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Vstříc XIII. sjezdu Komunistitké strany Československa

Za několik
dnů začne jednání XIII. sjezdu KSC,
a nemožnost okamžitých
převratí/. a zlomů. Přijetí
jehož příprava
se stala záležitostí
všeho našeho
zdokonalené soustavy řízení v prů'rnyslll, zeměděllidu, Zúčastnili
jsme se diskuse ke sjezdovým teství a změna v působnosti národních výhorů - to
zím a kriticky
rozebírali
naši práci, výsledky
a
jsou tři základní opatření, na nichž bude spočívat
rozvoj na.ší socialistické
společnosti. Možnosti aplizkušenosti z uplynulého
období. Připravujeme
rekace nové soustavy v re50rtu ŮSGK lze vidět zealizaci nové soustavy řízení čs. národního hospodářství, a také odvětví čs. geodézie a kartografie.
jména v těch~o směrech:
I
I7kolem sjezdu bude propracovat
a konkretidále . rozvíjet harmonický
soulad zájmů odvětví
zovat dlouhodobou
linii dalšího všestranného rozgeodézie
a kartografie
s celospolečenskými
voje socialistické
společnosti, stanovenou XII. sjezzájmy,'
dem strany. Zkušenosti potvrdily,
že nelze předbíI- řízení hlavních
geodetických
a kartografickýťh
hat vývoj, zaměňovat konečný cíl se současností
prací
zabezpečovat
prohlubováním
dlouhodoa reálným řešením problémů. V oblasti v.iírobních
bých
výhledů
s
pružnou
Úprallou
pětiletých
a
vztahů bude nutné cílevědomě
využívat působení
prováděcích
plánů, a to formou nepřetržitého
zákona hodnoty, existence zbožní výroby, prosazoplánovacího
procesu,'.
.
vat socialistický
princip odměny za práci a uplatcílevědomě využívat možností soudobých poznatňovat tomu odpovídají~(hmotné
a morální podněty.
ků vědy a techniky k modernizaci
a racionaliNejsou to úkoly lehké, ale naléhavé. Bude třeba je..
zaci geodetických
a fcartograficl!ých
prací a ješprobojovávat
jak proti ztrnl1lostia
konzervatismu,
tě více orientQvat vědeckovýzkumnou
základnu
tak i proti lehkovážnému
očekávání, že se výsledna hlavní výrobní úkoly resortu TJSGK;
ky dostaví automaticky.
Příprava a promyšlení jedvytvořit předpoklady
pro' ekonomické řílení ponotlivých
opatření nové soustavy jsou jedinou spotřeby pracovních
sil, prg (.'ptimální složení jelehlivou cestou.
.
jich kvalifikační
struktury
a jejich správné praRozpracovat
a uplatnit
principy
vědecké orcovní rozdělení;.
ganizace práce, vyloučit subjektivismus
z rozhodovyužít ve specifických
podmínk6.ch odvětví geování a stylu práce ve všech článcích a stupních řídézie a kartografie
zbožně peněžních
vztahů,
zení, organizovat
výrobu tak, aby využívala studia
zejména pak k tomu, aby se přirozenou
forčlověka z hle(liska, maximální
efektivnosti
práce
mou prosazoz1ala provádění
praéí .výrobního
a využiti tvořivých
sil, i studia materiálních
procharakteru
tak, aby se zvýŠila hospodárnost
středků a možností skutečné moderrzí techniky
prací, prováděných. ve státním. zájmu;
to jsou úkoly, které na nás čekají v příštím období.
využít pozžtí1Jních rysů nové soustavy ~ dosáhSnahou redakce je ·připomenout,
že v čs. geodézii
nout i patřičné hmotné zainteresovanosti
jak ve
a kartografU
máme přemýšlivé
pracovníky,
kteří
mzdové; tak. i Zl investiční
výstavbě;
mají dobré myšlenky
a nápady. Probuďme proto
respektovat
úlohu cen a cenové politiky
jako
('tižádostivost
našich pracovníků prosazovat užitečrozhodujících
ekonomických
nástl'ojů a dokonné myšlenky
rychle
do života,' více uplatňovat
čit cenotvorné práce tak, aby ceníků bylo možv našich socialistických_podmínkách
chytrost, proT,lé výužít v nových podmínkách
plánovitého
římyšlenost a naučit se hospodařit se závěry vědy a
zení;
nové techniky;
dát prostor
takovým
opatřením,
vyřešit v nových podmínkách
problémy zadávákterá přivedou
naše hospoddřství
a celé odvětví
.~ní, přejímání
a kontroly
geodetických
a kartogeodézie a kartografie
na stup2ň odpovídající
vygrafických
prací.
spělému socialistickému
státu.
Resort Ústřední správy geodézie a kartografie.
V tomto roce oslavujeme
45. výročí založení
se svou činností podílí na ře.šení a plnění úkolů,
KSC, jejíž cesta je poznamenána boji za politická
důležitých
z hlediska celostátních zájmzi, ale i pro
a sociální práva všech pracujících,
a která vedla
náš lid v boji za vítězství soéialismu v naší vlasti .
jednotlivá
odvětví národního
hospodá"ství.
Proto
. Očekáváme výsledky jednání X/Zl. sjezdu KSC, ktei další vývoj geadézie a kartografie
nelze. oddělit
ré ovlivní bezesporu další vývoj naší společnosti.
od přestavby ČS. národního hospodářství. podle. záTak budeme sjezdová usnesení uskutečňovat v geosad novil soustavy. Zavádět novou soustavu zdokodetické a kartografické
výrobě, to závisí na práci
naleného plánovitého
řízení mllsíme postupně,' to
a postoji všech pracovníků
resortu ÚSGi<..
chápou všichnt, kdofznají
dosavadní nedostatky
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Určování výměr parcel a dílů provádí se v praxi' především při vyhotovování technickospodářské a pozemkové mapy a při jejich údržbě. Při vyhotovování
nových map jde většinou o rozsáhlé práce hromadného charakteru, kdy je výhodné určovat plochyanalytlcky, mechanizovaným výpočtem. Při údržbě map
jde často o rozsáhlé práce, které jsou však časově a
místně rozdrobené, takže použití mechanizovaných
výpočtů by bylo ne)lOspodárné a vzhledem k dislokacím pracovišť někdy i těžko proveditelné. Při vyhoto.
vování nových map není mechanizovaný způsob vždy
výhodný, určují"li se výměry drobných parcel, např.
v místních tratích [1], [2]. Proto i pro další výhledje
nutno počítat s tím, že výměry těchto drobných parcel na nových mapách a veškeré výměry parcel při
údržbě map se budou určovat planimetrem.
Střediska g~odézie, která provádějí především
údržbu map evidence nemovitostí, mají k určování
výměr dosud stále jedinou pomůcku, a tou jenitkový
planimetr ve své historické podobě. Během dlouho.,
letého používání prodělala tato pomůcka též různé
drobné úpravy (např. nahrazení nití sítí vyrýsovanoú
na průhledné podložce), v podstatě "Však zůstal nezměněn. Při tom práce, s tímto planimetrem je pomalá, vyžaduje značného soustředění pracovníka,
který po delší činnosti pociťuje duševní a oční únavu.
Tyto nedostatky nitkového planimetru jsou zná· .
my již,dávno. Proto V poslední době byla podána řada návrhů na dokonalejší typ planimetru. Návrhy,
I které
byly dovedeny až do realizace, případně již sériově vyráběny, nemohly být pro tyto účely použity,
protože většinou nevyhovovaly požadavkům přesnosti.
Některé z nich, např. různé grafické pomůcky naopak
zase nepředstavovaly vyšší technickou úroveň a pla"
nitnetrování nijak zvlášť neurychlovaly. Velká větši·
na návrhů zůstala pouze na papíře, dodnes nen:( reali·
zována, takže pracovníkům středisek nezůstává nio
jiného, než nadále planimetrovat starým namáhavým
způsobem.
V současné době není problémem navx:hnout takový planimetr, .který by uvedené nedostatky odstraňoval. Se stávajíéí teohnikou je možno sestrojit takový
planimetr, který bude praoovat zcela automatIcky,
nebo alespoň poloautomatioky při zaohování potřeb, né přesnosti. Problém .je však ve vyrobení takových
přístrojů a v jejich brzkém dodání na geodetická
pracoviště. To vyplývá především z toho, že v ČSSR
není výrobní závod, který by se na výrobu podobných
přístrojů specializoval. Situace je bohužel o to tíživější,že podobný přístroj nelze ani koupit na zahraničním trhu. Převážná většina z~hraničních vý,robců se
zaměřuje na výrobu především polárných planimetrů,
které již syým principem požadovanému' účelu co do
přesnostI nevyhovují. A nakoupení drahých zahraničníoh automatiokýoh planimetrů by bylo vzhledem
k počtu praoovišť a roztříštěnosti prací nehospodárné.

Proto v současné situaoi jediným východiskem
pro zajištění výroby planimetru je využití Oborového
vývojového střgdiska při VÚGTK v Praze. Toto stře·
disko vzhledem k malé kapacitě nemůže vyrábět složité přístroje ve větších" sériích. Proto požadavky na
planimetr musí vyhovovat možnostem tohoto střediska.
Dosud nebylo provedeno zhodnocení teoretiokýoh
prinoipů jednotlivých skupin planimetrů. Proto před
započetím konstrukčníoh praoí byly tyto otázky ve
VÚGTK podrobně studovány a rozebrány. Další
kapitoly obsahují stručný výtah některých částí tohoto rozboru.

Aby bylo možno provést hodnocení, třídění a výběr
vhodného typu planimetru,stanovme
si následující
kritéria výběru:
a) Přesnost
planimetru je dána požadavky in"
strukce THM a instrukce B na nepřekročení maximální odchylky dP při dvojím určení ploohy obrazoe P
podle vzorce
dP

= 0,001 P

M V+. 5000
P.

Pro měřítko 1 : 2880 se toto kritérium nepatrně odohyluje od požadavku instrukce B, podle níž by měl
mít' jItlenovatel hodnotu 5760.
b) Univerzálnost
použití pro obrazoe různýoh
tvarů a velikostí s různým počtem vrcholů na maIfáoh
měřítek 1: 500, 1 :,1000, 1 : 2000, 1 : 28~0, 1 : 5000.;
c) Snížení duševní a oční námahy oproti nitkovému planimetru.
d) 'Zvýšení výkonu oproti nitkovému planimetru
aspoň 030 %,'
e) Vyrobitelnost v podmínkáoh Výzkumného ústavu geodetického, topografiokého a kartografiokého
~ Praze (VúGTK) v'sérii 100-500 ks,
f) Možnost čtení výsledné ploohy přímo na planimetru.

