného,
objektu do užívání veřejnosti pro plnění předem
stanovené funkce.

, Pro splnění těchto požadavku je třeba vyhoto-
vit tyto odbormé rozbory: stavebně technický, vý-
tvarně analytický, památkový a u větších skupin
staveb nebo u celých sídelních útvarů se provádí
i pruzkum kompoziční a urbanistický a průzkum
ekonomický. Pro správné provederií a zaznamenání
průzkumu a rozborů je třeba vyhotovit dobré mě-
řické podklady - dokonalou měřickou dokumen-
taci památkového objektu z přísně objektivního
hlediska. Měřická dokumentace je objektivní a geo-
deticky přesné zobrazení stavby i prostředí, vyjáď-
řené polohopisem, půdorysy, řezy a pohledy (prů-
čelí). Měřickou dokumentaci nelze proto zaměňo-
vat se stavebním výkresem, i když v mnohých čás-
tech se ztotožňuje s· ČSN 73 0100 a ČSN 73 0101-
Měřická dokumentace má obsahovat zobrazení cel-
kové dispozice a všech podrobností, pokud je lze
ve zvoleném měřítku vykreslit. Poněvadž se plány
vyhotovují nejčastěji v měřítku 1:100 a 1:50, je
prakticky třeba zaměřit a v polních náčrtech vy-
značit všechny podrobnosti (jako ústupky, cokly,
parapety apod.) větší než 1-2 cm.

Způsob měřické dokumentace' památkových
objektů se v současné době řídí návrhem "směrnic
pro zaměřování památkových objektů a chráněných
částí přírody" z roku 1963, které jsou v připomín-
kovém řízení a mají být po, projednání vydány
Ústřední správou geodézie a kartografie s minis-
terstvem školství a kultury jako směrnice závazné.
Současně však je třeba, aby byl upraven i doplněk
tabulky Č. 27 ceníku průzkumných a projektových
prací Č. 56/1958, vydaný Státní plánovací komisí
v roce 1962, který tak, jak je sestaven, naprosto
nevyhovuje, poněvadž uvažuje pouze dokumentaci
komplexní a nelze ho použít, . dokumentuje-li se
pouze část objektu (např. některé, pl1dorysy nebo
pouze průčelí). Stejně tak nevyhovuje i v aalších
částech, např. při určování počtu řezů.

Záměr, pro jaký se objekt zaměřuje, podmi-
ňuje i způsob měření a volbu vhodného měřického
,'postupu. Tak např. pro speciální vědecké účely
bude třeba doSáhnout plánů s daleko větší přes-
ností než pro úkoly praktické ochrany nebo dokon-
ce pro pouhé zjištění dispozice objektu, který ne-
lze z jakýchkoliv důvodu nadále chránit. Měřlcká
dokum\entace obsahuje tyto druhy plánů:
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1. polohopis, který se podle potřeby dop!ňuje výš-
kopisem,

2. půdorysy,
3. řezy,
4. průčelí.

P o I o h o P i$ nebo polohopis s výškopisem
se vyhotovuje obvykle v měřítku 1:200, popřípadě
Jl velkých areálů v měřítku 1:500. Tento plán má
obsahovat zobrazení celého zájmového území včet-
ně zeleně, tj. stromů popřípadě í křovin. Je-li plán
vyhotoven v měřítku 1:200, doplňují se stavební ob-
jekty zpravidla půdorysem jednoho podlaží, ob-
vykle přízemí.

Měřlcká dokumentace jednotlivých stavebních
objektťt, obsahující p ťtdo rys y, řez y a p r ťt-
čel í se vyhotovuje obvykle v jednotném měřítku
1:100 nebo 1:50. Půdorysný plán obsahuje zobra-
zení objektu v řezové rovině, tj. ve vÝši dveřních
a okenních otvorů (asi 50-130 cm na zemí). Do
pťtdorysů se rovněž zakreslují předměty měření na-
lézající se z pohledu nebo v nadhledu, tj. předměty
pod vodorovnou a nad vodorovnou řezovou rovi-
nou. V plánech řezů se zobrazuje zdivo i ostatní

, části stavby, jimiž řez prochází, a všechny části,
které se objeví v pohledu. V plánech prťtčelí se
vykréslují všechny články tektonické, funkční
i ozdobné v pohledu. Pro zobrazení důležitých po-
drobností, které nelze ve zvoleném měřítku doko-
nale zobrazit, jako složitýchkleneb, klenebních
žeber, hlavic sloupťt, patek žeber, konzol, patek
sloupťt, portlilťt, archivolt, kuželek v zábradlí, ka-
menořezťt, plastik, říms apod. se použije měřítka
většího, 1:20, 1:10 někdy až 1:1, dokonce ve vzlášt-
nich případech se vykreslí taková podrobnost
1'zvětšená.

Při dokumentaci stavebních památek, zejména
pro vědecké účely a při těch druzích ,dokumentač·
nich 'prací, vyžadujících .přesnost v určení polohy
podrobných bod.ů· alespoň ± 2 cm, používají se zá~
kladní geodetické metody. Je to zejména metoda
poláDní s přímým měřením délek a metoda pravo-
úhlých souřadnic; délka kolmic je značně omezena
a směr polygonových stran a měřických přímek se
přesně vytyčuje měřický.m přístrojem a vyznačuje
se na podlaze křídou nebo přesně do směru polo-
ženým měřickým pásmem. Výškové údaje pro se-
strojoVání řezťt se získávají hivelací, na pFůčelí ni-
velací nebo trigonometricky. Dokumentuje-li se
pouze průčelístaveJ;mího objektu 'nebo je průčelí
bez větších výstU'pků, lze s časovou úsporou použít
fotogrammetrie. .

Při speciálních měřickodokumetačních pracích
je někdy třeba určit polohu podrobného bodu
v pťtdorysech s přesností ±1 cm. Jsou ovšem pří-
pady, kdy él!ni tato přesnost nedostačuje a polohu
podrobných .bodů je třeba určit ještě přesněji. Jde
vesměs pouze o dílčí úkoly, většinou o proměření
ppdrobností a jejich zobrazení v dostatečně velkém
měřítku. Při použití uvedených metod je třeba vhod-
ně volit polygonové pořady a jejich zaměření vě-
novat zvýšenou pozornost, používat zásadně pří~
stroje s optickým centrováním, popřípadě používat
tr9jpodstavcové soupravy.

Další lnetodou užívanou pl'i měřické dokumen-
taci památkových objektů je metoda křížových
měr, která se používá při dokumentaci objektů,
li nichž není třeba dosahovat takovou přesnost'
zaměření i zobrazení.

Zárukou dokonale zpracované měřické doku-
mentace památkového' objektu je úzká spolupráce
země~ěřického inženýra s architektem, která se

dobře osvědčila např. při vyhotovení plánťt hradu
Pernštejna. Objekt zaměřil měřický oddíl 567 Ústa-
vu geodézie a kartograf1e v Brně vedený inž. Vi-
lémem Pohankou ve spolupráci s architektem inž.
Karlem Náhůnkem, pracovníkem Krajského stře-
diska státní památkov:é péče a ochrany přírody
v Brně pod metodickým vedením inž. Miloslava Ji-
řince, vedoucího měřického ateliéru Státního ústa-
vu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Při
polních měřických pracích byla použita metoda
pblární s přímým měřením délek jako metoda zá-
kladní, kombinovaná s metodou pravoúhlých sou-
řadnic. Výškové hodnoty u řezů a na prťtčelí byly
určeny přímým měřením - nivelací z oken a pří-
mým oměřením za použití provazových a závěs-
ných požárnických žebříků., protože pro malý od-
stup nemohla být použita fotogrammetrie, ani
nemohly bý,t podrobné body určeny trigonometricky.
Práce byly vysoce náročné na geodetické znalosti,
na důvtip při způsobu zaměřování podrobných bodů
I na fyz~ckou zdatnost, neboť mnohdy šlo více než
o hOl'Olezecké. výkony. Plány jsou určeny za pod-
klad pro prů.zkumy, rozbory i pro praktický
ochranný zásah - rekonstrukci, asanaci a adapta-
ci v rámci generálních úprav. .

Výhled potřeby měřických prací při dokumen-
tacI stavebních památek je velmi rozsáhlý. V sou-
časné době se projednávají návrhy městských pa-
mátkových rezervací, jichž bylo v Čechách a na
Moravě navrženo přes 30 a schváleno jich bylo
již 10. Pro vypracování podkladů. jejich dokonalé-
ho zabezpečení, pro význam i začlenění do spole-
čenského organismu, kromě dokumentace jednotli-
vých objektů., bylo iby třeba souvisle zdokumentovat
takovou městskou památkovou rezervaci v měřítku
1:200 s vykreslením pů.dorysll sklepů a přízemí
všech objektů. Stejným způsobem by se mělo po-
stupovat podle úvahy i u dalších význačných his-
torických jader měst. Rovněž bude třeba dokončit
dokumentaci národních kulturních památek a po-
stupně systematicky dokumentovat další význačné
památkové objekty a areály.

Čeká nás tedy velký úkol, neboť z mnoha set
památkových objektů. je dokumentována dosud ne-
patrná část. Jen v Čechách a na Moravě bylo usne-
ním vlády z 30. března 1962 vyhlá.šeno 33 národ-
ních kulturních památek. K tomuto počtu je třeBa
ještě připojit 70 hradů., 50 zachovalých tvrzí, 400
zřícenin, přes 1500 zámků, nemluvě o městských
palácích, množství měšťanských domů a lidových
staveb. Zejména k posledně jmenovaným bude tře-
ba pře:dnostně zaměřit pozornost, neboť tím, že do-
chází k přebudování celých sídlištních útvarťt,
zvyšuje se kultura bydlení a bude možno zachovat
pouze nejvýznačnější objekty staveb lidového sta-
vitelství, ať v dosavadním místě nebo ve skanze-
nech*), ale bohužel nikdy v dosavadní prostředí.

Z uvedené problematiky je patrno, že měřickou
dokumentaci památkových objektů je třeba vyhoto-
vovat s velkou pečlivostí, neboť dokonale vyhoto-
vené plány jsou dťtležitým podkladem nejen pro
investiční úkoly, generální opravy i ostatní sta-
vebnf práce, ale i pro nejrůznější průzkumy a roz-
bory stavebního vývoje, COž umožňuje památku
dokonale prdstudovat i upřesňovat poznání minu-
losti, jakož i yývoje, života a technické i umělecké
úrovně společnosti, která památku ,vytvořila.

• J Skazen [švédsky) je muZ!eum lidových staveb
v přírodnlm prostředí. Jde o zobecnělé označení z názvu
stockholmského muzea, které založilo ~ tento typ
v r. 1891.
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Při měřlckých praclch v dO-lnich'dnech je téměř výlučně
použivána' polygonometrle, geometrická nlvelace ze stře-

I du a výjImečně, zejména V tíklonných dnech, ni\relace
trigonometrická; V těchto měřických discIplinách je
nutno hledat cesty k šIršímu uplatněni mechanizace
a automatizace.

V porovnání s' měřlckýmI pracemI na ,povrchu se
pi'l měřeni v dfilních dílech vyžaduje podstatně vyšší
přesnost měření [13] zl:Jjména při určování číselného
polohopisného podkladu. Tento požadavek je nezbytný
zejména při měření ,připojoVacím a usměrňovacím.