.
.
Ekvidistantním planimetrem se rozumí planimetr,
který rozkládá planimetrovaný obrazeo na l'ovnoběžné proužky zpravidla stejné šířky. Za předpokladu,
že šířka proužků (ekvidistanta) a se volí tak malá, aby
je bylo možno pokládat za liohoběžníky o střední zá·
kladně y, určí se plooha P obrazoe z výrazu
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Je-li tato plocha P vyjádřena v cm2, pak plocha P
8k~tečnězobrazenéplochyv
m2 je dána výrazem

_

P=

P

1~~

=

~oopL~or·

tantyje
hlavIÚ přístrojovou chybou ekvidistantního
planimetru. Její krajIÚ hodnota je dána výrazem

kde ma je středIÚ chyba ve velikosti jedné. ekvidistan"
ty a (v poloze nití nebo přímek omezujících jeden
proužek). U experimentálně zkoušeného NeuhOferova
nitkového planimetru [3] byla zjištěna tato chyba
o hodnotě ma = 0,063 mm.
d) Přístrojová chyba (~P)2 ze čwní na 'stupnici
záleží na tom, jakého druhu stupnice se používá.
Odpadá u těch planimetrů, kde je výsledek indikován číselně. U nitkového planimetru v sobě zahrnuje
odpichovací chybu a chybu z nestálosti rozvoru sčítacího kružítka. KrajIÚ hodnota této poměrně malé
chyby je pro nitkový planimetr dána výrazem

M)3.

;Z --e2 = 0,88 ( __

V

Při planimetrování ekvidistantIÚm planimetrem
přicházejí v úvahu tyto chyby.E3]:
a) Měřická chyba (~mh z,nastavováIÚ bodce součtového kružítka na obrys obrazce, zahrnující též plošné vyrovnáIÚ potřebné k přechodu na náhradrú obdélník. Velikost krajní hodnoty (dvojnásobku st.řední
'chyby) této chyby je dána výrazem .

Va Un (~)~1000

Pť
'

(3)

kde unle krajIÚ (délková) ~astavovací chyba, a Je
v cm, P v m2. Experimentálně .bylo zjištěno. [3], že
~ chyba u•• dosahuje při používání součtového kružítka
hodnoty
u••= 0,036 (a

+ 0,17)

(v cm) .

(4)

Jak je patrno z obr. 1a, provádí se píchnutí kružítka
.(do bodů 1, 2, 3, 4), a tím i plošné vyrovnáIÚ, s nízkou přesností odhadu. Nahradí-li se však nastavování
bodového indexu' přímkovým
indexem kolmým
k proužkům (obr. lb), nastav-ovací chyba. u•• nabývá
hodnoty

=

0,04

Va( 1:0

l~
i
P

o

-

_

2

P l4

•

1000

Je tedy přesnost ekvidistantního planimetru při
daném měřítku závislá především\na velikosti plochy
a na vhodné volbě velikosti ekvidistanty. Protože je
snaha vzhledem k rychlosti planimetrování volit -00
největší ekvidistantu, je nutno podle požadované přesnosti stanovit hranici velikosti plochy, pod níž nelze
již určitou ekvidistantu používat. Volíme-li hodnoty
ekvidistant o velikosti např. členů geometrické posloupnosti a,. aq, aq2, ... , kde a -=- 0,125 cm ••q = 2,
pak podle (9) vyplývá spodní hranice možného použití
jednotlivých ekvidistant pro běžná měřítka z tab. 1.
Názorněji je to patrno z grafu (obr. 2), který byl sestrojen podle (9) pro měřítko 1 : 2880. Je tedy móžno
konstatovat, že při vhodnéIl). výběru velikosti ekvi.
distantyvyhovuje
ekvidistantní princip požadované
přesnosti. Protože jeho přesnost ani výkonnost neIÚ
omezena velikostí a tv~rem obrazce, ani počtem jeho
vrcholů, vyhovuje tento prhlCip požadavku univerzálnosti.
SplněIÚ dalších kritérií výběru je ovlivněno konstrukcí jednotlivých typů ekvidistantních planimetrů,
kterých byla navržena celá řada. Liší se od sebe jen

Použitím přímkového indexu se tedy zvýší přesnost
nastaveIÚ.
b) Měřická chyba (~m)2 Z nepříni.kového grafického sčítáIÚ délek proužků má velmi malou hodnotu,
danou výrazem
(~m)2

115

(2)

Při .obecné poloze ekvidistantního planimetru VUCl
určovanému obrazci okrajové proužky vytvoří zbytkový obrazec, jehož plochu je nutno určit samostatně a přičíst k planimetrované ploše. U nitkového planimetru se tato plocha částečně vylučuje vhodným
. položeIÚm planimetru na obrazec.
.

(~m)l =54,7

obzor

(6)

Působí pouze při použití nitkového pl~nimetru, u ostat.ních ekvidistantIÚch planimetrů nepřichází v úvahu.
c) Přístrojová chyba (~P)l z nestejnosti ekvidis-
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Měřítko

Ekvidistanta

I : 1000

0,25 cm
0,50 cm
1,00 cm
0,25 cm
0,50 cm
0,25 cm
0,50 cm0,250m

1 : 2000
1 : 2880
'I : 5000

Dovolená odchylka
překročena při ploše
menší néž

!
I
I

I

I

3a
19 a
143 a
10 a
72 a
50 a
214 a
68,a
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11~roě.

nepatrně, většinou jentím, jak mechanizují jednotlivé
úkony, především pak sěítání délek proužků. U všech
ekvidistantních planimetrů výsledná délka proužku
přímo urěuje výslednoll plochu; kterou_ lze odečítat
na planimetru; Výjimku' tvoří hranolový planimetr
Kuěery (čs. patent Č. 113500) [3], u kterého se plocha
obrazce· newčí přímo z délek proUžků, nýbrž pomoCÍ
statickýcli momentů vyvolaných posunem hranolů
z jedné části obrazce na druhou. Statický moment se
pak změří na zvlášť konstruované dvoubřitové váze
a to tak, že se váží souprava hranolů před posuném ~
pá posunu,

3.~ ..· Princip

integrační

Integrační. princip je. určitóu .modifikli.óÍ ekvidistBnt~
ního prinoipú; od kterého se liší tím, že se nepojíždí
jednotlivé ekvidista,nty po jejich délce, nýbrž obrazce
se objíždějí po obvodové čáře. Patří tedy do skupiny
objfžděcích planimetrů.
.

Délky práužků se určují u jednotlivých typů pla.
nimetrů růiným způsobem. Nejčastěji se proužek po
délce pojíždí kolečkem, jehož pohyb se přenáší pře.
vodem na počítadlo (Zachhuber, Válka, Hellebranth·
Kovesi, Němčanský, Hesóun, Novák, Rýc, Kašpářík).
Stručné popisy těchto i dále uvedených planimetrů
j~ou uvedeny v [4]. U některých typů (Novák, Kaš·
pařík) je možno pojíždět proužky v obou směrech.
Tím se sice urychlí planimetrování, ale musí být sou·
časně vyřešena možnost odečítání při nechtěném pře.
jetí okrajové čáry obrazce. U většiny typu se'-ínusí
projíždět 'celé délky proužku, jen' u jednoho· typu
(Kašpařík) se projíždějí pouze jejich přírůstky a úbyt.
ky. U několika typů (Volejník, Líbal, Válka) se délky
proužků určují poněkud složitě, a to tak, že se poměr.
n~ jednoduchý lineární pohyb přenese na pohyb kru·
hový. .
()
,

í
í
~L

. ~Q.~

Nastavování 'jednotlivý~h proužku se i provádí
u jednotlivých typu různě. U některých typů (Zach.
huber, Válka, Rýc) se podle vzoru nitkovéhd planim'\ltru používá průhledné podložky s vyi'ýsovanou
sítí rovnoběžek, která se položí na určovaný obrazec.
Tento zpusob má tu výhodu, že je možno vhodným
natočením vyloučit zbytkové plochy. V případě, že je
síť h?-stá, může zpusobovat oční únavu i!l'ko nitkový
plammetr. U ·ostatních typů (HeUebranth.Kovesi,
Němčan:ský, Hesoun, Novák, Volejník, Líbal) jsou
hodnoty ekvidistant nastav:ovány ručním pohybem
pomocí mechanického zařízení, případně motorem
(Kašpařík). Tento způsob je sice pohodlný pro pracovníka, umožňuje však měnit 'velikostekvidistanty
jen s obtížemi a při nastavování přístroje není vidět
poloha rovnoběžek vůči obrazci.

Konc~pce integračního planimetru vychází z kon·
strukce intěgrátoru, protože úloha určení plochy
obrazce je za určitých podmínek totožná s úlohou
určení hodnoty omezeného integrálu. Nejčástěji se
používá za základ konstrukce integračního planimetru
Bushův integrátor [5]. Je to v podstatě talířová třecí
spojka s měnitelným převodem (obr. 3), která se sklá·
dá z vodorovné hruhové desky D (integrační disk) a
integraěuího kolečka t, které je přitlačováno na inte·
grační disk. Integrátor je spojen s pravoúhlým koordi·
nátografem o ramenech v.e směru os x, y . Pojíždí.li se
lupou koordinátografu po. obvodu obrazce, přenášejí
se hodnoty obou proměnných- x a y na integrátor.
Posun ve ~měru x se přenáší na úhlovou výchylku ťX
in~egračního disku a posun ve směru y na lineární
posun integračního kolečka po disku buď směrem
ke středu, nebo od středu (obr. 4), takže platí

kde k je konstanta převodu při přenosu pohybu ve
směru x na integrační disk. Při pootočení disku o úhel ťX
odvaH se koléčko o dráhu o
0,121;

pa

0=

ťX.y

= k.x.y

jeho úhel natočení {J je pak
o
{J= r
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pustných odchylek, ale na odmocnině obvodu obrazce. Při určení plochy 1 ha v měřítku 1 : 1000 bude
mít při rozměrech obrazce 100 X 100 mm tato chyba
hodnotu mFu = 6 m2 a při rozměrech 5000 X 2 mm
mFu = 34 m2• Dovolená odchylka činí 30 m2•
V praxi se tato chyba kompenzuje alespoň čás-'
tečně tak, že se při vybočení z obrysové čáry provede
ještě jedno úmysll;l.évybočení na druh1m stranu, aby
vznikly dvě protilehlé (pokud možno stejné) chybové
Xl
Xo
plošky.
{J= ± ~ydx=f
ydx,
Střední chyba z nejistoty v hodnotě jednotky
nonia mF,. je, úměrná odvalení kolečka, a je tedy též
~ podle definice Xo integrálu výraz' {J přímo určuje
úměrná celkové plošeurčovaného
obrazce [8]. Konplochu P
stanta úměrnosti je závislá na mechanickém provedení
obsa~enyi chyby převodů.
P ~ {J .
(15) 'planimetru a jsou vní
Tuto chybu lze z měření vyloučit na základě planiDodrží-li se zásada objíždění obrazce jedním směrem,
metrování kontrolní pli'>'Chy.
•
je otázka znaménka podružná.
Je zajímavé, že na základě integračního princiPřesnost mechanických integrátorů j6' závislá
pu nebyly konstruovány vyjma integrátorů (případně
především na přesném .mechanickém prov~dení ~isku,
integrafů) téměř žádné planimetry. Přestože jde větkolečka a na zatížení hřídele integračního kolečka.
šinou u těchto přístrojů o analogový výpočet plochy,
U dokonale vyrobených mechanických integrátorů rekdy přesnost je do určite míry omezena, je tento
lativní chyba bývá větší než 0,01 % [6]. Přesnost je
princip ťřesnější než princip polárný. Na rozdíl od poovlivněna dvěma chybami: měřickou chybou mFu
lárného planimetru, u kterého dochází v určitých poz objíždění obrazce a přístrojovou chybou mF,. z ,nelohách k prokluzování integrač:ního kolečka, u Bushojistoty v hodnotě jednotky. nonia.
va integrátoru se toto kolečko po disku otllčí stále na
plný záběr, čímž se zlepší i jeho přenos, a tím i přes.
nost měření.
•
,/
E
Na integračním principu byl navržen tzv. univer-.........dg
"'- -K
zálniplanimetr (J. Gašpar), který může též pracovat
.
--K'
na princip\! analytickém. Bushův integrátor tvoří
společné grafiekomechanické (analogové) výpočetní
zařízení pro oba principy. Potom obrazce s křivou
\ obvodovou čarou, je možno planimetrovatbbjížděním
. Chyoa z objíždění mFu se vyskytuje nejen u intepo obvodu a obrazce s přímkovým obvodem analyticgračních planimetrů, a\e u všech, objížděcích :plani- ky nastavováním na jednotlivé vrcholy. Integrátor
metrů a nezávisí na prin,cipupoužitého planimetru.
může mít též jiný tvar, např. může být proveden
Z ,obr. 5 je patrný vznik této chyby; v obr. značí K
jako hřídel ve tvaru kónickéM kužele, který se jednak
hraniční čáru obrazce, K' pak dráhu projetou lupou
otáčí a současně posunuje vůči kolečku, čímŽ"se mo,(na,stavova,cím indexem) planimetru" e je vzdáienQst
hou planimetrovat velké plochy (I.D. Gončarov, soobou křivek KK' (může ,být chápána jako skutečná
větský patent č. 148 245).
chyba v pojíjděni hraniční křivky), S je délka oblouku křivky K, měřená od zvoleného bodu, 'YJ je skuteč3.3. Princip polárný
ná chyba plochy, ohraničené křivkou K, daná výrazem
U polárného planimetru se určovaná ploc\1a P přeu
vede na délku dráhy a, o kterou seodvine lntegrační
'YJ =
e (s)ds '.
(16)
kolečko umístěné na pojízdném rameni o délce r poo
dle vzorce
kde' a je obvod určovaného obrazce.
kde. r je poloměr kolečka a c konstanta integráto~.
Projede.li SEl pak lupou po čáře y = f(x), je pootočení
koléčka dáno výrazem

S

, r(d'l

S

Podle [7] je střední chyba z objíždění dána vý-

'raMm

1/2V3t

mF,. = ±,u ~ -0- a,
kde ',u je konstanta, ,charakterizující střed:úf chybu
v určení e (střední chybu jednotky váhy), O je kon·
sta.nta, kterácharakter~uje
velikost závislosti chyby
na 2 různých místech křivky a má rozměr [délka]-l
(O je konRtantní jen při stálé rychlosti pojíždění, s růstem rychlosti její velikost klesá). Zkouškami byly
,'úí.'čenyhodnoty konstant '

O = 0,3 mm-I,

J.l

=

O,ll1lm .

-Vzoree (17) ukazuje, že přesnost v určení plochy nezávisí na velikosti výměry obrazce, jak-je tomu u do-

Planimetrování se provádí objížděním hrotu po obvo·
du parcely (objíiděci planimetr), přičemž pól může
být umístěn uvnitř nebo vně parcely. Při způsobu
s pólem uvnitř se plocha určí z výrazu

,

P= r

a'+o,

kde konstantu O tvoří plocha základní (nulové) kružnice.
U· kompenzačního polárného planimetru se plocha určuje dvojmo, ze dvou symetri<,lkých poloh pří,stroje. Tím se vyloučí konstrukční chyba přístroje
z nerovnoběžnosti osy měřicího kolečka s osou pojízdného ramene.
Vyvrcholení vývoje polárných planimetrů představují přesné planimetry Goradiho. Název není příliě
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Hodnotá konstanty k závisí na konstrukčním provedení deskového planimetru.
Na přesnost polárných planimetrůpůsobí jednak
přístrojové chyby systematické (konstrukční vady
přístroje, nepřesné nastavení délky pojízdného ramene), které lze z měření vyloučit, jednak nahodilá chyba z prokluzování integračního kolečka. V důsledku
této nahodilé clíybynelze
planimetrovat libovolně
položené oorázce, protože tato chyba narůstá. při pohybu objížděcíhohrotu v blízkosti základní kružnice,
kdy se kolečko tém.ěř přestává, točit. Měřické chyby
jsou, nahodilého charakteru a jsou způsobeny nepřesným odečtením bublnkové stupnice a nepřesným vedením.hrotu po obrys.ové čáře obrazce (o chybě objížc
děcích planimetrů viz vpředu).
Přesnost polárných planimetrů vyhovuje pouze
nižším požadavkům. Požadovanému kritériu přesnost}
u malýéh parcel a p),rcel řemenovitého tvaru nevyhovují ani polárné deskové planimetry. Podle zkoušek [9]
bylo kompenzačním polárným planimetrem Rost dosaženo v měřítku 1:1000 celkové střední chyby
(4)-r

= +3,5" + 0,038

V ji

. (m2).

(21)

Přesto, že bylo planimetrováno tzv. zdvojenými dvojicemi {4 pozorování, a to v.1. a 2. poloze a oběma
směry), byly dovolené odchylky překročeny li ploch
menších než 1 ha. Při zkouškách stejného autora s pojízdným deskovým planimetrem Ott byla v měřítku
1 : 1000 určena celková střední chyba
(4)-r

=

3;3 + 0,053

Vp

(m2).

(22)'

Dovolené odchylky byly tedy překročeny u ploch
menš~ch než 1,6 ha.
/
Podle dalšíéh zkoušek [10] lze palárným deskovým planimetrem určovat v měřítku 1 : 1000 plochy
větší než 30a, pokud jsou čtvercového charakteru.
Nelze jím určovat výměry řemmovitých parcel, což
platí z výrazu (17) pro všechny objížděci planimetry.
.Polárné planimetry vy/tÍ,bí řadá výrobců v různých variantách, které se od sebe liší velmi nepatrně;
Většinou jsou všeobecně známé. Trochu o,dlišněji je
~ešen návrh kuželového planimetru (Kučera, čs. patent č. 114648). Od běžných typů polárných deskových",planimetrů se liší tím, že má místo válcových
ko~ kola kuželová, čímž se má dosáhnout snížení kon,stanty přístroje, a tím pak zvýšení vnitřní přesnosti
přístroje. Co se týče vnější přesnosti a výkonnosti,
zůstává přístroj zhruba na úrovni běžných polárných
deskových planimetrů.
3.4.

OstatnLprincipy

Ana,lytický pr:incip spočívá ve výpočtu ploch ze souřadnic pomocí lichoběžníkových neJ:>otrojúhelníkoyých Cl/Huilierových) vzorců. Jde o číslicový způsob,
lderý umožňuje velmi exaktní určení plochy v pří-

padě, že se obrys obrazce skládá z přímek. Tento
princip se běžně neřadil mezi planimetrické. způsoby,
ale v poslední době bylo na jeho podkladě navržl3uo
též uěkolik planimetril. Vlastní výpočet vzorců je
však u těchto typů prováděn analogovým grafi.ckomechanickým zařízením (Gašpar, Mašlonka, Lorinčík),
takže je možno u nich očekávat nižší přesnost, uež se
dosahuje běžuým analytickým výpóčtem ploch s výpočtem v:lorců číslicově.
Princip rozkladu obrazce v trojúhelníky nebo
lichoběžIúky spočívá v odměření ďélek jejich základen a výšek. Plocha se určí pak výpočtem. Jde původně o gráfi.ckočíeelný způsob určení ploch, který byl též
použit pro návrh planiqJ.etrů. Viltšinou jsou to drobné
pomůcky, které přesností vyhovují jen tehdy, umožňují-li dosti přesné odsuuoyáuí a výpoč~t se pak provede číslicově (1' Gašpar -..:..Ortogou, V. Morch). Planimetrodní je vsak s nimi pomalé. Určuje-li se jimi
též současně grafi.ckynebo grafi.ckomechanicky i výsledná plocha, pak vyhovují přesností jen omezeně
(J. Gašpar - Polanaplan, Planigram GHS, Dapausi).
Obdobný je 'princip
postupného
přetvořování
obrazcu na trojúhelník nebo. obdélník, ve kterém se .
pak změří základna a výška. Plocha se určí z těchto
dvou hodnot výpočtem. Jde o princip grafi.ckopočetní,
který však byl též použit k návrhu planimetrů. Je to
způsob složitý, vyžadující značné pozornosti pracovJÚka. Při pečlivém nastavování na lomové body vyhovuje svou přesností při planimetrování větších·
parcel" menším počtem vrcholů. Planimetrování je
tínito způsobem pomalé. Vedle starších planimetrů,
které již zapadly," byly nově konstruovány přístroje,
které přeměňují muohoúhelník na pravoúhlý trojúhelník o konstantní výšce (Becker, Hlaváč).
.
Další pri:~lCipyjiž vybočují' z rámce této úvahy;
buď jsau to principy grafi.ckopočetní, příp. přibližné,
nebo. principy založené na fyzikálnícli a kybernetických aplikacích (např. kapacitní planimetr, elektronický' automatický planimetr, Zuse Z80 atd.), které
vedou k náročným automatickým nebo poloautomátickým přístrojům.

4. Diskuse a stanoveni parametru
Měřítkem výběru vhodného typu planimetru jsou
uvedená kritéri~. Výběr vhodného teoretického principu je možno provést jen podle kritérií a), h), c),
výběr konkrétního typu pak podle ostatních kritérii .
Daným kritériím vyhovují principy ekvidistantní,
integrační a analytický: Při tom analytický priucip
-má konstantu 1O-20krát větší než oba ostatní priucipy, které mají v důsledku malé konstanty větší
vnitřní přesnost, a tím i menší požadavky na přesuost
opracování. Spočívá teiytěžišt& výběru vekvidistantním a, intégrační~ principu.
U ekvidistantního principu je potřebí vzít v úvahu
další hledisko, jak planimetr umožňuje vyloučit chybu ze zbyťkové plochy. Dodatečné určení výměry této
plošky není efektivní a nepřispívá ani k potřebné přesnostiplanimetrování.
Je tedy potrebí, aby přístroj
pro jeho nastavení byl opatřen sítí rovnoběŽek. Aby
nedocházelo k oění únavě pracovníka, jak je tomu
u nitkového planimetru, je nutno nastavovací index
oddělit od této sítě. Tím se sítě použije pouze k ptien~
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taci přístroje a pracovník pak během planimetrování
sleduje jen nastavovací index.
V případě, že by neexistovala omezení při kon .•
krétní realizaci, bylo by možno pokládat integrační
princip za nejlépe vyhovující praktickým potřebám.
Spojuje totiž v sobě Výhody ekvidis\antního ~ů80bu

DET A.