2. Dfllni polygonometrie

2.1. M ě ,I'e n í tí h 1.fi

Ddlni polygonové pořady se vyznačujI, na rozdU ód
pořadfi na povrchu, krátkýmI až velmI krátkýmI stra-
namI. Proto se přI měřeni tíhlfi nepříznivě projevuje
vlIv I velmI malých excentrIcit. Běžný zpfisob sIgnalI-
zace bodfi nlU olovnlce provléknutou otvorem li měřické
značce a zpfisob mechanického dostřeďováiH theodolitu
pod měřickým bodem olovnlcí pfisobi(podle výzkumu
různých autorfi, shrnutých prof. Ogloblinem) střední
excentrIcity e = 1mm. VlIv této excentricity na horI-
zontálni tíhel je přI krátkých stranách citelně vyšši než
vlIv chyb, plynoucích z konstrukce moderních theodo-
lItfi, jak bylo ,s použitím Helmertových vztahi'l proká-
záno v [29]. Nesnáz se překonává přI velmI přesném
měřeni využitím' trojpodstavcové soupravy. Jeji širšl
aplikací" v. dfilních dílech znesnadňuje nedostatek kvali-
fikovaných 'P,omocníkfi a podmínky, ve kterých se mě-
řeni provádí, nejsou vždy pro trojpodstavcovou soupravu
příznivé (malýpJ;Ostor na přecházeni okolo stativu, ne-
pevná počva, provoz), takže vzniká nebezpečí porušené
stability některého z článk,fi soupravy.
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V Ústavu pro' výzkum rud (ÚVR) v Praze byly
proto hledány cesty k sníženi excentricit v postavení
theódolitu v sIgnalizaci. přI současné částečné mecha-
nIzacI prací. Pro ,sIgnalIzaci dfilních měřických bodfi
byl konstruován dfilní měřicky závěs podle čs. patentu
č. 101005 (27, 29], který odstraňuje provlékáni nitě

olovniceotvorem v měřlcké značce a nahražuje je za~
sunut1m závěsného kuželovitého členu závěsu do svIslého
otvoru ve skobovIté značce; závěsný kužel je vsazen
v prstenci, nesoucim na protllehlé straně nit s olovnlci;
podstata závěsu je zřejmá z obr. 1. Středni lIneární
excentricita ,bodu signalizovaného závěsem se pohybuje
od et"" 0,05 mm (lIbovolná poloha jednoho a téhož
závěsu) do e; ""0,125 mm (libovolná poloha libovolného
závěsu). \

PřI dostřeďování theodolitu na povrchu se nejčastěji
používají optické dostřeďovače vestavěné v theodolitu.
PřI optickém dostřeďování v dfilních dílech je dosud
nutno pracovat se samostatným dostřeďovačem, který
se po provedeném dostředění zaměniza theodolit., Tento
postup není efektivní; kromě toho jakost dodávaných
dostřeďovačfi neumožňuje excentricitu dostředěného
theodolitu cItelně snížit pod 1 mm. Řešení otázky me·
chanizace dostřeďovánl pod body ve stropě s použitím
optického dostřeďovače se ukazuje být slIbné, nebot je
možné je uskutečnIt dvěma zpfisoby, a to:

a) konstrukci optického dostřeďovače, pracujlclho
na princIpu automaticky stabil1zované svislice,

b) konstrukcI optického dostřeďovače na těles,e da-
lekohledu theodolitu. Např. theodolit ••Telot" fy Breit-
• haupt [,19] je konstruován již na tomto prIncipu a do-
střeďovánlje možné jak nad body v počvě, tak pod
body ve stropě. "Theo120" fy, Zeiss-Jena používá
k optické centra ci přímo dalekohled theodolItu.

Nedostatek podobných tíčelných ,pomůcek vedl
v ÚVR ke konstrukci dostřeďovací olovnice OVR - D
podle čs. patentu č. 109753 se sviratelnou típravou délky,
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závěsné nitě a s posuvným hrotem [27]; ,konstru,kční
, úprava olovnice je zřejmá z obr. 2. Při současném po-
užití důlního měřickélw závěsu a olovnice OVR·D lze
dosáhnout střední l1neárni ,excentricitu dostředěného
theodo11tuet "" 0,5 mm. Uvedená excentricita je pravdě-
podobně' již na mezi přesnosti, kterou lze při mecha-
nickém dostřeďování dosáhnout.

Další cesta ke snížení excentricity postaveni byla
naznačena v [29] upozorněnim na metodu Balak Basta-
novu [18]. leji podstata spočívá v záměmém excentric-
kém postavení theodol1tu. Centrační oprava je funkcí
délky strany S a délky kolmice k spuštěné z měřického
bodu na měřený směr, -Ve11čina k se zjišťuje mecha-
nicky pomocí měřítka, připevněného na dalekohtedu
theodo11tu, přičemž se jako indexu k jeho odečtení
používá nitě olovnice. Pro ověřování metody v OVR se
jako indexu použilo silonového vlákna síly 0,15 mm.
Při zjišťování ve11činy k v obou polohách the()do11tu
Theo 010 byl na podkladě laboratorního i provozního
ověření potvrzen předpoklad, že lze dospět k chybě
v měřených úhlech rovnocenné S. chybami v důsledku
excentricity blízké hodnotě' ± O,~mm. Toto zjištění vede
k závěru, že můžemé v důlních díľech dosáhnout jedno-
duchými mechanizačními prostředky účinné snížení ex,
'centricit. .

V bl~zké budouc~m.ti lze očekávat zvýšen'í mecJ:la-
nizace a automatizace qhlového měření sériovou výro-
bou theodol1tů s fotografickou registrací (viz doplňky
k thepdol1tu Wild T 3, theodolit Askania 'rpr) nebo
s elektrooptickým cHenfm ("elektrické okou ve spojení
s vteřinovým theodo11tem AskaI).ia Tu); nejvyšší stupeň
automatizace se dosáhne fotografickQu registrací pře-
kodovaných hodnot dělj3ní kruhu (Fennelův prototyp
"Code Theodollt''-) a jejich transformací z filmového
pásu na děrné pásky (ZUSE Z 84'). Uplatněni naznače-
ných konstrukci vdůlntm měřictví by bylo účelné
zejména· tehdy, zkrátí.-11 dobu potřebnou kměřickému
výkllnu v dole. ;lvýš'ená opjektivita měření by se také
plnt! využila. při připojovacím měření a při některých
vědeckých a výzkumných 'pracích. ' '.

PřJ úhlovém měření v dolech je vhodné uplatňovat
účinnější způsohy cflení i při používání současných
konstrukcí theodo11tů; dosavadní způsob 'cílení na nit
olovnice, osvětlovanou různě upravenou svítilnou, má
zatím řadu nevýhod. Podstatné vylepšení může přinést
např. cHení na svítící hrot olovnice zhotovený z plexi-
skla, pokud se dosáhne potřebná souosost hrotu a nitě~
prvou sérii olovnic tohoto dÍ'uhuvyrobí v letošním roce
OKR qstrava podle ZN inž. }ed11čky, V Ústavu pro vý-
zkum rud byl vypracován jiný způsob signalizace měřic-'
kÝť:h bodů, a to podle patentOVé přihlášky č. 3926-63.
U něho je cílová značka posuvně upravena na závěsné
niti, zespodu osvětlované usměrněnými světelnými pa-
prsky ze zdroje, který je současně užitečnou zátěží.

Délky stran důlních polygonovýť:h pořadů se téměř vý-
lučně měří ocelovým pásmem, především pásmem na
vidlici. V ČSSR v současné době vyráběná pásma jsou

• pod světovým' standardem jak z hlediska použitého ma,
teriálu,' tak z hlediska tvarové úpravy. V cizině se při-
stupuje k 'výrobě měřických pásem z antikorové oce11,
s vhodně tvarově upravenou rukojetí; pi'íklad sovětské
úpravy pásma na vidlici je na obr. 3.

ÚVR ve spolupráci s Hutnickým ústavem železa
a n. ,p. Kinex BytčJl se snaží nynější stav zlepšit vý-
vojem měřického pásma z antikorové oce11 s vhodně
upraveným' děiením, které by umožnilo spoleh11vě dosáh-
nout [13] doporučené odchylky L1s dvojího měření.
{L1s = '± 0,4 mm až L1s = ± 0,8 mm podle důležitosti
měření). V současné době zaváděná povrchová bchran~
pásem ,např. filmem z epoxydové pryskyřice (podle ZN
lnŽ. ]irečka z ÚGK Opava) nebo jinými hmotami,pří-
padně niklováním (vývoj' vn. p. Kinex), jsou rovněž
I*'ínosem řešení problémů přímého měření délek,

Při měření délek pásmem je třeba zajistit jeho
správné napnuti; používání dosavadních napínačů je
v neosvětlených důlních dílech nespolehliVé a obtIžné.
Značné zjednodušení přináší signalizační napínač lllěřic-
kého pásma [211] podle čs. patent. přihlášky PV-415163
(obr. 4). U něho se třemi kombinacemi světelných signá-
lů dvou žárovek automaticky signalizuje správné nebo
nedóstatečné. napnuti, případně př1liš- velké napnuti
pásma.

Optické určení délek se v čs. dolech používá zcela
ojediněle. Pro měření přesná a velmi přesná byla v ČSSR
konstruována inŽ. dr. Kučerou, CSc., důlní svislá lať
pro paralaktické měření délek [17], jejíž horní a dolní
část je na obr. 5 a 6; na lať byl udělen čs. patent
č. 92165: Etalon se uvádí do ;;trislice automaticky,' při-
čemž je obalem tvořícím částečný thermostat, dokonale
chráněn proti působenídů,lních větrů; autor 'očekává,
že při různých délkách stran [20 až 60 m) a různých
sklonech (O0až 45 O) se dosáhne střední délkové kilo-
metrové chyby ± 17 až 49 mm. Prototyp latě je od

I

r. 1960 soustavně používán při měření deformací' v ÚVR,
přičemž pro zvýšení přesnosti byla vypracována měřická
metoda, spočív.ající v rozdělení polygonových stran na
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paralakticky měřené úseky. Při délkách paralaktických
úseků DM "" 12 m a při délce pořadu Dp "" 600 m se
dosahuje relativní délková chyba 1: 1,5.10'.

Citelné snížéní pracnosti a zvýšení přesnosti para-
1aktického měření délek v dole by se dosáhlo uplat-
něním theodolitů s elktrooptickým' cílením a fotogra-
fickou registrací při současném využití automatických
počítačů.

V zahraničí se věnuje již od třicátých let (Evers-
mann, Ludemann) značná pozornost uplatnění dvojobra-
zových dálkoměrů v dole. V poslední práci [23] dochází
Wordelmann k závěru, že při klínové úpravě rysek zá-
kladní i odeč!tací stupnice (obr. 7) lze dosáhnout rela-
tivní chyby 1: 104; autor předpokládá, že tato přesnost

/'

vyhovuje i pro měření hlavních \pořadů. Použití dvoj-
obrazových dálkoměrů v dole považuje za reálné taKé
VEB Zeiss Jena; tato firma uvedla v r. 1961 na trh důlní
dvojobrazovou lať (obr. 8) s normálním dělením stupnic.

Použití elektrooptických a rádiových dálkoměrů
v dolech není zatím známo; s ohledem na velmi krátké
strany je na závadu jejich relativně vysoká konstantní
chyba. Naopak velmi účelné, bude využít těchto pří-
strojů na povrchových dolech, zejména na velkolomech,
a při úkolech souvisejících s výzkumem vlivu hornické
činnosti na zemský povrch. Na elektrifikovaných pro-
vozec/1 se pravděpodobně v budoucnu více uplatní elek-
trooptické měření délek, neboť na ně méně působí ne-
příznivé vlivy elektrifikace. Naopak metody založené
na principu interference frekvenčně modulovaného elek-
tromagnetického vlnění by byly výhodnější, neboť od-
razové stanice nemusí být pro rádiové vlny 'viditelné.
Přesnost měření délek bude. vyhovovat požadavkům na
měření zhuŠťovacích bodů. Otevřená zůstává jen otázka

l1čelné organizace práce na báňských závodech a trvalě
využití přístroje, neboť jeho kapacita přesahuje rámec
potřeby jednoho podniku. V posledních dvou letech
zkouší ve Vědecko výzkumném uhelném ústavu v Rad-
vanicích elektrooptický dálkoměr NASM-4. Lze očeká-
vat, že v nejbližší době budou podány technicko-ekono-
mické rozbory o možnostech využití tohoto přístroje
v hornictví a při zaměřování podzemních prostor.

2.3. výš k o P i s n é měř e n í

Výšky bodů v dolech se určují převážně geometrickou
nivelací ze středu; pro měření všech stupňů přesnosti
by měly být v maximálním rozsahu používány přístroje,
případně nástavce s automatickou horizontací záměry,
které jsou již dostatečně prověřeny. Zvláštn[ podmínky
miíření v dolech však vyžadují, aby jim byla přizpů-
sobena konstrukce nivelačních latí. Současný stav ne-
odpovídá možnostem techniky; jako minimální se jeví
požadavek dokonalejšího osvětlení stupnic. V zahraniční
literatuře [23] se často setkáváme s návrhem na nive-
lační latě s reflexním dělením. ÚVR nepovažuje tento
způsob za dokonalé a konečné řešení celé otázky, přesto
však zajišťuje vývoj nové latě s reflexním dělením. Jejl
koncepce je taková, aby ji bylo možné použít pro mě-
ření po zemi i pro zavěšení na značky zabudované ve
stropě. Souč~ně je doplněna výsuvným měřítkem, kte-
rým se doměří vzdálenost mezi stropem a počvou. Lať
se osvětluje elektrickou lampou umístěnou na nivelač-
ním stroji.

Poměrně málo se v dolech používá trigonometrické
nivelace. Zdá se však být účelné aplikovat ji zejména
při sledování pohybů v dole, neboť ·umožňuje při sou-
časném polohopisném měření zjistit prostorové pohyby
vztažené k jednomu a témuž bodu jedním přístrojem
prakticky v jednom okamžiku. Proto vypracoval a prak-
ticky ověřil ÚVR dokonalejší způsob trigonometrické ni-
velace. Při něm se vylučuje působení chyb z odměření
Výšky theodolitu a výšky cíle a sO\lčasně se využívá
důlní měřický závěs, nesoucí zevnitř osvětlenou záměr-
nou cílovou dvojznačku (obr. 9). Několikrát provedené
měření na pořadu délky 600 m v horizontálním důlním
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dile prokázalo, že trigonometrickou nivelací lze dosáh-
nout střední výškové kilometrové chyby jednoho mě-
ření blízké 1mm [27].

Při sledování malých a jemných pohybů v podzem-
ních prostorách se dobře osvědčuje hydrostatická nive-
lace. Touto metodou se sledují v ČSSR například ná-
klony pohoří v hloubce přes 1 000 m pod zemským po-
vrchem, posuny v okolí význačných geologických po-
ruch, případně vertikální změny bodů v ochranných pi-
lířích a zejména pohyby základů chráněných objektů.
)?ro měření hydrostatickou nivelací byl v OVR zmecha-
nizován postup nastavování měrného hrotu mikrometru
na ustálenouhladinovou plochu automatickou brzdou -
patent č. 110519. Metodický postup a konstrukční změ-
ny k mechanizaci měření jsou uvedeny ve výzkumné
zprávě OVR a v [24]. Z Výsledků pozorování změn pře-
výšení bodů vzdálených průměrně 30 m v klimaticky
proměnných podmínkách důlního prostředí vychází
střední chyba dvojic pozorování pod ± 0,01 mm. Vysoká
přesnost hydrostatické nivelace nalézá též uplatnění
při sledování pohybů přehradních hrází a jiných inže-
nýrských staveb, zejména v zahraničí. Vývojem nové
soupravy pro hydrostatickou nivelaci se zabývají labo,
ratoře SAV v Bratislavě pod vedením inž. Marčáka, CSc.

Stabil1zovaný a měřicky určený bod důlní polygonové
sítě představuje poměrně značnou investici; je tedy
vhodné hledat cesty k prodloužení jeho životnosti. Dosud
jsou měřické značky vyráběny z běžných ocelí, takže
je rychle znehodnocuje koroze zejména v agresívním
důlním prostředí. Významné prodloužení životnosti mě-
řických bodů umožní použití antikorové oceli. Současně
je hospodárné zajistit hromadnou výrobu značek.

Pokud důlní dílo není vyztuženo dřevěnými strop-
nicemi, osazuje se měřický bod nejčastěji do kolíku
z tvrdého dřeva, který je zatlučen ve vývrtu v hornině.
Tento postup je pracný a mimořádně obtížný zejména
tehdy, nenHi v důlním díle rozvod vzduchu. Proto byly
v OVR vypracovány postupy mechanizující stabil1zaci.

Do betonové výztuže a do měkčích hornin je možné
nastřelovat hřeby čs. nastřelovačem typu Tempo; na-

střelovací hřeb se pouzIJe k připevnění hlavice s vrt- _
ným otvorem, tvořícím měřický bod. Dva příklady účin-
nosti nastřelování jsou na obr. 10 a 11. Stabilizace na-
střelováním je výhodná zejména do ocelové výztuže
a do ocelových strop nic, do betonové výztuže a do
měkčích hornin. Do tvrdších hornin stabilizace nastře-
lováním selhává, přičemž vzniká nebezpečí poranění
roztříštěnými částmi nastřelovacího hřebu. Pro tyto pod-
mín\"y, kt~ré v podzemních prostorách převládají, vy-
pracoval UVR technologii rychlé stabilizace cemento-

váním. Její podstata spočívá v tom, že měřická značka,
tvarově upravená podle obr. 12, se ke stropu důlního
dila přitmelí cementovou maltou (obr. 13). Ve vlhkých

a chladných dolech se při přípravě cementové hmoty
nepoužívá ani voda ani písek a cement se ředí pouze
tužidlem Rexal; za těchto podmínek cement spolehlivě
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tvrdne za dobu 10-20 minut podle teploty a vlhkostí·
vzduchu v dfilriím díle; po této době je možno s jisto-
tou na měřický bod zavěsit olovnici.

Problematiku připojovacího měření v podzemních pro-
storách rozdělíme na otázky týkající se přenesení si-
tuačního bodu z vyššího horizontu na nižší či naopak
a na otázky spojené s vlastním usměrňovacím měřením.

3.1. Pro mít á n í s v i s 1Ý m i pro s t()r y

K přenášení situace z povrchu do podzemních prostorů
a z nižších horizontů na horizonry vyšší se nejčastěji
používá volných (kývajících) ůlovnic. Dosud se se zvět-
šuj1cí délkou závěsu používalo těžších olovnic. V posled-
ni době se otázkou těžkých olovnic zabývali ve Všesva-
zovém vědeckovýzkumném dfilněměřickém ústavu v Le-
ningradě. Podle předběžných zpráv se úspěŠně vyvíjeji
zkoušky s výrazně ,lehčími olovnicemi i pro velké
hloubky.

V posledních letech byly též konstruovány přístroje
pro optické promítánI. Kromě známého typu PN-1M,
vyvinutého v SSSR, vyrábí také firma Breithaupt přístroj
na optickě promftání s otočným dalekohledem se čtyři-
cetinásobným zvětšenim, velkou světelností a v vnitřnim
osvětlením nitkového kříže. Během praktických zkoušek
se přesnost v promftání todu do hloubky 600 m pohybo
vala od ± 110 mm do ± 20 mm. Dalekohled. se urov-
nával do svislice křížovými Ubelami, na nichž 1 dílek
odpovidal 3" (připadně 6"). Přesnou optickou olovnici
pro dlouhé svislice konstruovala též firma Kern. Daleko-
hled má průměr objektivu 30 mm s 22,5násobným zvět-
šením. Urovnává se koincidenční libelou (citlivost 1").
Přistroj je určen pro hloubky od 0,8 m do 125 m, váží
3,7 kg. Do 40 metrfi se použivá milimetrové latě.
V hloubce 100 m má zorné pole dalekohledu průměr 3 m
a výrobce udává přesnost ± 1-2 mm.

Firma Hilger and Watts sestavila pro optické pro-
mítání přistroj s automatickým .urovnáváním svislé
optické osy pomocí kompenzátoru na podobném prin-
cipu, jakého se použivá u některých nových nivelačních
přistrojů. Kompenzátor tohoto přístroje, obchodně ozna-
čený ST-522-Autoplumb, je účinný již po hrubé h.orizon-
ta ci s přesností ± 15'. Dalekohled má průměr objektivu
40 mm a třicetinásobné zvětšení. Minimálni vzdálenost
pro zaostření je 1,8 m. V prospektu se udává střednI
chyba v promftání na 40 m ± 0,3 mm.

V NSR byJ..k optickému promítání konstruován přh
stroj SYP v Bochumi, u kterého se užívá polarizovaného
světla. V přiznivých klimatických podminkách bylo
s nim měřeno do hloubky 600 m. Poměrně malá přes-
nost v situaci ± 1-2 cm a-v orientaci ± 0,1-0,5g ome-
zila využití přístroje především na proměřování svislostí
jámy a k instalaci výstr.oje. .

Pro elektromagnetiéké vlny. je prostředí v šachtách
velmi nepříznivé, neboť kabelová vedení elektrického
proudu mohounepřiznivě ovlivnit šíření rádiavých vln.

Pokud nemůžeme přerušit elektrický proud v kabelovém
vedeni v šachtě, uplatni se více elektrooptické dálko-
měry. Pokusy, avšak zatím jen pro měření hloubky,
zahájil Vědeckovýzkumný uhelný ústav v Radvanicích
s dálkoměrem NASM-4. O předběžných výsledcích podal
zprávu v tomto roce inž. Děngel na důlněměřické kon-
ferenci v Ostravě. Při měření hloubky jámy kolem 500 m
se dosáhla-shodné přesnosti jako u měření hloubkovým
pásmem. '

Pokusná měření" s ultrakrátkými světelnými vlnami
se zatím v praxi neuplatnila. Očekává se, že bude mož-
né vyzkoušet pro tyto účely zejména lasery, které by,
měly výrazně zvětšit dosud omezenou' vzdálenost optic-
kého promftánL Podle teoreti~kých předpokladů by la-
sery měly též usnadnit přenášení situace. bodu' z po-
vrchu do hlubokých dolů v ČSSR. Zatím zfistává ne-
vyřešen problém přesné orientace usměrněného promí-
taného paprsku a jeho zaostřeni na ,požadovaném hori-
zontu.