---

•
P

fA-

DLO

ohraničujících přímek nepřesáhla hodnotu ±0,06 mm.
Odečítací index je třeba volit v podobě přímky kolmé
ke směru proužků, přičemž místem nastavování na
této přímce je vždy bod ve středu příslušné ekvidi.
stanty.
..
.
Z hlediska vyššího .výkonu by bylo žádoucí, aby
bylo možno snímat délky proužků pohybem indexu
v obou směrecp.(bez vracení naprázdno). Tím by se
však zkomplikovala nejen konstrukce přístroje, ale
i obsluha. Pokud se neuvažuje o automatizaci pří.
stroje, musel by pracovní~ p~i přejetí okrajových čar
a vracení obsluhovat navíc ještě přepínače. Při po.
jíždění jedním směrem tyto probléJ;Ily odpadnou.
Z navržených planimetrů dosud nerealizovaných,
se uvedeným zásadám nejvíce přibližuje návrh ekvidistantního planimetru ,0. Vá~
(2. varianta). Přístroj (obr. 6) tvoří kovový rám, ve kterém se pohybu.
je průhledná deska se sítí rovnoběžek a odečítacími
indexy. Pohyb desky se přenáší na počítadlo pomocí
kolečka, které se,odvaluje po fólii.Při pohybu indexu
mimo planimetrovaný obrazec je možno počítadlo vy-'
pnout. K označení proužku, ve kterém se právě plani.
metruje, se používá pohyblivého jezdce. Přístroj je
výrobně jednoduchý.

ODEéiTACi
KOLEČKO

co do přesnosti a výhodoy I'olárného způsobu co do
výkonu. Nemusí se jín;t pracně proměřovat délky všech
proužků a při objíždění se nemusfdávat pozor na blízkost základní kružnice. Problém u tohoto principu
spočívá v tom; že integraci je nutno provést poměrně
exaktně, aby bylo dosaženo potřebné přesnosti. To
však vede k náročným konstrukcím planimetrů, které
je možno na. tomto principu pomocí elektronických
prvků zcela automatizovat. Ale i použití mechanických
analogových výpočetních zařízení, která jsou méně
přesná, vede ke složitým a na výi'obu náročným konstrukcím. Proto je nutné z nlediska možnosti výroby
(kritérium ad e) tento princip vyloučit z dalších úvah
a k realizaci lze doporučit planimetr na ekvidistantním principu.
Formát planimetru o rozměrech zhruba A 4
s vnitřÍú pracovní plochou asi 25 X 15 cm vyhovuje
praktickým potřebám, protože je možno jej doJ:>ře
přenášet a ukládat. Planimetrovat se s ním budou
'především menší plochy, Velikosti· ekvidistant mohou
buď tvořit řadu 1,25 - 2,5 - 5 - 10 mm, nebo
2 - 4 - 8 mm. Přitom je třeba počítat s tím, že
v souladu se zásadami, uvedenými v kapitole 3.1.,
bude podle velikosti plochy použito vždy nejvýhodnější ekvidistanty. Síť rovnoběžek je možno nanést na
astralon, který má při malých změnách teplot poměrně dobrou rozměrovou stálost, danou výra,;z;em'
7.10-6 °lm (stupňů na metr), což odpovídálrsrážce
0,007 % při změně teploty o 1 oe. Tuto síť je nutno
provést tak, aby střední ch-yba v pplóze jednotlivých

Z·uvedeného rozboru vyplývá, že planimetr určený
pro údržbu map a pro planimetrování menších obrazců na nových mapách by měl být za omezujících pod.
mínek výroby konstruován na ekvidistantníni principu. Uváží-li se zhruba náklady na vývoj a dokumentaci prototyPu ve výši asi 10 000 až 1,5 000 Kčs, pak
by při sériové výrobě 100 kusů mohlI planimetr stát
asi 2000 Kčs. V případě, že by se při jeho použití
stávající časová norma snížila pouze o 1/3, pak by se
planime~r zaplatil již za 4 měsíce používání.
Z uvedeného rozboru, ve kterém bylo provedeno
zhodnocení 26 tuzemských a 98 zahraničnícn návrhů,
vyplývá' ještě další poznatek. Ukázalo se totiž, co
zbytečné energie se vyplýtvalo tím, že autoři jednotlivých návrhů se dobře neseznámili s tím, co již bylo
řešeno dříve. Proto je též smyslem tohoto článku
přispět k usměrnění tvůrčí činnosti při dalším rozvoji
této problematiky.
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trubky. Olovenné trubky boli na obidvoch stanovišJednou z najstaršíth metód meraHia výškových roztiach ukončené ~kleneným válcom umestneným vo
dielov dvoch bodov je pravdepedobne nivelovanie'
vertikálnej polohe. Cez válec sa sledovala vodná
pomocou hydrostatických výškomerov. * PrincIp me·
.hladina, ktorej výška sa odčItavala na stupnici vytMy - ako je známe - je založený na. zákone
spojitých nádob. Hydrosta.tické výškomery prekorytej na ňom. Pre znÍženie teplot-ného vlivu bola
nali v minulosti pomerne zdIhavý vývoj. Prvú. behom merania pečlive sledovaná teplota morskej
vody a okolitého vzduchu. ])alej/na oboch stano- .
zmienku nachádzame z 18. storočia (La Hire), kde
je uverejnený hydrostatický výškomer v jednoduvištiach sapreviedlo
pečlivé barometrické merachom prevedení. Ich postupnÝrIlzdokonarovanlm
SB
nie z dovodov korekcie výsledných meraných hodzaoberalo mnoho autorov [21, 22], ale praktické
not.
výsledky, ktore sa dosahova1i pri meraniach neboli
V dosledku rozdielu fyzikálnych podrnienok
uspokojivé. Je prirodzené, že neúspeéhy možno pri;
písať vtedajšej nlzkej technickej úrovni, v dosledku . medzI dvoma vzdialenými stanoviskami vzniká verké kolísanie stavu vodnej hladIny_ Ritter [3] načoho sa nivelovanill pomocou hydl6statíckých
výšv,rhol používat vyrovnávacie nádOby. SÚ to nádoby
komerov dlho nevenovala patričná pozornost
s velkým prierezom, ktoré sú spojené s vodným
stIpcom hydrostatického výškomeru. Zmeny vodnej
Hlavné problémy merania pomocouhYdrostatických
hladiny vO vodnonÍ stIpcL sa tým neprejavia tak
markantne, lebo sa rozdelujú na velký prierez vyvýškomerov
rovnávacejnádoby.
Scheel [17 J toto riešenie zásadne odmieta, lebo ako určil sa tým zvyšuje doba
Problémy, ktoré vznikU pri doplňovanI nivelačnej
vyrovnávania vodných hladín v sklenených válcoch.
siete medzi Nemeckom a Dánskem (1930:--1940)
Pri zmene vodnej hladiny na jednej strane, napr.
pri určovanÍ prevýšenia medZl. ostrovmi ·Laaland
vypúšťanlm, resp. napúšťaním vody sa doba vyrov(Dánsko) a Fehlllarn (N~mecko) vzdialených cca
nania zvačšuje 33,3krát, keď priemer vodného, stlp20 km dali polfnet k vážnym výskumom pre' zdokoca sa zvačšuje lDkrát. G!gas [3] ale tvrdí, že najnarOvánie hydrostatických výškomerov. Tento krok
vačšie poruchy vznikajú práve dolievanlm, resp.
bolpodmiehený
hlavne tým,' že optická nivelácia
vypúšťaním vody na jednej strane, ČOpri použlvanI
pre silnú refrakCiu vzduchu nad vodou nepriniesla
vyrovnávacích nádrží Q(lpoone, a. tým eliminuje aj
uspokOjivé výsledky.
prlčinu silného kolísania hladiny.
Meranie pomocou hydrostatických výškomerov
V prácach [5, la] je uvedený celý rad roznych
• bolo podrobené dokladnému 'fyzikálnemu rozboru
riešenÍ
hydrostatických
výškomerov, ktoré mali
a bolo zistené, že najvaČšI vliv na úspech, resp. neodstrániť
pracné
sledovanie
teploty, najma pri niúspech merania majú vzdušné bubliny, ktoré sa
velovanI na vačšie vzdialenosti (cca nad 100 ml.
možu nachádzať v spojovacéj hadici. Keď sa pri
Bola navrhnutá metóda použlvať dve tekutiny, napr.
plnenI nedo~iahne dostatočné odstránenie
vzdušvoda - lieh, voda - OI'tuť, atď., u ktorých poznánýth bublIn, vodný st1pe'c sa v prIstrojóch neustáU,
me koeficient teplotnej roztažnosti. V zásade sú to
lebo bubliny v dosIedku mnohonásobnej vačšej stladva hydrostatické výškomery umiestnené paralelčiternosti akoaj teplotnej rozťaživošti vzduchu pone,
pričom je každý naplnený inou tekutinou. Mesobia ako pružné podušky, ktoré. vyvolávajú dlhoranie sa prevádza súčasne obidvoma výškomermi.
~1rvajúce nepravidelné
kolIsanie vodného stlpca
V dosledku teplotného vlivu na rozťažnosť tekutin
v spojovacej hadici.
je hodnota výškového rozdielu meraná hydrostaticPre zaujlmavosť stručne poplšeme pokus prekými výško~ermi,ktoré
sú naplnené r6znymi tekunášania výšók medzi ostrovmi Laaland a Fehmarn
tinami, rozná. Keď poznáme presní"; koeficienty tep[3]. E'ri uvedenom meranI ako spojovacia hadica
lotnej rozťažnosti oboch tekutin, možno pri roznych
sa použlvala oloveriá trubka (0 10/16 mm), ktorá
zmeranýchprevýšaniach
previesťteplotnú
koreksa pred naplnenlm vyčerpala na podtlak 1 mm Tor.
ciu. Pri výškových rozdieloch presahujúcichmeracI
Čerpacie zariadeniapre:
naplnenie spojovacej harozsah výškomerov, bol o navrhnuté riešenie, kde
-dice vodou boli nielen na koncoch stanovíšť, ale
spojovacia hadica je plnená dvoma roznymi kvapana každých dvojkilometrových úsekoch. Stanovený
linami o verkom ,rozdiele šPilcif1ckých váh (ortut,
podtlak bol v potrubI udržiavaný výše 6 hodIn, a
voda), ktoré sa nemiešajú. Na nižšom stanovišti sa
potom naplnený
čerpadlami
destilovanou vodou
hadica plnI ortuťou a na vyššom vodou. Toto riepod tlakom až 6 atm. Čerpacie zariadenia boli
šenie umožňuje pomocou malého meracieho rozv prevádzke až do úplného naplnenia olovenneJ
saqu daného prístroja zmeraťverký
výškový! rozdieldvoch bodov, ktorý je daný násobkom pomeru
šp~ifických
váh použitých tekutin. Nutno poma-J Používať termín hydrostatické výškomery miesto zaužívaných
hydrostatických -vodováh navrhol prof. ,P', Gál, a zdá sa, že tento
;menať, že v do~ledku toho, že uvedené tekutiny
termín jednoznačnejšie vystihuje účel prístroja.
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nemajú konštantný
pomer koeficlentov: teplotnej
[25] rozťažnosti, sa dnes tleto metóqy neporučujú.
Prl merant na vačšl11 vzdlaleilosť ako aj prl
merant vličsích výškových roz~ielov vzniká velké
kolísanle vodnej hladiny, preto. nutno používať odčnacle zariadenia s velkým rozsahom. Lu-Fu-Kan

obzor .
. 111

.

nou'kvapaliny [8, 20]. Ked hydrostatický výškomer
sa naplní novou vodou, dá 5a pr-eďpokladať aj napriek' tomu, keď jedno stanovlšte je v teplejšom
prostredí ako druhé, že tepiota vody zostane v obldvoch nádobách počas krá tkej doby merania rovnako teplá, keďž.e tepelná kapacita vody je značná.
V dosledku rozdielneho vzdušného prúdenia,
alebo rozdielneho bé!-roIJ;1etrickéhotlaku na oboch
sÚmovištiach vznikajú rozdielne tlaky nad vodnou
hladinou v nádobách, a tým aj výškové zmeny hladín. Tento vliv sa odstraňuje tak, že obidva prlestory nad vodnýmI sdpcami sa izolujú od· vonkajšieho prostredia tým, že sa spojá <vzdušnouhadicou,
čím 5a tlak v obidvoch nádcbách ·vyrovnáva. Toto
riešenie má zmysel ale len vtedy, ked je konštrukcia hydrostatického y'ýškomeru prevedená yzduchote5ne.· Pri vačších vzdialeno'stlachk
voli rýchlejšlemu vyrovnávanlu tlaku je výhodné do vzdušnej
hadice' vmontovať perforovanú spojku. [201.

[7] navrhol riešenie, ktoré Je obdobné ako na velkých posuvných meridlách s pohyblivým bežcom a
so stavitelným nónlusom. Zaujímavé riešenle naNiektoré novšie realizácie hydrostatických výškovrhol Ritter [3], ktoré samočinne sleduje výšku
merov
vodného sdpca. V krátkos~i popíšeme 'toto zariadenle, lebo· je ta prvá zmienka o čiastočnej automatizácU hydrostatickej nivelácie. Na verUkálnych
Dnes je všeobecne zaužívané riešenie odČítania vodsaniach sa pohybuje Indikačně zariadenie poháňané
néj hladiI:.Y pomocou mlkrometrickej hlavice [1, 4,
elektrickým motorkom, ktorý dostáva signály od
11, 12, 21] ;ktorej koniec má ukončenie. ostrého .
troch fotóniek (obr. I].Ziarovka cez kondenzor a
kužéla - ihly. Okamih dotyku 5a: matkantne preclonu premleta výšku hladIny na tri fotónky Zl,
javí v d051edku silnej adhézie l{vapaliny na hrot
Z2, Z3. Pol)iat svetlo nezasiahne ani jednu fotónku,
ihty. Kto prvý používa toto rie.šenie, nie je dosiaI
je zariadene v kluo,_t Keď hladina klesne, osvetlí
známe. Všeobecne sa dnes Ujalo riešenie, kde i1).la
žiarovka nejprv fotónku Zi, ktorej zosilnéný prúd
s mikrométrickou hlavicou je umíestnená nad vodnapája motorček tak, aby zariadenie kleslo a nanou hladinoti ako ukazuje obr. 2. Kde 1 značí maopak, keď hladina stúpa, osvetlí sa najprv fotónka
nipulačné kolie5ko,' ktorým cez šikmé ozubené
Z3 a zariadenie s~ pohYQuje opač'ne tak dlho, pokolesá 2, 3 sil otáča závitové púzdro 4. podla smeru
kia! nie sú zatienené všetký trl fotán'ky. Fot6nka
otáčania 5a skrutka 5 vysúva, resp. zasúva lebo čerZ2 rladl ·rýchlosť klesania a stúpania, jednak ·zais- . vík 6 jej zabraňuje otáčať 5a; 7 je mikrometrický buťuje pri rýclÚej imen~ . hladiny zmysél natáčanie
blenok, ktqrý má na svojóm .obvode jemI:u~:delenle .
motorku. Toto zariadéÍliP., má aj grafickú registrá-'
a otáča sa spolu 50 závitovým púzdrom 4. Predná
ciu, ktorá umožňuje previesť niekofkodňový grastena telesa 8 má sklenené okienko, ktoré má v strefický 'záznam meranýéh hodnot.
de rysku v axiálnom smere. Horný konlec rysky
siaha až po delenie mikrometrlckého" buble~ka 7
Úspechy. hydrostatických
výškotnerov pri niá umožfiůje jemné odčítanle posunu ihly 5. Ryska
. velóvaní na vačších vzdlaleno~tiaéh prispeli k tona
sklenenom okienku má v dolnej časU hrubé
rilU, ž~ sa začali využívat. pri prenášant výšok aj
delenie, ktorej hodnota 5a určuje pomocou indexu
na kratšie vzdlalenosti. Dnes našli hydrostatiCké
9: Index zaberá do vonkajšfehC? závitového púzdra
výškomery uplatnenie'v stavebníctve a v poslednom
4
nakolko je zaistený voči otáčaniu, sa tak ako
čase prenikli aj /do iných priemyselných odvetví,
ihla premiestňuje smerom hore a nadol. Cez sklenajma bB-ňského astrojárenského.
Nivelovanie na
nenú trubku 10 a telesa 11, ktOré má 0kienka,
kratšie v~dialenosU si vynútilo presnejšie odčÚamožno
porozovať dotyk ihly 5 vodnou hladinou.
ciezariadenia,
aby sa mohli uplatnitvoč'i optickým

a

m'et6dam nivelovania.
Hy.drostatické výškomery,
ktoré sa používajú na kratšle vzdialenosU (max.
do 100 m), sa v zásade' lišta od predošlých tým,
že sú konstrukčne jednoquchšll'l, majú menší merací
rozsah, vyššiu odčítaciu presnosť a sú lahko pre_'
nosné.
'U kratších vzdialeností sa dajú s určitým úspechom odstránit vlivy .r0zdielnych teplOt stanovíšť
aj ako kolísavého 'vzdušného tlaku na oboch stanovišUach vhodnýmlineracími
met6dami. POkial
vzdialenosť medzi dvoma meranými stanovišťami
hydrostatických výškomel'ov nie. je velká, sa s vý.hodou oplatí previesť tepelnú kompenzáciu výme-

'leden z hlayriých problémov prl meraní je
5taÍ1oviť pre5ne okamžik dotyku 5 vodnou hladi-.
nou. Riešenie po dIa Bolfa [1] a Juríka [4] používa
na pozorovanie odčítací mikroskop s 20 X zvačšením. Optická sÚ5tava mikroskopu 'má v svojej rovine dve vodorovné rysky (obr"3 ),ktoré 5a nastavia tak, aby pri presune ihly· na vadnu hladinu 5a
zakončenie ihly komcidovalo 5 hornou ryskou a'
jeho zrkadlový obraz s dolnou ryskou. Presúvanle
mikroskopu.50 zámernýml ryskamI na úroveň blizko k vodnej hladine je riešené pomocou ozubeného hrebeňa a prlzmového vedenia. K tomuto rlešeniu pristúpili' autori preto, aby pri odčítání nedo- ..
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šlók dotyku ihly s 'lodnou hladinou, _čímvylúčili
tvoreniekvapky
na hrote, ktoré sposůbuje rozptyl
meraných hodnot. Pre lepšie zacielenie na ihlu
autori nepoužívalibežnú
ihlu s ostrým zakončením, ale zrazený hrot s ploškou (obr. 3)_

ry.sky rám", ••}
doJliilq

f-+-i----..
I .

I

: I

I

..'-

--,"'aJ/ovy _h,-,hly
~

4zJ

lné riešenia, ktoré ulahčujú odčítavanie, sú
založené na tom, že využívajú dotyk .(Odpojenie)
ihly s vodnou hladinou ako- elektrický spínací
(rozpínací) kontakt. Mčitz [14] navrhol riešenie,
kde v elektrickom obvode je zapojené akustické
signalizačné zariadenie, ktoré obslul1ujúci sleduje
pomocou sluchátka. Riešenie bolo navrhnu té pre

meranie· v strojárenstve a líši sa od bežných kanštrukcií, ako ukazuje obr. 4, preto ho popíšeme.
Otáčaním matky 3 sa ihla 2 presúva a unáša
so sebou číselníkový úchylkomer 1. Jednotlivé nádoby 4 so na svojich stojanoch 5 prestavitefné a
majú ná svojej stene hrubé delenie. Pred meraním
sa celý systém vynuluje, a to tak, že obidva stojany sa postavia tesne vedfa seba na horizontálnu
rovinu. Potom sa jednotlivé nádoby 4 prestavujú
na stojanoch 5 tak, aby hladina bola v obidvoch
na rovnakej ryske (nulovej). Potom sa jednotlivé
ihly prestavia na vodnú hladinu, ČO obsluhujúci
sleduje pomocQu akustického signálneho z.ariadenia 10. Pomocou dotykových skrutiek 9 na pevnej
doske 6 sa číselníkové úchylkomery
vynulujú,
S takto pripravenými hydrostatickými
výškomermi možno pristúpiť k meraniu. Rozdiel výškových
bodov s takto nastavenými hydrostatickými Výškomermi odčítava sa na obidvoch číselniokových
úchylkomeroch. Každý ukazuje polovičnýrozdiel
jeden plus, druhý mínus.
Ako vidieť miesto bežného odčítania pomocou
mikrometrickej
hlavice používa Mčitzpomerne
komplikované kouštrukčné zariadenie, aby mohol
používať číselníkové úchylkomery.
Meisser [23] používa na uJahčenie odčltania
elektrickú signalizačnú žiarovku (obr. 5J. Ako vidieť na obr. 5 vybavil štandardný hydrostatický
výškomer [12] prídavným príslušenstvom, v ktorom je elektrónkové zariadenie aako
signa1iz::lčnú žiarovku používa elektrónkový svetelný indikátor DM 70. Elektrónkové zariadenie sa napája baterkou (typ 223). Pred meraním sa vypinačom ~a
pravej strane zapojí elektronické zariadenle a za
cca 30 sec. sa rozsvieti elektr6nkový svetelný indikátor va tvare výkričníka. Pri presúvaní ihly až
na vodnú hladinu (nastane kontakt medzi ihlou
a hladinouJ sa svetelnó, intenzita indikátora markantne zníži. Riešenie má tu výhodu, že, meranle
možno prevlesťaj v nedostatočne osvetlených pnestoroch. Obsluhujúci nemusí pozorovať dotyk ihly,
ale stačí sle'dovať zmenu intenzity žiarenia indikátora. Pri dodržlavaní všetkých podmienok výrobca zaručuje presnosť určenla výškového rozdie, Iu dvoch bodov ± 0,01 mm.
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Riešenle, kd,e na. indikápiu dotyku ihly s hlatrf;lba . trva:le sleo..Qvat, musí sadatf&era:nie
pl.'eviesť na dia rku, s prípadnou číselnou registráciou .
d_nou ~a používa j~mný roiliampérmeter (ortuťou
.plne.né hydrostatické výškomery) publikoval MoRozborom týchto bodov sme' dospali k tomu,
drinskij [13].
že najvýhodnejšie je riešenie. mechanicko-elektricIné riešenia.
ktoré
ké pomocou impulzno-číslicovaj techniky. Navrhoodstráni aj predošlé vivané riešeniEi*) ukazuje obr: 6. Ako snímač hladihy
zuálné sledovanie dotyku,
publikoval
Švagr
[.20]. sme ponechali mikrometriCkú skrutku (ihlu) 5,
bubienok 7 a index 9 (obr. 2), ktoré slúžili na odDo elektrického obvodu,
čÍtanie výšky vodnej hladiny nové riešehiepDstráv ktomm hrot ihly s vo~
da;
miesto ručného ovládacieho kolieskl;ll je monou hladinou tvorí elekttorček
1, ktotý caz šnakové koliesko 3 natáča zárický spínací' kontakt,za. pojil
elektromagnetickú / vitové púzdro. Dalšia funkcia jaobdobná ako uki!-zuje obr. 2. Žiarovka 2 (obr. 6) osvetruje cez
brzdu. Keďsa ihla dotkdrážky kotúča7, ktorý' je unášaný závitovým pú~ne vOdnej hladiny, brzda
drom 4 fotónku 8; 2:. 7, 8 tvoria v podstate analózablokuje
manipulačné
koliesko. 1 1Jodfa obr. 2,' go-číslicový prevodník (AČP), ktorý výškové presúvanie ihly 5 (č.o je dížková veličina spojitého
čo zabraňuje ďalšie otácharakteru) premieňa na úmerný počet elektricšanie
mikrometrickej
kých
impulzov. Počet impulzov je priamo úmern,ý
skrutky, a tým pre'Súvanie
prisúvaniu
ihly 5. Kvantovanie AČP je volené podfa
i~lydo
vody. Pred ďalším meraním musí obsluII
ha
elektromangetickú
brzdu vypmíť, aby mohol
ihly presunúť spat do východzích
poloh.
Nutno
Obr. 5
poznamenat, že u týchto
riešení hrot ihly s vodnou hladinou netvorí prlamo' s1Jínaeí kontakt pre
signalizačné zariadenie,
resp elektromagnetickú
brz<lu, al-e ovláda citlivé relé, ktoré potom zapína
(rozpína) .druhý elektrický obvod so signalizačným
zariadenfm, resp. elekttomagnetiékou
brzdou.