K usměrňovacimu měření se v současné době v zahraničí
i v ČSSR intenzívně provozně zkoumá upatnění setrvač-
níkových přistrojfi rozličných konstrukcí, případně růz-
ných ..elektrických můstkových sestav. V provozu se
téměř 10 roků použivá setrvačníkové orientace v strata-
metrických měřeních hlubinných vrtných sond. Přistroje
měly omezenou přesnost v usměrnění řádově kolem
± 20'-40'. Pokrok v přesnosti vykazuji v minulém roce
konstruované sovětské přístroje typu J 567 F a J 567 O,
Prvý má fotografickou registraci v sondě, druhý auto-
matický průběžný záznam na povrchu; přesnost ve smě-
ru v 800 m hluboké sondě je ± 8'. Těchto zařizení se
používá na proměřování svislosti vrtaných sond ke
zmrazovacím účelům při hloubení Jam a ražení podzem-
ních děl v nepříznivých geologických poměrech (v te-
kutých píscích apod.).

Z různých druhů sestav a uložení setrvačníků se
v podzemnich prostorách nejvíce provozně uplatnily. tzv.
setrvačniky s jedním omezeným stupněm volnosti, na
kyvadlovém principu. Laboratorní výzkum kyvadlových
setrvačnikových kompasů se v posledních. letechponě.
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kud zpomaluje, neboť pokusy s astatickými setrvačnlky
naznačujI reálné možnosti udržet po několik hodin ne-
měnnc;m osovou polohu. Naskýtá se tim konstrukčně
jednodušší řešení setrvačníkového přístroje, který by
pracoval rychleji a hospodárněji při přenášenI směrů
z povrchu do podzemních prostorů a z jednoho hori-
zontu na druhý. Setrvačník by nesloužil k přímé orien-
taci, tak jako je tomu u kyvadlových setrvačníkových
theodolitfi, nýbrž jen k přenášení směrů.

V ČSSR se provozně používá od roku 1961 na usměr-
ňovací měřenI přímek v podzemních prostorách sovět-
ský setrvačníkovýtheodblit MV-1, který je upraven též
pro práce v dolech s výbušnými plyny. Pro doly s vý-
vinem methanu zhotovila firma Fennel typ MW-10
(obr. 14). V podzemních prostorách je usměrněnI se-
trvačníkovými theodolity ve· srovnání s dosud používa-
nými přístroji levnější. Tak např. v Sovětském svazu je
náklad na usměrněnI běžným způsobem 550 rublů a na
usměrnění setrvačníkovým způsobem 150 rublfi. Při
ročnl kapacitě jedné soupravy v ČSSR okolo 100 usměr-
ňovac1ch měření hlubokých dolů a 100 od jámy vzdá-
lených polygonových stran lze odhadnout úspory za
5 roků na 1 500000 Kčs. Zdokonalovánlm setrvačníko-
vých theodolitů budou se úspory' zvyšovat. Tak např.
u přístroje TK 03 (obr. 15) firmy Fennel mohou se
úspory rozšířit také tím, že přístroj je velmi lehký -
váží 2,3 kg a lze' ho výhodně a operativně použít na
mIstech, kam zatím nelze dopravit typ MV-1. Přednosti
jednotlivých typů a metodický postúp měření popisuje
inž. Švagr v {25].

Ekonomické rozbory a účelnost setrvačnlkových
kompasfi podpoř1ly sériovou výrobu těchto přlstrojfi
v řadě státfi. V MLR vyrábějl,velmt přesný přístroj G1B-1,
jehož přesnost jsme měli možnost ověřit v dU1ních pod-
mlnkách. Rozdll dvojic v usměrnění přímky z obou
konců na krátké i dlouhé strany nepřesáhl 10". V NDR
vyrábí Freiberger Prlizisionsmechanik typ MRK-1. Sou-
prava váží 83 kg, vlastní přístroj 17,7 kg (obr. 16), aku-
mulátor 2X10,5 kg; st~ední chybu udává výrobce ± 50cc.
V Anglii sériově vyrábějl typ PlM, který se vyznačuje
novými konstrukčnlmi. úpravami na tlumenI kyvů gyro-
theodolitu.

Výhled ekonomické konstrukce setcvačnlkových
theodolitů (gyrotheodolitů) předpokládá využít pro
usměrňovacl měření v podzemních prostorách i na po-
vrchu velmi malých setrvačníků se třemi stupnI volnosti.

4. FQtogrammetrie

Aplikace fotogranimetrie v řadě technických odvětví
sama o sobě' znamená významnou mechanizaci měřic-
kého výkonu. Také ostatní yýhody, jakou je např. mož-
nost zaměřovat objekty relativně nebo absolutně nepří-
stupné, získávánI trvalých dokumentárních hodnot mě-
řickými snlmky apoď. vedou k stále rostoucímu počtu
oborů a problé'llů, ve kterých je uplatnění fotogram-
metrie účelné. V posledním desítiletí s úspěchem pro-
niká také do hornictví.

4.1. F o t o g r a m m e t r i e při z j i š ť o v á n t
příčných profilů

Fotografický nebo fotogrammetrický zpfisobzjištovánl
příčných profilů metodou světelných řezů, kterou se
u nás poprvé zabýval prof. Blahák, přinášl značné zvý-
šeni přesnosti zobrazenI profilů při současném výraz-
ném zvýšenI produktivity práce. Zařlzení ÚVR podle
čs. patentu Č. 103328 (obr. 17) umožňuje pořídit až
60 profilů za hodinu při kladu po 10 m. Vysoká efektiv-
nost je umožněna tím, že konstrukce zařízenI na rozdll
od jiných návrhů (Hillau, Strasser) nevyžaduje použl·
vání stativu. Proti popisu 'V. [30] bylo zařízenI doplněno
novou výsuvnou' soustavou vlícovacích bodů, novou kon-
strukcí projekčnlho průzoru, upraveného v okoH sklopné
krabicovélibely (obr. 18) ft soustavou pomocných svě-
telných zdrojů k .rychlé orientaci komory před pořlzením
snímku. Všechny doplňkové členy jsou umlstěny na
clonících deskách, člmž se účelně rozšiřuje jejich funk·
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ce. Lze předpokládat, že s ohledem na rozměry profilů
důlních děl a-s ohledem na požadovanou přesnost bude
navrhovaná úprava pro práce v hornictví vyhovovat;
konstrukce je jednoduchá, materiál a jednotlivé součásti
jsou snadno dostupné, takže by výroba měla být bez
obtíží.

Použití metody světelných řezů je účelné při pra-
cích projekčních a dokumentačních, případně též při
sledování deformací. V jiné alternativě by byla metoda
světelných řezfi použitelná při zjišťování profilfi verti-
kálních děl.

4.2. J i n é m o ž n o s t i v Yu žit [
fotogrammetrie v hornictví

Výhody fotogrammetrie vedou k její aplikaci při řešení
řady dalších úkolů v hornictví, např. při stanovení prvků
uložení vrstev [Bugaec [14]), při stanovení kusovitosti

u hromadných odstřelů a při rozboru rozpukání hornin
s ohledem na výsledek hromadných odstřeliL Také prof.
Ruger [16] uvádí další možnosti aplikace fotogram-
metrie v povrchových i hlubinných dolech. Na povrchu
lze např. účelně využít pozemní fotogrammetrii k určení
profilu lomové stěny při projektování clonových odstře-
111, při měření hald, pro některé výzkumné úkoly, ze-
jména pro sledování vývoje a doznívání pohybů a ssedá-
ní. Je známo též použití fotogrammetrie při stanovení
objemu skládek materiálů, přičemž se měřické snímky
pořizovaly fototheodolitem s vertikálně orientovanou
osou záběru, umístěným např. na jeřábu nad skládkou
[Hailert, Thoren, Ebenhoh); Brežnev používá dvojitou
komoru [b = 1 m) pro zaměřování geologických po-
drobností v povrchových dolech; prof. KOV\ialczykdopo-
ručuje využití jednosnfmkové i stereoskopické fotogram-
metrie pro geologickou dokumentaci v hlubině.

Výhody fotogrammetrie umožňují její využití při
zjišťování deformací. V hornictví je tato otázka význam-
qá při zjišťování deformací nepřístupných částí zem-
ského povrchu v důsledku hornické činnosti, např. při
podzemním zplynování uhlí; při řešení této otázky se
využívá dvousnímková fotogrammetrie na Teplicku.

Pro některé úkoly Zjišťování deformací lze i v hor-
nictví využít jednosnímkovou fotogrammetrii s časovou
základnou. Např. pro vyjasnění mechaniky horninových
masivů má značný význam experimentální modelový
výzkum. Při zjištění pohybů modelové hmoty v jednot-
livých fázích studie lze účelně využít jednosnímkovou
fotogrammetrii [34]; snížení vlivu chyb vnější a vnitřní
orientace se dosáhne přesně konstruovanou čtvercovou
sítí na průsvitném astralonu, umístěnou v rovině mo-
delu.

Je ověřováno též využití jednosnímkové fotogram-
metrie při zjišťování deformací v dole [30J. Podstata
řešení spočívá v použití časové základny; podélná de-
formace .t1y se zjišťuje prostřednictvím změn snímko-
vých délek etalonu, zavěšovaného na zvolených bodech;
signalizovaná výztuž s etalonem je na obr. 19. Provádění
prací předpokládá úpravy fototheodolitu, zejména osvět-
lení rámových značek.

Řada studií byla také věnována otázce fotogram-
metrického zaměřování nepřístupných důlních děl pod
zemským povrchem, přičemž se většinou vycháze10 z po-
užití dvojité komory. Při vhodném členění zaměřovaného
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prostoru je úloha po stránce fotogrammetrlcké teorie
řešitelná bez valných obtiží; k praktickému uplatnění
však dosud nedošlo proto, že v důsledku vlhkosti a
prašnosti důlního pro'.:tředí selhává technika fotogra-
fická: při použití běi::,1ěsensibilovaného negativního ma-
teriálu se zaměřované podrobnosti nezobrazí buď vůbec
nebo je jejich obraz mimořádně plochý. Na tomto úseku
bude účelné posoudit a ověřit využití infračervené foto-
grafie.

5. Zaměi'ov6nl nepi'lstupnfch prostor

Otázka zaměřování nepřístupných prostor v. podzemí má
význam pro řešení některých hornických úkolů techno-
logických (určení rozměrů celíků J a ekonomických
(objem vytěžené h!p.oty). Vzhledem k tomu, že použití
fotogrammetrie při' jejím řešení není dosud dostatečně
vyjasněno, zdá se pravděpodobné, že řada. autorů [prof.
Ogloblin, Zubov, Nesterenko, Miiller) přistoupila k vy.,
užití dálkom/'lrů se základnou na stanovisku [bud zvlášt-
ní konstrukce nebo upravený Teletop J, přičemž jako cíl
se použila měřická značka různého tvaru promítaná

. projektorem do důlního díla.
V OVR,bylo vypracováno podobné řešení r281, u ně-

hož se pracuje s neupraveným Teletopem. Podstat~ otáz-
ky je v konstrukci projektoru: jako závěrečné řešeni
byl použit projektor podle obr. 20 s měnitelnou ohnis-
kovou vzdáleností (f = 250 mm; f = 500 mm], s tříčlen-
nou soustavou kondensorů a se žárovkou 12 V/35 W"na-
pájenou .z místního důlního rozvodu napětí 24 V; při
měřenI se pracuje s napětím 15 V, čímž se zvýší svíti-
vost zdroje asi dvojnásobně., Spolehlivý dosah II1-etody
v dobře větraném díle je 30 m při střední chybě blízké,
± 10 cm. Při zkracováni vzdálenosti chyba prudCé klesá;
naopakp~l prodlužování vzdálenosti nebo při zvyšoyání
prašnosti a vlhkosti prostředí chyba stoupá. Způsob je
v provozu použitelný, jeho vÝl1odou je použití bp.7ně
dosažitelného dálkoměru, vyhovující dosah a přesnost.

Další vývoj otázky v zahraničí zachovává popsaný
směr: např. Lening,radský důlně měřický výzkumný ústav
VNIMI ukončil v minulém roce vývoj lehkého dálko!1Íěru
se základnou. na stanovisku, který se vyznačuje tím, že
jako promítaná, měřická značka se používá vlákno pro-
jekční žárQ.vky; tímto směrem by bylo účelné ukončit
vývoj projektoru podle obr. 20.

Hospodárné dobývání četných nerostných surovin je
závislé na komplexnosti vytěžení veškerých užitkových
substancí, které se v příslušném ložisku vystkytují.
V tomto případě musí docházet ke spolupráci mnohých
podniků z různých re,sortů a za těchto okolností ovšem
stoupá náročnost na kvalitu a rychlost prováděných
důlněměřických a zeměměřických prací. Takováto čin-
nost vyžaduje stálé zvyšovánI aktivity vše,ch důlních
měřičů a průmyslových geodetů a klade rovněž spe-
cifické požadavky na důlní měřič\l a geodeiy pracujIcI
ve výzkumu, kteN musí být podrobně obeznámeni se
všemi nejnovějšími metodami založenými na fyzikálnlch
i jiných principech ..
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Nové metody mechanizace 'určování ku-
batury odvalů s využitím fotogrammetrie
a samočinných počítačů .

Stma, T.: Nové metody mechanizace určování kubatury
odvaZu s využitím fologrammetrie a samočinných

počítačů

1. Problémy mechan~zace určováni kubatury
skrývky v povrchových dolech

V uplynulých dvou letech bylo dosaženo významných
úspěchu v mechanizaci měřických a výpočetních prací
spojených se zjišťováním :kubatur výsypek, surovinových
zásob i odtěžených hmot v lomech a povrchových dolech.
V mnoha lokalitách byla namísto měřických metod
(zejména tachymetrie) s úspěchem použita metoda po-
zemní fotogrammetrie. V největších hnědouhelných re-
vírech byla zřízena vlastní fotogrammetrická pracoviště,
která v současné době provádějí obsáhlý prúzkum nej-
vhodnějších cest ké komplexní mechanizaci polních
i ,kancelářských prací s ohledem na vhodnost ft dostup-
nost vyhodnocovacích přístroju, registračních zařizeni,
samočinných 'počítačU a 'koordinátografťi

Na řešení těchto problému se podílejí 'pracovnic!
výpočetního" vývojového a fotogrammetrického oddnu
Geodetického a topografického ústavu v Praze. Počát-
kem roku 1962 zde byla zavedena metoda výpočtu kuba-
tur na reléovém počítači Zuse Z 11 pomocí soustavy
rovnoběžných profilu, získaných vyhodnocením pozem-
nich fotogrammetrických snímků. Tato, metoda se
s úspěchem uplatnila zejména při určováni kubatury
uvolněných hmot clono'vými a 'komorovými odstřely
v kamenolomech. Použití fotogrammetrie odstranilo
nebezpečnou práci měřičů a jejich pomocníku i neji,stotu
při zaměřování silně členitých skalnich stěn. Výpočet
kubatury na počítači Z 11 z údajů naděrovaných dálno-
pisem přímo při vyhodnocování snímku na stereoauto-
grafu Zeiss 1318 nahradil dosavadní zobrazování výsled-
ku tachymetrického měření, interpolaci, planimetrováni,
předpis a výpočty nakaIkulačních počítacích strojích.

Vzhledem ,k malé rychlosti snimáni vstupních hodnot
(asi 10 znakťi/sec.) byl později přepracován tentýž
program pro výpočet l1asamočinném počítači Zuse Z 23
(obr. 1 j,který přijímá. až 300 znaku za 'vteřinu. Výpočet
úlohy o 100 profilech po 10 bodech pak trval 17 minut
(dříve 31/2 hodiny). Mnohem větší operační mo'žnosti
tohoto počítače umožnily také odstranit některé nevý-
hody dosavadního postupu zís,kávání informací z foto-
grammetrických snímku, zejména nutnost vyhodnocová-
ní stejných bodů v obou stavech lokality (obr. 2). pro
jejichž časový odstup byla 'kubatura počítána.

V roce 1963 vznikl dalši program výpočtu kubatury,
podle něhož stačí vyhodnocovat v jednotlivých profilech
body s libovolným staničenim (obr. 3), 'které dokonale
vystihují tvar řezu, aniž se musi brát ohled na polohu
bodů ve starším nebo novějšim stavu lokality. Počet
vyhodnocovaných bodů se tím účelně omezil při zacho-
vání velké přesnosti, jakou v 'těchto obtížných terénních
podminkách muže zajistit jedině pozemni fotogram-
metrie.
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Obvyklý způsob re,gistrace však nemohl být dosti
dobře použit při určováni kubatury skrývkových řezů
v p:ovrcho'vých dolech, neboť současný zpusob sledováni
vý'konu a odměňováni osádek bagru a velkokapacitních
těžebních strojů vyžaduje, aby byla určena kubatura
odebrané skrývky v 'každém řezu 'zvlášť (obr. 4). Proto
fotogrammetrická pracoviště v hnědouhelných revírech
používají vesměs pozemní fotogrammetrické snímky jen
k získáni informaci z terénu (vyhodnocují ž nich polohu
jednotlivých skrývkových řezu do ,kubaturních plánůj,
avšak následující výpočetní práce provádějí dosavadními
zpusoby. Tento postup přispívá k odstraněni námahy
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i ke zvýšen! kultury a hygieny práce, avšak nepřináší
podstatné zjednodušen! celého pracovního cyklu, které
je nutnou podmínkou k tomu, aby mohly být dosavadní
čtvrtletní intervaly periodických kontrol zkráceny

Proto GTÚ ve spolupráci s měřickými útvary SHD
v Mostěa SHDB v Sokolově zahájil počátkem roku 1964
vývoj nového technologického postupu, charakterizova-
ného následujícími požadavky:

1. informace z!skané z fotogrammetrických snímků
lokality k určitému datu a zaznamenané na děrné
pásce mohou být bezprostředně použity k výpočtu
kubatury v předchoz!m i následujícím obdob!;

2. trvání dosavadních gmfických a výpočetn!ch prací
se omezí na minimum jednotnou soustavou záznamu,
početního zpracován! a zobrazení infol1mací z foto-
grammetrických sn!mků prostřednictvím děrné pásky,
samočinného počítače a koordinátografu;

3. program výpočtu na samočinném počítači umožní
určení kuhatury v každém řezu zvlášť;

4. technologický postup vyhodnocení a výpO'čtu umožní
dosáhnout vyšší přesnosti a vytvoří 'potřebné před-
poklady ke zkrácení intervalu periodických kontrol
až na 1měsíc.

2. Technologie sním kování a fotogrammetrického
vyhodnocení

Pořízení pozemních fotogrammetriokých snímků v po-
vrcho-vých dolech v po'žadovaném množství a kvalitě,
k přesně určenému datu a z takové 'vzdálenosti, aby-
chom zaručili co nejvyšší přesnost, může být spojeno
s řadou obtíží. Překážkou může být před e<všímomezená
viditelnost (mlha, kouř z hořícího- uhli, hustý déšť, sníh),
která ostatně znesnadňuje i jiné způsoby měření a také
větší počet zakrytých prostorů, není-li možno umístit
fototheodolit vzhledem k fotografovaným skrývkovým
řezům dostatečně vysoko (obr. 5). Možnost umístění
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fotogrammetrických základen v povrchových dolech
může být omezená, zejména snažíme-li se současně
dosáhnout maximální hospodárnosti zmenšením jejich
počtu na minimum. Zpravidla fotogr,afujeme z vnitřní
výsypky nebo protilehlé strany lomu, v některých pří-
padech je vhodné pořídit snímky přímo z plošin skrýv-
kových řezů. Optimální postup vyhodnocen! pozemních
snímků na stereoautografu vyžaduje, aby byla v jednot-
livých částečně se překrývajících úsecích zachycena
skrývka v celé mocnosti. Pak je možno bezprostředně
zaznamenat informace o terénu (staničení profllů, sou-
řadnice a výšky jejich podrobných bodů) dálnopisem
do děrné pásky v pořadí, které vyžaduje nový program
výpočtů na samočinném počítači Zuse Z 23. V nepříz-
nivých příp,adech (obr. 6) je nutno informace nejprve
zaznwmenat ručním zápisem a teprve po vyhodnocení
všech potřebných stereodvojic z jednotlivých úseků je
uspořádat a naděro'vat, ovšem s větším rizikem mož-
nosti výskytu hrubých chyb.

-------" _~_~-.,.,••---------

Je-li stereodvojice ve vyhodnocovacím přístroji
orientována vzhledem ke kubaturnímu plánu na kresli-
cím stole, můžeme vyhodnotit souřadnice li výšky do-
statečného počtu bodů ležících přímo na požadovaných
profilech tak, že vystihují skutečný stav svahů a plošin
skrývkových řezů dokonaleji než omezený počet bodů,
interpolovaných z výsledků tachymetrického měření.
Převodové stupně stereoautografu Zeiss "1318 (obr. 7J
umožňují vyhodnotit kubaturní plán v měřítku 1: 1000
při fotografování do vzdálenosti až 800m od okraje
skrývkové fronty. I ve větší vzdálenosti (do 1600m) je
přesnost fotogrammetrického určení výšek ještě vyho-
vující, avšak je nutno vyhodnocovat v měřítku 1: 2000.
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Kval1ta sntmkfi vzdálených objektfi bývá nepř(znivě
ovl1vněna znečištěným ovzdušim (např. ve velkolomech
o značné r02Ioze). V taJwvém připadě je vhodnější
fotografovat z plošinc skrývkových řezů ve směru jejich
lomových hran. '

Záznam souřadnic a výšek po'stupuje od nejdále
viditelného bodu dosud nedotčeného terénu až k roz-
.hran( skrývky a uhlí, přičemž jednotlivé skrývko'vé
řezy se odděluj( v záznamu závorkami. Program výpočtu
nevyžadujé žádnou návaznost na předchnzi nebo násle-
duj(cl vyhodnocení 10kal1ty, kromě zachován( téže sou-
stavy prof11ti. Proto mtiže být děrná páska s výsledky
vyhodnocení v určitém termínu ("nový stav") bez úprav
použita jako Maj o starém stavu v termlnu následujíc(m.

y 3. Mechanizace záznamu, početního zpracování a
zobrazení informací z fotogrammetrických snímkfi ,

Z jiných příkladů mechanizace teclmických výpočtů
(na děrnošUtkových strojích Aritma a samočinných
poč1tačich typuURAL, ZRA, LGP-3D aj.) je známa okol-
no'st, že nutné děrDivání vstupnich hodnot ve výpočtovém
střédisku podle předchozího ručniho zápisu a kůntJ:lOla
děwvání nepříznivě ovlivňuj( časoliéúspory, dosažené
vlastním výpočtem. Při použití číselnýchfotogramme-
trických metod v mapo'váni vynikaji v současné době
význačné přednosti automatické registrace souřadnic,
která do'konale zabezpečuje 'bezchybnost vstupních hod-
not pro výpočet na samočinných počítačich. Byly také
vytvořeny předpoklady k mechanizaci zohrazen( výsled-
ků měřjckých praci konstrukci prototypu i dovozem
samočinných koordinátografů. Z přehledu mechanizač-
n(ch 'prostředků v ČSSR je zřejmé, že ,pro jednotnou
soustavu mechanizace záznamu, po'četniho zpracováni

, a zobrazen( výsledku speciálních 'měřických prací s vy-
užitlm !otogrammetr1e, je nejvýhodnějším nositelem in-
formací děrná páska (tab. 1).