Dnešná .všeobecná tendencia ·dalekosiahlej automatlzácie zasahuje prirodzene aj do obltlSti meracej techniky'. Od meracích prístrojov sa stále vo
viičšej mlere žiada telemetrizácia meracieho .procesU a najma obsluha. s málo kvalifikovanými silami si vyžaduje zavádzanla objektívnych metM,
realizovaných
číslicovými
meracími systémami,
ktoré úplne vylučujú subjekt z procesu merania.
Preto možno očakávať, že meranie pomocou hydrostatických výškomerov bude v budúcnosti plne'
automatizované a' na základe súčasného vývoja
podla predpokladu JI'! vine .aka pravd~podobné, že
pomocbu číslicovej meracej techniky.
Popíšeme jednu z variant takéhoto návrhu, ku
ktorému autori článku dospali po odskúšaní vlacerých alternatív.Pri
novom riešení hydrostatických
výškomerov sme si kládli určité podmienky, a to:
1. prístrojom/sa musí dat zmerat výškový rozdiel dvoch bodov do vzc;Ualenosti cca 50 ql s presnostou ± 0,01 mm,
2. meran1e sa musí dat previest. jednou osobou, a to aj nekvalifikovanou,
3. meranie
chyby,

musí

vylúči(

4. u bodov. ktorých

všetky

relatívnu

sUbjektivne

požadovanej odčítacej presrÍosti hydrostatických
výškomerov; 9 je sel syn vysielač, ktorý spolu so
selsynom prijímačom výškomeru II. zaisťuj\Í synchronné presúvanie ihál 5 v obidvoch výškomeroch
(I. a II.J. Elektrický sú prepojené. káblom 10. Hadica 11 spojuje vzdušné priestorynadobidvoma
hladinami, čím je zaručené, že tlak. nad nimi je
rovnaký; 12 je závesné zariadenies
krabi~ovou li·
belou, k.torým možno jednotlivé výškomery nasta·
vit do vertikálnych poloh. Elektrický kábe~ 1.3

výškovú zmenu
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slúžl pre' AČP ft S káblolU 14 pre indikáciu
dotyku
ihál 5 s vodnou
hladinou.
Tento dotyk je registrovaný elektricky;
15 sltlŽi na nalievanie
vody a ha. dlca 16 spdjujé
obidva
výškomery.
Druhý
výškomer (II.) nie je kreslený
vreze,
lebo m~ obdobné
konštrukčné
riešenie
ako výškomer
C až na to, že
tam nie je' motorček
1so šnekovým
kolom3
(runkciu motorčeka
splňuje
selsyn
prijlIÍl?č)
a jednak
chýba ACP.
.

je volený
tak, že EDČ udáva
relatfvne
prevýšenie
.priamov
0,1, resp. 0,01 mmpodla
požtadavlek
. presnostl.
Bod, ktorý
je relat~vne
vyšší,
určuje
logický
obvod a signalizuje
priamo
pomocou.
žia·
rovky umiestneneJ
na EDČ,
'

Cefkové
elektrické
zapojenie,
nakolko
np.zapado 'rámca
tohto 'článkU!
neuvedieme,
ale činnost hydrostatických.
výškomerov
poplšeme
podla
blokového
schématu
obr. 7. Orámovaná,
časť schématicky
znázorňuje
obr. 6: M - motor, sTi - selsyn vysielač,
SP - selsyn
prijímač
a Atp - ana~
j6go-číslicový
oprevodn.ík.
Elektronický
dekadický
čitač
(EDČl,Jě
běžný priemyselný
výrobok.
ktorý
sčíta počet-tlnpulz.ov
vysielaných
7. AČP. Logický
obvod umožňuje,
že EDČ priamo
registruje
mel'aný
relatívny
výškový
rozdiel.
Pracuje
pomocou
troch
elektr6nkových
relé a jeho
činnost
si možno
objasniť nasledovne!
Označme
st?", keď sa ihla nachádza
eš.te nad vodnou
hladinou;
ako· záporný
(-)
a keď sa ihla dotkne
vodnej
hladiny,
ako
ls:ladný
(+).
Pri
synchronnom
presúvaní
ihál
v obidvoch
vý'škomeroch
(obr. 6, 7) mažu nastat
tri pripady:

-Ako
z obsahu
práce\vyplýva,
na celkovú
výslednú
presnosť
merania
pomocou
hydrostatických
výško-,
merov
vplývajú
podstat ne dva faktory,
a to: vliv
zmiÉm fyzikálneho
prostredia
a vliv konštrukčného riešenia
pl'ístroja.

dá

1. .Obldve

ihly

sa

nachádzajú

ešte

nad

vodou

(-, -);
tom,

2. Jedna
Ihla sa. dotkne
hladiny,
ktorom, výškQIilere
(+,' -; -,

v

3. Obidve

ihly

sa dotkli

hladiny

nezáleží

ná

:;1-); ,

Účelom
článku
nie je polemika
s citovanými
autormi
o 'niektorých
problémoch
popisovaných
v článku.
Hlavným
cielom, ktorý v článku, sledujemeJ je uviesťnám
dostupný
bi,!)liografický
materiál, a tým dokumentovaLstálu
aktuálnost
uvede·
nej problematiky.
Taktležnašou
snahou
je poukázať na nlektoré
zaujímavé
realizácie
hydrostatických
výškomerov
a na ďalšie
možnosti
vývoja
týchto
prístrojov
použitím
modernej
elektronickej
čisl1covej
techniky.

[1) BÓL,F,I.: Ein~ neue Prazisionsschlauchwage. = Vermesstlllgstechnik, Nr. I, 1956.
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d'
Ý
'ž
Merac i , postup
]e nos e ovn : ffip.rame mo nO
EDČ.
Previesť na dialku a ovláda sa zo stllnovišta
'Keď sao zapne
motorček,
selsyny
synchronp.e
'plle'd
h
- ~k
h'
3úvajlí
i hl y V· Ob1 VOC
vys omeroc
smerom
. ke VOdnejhladine.
AČP vysiela
presúvaniu
(dlžke)
.
úmerný
počet impulzov.
Tit;1to impulzy
ale logický·
,
ED"
1
d
k· ď
.obvod neprepúšťa
do.
~., a (J az vtP. y,
P.. na'Sotane situácia
podla bodu·2
a tleŽ neprepúšťa.
impulzy, ke'ď nastane
sitUáciil podla. bodu 3. Ako Vi;
'.
. '
1· 1
1
);lleť na obr. 7,EoDCregistruje
impu zy . en pr' pre.Súvani
ihál na dráhe
a-b. Toto je ale I hlad.ané
prevýšenie,
k~oré chceme
zmérat.Poč.et
impulzov

"
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Ak hodnotu (/poznáme, plati pre pravdepodobnost
zapadnutia skutočnej pOlohy bodnB do oblasti ~o

. Wo

Pre 'posúdenie presnosti určenia trigonometrického
bodu vypočítame, po vyrovnaní stredné chyby v súradniciach x, y, resp. u~číme vefkost a smer ~oloos elip.
sy strednej chyby. Doležitým parametrom v jej rovnici je (/ stredná. kvadratická ch,yba merania smeru
sjednotkovouváhou.
V súvialých triangu1áciách - pri vefkom počte
nadbytočných meraní - hodnotu (/ máme obyčajne
velmi sporaWivo určenú, a v takomto prípade pravdepodobnostný význam elipsy strednej chyby je jedno"'
duchý a dostatočne známy.
.
Problém vzniká vtedý,keď počet' nadbytočných
meraní nie je dostatočný pre sporaWivé určenie para.
metru '(/ (napr: vyrovnanie skupiny 8 bodov, zamera •
. ných v mikrotrianguláčii s apriOfi neznámou presnos.
mu). Parameter (/ potom odhaqujeme z opráv po vy.
rovulmí (3), ktoré majú náhodný charakter. Táto
, náhodnost sa prejavuje aj v odhade parametru (/ -,
v empirickej hodnote m.
Príspevok má za ciel určit pravdepodobnostný
výzJ?am ~Hpsy strednej chyby, v ~torej rovnici na·
miestó parametru (/ vystupuje náhodne premenná m.

Wo

- P{BE~o}

=

t'

~.