ETAPA NOSITEL INFORMACI
d.štítek ARITUA IIH!listoTlQd.f\císka j.inéno druhll

záznam děrovač dcílnof\is~ zn. jrnw~Et.
informací ARITMA ~rr'crdr . středi&kllheinmdtall a J.
automatickó Coordini.t.r Zeiss
rr~istracr ' EK3 EKSa Witd..
'samoč,inné Zyse 223 LGP 30

Nat\onalEUiol803 ZRA 1
T'0títačr Sirius URAL1,2

zobro.uní
sQmočinruj CJzClf\hOmotKoor4inafp9ra
A "ifma useZ61t

Dokud nebude konstrukčně vyřešena automatická
registrace modelových souřadnic při vyhodnocování po-
zemních fotogrammetrických sn(mků na stereůílutografu
Zeiss 1318 tak, jako je tomu na univerzálních vyhodIlO-
covacIch Istrojích (autografu, stereoplanigrafu a stereo-
metrografu), použije se k přímémuzázllamu informací
podle diktátu vyhodnocovatele dálnopis, kterým je mož-
no získat sauč,asně text i záznam. do pětistopé děrné
pásky v mezinárodním dálnopisném kódu č. 2. Na obr. 8
je znázorněna optimální současná sestava /mechanizačnř
linky a výhled jejího dalšího zlepšení., Důležitá je okol-
nost, že všechny použité prostředky jsou ,k dispozici
v resortu minist9r$tva paliV.

Síma, T.:·: Nové. metody mechanizace určování kubatury
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počítačů

4. Program výppčtu kubatur skrývkov:ých řezfi na
samočinném' počítači Zuse Z 23 a jeho další \vývoj

,Při výpočtu ploch příčnýchprofilů jednotlivých skrýv-
kových 'řezů je třeba uvažovat dvě konfigurace soused-
ních ř,ezů, které vznikají následkem různé šířky
plošin a rychlosti postupu skrývkové fronty. Informace
týkajíc( se různých řezfi musí počítač rozl1šit, avšak
nutné zna!ky nesm( podstatně rozIIinožitpočet vstupn(ch
hodnot, zatěžujících jeho. paměť. Tyto a dalš( speciáln(
.problémy vyřešil inž. Šťastný z GTŮ v Praze sestavením
programu pro samočinný počítač Zuse Z-23 (viz progra-
mová dokumentace GTŮ Z-2302.2).

Program. umožňuje jednorázový v:9počet kubatury
až 10 skrývkov:9ch řezů, přičemž každý prom mtiže ob-
sahov,at maximálně 250 podrobných bodů, obsazuj(c(ch
postllpll1ě praco'vní místa v rychlé ferr1tové pamětI. Cel-
kový počet profilů, které mohou být najednou ~racová-
ny, zálež( na počtu podrobných bodů "staréhO' stavu,
který se ukládá do bubnově paměti s volnou kapacitou
až 5000 paměťových míst (tedy např. 100 prof1lů s prů-
měrným počtem 25 podrobných bodti).

STEREOAUTOGRAF R
ZE/SS 1318 "t

I
Ir----~ __

I AUTO~TJCKA"'I
L.. B.E21§,T~~~-J

I
I

K výpočtu ploch př(čných profilů jednotlivých skrýv-
kových řezu se používá formule

v = 6,5 ~1 (8i - 8i-1) (Pi+Pi-l)
vzhledem k tomu, že interval profilů můžeme při výsky-
tu anomál,1í v terénu libovolně zmenšit. Během výpočtu
lze tisknout mezi výsledky (číslo profilu, řezu, plochu a
kubaturu od počát~u k příslušnému profiluj. Jinak obsa-
hují výstupní hodnoty (obr. 9) označení lokality a dat,
,Pro jejichŽ mezidobí byla kubatura poČítána, rozsah vý-
počtu (číslo prvního a posledního profiluj a kubatury
jednotlivých skrývkových řezů v pořadí od nejvyšš(ho
k nejnižšímu. Výsledky výpočtu se tisknou přímo dálno-
pisem nebo zaznamenávají na děrnou pásku rychlodě-
rovačem. I

Vytvořením programu výpočtu kubatur v jednotli-
vých řezech ze souboru informací pro celou lokalitu
'byla odstraněna dosavadní překážka při uskutečňován(
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JEDNDTA SDKOLOV K 31. 12. 1961 )

JEDNOTA SOKOLOV K 31. 3. 1962
,

REZ PLOCHA KUBATURA
i' o o
2' -0,00 o

ť 72,78 727,75
2' 180,30 1803,00

ť 96,97 2425,25
2' 242,97 ~35,7'j

···

ST.PROFILU
160.00

· ·· · • !· · .
4-60 .- ' 1" 550,02 67154,25

2' ?tlo,95 <;6390,50

480.00 l' 632,38 77978,25
2' 303,51 6183;,75

IILKEH REZ KUBATURA
00: 160.00'
ID: 480,00 l' 77978,25

2' 61835.75

Obr. 9.

komplexní mechanizace kancelářských měřických pracl
v povrcnových dolech - nutnost' výběru a předpisu
informací, které byly zdrojem chyb a znemožňovaly
podstatné zrychlení celého pracovního cyklu.

Tato skutečnost povede k optimalizaci fotogram·
\lletrického vyhodnocenI, zejména k využit! možnosti
vyhodnocovánI libovolných bodfi na hranách a plošinách
skrývkových ~ezfi bez ohledu na zvolenou soustavu pro·
filfi, což je jinak 'spojeno s neustálým nastavováním
kresHcího hrotu koordinátografu na jednotlivé profily
zakreslené v kubaturním plánu (obr. 10). Skrývková
fronta se rozdělí na sektory tak, aby se zobrazily celé
v jedi~é stereodvojici. Modelové souřadnice (x, y) všech
podrobných bodfi budou převedeny afinní transformaci
do jednotné soustavy geodetických souřadnic a soustava
rovnoběžných profild definována matematicky (souřad-
nicemi počátku, směrníkem a intervalem). Příčné pro-
, fily skrývkových řezd vzniknou interpolací souřadnic a
výšek nejbližších podrobných bodfi v samočinném počí-
tači. Metodika dalšího výpočtu bude v podstatě stejná
Jako v programu popsaném na počátku tohoto odstavce.
Realizace uvedeného námětu je ovšem závislá na mož-
nosti Qutomatické'reglstrace modelových souřadnic.
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5. Příklad použití pozemní fotogrammetrie
ke zjištění kubatury surovinovych zásob

ZjiŠťování zásob nerostných surovin a paliv, uložených
na skládkách a v zásobnících, je spojeno s četnými
obt!žemi, zejména pokud jde o použití obvyklých měřic-
kých metod - tachymetrie a protínání. Značná členitost
objektu, vzniklá střídavým nasypáváním hmot transpor-
téry a jejich odběrem bagry, nutí měřiče"J( určování
značného počtu bodil., neboť přílišná generalizace mil.že
zpil.sobit značnou chybu ve výpočtu kubatury. Vrcholy
kup a okraje svahil. jsou pro měřické pomocníky- s latě-
mi nesnadno přístupné, zvláště za deštivého počaSÍ nebQ
sněhové pokrývky. Kancelářské měřické práce (vyhod-
nocení tachymetrických zápisníkil., zobrazení zaměře-
ných bodil., interpolace na profily, planimetrování, výpo-
čet ploch profilil. a kubatur) jsou zdlouhavé, přičemž
přesnost výsledkil. neodpovídá množství vynaložené
práce.

Také v těchto případech je velmi výhodné použit
k získání informací metodu pozemní fotogrammetrie
s mechanizací výpočetních a zobrazovacích prapí. Stano-
viska fototheodolitu volíme na spojovacích chodnících
portálových jeřábil. (c,br. 11), na střechách továrních
budova železničních vagónil. tak, aby nevznikly zakryté
prostory a profily fotografovaného objektu\ mohly být
v potřebné šíři vyhodnoceny z minimálního pbčtu stereo-
dvojic. Souřadnicový systém mil.že být vztažen ke koleJ'
nicím jeřábové dráhy, což umožní jednoduché určenI
vlícovacích bodil., např. rozdělením na úseky po 20 m.
Vlícované body se signalizují výtyčkami nebo terčíky
s výrazným označením čísel profild (pro orientací na
snímcích zásobníkil. o délce několika set metrfi).

Nemožnost většího odstupu -a potřeba získání nad-
hledu do objektu vedou k méně obvyklým podmínkám
pořizovánímsnímkil. při extrémních posunech objektivu
fototheod.elitu [+30,~40 mm]. V:zdálenost fotografování
od 20 do 100 m odpovídá měřítku snímku 1:100 až 1:500
a umožňuje vyhodnocení na stereoautografu. Zeiss 1318
v rozsahu od 1:50 do 1:1000.

V daném případě byly pořízeny snímky skládky že-
lezné rudy v zásobníku na ploše 120X30 ID po čtyřiceti-
metrových úsecích. Základnu fotografování vytvořily
2 fototheodolity, umístěné na pracovní plošině portálo-
vého jeřábu ve vzdálenosti 6-8 m. Pro omezenou mož-
nost pohybu a obtížné postavení stativu je obvyklý
postup s jedním fototheodolitem a záměrným terčem na
druhém .stativu riskantní. Rozsah záběru z jedné zá-
kladny je možno zvětšiti (fotografováním S osou záběru
stočenou vlevo' i vpravo a posunem polohy objektivd).
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Způsob získání a záznam informací z pozÍ3mních
fotogrammetrických snímků je stejný jako v lomech a
povrchových dolech. Na konstrukční desce se zobrazí
vlícovací body ve vhodném měřítku (v daném případě
1:200), a pak vyhodnotí vrcholy a jiné charakteristické
body výsypky. Interval vzájemně rovnoběžných profilů
se přizpůsobí těmto bodům; podle členitosti jednotU-
vých útvarů a požadované přesnosti se dále zhustí až na
1 nebo 2 m.

Vzhledem k tomu, že tvar dna zásobníku je obvykle
známý, stačilo v každém profilu vyhodnotit potřebný
počet charakteristických lomových bodů vpichem do
konstrukční desky a odečtením výšky (v cm) na počí-
tadle stereoautografu. Pomocník vyhodnocovatele zjistil
příložným měřítkem délku úsečky v příslušném profilu
a registroval tyto informace do děrné pásky.