SSI

(x, y~ dxdy

= I-e-2'

'

kde vde í·tá oprava po vyrovnaní, Pí váha i·tého merania, N počet meraných' určujúcich smerov' á,. n je ....
počet neznániych v normálnych rovniciach. .Ak je
vyrovnávaný 8-bod s r neznámymi orientačnými po- "
sunmi,potom n = 28
r.
V [I] je ukázané, že 'výraz (J2 [pvv] je náhodne
premenná s x2.q'()zdelením (s N - n stupňatni volnosti) a je štatistickY,nezávislá na náhodné premennej

+

+

X, Y .•. súradnice skutočnej polohy bodu B
X, f} ••• vyrovnané s.~radnice bodu 13 :.
,
e(l> = x -'-X, ey := f)- Y ... skutočné chyby v \lXčení súradníc X, Y
Qu, QZ1/' Qyy .... váhové koeficienty vyrovnaných'
súradníc x,g.
.Ak predpokladáme' pri memnísprostredkujúcich
.smerov výskyt len normálne rozdelených chýb a pri.
pojovacie body za bezvadné, platí podra [I], že dvojrozmerná náhodne ,premenná (f"" ev) má hustotu
pravdepodobnosti:

9

1
lIQ Q

_ Q'2

,n(/VUllY

q-

(X-X)2Q1I1I-2(X-X)(f)Y) Q"'II (f)(/2(QuQlIY-Q"'II)2
'

x

.

ktorá -má tiež 2.rozdelenie(s
Platí teda podla [I], že pomer

(x -

X)2Qyy-

2 (x --.: x) (y - f})Q"'1I

([aa] [bb]QlIY

+ (y _

y)2Q.",

Q",,,Q'/I.,-Q~
= t2m2,

e

P{Bt;a ~.} = P{F2•N-n

<2-t2} = 1N-n
)-

-2-

=,W~.

.

Z posledného vztahu možme určit t ako funkci!!

'

= [bbl:

2 stupňami volnosti).

Ak označíme znakom ~~elipsu danú vztahom:'

"'"

') V Pl'ípad~ Bolobodu B ohJ:adom na vztahy

Qfl%II

,

je Fisherova ~áhodne premenná .

2

.

Y)2Q=

q : 2,m2 = F2•N-n

_ (1 + N-n
t
,

125

Lubomir Kubálek
Ústav te6rie meraniaSAV, Bratislava

~mpirická elipsa strednej chyby

.f (e"" ev) = 2

obzor

[ab]').

Q"", ~

_/

,":,"[ab] : ([aa] [bb]-

= [a~] : ([aa] [bb]-

Wo

I

tab)')

[ab]')

,
I
kde [aa],..{ab]. [bb] B11koeficienty nOl'málny.ch'l'ovníc, pre f (""" "II)

~~

'

f ("",. "1/)' =

. V [00]
-,

1 .

[bb] -

.2na'

[aiií'

-

·e

'2' ([aa]
a

I
"••

+2

. .
[ab] "<Il."II

+

[bb

J

J

"II)

Závislost t na Wo zo (4) je
kde vidno, korko razy musíme
, empirickú elipsu strednej chyby,
ktorá pokrýva.skutočnú polohu
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s' pravdepoo.obnosťou wo' Napr.
pre N-n = 5
a Wo = 0,90 je t = 2,8.
Pre porovnanie je na obr. 1 znázornená krivka
limitného prípadu pre N-n __00, ktorá ukazuje
priebeh krivky (1), teda pripad a priori známeho (f.

3. Záver
Teoréma Linnik..a, ktorá tu bola na jednoduchom pri"
pade aplikovaná, umožňuje názorný pohfa:d na oblasť
spofahlivosti. vyrovnaného trigonometrického bodu.
Oblast možno chárakterizováť t-násobným homotetickým zvačšenim empirickej elipsy strednej chyby,
kde t je funkciou Wo podfa (4).
. _
.
Pra-ydepodobnostný vý~nam takejto oblasti bol
určený pri určitej -~ealizácii skutočného charakteru
chýb merania - totiž predpokladom o ich· n.ormalite.
Y praxi v-šak býva tento predpoklad často dobresplnený.

0,5

Li tera túra:

v.: Metod naimenšich kvltdratovi oenovy m1ttema,tikll>statističeskoj teorii obrabotki Jiabfudenij. Fizmátgiz.
M~kv.a 196Z
.
_ .
[Zl JOf-dan - Eggert: Handbuch der Vcrmessungskunde. Erster
Ba_d, Stuttgart 1935.
[i] L"innij<. J.

1

Lektoroval: prof. inž. dr. Josef Bohm; Dr. Se., FS ČVUT,
Praha
'.

tni. Vádav Pichllk, CSc-.
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, Praha

Zkušební bodové j
fotogrammetrické pole
528.3 : ~28"7' [2031'

dia:poziti'vníhó materiálu
použitého pro t:oťografické práce a se změnou dalších činitelů, Proto
Je-li mapa vyhotovová:na fotogrammetrickou metozpravidla v každém státě před rozsáhlejším použidou, je základním činitelem óvlivňujícím hospodártím fotogrammetrické metody pro vyhotovení technost mapovacích prací poměr měi1ítkasnímků
a
ttických map velkých měřítek se provádí její 'Výměřítka mapy. Obecně s klesajícím
měřítkem
zkum, a to -nejčastěji ve' dvou etapách'. Cílem výsnímků se snižuje přesnost vyhodnocení,' zvyšuje
z~umu v'první etapě je určení vlivu rozhodu.jících
se však hospodárnost mapovacích pracÍ. Jestliže
činitelů na přesnost mapy a z nich pak stanovení.
při mapování v malých měřl:tkách lze p~ejít na tak
c~lkového technologického
postupu. -Cílem druhé
malá· měřítka snímků, 'při _nichž je na snímcíchetapy je pak určení nejhospodárri~jšího využití fo'ještě možné identifikovat pfedměty měření o minitogrammetrické metody.
málních rozměrech, pak při mapování ve velkých
Vhodné měřítko a formát snímků, druh, konměřítkách pro volbu měřítka snímků je rozhodující
stantu letecké komory a další činitele je možné
požadovaná přesnost mapy a přesnost fotogram..; stanovit po rozboru pracovníh() postupu a po
metrické metody; Požadované presnost m8!py závi- , určení vlivu jednotlivých
činitelů na přesnost.
sí na charakteru mapovaného území a na dalších
Přesnost fotogrammetrické metody lZ8 určit teorepodmínkách, vypLývajících z místních spe~ifických
tickyjaků funkci parciálních :;ltředních chyb, chapoměrů. Přesnost fotogrammetrické
metody je
rakterizujících přesnost provedení dílčích operacÍ.
ovlivněna druhem _použité letecké komory, druhem
Před aplikací letecké fotogrammetrie
je nutné
použitého negativního a dia'pozitivního fotograficověřit teoretickou přesnost, a to zejména proto, že
kého materiálu, vyhodnocovácího stroje a dalšími
L př,i důmyslném provedení laboratorních prací :z;a
činiteli.
účelem stanovení parciálních středních chyb, nelze v laboratoři uskutéčriit měření, odpovídající
2. Cíl a způsob provedení ověřovacích prací .
podmínkám praxe. Praktická přesnost se zjišťuje
I
na základě výsledků 'experimentálních
prací ze
PQžadavky 'ua přesnost mapy se tedy mění se změ .. zkušebního fotogrammetrického
pole, a to tak, že
uou charakteru mapovaného území :a přesnost tose střední polohové a v9"škové chyby fotogrammetrické metotly určí zrozdUťJ. souřadnic bodů vy. ~ogrammetrickéhó vyhodnocení se mění se změnou strojového vybavení, 'kvalitou negat1~ního a
hodnocených fotogrammetricky
a souřadnic bodů
1. Úvod
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určených jinou přesnější .metodou., Ve státech, kde
není vybudováno zkúšební fotogrammetrické pole,
se přesnost fotogrammetrické
metody ověřuje ne-'
závislým geodetickým měřením. Obdobně v ČSSR
v období let 1958 až 1962 se zkušební fotogrammetrické práce uskutečnily v katastrálních
územích Telč, Miloti"e a Petrovice, která byla nezávisle mapována geodetickou metodou .. Výsledky
těchto prací však prokázaly, že není možné JObjekti vně posoudit přesnost fotogrammetrické
metody
na základě porovnání fotogrammetricky a geode.ticky určených souřadnic, jestliže geodetické za. měření bylo provedeno jen s pěžnou přesnostI mě-

ob;r;or:
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s malým listnatým lesem v západní části a se strQ~'
my jen podél komunikací a v okolí dvou vesnic se
starou zástavbou.
3.2. Poč e tah
u st o ta lil o d ů n a z k u š eb-,
ním
f o t o g 1'-8 m m li! t r i c k é m p o li