Při výpočtu kubatury na samočinném počítači Zus'e
Z 23 považujeme takto získané údaje za' "nový" stav
(obr. 12), zatímco "st.arý" st,av charakterizuje tvar dna
zásobníku nebo původního terénu v místě skládky. Ve
výsledcích se opět uvádí rozsah výpočtu (číslo prvního
a posledního profilu), počet bodů v obou stavech a
zjištěný objém. V případě potřeby je možno tisknout
i mezivýsledky - plochy jednotlivých profilů a dUčí
kubaturu od počátku k příslušnému profilu.

Geodetické práce spojené s určením vlfcovacích
bodů, včetně pořízení srrImků, trvaly celkem 3lf2 hodiny
za účasti 4 pracovníků. Vyhodnocení 577 bodů v 52
profilech provedli 2 pracovníci za 1lf2 směny. Výpočet
kubatury na samočinném počítači trval 7 minut ..

Šíma, T.: NovlJ metody mechanizace určování kubatury
odvaZu s využitím fotogrammetrie a samočinných

počítačů

Porovnáním výsledků dvojIho nezávislého vyhodno-
cení pozemnIch fotogrammetrických snImků byla po-
tvrzena vysoká přesnost fotogrammetrické metody i
v obtížných podmInkách průmyslového provozu. Rozdíl
v určení kubatury asi 4000 m3 byl pouze 14 m3, tj.
0,3 %. D1ference mezi geodetickými a fotogrammetric-
kými výškami na vlícovacích a kontrolních bodech
nepřesáhly 1+2 cm, mezi dvojím určením fotogram-
metrických výšek podrobných bodů v profilech z růz-
ných snímkových dvojic byly v rozmezí od 1do 4 cm.

Popsanou metodu lze úspěšně použit také při stano-
vení objemové váhy různých surovin. Na snímcích vyru-
baného prostoru nebo výsypky, jejichž obsah byl zvážen,
je možno fotogrammetricky určit souřadnice značného
počtu bodů v profilech o intervalu 1 m i menším, a to
s velkou přesností, která je zapotřebí k výpočtu kubatury.

6. Podmínky k dosažení vysoké efektivnosti fo to-
grammetrické metody a výpočtu na samočinném
počítači při určování kubatury odvalu

Přes vynikajIcí přínos fotogrammetrie a mechanizace
výpočtů, spočívající ve zvýšení přesnosti, bezpečnosti
práce a v odstranění namáhavých úkonů, nelze ji stereo-
typně uplatňovat ve všech lokalitách bez předchozí
úvahy o jejím dosahu. Účinnost popsané mechanizace
je největší tam, kde je možno zpracovat rozsáhlé sou-
bory poměrně homogenních informací (např. náležejícIch
k téže soustavě profilů nebo modelových souřadnic)
tzn. ve velkých 1o k a li tác h, zobrazených na malém
počtu fotogrammetrických snímků. V takovém případě
.se většina pracovního času věnuje vyhodnocování a zá-
znamu informací, zatímco z hlediska vlastní úlohy ne-
produktivnI činnost - signalizace, zaměření vlícovacIch
bodů a orientace stereodvojic ve vyhodnocovacím pří-
stroji - se omezí na minimum. Významná' je též okol-
nost, že relativní chyba v určení kubatury při použiti
pozemní fotogrammetrie se zmenšuje s rostoucIm V
podle vztahu

který odvodil Dittrich [3] z výsledkůexperimentálnIch
zkoušek v NDR.

Při urČOVání kubatury jednotlivých skrývkových
řezů nachází pozemní fotogrammetrie nejlepší uplatnění
ve velkodolech se značnou délkou skrývkové fronty
a přImými nebo mírně zakřivenými řezy s širokými a
čistými plošinami, tj. obvykle tam, kde se při skrývce
použIvá moderních mechanizačních prostředků. Značná
členitost některých menších dolů vyžaduje zpravidla
použitI několika profilových soustav, což komplikuje
vyhodnocenI, organizaci vstupních hodnot i vlastnI vý-
počet. Zde bude nutno hledat další cesty mechanizace
výpočtu kubatur, např. z fotogrammetricky určené prů-
měrné mocnosti skrývkových řezů a jejich ploch zjiště-
ných přesnými planimetry.

Dosavadní zkušebnI práce u nás i v zahraničI uká-
zaly, že přesnost určenI kubatury při použiti pozemní
fotogrammetrie se vesměs pohybuje v rozmezí 0,5-1,5 %.
Mechanizace záznamu a početního zpracování informacI
z fotogrammetrických snímků vytváří předpoklady ke
zkrácení intervalu periodických kontrol až na 1 měsíc.
V současné době nenI již problémem technologie, ale
o r g a n i z a c e práce fotogrammetrických středisek,
zejména úprava termínů kontrol jednotlivých závodů,
aby byl umožněn plynulý celoroční provoz fototheodo-
litů, vyhodnocovacích přístrojů a zajištěna potřebhá ka-
pacita samočinného počítače.
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Mapové přirůstky ústřední dokumentace
GTÚ v Praze . .
MIld'aJ.'sko.~

Kelet-Eur6pa. Autót'érképé (Východnl Evropa. Au.tomápa). Mě-
řltko' 1: 1 850 000. Cartographia, BudapE!st - 1963.1 Ust, vlce~
barevná, rozměr kresby 114X79 ,cm [slož. 30X14J. -
GTŮ čls. přlr.' 183/64 (

AutOmapa východnl Evropry - států socialistické soustavy včet-
ně Jugoslávie a Albánie "7 m~ zakreslenou hydrografickou sft,
dálnice, mezinárodnl a hlavni silnice, )Iůležité silničnl spojo
a ostatnl sílnice s uvedenlm vzdlilenostl ,v km. -Na hranlclch
států jsou vyznačeny hraničnI přechody s celnlm odbavením.
Dále jsou smluvenými znaky v mapě vyznačenamezinárodn,l le-
Mtě, přístavy a převozy ,aut na 'vodnlch tocích. Mapa vlo'žená
dO ochrannéhcr obalu má' titulní. Iist a vysvětlivky v dvanácti
jazyC!ch. ' .

Magyarország Aut66ttérképe (Síln,ičril mapa Maďarska). Mě--
řltko 1-:525 000., KV, Bud:llpest - 1963.' 1 list, vlcebarevná, rozměr'
mapy, 67X97 cm 1slož. 17X12). Cena 11 Ft.
GTŮ čls. přír. 184/64 ," .

Mapa Maďarské Ildově demokratické republiky' mli zakr.eslenou
síť vodních toků a ielení vY'barvené' plochy lesů, púků a hřbi-'
tovů. ,Sídliště jsou uvedena ve, třech velikostech, podle počtu oby-
vatel. z dopravních ,spojů jsou ZlIkresleny hla:vnl' železnice s vy-
značenlm sta,nic a zastlivek,siIničnl slf s I;:ilometráží je podle
stavu a 'dilležitostl v<lzovek rOzlišena v kresbě I v označení na
jednocifernlf, dvoucíferné atřlciferné sil-nlce a na bezprašné
a prašné silnice, Na,-1lkraj! mapy jsou schémata prňjezdl1 velkými
ntěsty. V pravém dolnlm rohu ma·py jsou vysvětlivky k mapě
v pěti jazyclc!I a sUrtlčnl výstražné a orientačnl znaČ'ky. .

Hlldapest térképe (Pilin Budapdti). KV. Budapest - 1983. 1 list.
vícebar.evný .. rozměr kresby 76X88 cm (slož. 20X12). Cena 11 Ft.
GTŮ čls. pfír. 185/64

Orientačnl plán městskfch obvodl1Budape~ti V pastelovém vy-
barveni má po. pravé straně plántt uveden seznam kulturnlch
podnlkil., dopravnlch linek a na zadnlstranl! obsáhlý rejstřík
názvč\ullc _ ,ď '" • "

Budapest. Helsll terlllete {Budapešť. Vnltfnl okresy},; KV, Buda-
pest,...I 1963. 1ljst . .vlcebarevný, rozměr kreilby 63,OX44,5 cm (slož.
16,5X12 O). cena 5.50 Ft.
GTŮ čís. přír>, 186/64
, Orlentačnl plán vnitfnlho města Budapešti v pastelovém vy-
barveni městských .obvodil. Plán obsahuje celé pbvody I. V, VI,
VI~ a VJHačlístl obVo~iI navazujlclch.V bloclch domň Jsou uve-
,d\lna popisná čísla. V. ,levém horním rohu mapy je přehled 'měst-
ských .obvodl1. Na zadní straně pláI!uje sazn'am·, ulic akiI1turnlch
podnikl1. Plán mlí titulní list a vysvětlivky v pěti iazyclch,

Balaton. Měřltkol,: 95000. KV. Budapest - 1963. -1 list. vIce-
barevná. ,rozměr kresbY 33X95 cm (slot; 16,~X12J' Cena 11 Ft.
GTŮ čls. ·přlr . .187/64 "', , .',

Orientačnl .mapa jezera Balaton ,s okollm má terén· zobrazen
vrstel/nicemi doplněnými strnovlinlm,_ ZakréSlena je hvdrografle>ká,
'Železnlčnl (s vytnačenlmstanic a zastávek) a si!Iilčnl slf. Sídliště
jsou uvedena schematickými pi\dorysy:' za'stavěných, částl. Na ..zadnl'
straně mapy jsouplánky balatonských, rekreačnlch stře'disek pře-'
hlednámapka . sllnlčnl sltě na l1zeml Maďarska a v pěti jazyclGh
výklad smluvených značek uvedenfch 'v mapě. '

Jugoslávie
..tuto-karta Jug(Jsl~vlfe. Měřltko, 1: 1 000 000. Vyhotovila a vy-

tiskla .•Geokarta" Beograd. 1 líst, vícebaťe~ná, rozměr kresby
64X79{:m [17X13).
GT(J ,čís. přlr 302/~3 • _ ,

Socljallstlčka FederatiV1Ja Republika Jngoslavlja. Auto-karta.,
Měřítko 1: 1 500 000. Vyhotovila a Vytiskla ..Geokarta" Beograd -
1963~ 1 list více'barevná rozměr kresby 45X55 cm [48X58]. '
GTŮ čís. přír. 304/63 ,! ,

, Automapy Jugoslávie 'mail" v podkll;\du st!n~)Vaný terén a za.--
kresl enou hydrografickou síť. Hlavni náplrtl map jsou silniční
spoje barevně ro,lišené podle důležitosti a l1pravy povrchu. Vše-
chny druhy vozovek jsou s kilometráží. .

Smluvenými znaky jsou označena místa. benzinových pump,
autoservisil. motelů a kempinkl1. Na státnlch hra,nicfch jsou vy-
značeny ,hraniční přechody. ,Při. mapě v měřltku 1: 1000 000 Isou
umístěna scMmata průjezdilvelkými městy. '.
1930/6L 4 listy ve společném rámu, vlcebarevná. rozměr kresby
listu 65X84 cm '(70X90). " , '
GTÚ čls. přír. 305/63·

Nás~ěnná mapa prfrTpyslu a, těžby nerqs,ťných surovin v .Iuvo-
slávii má zakreslenou . hydro!fl:afiGkou. a. riejdilležitě'ší silniČní
a že'ezničnl síť. Uvedena jsou sídliště a místa se znaky a terči
označujícími zastoupeni, prl1myslových odvětví nebo tMhu nerost-
ných súrovin. V lliapě je též vyznačeno správnl rozděleni Jugo-
slávie. V levém dolním rohu mapy jsou grafické přehledy poměru
zastoupení různých prilmyslových odvětvl ve,val~ých průmyslových
střediscích Jugoslávie. '

Bulharsko
Po'ša I čechoslovaklja. Učeb'lla ikonomlčeska karta. Měřltko

1: 1 0011000. Zpracoval a vyhotovil "Kartproekt" při UGK Solia -
.:1993. 2 listy ve spQlečném rámu, vícellaTevná, rozměr kresby'
listu 56.5X88 O cm a 44.5,X88,O cm (69XlOO). .
GTŮ čís. př.ír, 286/64" " . '.. ,

. SFR Jlllloslavljll 1 NR, Albllnlja. Ucebna iKohomičeskakarta. Mě
řítko, 1 : 800 000, zpracoval a, vyhotovil •.Kartproekt" při UGK Sofla
'- 1963.. 2. listy ve společném rámu.víCebarevná, rozměr kresby
list]! 62.0X95 o cm a 52,{)X95,0 cm (74XfÓ5).
GTU Čís.přír. 285/~4' .' • .
.' ltallja, Švejcarlja I Avstrlja. Učebna ikQnomičeska karta. Mě,

řltko 1: 1250000. Zpracoval a vyhotovil "Kartpr.oekt" při: UGK
sofia - 1963. 2 listy ve společném rámu. vícebl;\revná, rozměr
krasby listu 58,OX86.5 cm a 60.0X86,5 cm (70X99).
GTÚ čís přír. 28~/64 ,

FJ'anclja. Belglja. Nlderlandlja tLjnkcemburg. Učebna Ikono-,

MAPY. ATLASY

míčeska karta. Měřlt1l:0 1 ~1 250 000. zpracoval a vyhotovil ••Kart-
proekt" při qGK Sofia - 1963. 2 listr 'fe společném rámu, vlce-
bare1lnA, rozll\ěr kresby listu 54,5X82,O ClIl a 57,5X82,0 .cm (69X94).
'GTŮ čls: přlr. 28-7/64 "', , ,--

Vellkobritanlja i Elre. Ul!ebna ikonOmlčeska karta. MěřítkO
1: 1 000 ,000. Zprllcoval a vyhotovil ••Kartproekť' při UGK Sofia '-,
.1953.. 2 listy ve 'společném' rllmu. vlce.barevná. rozměr kres)ly
66 0>/94,0 cm (82,0 X105,0)·. , .' '
GTŮ Čís,přír. 268/M " ;, I

Azlja. Učebna ikonolDičeska karta. Měřltko ,1: 8000000. Zpra;
cOval a vyhotovil ••Kart-proekt" při UGK $DUa - 1963. 4 listy VEl
společném rlimu, ,vIcebarevná," roziněrkrl1S'by MX83' cm '184X70}.
GTŮ čís přír. 2119/64 ' . '

'Školní nástěnné hO!tpodářské mapy: majl V· plo~m' vybarveni
zemědělskýchoblastlsmluventml znakyvyz!tačeno pistovliní růz·
ných hospodářských plodina žlvočišstva. U prflmyslovt,ch center
jl3 v kruzích vyznačen prilmysl podle zastoupeni a smluvertýml
znaky jsou vyznače~ I mlsta, těz"'by, nerostntch .úrovin. Mapy
jsou doplněny hydrografickou a železnlčnl sltl. : "

Rlmskaja Imperljaot I do IIIV. 'Istorlčeskajll karta. Měřítko
1: 4 500 000. Zp.racoval a l'yhotQ,'Iil, .••Kartprllekt" při UaK Sofia -:-
19iJ3.. 2 listy ve společném r'limlf, vlcebarevná, rozměr kresby'
81X62 em (99X7ď). ., ' '
GTŮ čIs', přír. 290/64 " " '

ško.lní ná~těn.nát}lstorická mapa zobratuje j:ilmské imperlum
od leho vzniku až -po největ!il rozmadl svtrazným vyznačením
pejzazších 1J.ranic... ~ro orielltacl jspl,I zak.rtsleny hlavni toky řek,
nejdilležitjljšl místopis, římské cesty a' Dbchodnícesty po. mol'i.

T'uťÚftebl rajllDI vBAIg.llja IPěst,ebnl oblasti, tabáku v Bul·
harsku}. 'Měřítko ,l.:.5[Jl:,OOO:,zpracoval' II vyhatovil,iKartproekt"
při UGK soha - 1963. '1 Ilst, vlcebarevná. rozměr kresby 7.0,5X
X1OU,Ocm [slož. 20,5XI3,5). .
GTŮ čís. přlr. 263/64

Na mapě Bulharska v poltklallu ,sil stlnollaným terénem. za-
kreslenou hydrografickou, železničnl' a silnlčrtl sltl 'a se sld!išti
v pěti velikostech podle počtu obyvatel jsou plošně vybarveny
pěstební oblasti rl1zných d.r\lhů tabáku.Šrafovánlm jsou vymezeny
oblasti, kde se pěstuje tabák ••Virdžlnia". Jediná ohlast, kde se
tabák nepěstuje - v ilkruhu Sofie -, je vyznačena na mapě fialo·
vou barvou. U středisek '''~rolly tliIJák.u jsou -tlymholy vyznačeny
způsoby zpracování. ,.' ď.. .

Na zadní straně je řada re1l:lamnlch yyobrazenl pěstování
tabáku a tabákových výrllbkji., . . '

'Stara llagora. Schematicif 'plál1~ ~pracoval 'a vyhotovil ..Kart-
proekt" 'při' UGK Sofia --; 1963>. 1 ,l1st, vlcebarevný, rozměr kreshy
42,5X52.5 cm [slož. 22,5X13,O)'. .
OTŮ. č.ls.přír. ·255/64 ,

Ple,ven. Schematický 'plán. zpracoval a vyhotovil ••Kartproekt"
při UGK Sofia - 1963: 1 list, vlcebarevný, rozměr kresby 36X36
'centimetril (slož. 21X11}.
GTŮ čís. přír. 256(64

,schematické orientačni --piliny okresních sldel a turistických
středlse-k s vyznačenýml objekty, dilležitýml pro ,turistiku. Na
zadnl 'Stra!J.ěplánil jsou četná vyobrazeni, přehledttémapky a tu~
ristické informace ..

Vellngrad i okolnoctta (Vellngrad s okolím). Schéma. Zpraco-
coval a vyhotovil .•Kartproekt" př,! UGK Sofia - 1963. 1 list. více-
bar,evný, rozměr kresIJy 42X6~ cm '(slož. 15Xl1j. •
GTU čls. přír. 257/64' . ,
. Schéma okoií ;Velin'gradll s vodní, železní čni a silničnl síti

a' --vyznačením míst vhodných' k tábořen!, pro tUristiku, lyžováni
apod. Po Ill'ié straně schematu' je plán VeUngradu. Na zadní
straně -jsou' četná vyobrazeni a turistické informace.

NDR
sayda - 'Seilfen - Olbernhau (Schwartenberggebletj. 'Měřítko

1 ~50.000. VEB Landkartenverlag' Berlin - 1964. 1 list, vlceoarev-
ná. rozměr kresby 40,5X47,5 cm (slož. 23X13j.
GTŮ fls. přfr. 189/64. •

Turistie>ká. mapa ze souboru ••Die gute 'Wanderkarte" zobra-
zující. l1zemí ležící při hranicích ČSSR na se,ver od Hory Svaté
Kateřiny. . ,

Sachsisl>he Schwelz. Wanderkarte (Saské švýcarSk'o). MěřítkO
1: 40 000. VEB Landkartenverlag BeÍ'lln - 1964. 1 list, vícebarevná,
rozměr kresby 55X73 cm [slož. 20X13). .
GTŮ čís. přír. 1?8/64 .'

Turistická mapa l1zemí ležíclhp při hranicích ,ČSSR na sever,
od Hřenska per obou březích řeky Labe po Pirnu.

Klihlungsborn "nd Umgebund. B1iderkarte. Měřítko 1: 50 000.
VEB Landkartenverlag BerUn. '1 list, vícebarevná, rozměr kresby
32X50 clJl (slož. 16X12). '. _. .
GTŮ čís. přír. 172/64'

Schwerlri --; Wismar. Wander- und Wasserportkarte. Měřítko
1 : ~5 000. VEBLanrlkartenverlag Berlin. 1 list, vícebarevná, rozměr
kresby 64X43 ém [slož. 23X12J.
GTŮ čís. přír. 246/64

Feldberg- Mecklenburg. Wa.nderkarte. Měřítko 1: 25 000. VEB
LandkartenveÍ'lag Berlin. 1 list, vícebarevná, rozměr kresby 55*38
,centimetri\ (s-lož 20X14),
GTŮ čís. přír. 247/64

Dresden und !Jmgebnng. Wanderkarte Měřltko 1: 60 000. VEB
Lan'dkartenverlag Berlin. 1 Ust, .lIícebarevná. rozměr kresby 1l4X73
centimetril [slOž. 23X13).. ",
GTŮ čís.· přír. 176/64· ,

Turistické a vodácké mapy zobrazujlcí široké ok01l těch částí
NDR, které jsou cilem domáclch i zahraničních turistl1 a rekreač·
ních záje,dil. .

. DemIJkratisches Herlln. Hauptstadt der DDR Innenstlldt, Orien·
tierungsplan mit den wtchťigsten StraB'I3Il )f', se-hensw;itdigkeiten
Měřítko 1: 20 000. VEB I-andkartenverllig Berlin -' :rn54. 1 list.
v'cebarevný. rozměr kresby 46X64 cm [slOž. 16X11).
GTŮ čís přír. 276164 ' ,
--Příruční orientační plán lInitřní části deň-rokra!ického Berlína

hlavního města NDR, s nejdůležitějšími silničními spoji a parně'l
hodnostmi.

Deutsche Demokratische Republik. Wlrtschaftskarte.. "ě~ítko
1 :.500 000, VEB Hermann. HaackGotha - 196,4. -l Jist. vícebarevná
rozIliěr kresby 1l()X76 cm (slOž. 30X21). '
GTŮ čís. přír. 248/64



Vědeckým pracovníkům v oboru geo-
dézie, kartografie a geofyziky, země-
měřickým inženýrům a posluchačům
vysokých škol

11 automatickým výškovým indexem
Kromě toho malý theodolit Theo 120

vteřinový theodolit Theo 010

VEB Corl Zeiss JENA
Místo vzniku
a středisko
moderní optiky

Dotazy řiďte na:
VEB Carl Zelss lEHA, zastoupeni pro ČSSR,
Praha 6· Bubeneé, Dr. Z. Wintra 10.

Obsahuje osm vědecko-výzkumných zpráv pojedná-
vajících o technologU měření a výpočtu vlícovacích
bodů zaměřených tellurometrem, o krajní a mezi-
lehlé přechodnici, o určení relativních tížnicový.ch
odchylek z astronomických měření způsobem svě-
telných signálů, o výzkumu stálosti nivelačních
bodů, o orientaci leteckých snímků na univerzál-
ních strojích, o úhlech mezi geodetickou čarou a
protějšími normálními řezy, o studiu krátkodobých
periodických posuvi\. gravitačních betonových pře-
hrad a o polohové přesnosti budov určených dél-
kami.

Sborník žádejte v prodejnách
n. p. KNIHA

nebo ve Středisku technické literatury
v Praze 1, Spálená 51