Zkušební bodové pole, zaujímající plochu jednoho
listu mapy v měřítku 1:5000, to je plochu čtyř mapových listů mapy v měřítku 1:2 000, bylo budováno se záměrem, aby na užitkové ploše snímkové·
dVOjice v měřítku asi 1:8 500 pro mapu v měřítku,
i:2000 při 60 % podélném a 30 % příčném přeření.
krytu snímků, se zobráziloasi
40 bodů. T~nto počet bodů, pokud možno pravidelně rozloženýc~, se
Experimentální fotogrammetrické
práce v Mi- jevil postačitelný pro ověření vlivu rozhodujících
loticích a Petrovicích byly provedeny prakticky
činitelů na přesnost fotogrammetrické metody. Při
současně, a to tak, že měřítko snímků, pořízených .uvéd~mém počtu bodů je nutné, aby průměrná vzákomorou Wild RC 7 r,a stejný druh negativního
jemná vzdálenost bodů 'byla. asi 140 m. Vybudovat
materiálu a vyhodnocených numericky stejnými
obdobně hustou síť bodu pro ~xperimentální ma~
vyhodnocovateli)1a
autografu Wild A 7,bylo též
povací práce v měřítku 1:1000 se nejevilo účelné.
prakticky stejné. Střední výškové chyby fotogramPři požadavku vybudovat tak hustou síť stabilizometricky signalizovaných bodů a střední chyby fovaných bodů, aby na užitkové ploše snímkové dvotogram metricky určených oměrných mezi těmito
jice v měřítku 1:4500 až 1:5000 se zobrazilo asi
body měly v obou územích prakticky stejné hod40 bodů, by musila ~ýt jejich průměrná 'vzájemná
noty, což svědčí o stejné přesnosti fotogramvzdálenost asi 70 m. Údržba tak husté sítě stabili:
metrického vyhodnocení v obou územích. Střední
zovaných bodů v hospodářsky obdělávaném území
polohové chyby fotogrammetrický
vyhodnocených.
by byla neúměrně nákladná, a proto se jeví účel,bodů numerickým zpi:tsobem však měly rozdílné
nější v případě potřeby doplnit síť stabilizovaných
hodnoty. Po rozboru prací bylo usouzeno, že je to
bodů o prúměrné délce stran 140 m, sítí fotogram"
důsledek nestejné přesnosti geodetického měření
metrickysignalizovaných,
trvale však nestabilizov obou územích. Pro porovnání přesnosti poloho-,
vartých bodů; o průměrné délce stran asi 70 m.
vého vyhodnocení numerickým způsobem s běŽIWU
přesností geodetické měření. bylo geodetické za3.3.' U r č e n í a s tab i 1 i z a c e bod ů z k uměření územíPetrovice,
jež má podstatně menší
šebního
fotogrammetrického
tozlohu než Milotice, provedeno se zvýšenou přesností.
po ľe
Z Výsledků experimentálních
prací bylo paV uvedeném prostoru zkušebního fotogrammetrlc·
trné, že objektivní závěry o vlivech jednotlivých
kého bodového pole, byla poměrně řídká síť nečinitelů na přesnost, hospodárnost,. a tím i na
signalizovaných trigonometrických badlÍ a 12 bodů
vhodnost použití fotogrammetrické
metody lze
mikrotriangulační
sítě. Dané geodetické body a
objektivně učinit jen po rozboru výsledků vyhod21 nově rekognoskovaných zhušťovacích bodů byly
I nocení
dostatecného počtu bodů, jejichž souřadsignalizovány 8 až 10 m vysokými pyramidami a
, nice byly určeny geodeticky s takovou přesností,
stabilizovány žulovými hranoly a žulovými desže je lze považovat pi'p dané zkoušky za správné.
kami. Podkladem pro výškové určení bodového
pole byly dva pořady přesné nivelace, vedené po
obvodu bodového pole ve směru od severu k jihu
a od Východu k západu, v nichž bylo určeno 27 nových nivelačních bodů. Nadmořské výšky zhu~ťoSe zřetelem na dlouhodobý plán mapovacích prací
vacích bodů a ostatních bodů zkušebního fótov ČSSR, na potřebu řešit zásadní otázky technicko·
grammetNckého pole byly určeny technickou nivehospodářského mapovátrífotogrammetrickou
metotací z bodů přesné nivelaCe.
dou a na nutnost vytvořit podmínky pro objektivni
,.
ověřování přístrojů, materiálů, navržených techPři volbě bodů zkušebního fotogrBmmetricMho
nologických postupů i jiných problémů fotogrambodového pole bylo přihlíženo k tomu, aby body
metrie, bylo v ČSSR v roce 1962 vybudováno zkubyly pokud možno pravidelně rozloženy na celé
šební fotogrammetrické
bodové pole.
p.loše území, aby nebyly ohroženy při zemědělském
obdělávání pozemků a aby se daly v největší možné
3.1. Pop i s úze m í
míře zaměřit ze sítě zhušťovacích bodů protínáním. V souladu s uvedený~
zásadami vznikla na
Za zkušební pole bylo zvoleno čtvercově' území
zkušebním poli" síť 292 geOdetických. bodů, obsao ploše více než 5 km2, s maximálním převýšením
hující 13 daných a 279 nově určených bodů. Vše"
asi 200 m. Je to členité území sVážující se z nejchny boily jsou zajištěny žulovými hranoly o roz,.
výše položené severozápadní části zpočátku prudce
kjihU, jihovýchodu a' východu, kde později přeměrech 16 X16 X 80 cm a podzemně skleněnými
deskami o rozměrech 16 X 16 X 3 cm. U 21 bodů
chází v mírný sklon. V severozápadní svažité části
s větším nebezpečím porušení nebo ztráty pozkušebního pole se vyskytují drobné. pastviny,
vrchové stabilizace byly pro jejich snazší vyhleskalky a vysoké meze, ve východní mírně svažitě
části jsou velké hony rolí a luk s ustálenou ko- . dání, kromě zmíněné podzemní stabilizal':e skleuěmunik.ační sítí. V"jizní aí hlavně v jihozápadní části . nou desko\.l. 16 X 16 X 3 cm; umístěny v hloubcě
asi 60 cm jako druhé podzemní stabilizační značje terén značně členitý s .·většími výškovými' rozky aluminiové desky 40 X 40 X 0,3 cm. Ve všech
díly, takže lze v celém prostoru předpokládat popřípadech, kde bylo možné předpokládat ohrožení
měrnou stálost, pozemkových úprav. Zkušební bobodů při zemědělských pracích, byly v blízkosti
dové pole bylo zvoleno v nezarostlém území, jen
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·Tab. 1.

Letecká komora: 1

o

~,.

'. konstantal
Irozměr
druh
snímku
v mm

,..o

~

Varianty snímkování zkušebního foeogrammetrického pole v letech 1962 a 1963

li<

2

I

3

-

Pi'ekryt

1ft:ěi'itko
snimkť1

4

~I

po- pi'ičdélný ný
v%
I)

I~

1
2
3
4
5..
6

R05a 152/230 1: 3350 60
30
R05a '152/230
1: 6 SOO SO 30
R05a 152/230 1: S 900 SO 3()
R05a 152/230 1:13500 SO R05a _210/1S0 1: 5000 60
30
R05a 210/180
1: S S30 80
30
, 7' MRB 210/180 1: 9"000 SO .3Ó
S R07
170/140. 1:11600 'BO 30
9 R05a 115/1S0 1: 9150 SO 30
SO 10 R05a 11'/18011'15000
11 R05a 115/1S0 1:20 000 S6 12 R05a P5/1S0
1:25 000 SO ..,..,...

I

bodi\ umlstěnybarevně
označené
zapuštěné do. betonových kvádrii.

Počet
snimkových
i'ad

dvojic

--7 --8
4
2
2
1
4
2
2
2
"2
1
1
1

ochranné

29
6+7.
6+5
1+232
S+6
7+6
7~+6
7+7
2+2
1+2
1'+2

tyče,

Podrobné body byly zaměřeny protínáním, s výjimkou bodii v místních a zarostlých tratích, kde
byla použita polygonová metoda. Dosažená přesnost podového pole v poloze i výšce v zásadě odpovídá požadavkiim fotogrammetrického výzkumu
pro' mapování v měřítkách 1:1 000 až 1:5 000.
Střední polohová chyba bodii určených protínáním
je'" asi ± 2 cm a bodii určených polygony asi
3 cm.. Výškové odchylky při dvojím měření technickou nivelací nepřekročily hodnoty ± 2 cm.

vlivu měřítka snímki'l na stupeň generalizace ,při
polohovém a výškovém vyhod.nocení, bylo zkušební
fotogrammetrické pole snímkováno komorou s pa:
rametry 115/180 ještě v měřítkách
1:20000 a
1:25000.
Při všech uvedených variatttách snímkování
zkušebního fotogrammetrického pole, když. to dovolovala rychlost letadla, minimální expoziční cyklus letecké ):{omory a měřítko snlmkii, bylo vždy
snímkováno s 80% podélným překrytem. Byla tím
získána móžnost vyhodnotit sním*ovaný prostor
nezávisle dvakrát, a. to jednak z dVEljic sudých
snímkii, jednak z dvojic lichých snímkii.
Před sním kováním bylo z 292 bodii 289· bodii
označeno přenosnými znaky z bílého pěnového po·
lystyrénu, a to 132 bodii čJyřramennými kříži
o celkové délce ramen 80 cm a šířce 10 cm,·a 89
bódii čtvercovými, signály o straně 30 cm. Dalších
68 bodii bylo označeno čtvercovými signály o straně 100 cm, v nichž byly ve směru úhlopříčen modřevyznačeny kříže o rozměrech 80 X 20 cm. Velké
čtvercové signály s modrými kříži byly voleny proto, aby mohly být využity jak pro malá, tak i největší měřítka snímkii. Signa1izační znaky byly
upevněny centricky s přesností do 1 cm nad křížky·
žulových hranoliioa jejich převýšení nad horní plochu žulových hranolii a nad terénem bylo zaměřeno a evidováno.

Snímkování zkušebního fotogrammetrickéhQ pole
bylo provedeno se záměrem řešit problémy spojené
s fotogrammetrickým vyhotovením THM na základě
rozboru výsledkii experimentálních prací. .Protože
Výsledky těchto prací mohou být podstatně ovliv3.4: . Val' i ~ n t y
sní m·k o v ~ ní
a
fo t o- něny ještě druhem použitého vyhodnocovacího
stroje a osobními chybami při vyhodnocování, byly'
g I' a m m e t I' i ck á s i g n a I i z á c e bod ii
vyhodnocovací práce provedeny
z k uš e b n í h o fo t o g I' a m·m e t I' i c k é h o .experimentální
v provozních podmínkách na 1 riizných pracovi~·
P oIe
tích, a to na 3 stereometrografech
Zeiss-Jena, na
V roce 1962 a 1963 bylo pro řešení problematiky
3 stereoplanigrafech Zeiss-Jena a na: 1 autografu
spojené s THM v měřítkách 1:1000, 1:2000 a . Wild A 7. Byl tím získán dostatečně rozsáhlý. sta
1:5 000 zkušební fotogrammetrické
pole snímkotistický materiál pro řešení problémii spojených
váno ve variantách, uvedených v tab. 1.
.s THM.

±
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Snímkování komorou Wild RO 5a s parametry
152/230 v měřítku 1:3 300 a s parametry 210/180
v měřítku 1:4500 až 1:5000 bylo provepeno pro
mapování v měřítku 1:1 000. Snímkování prakticky
ve stejných měřítkách 1:8500 až 1:9000, avšak komorami s parametry 210/180, 115/180 a.152/230 bylo
provedeno s cílem ověřit vliv těchto parametrii na
přesnost vyhodnocení. Snímkování v měřítkách
1:8500 až 1:9000 a v měřítku 1:15000 na formát
180 X 180 mm, v měřítkách 1:6800 a 1:13500 na
formáť 230 X 230 mm a v měřítku 1:11 600 na formát 140 X 140 mm b~o provedeno se záměrem
ověřit vliv konstanty Komory a formátu snímku,
na přesnost při IŮzných rozměrech a měřítkách
snímků, .~.le při stejnych' Výměrách užitkových
. plocl:t snímkových dvojic. Snímkování v měřítku
1:13 500 komorou s parametry 152/230.mm a v měřítku 1:15000 komorou ~ parametry 115/118 ~lo
provedeno se záměrem ověřit vhodnost těchto měřítek pro mapování v měřítku 1:5000 a pro ověření možp.osti fotogrammetrlcky určit vlícovací, pří. pa,dně další· potřebné
body
pro
mapování
ve větších měřítkách ze .snímkii menších měřítek. Pro sledování Zákonitost.í. některý.clÍ zkouma,ných jevii, a pro získání podkladfi pro výzkum

STÁTNí VYZNAMENÁNí
V RESORTU
ÚSTŘ.EDNí SPRÁVY GEOD~ZIÉ
A KARTOGRAFIE
President

republiky

soudruh

Antonín Novotný udělil

státní cenu Klementa Gottw:alda.
s čestným titulem laureát státní ceny'
Klementa Gottwalda
Kolektivu pracovníků Historického ústavu ČSAVa Ústřední '!Správy geodézie a karrografle za ATLAS ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN.
.
Ná návrh ústředního výboru K9munistické str'any Československa,
iístředního výboru Národní fronty, vlády
republiky a Ústřední rady odbora propůjčil president
repupliky soudruh. Antonín Novotný k 1. květnu 1966
Řád práce

•

soudrUhu J o s e fu B a ť k o v i, řediteli
a reprodukčního
ústavu v Praze.
Blahopřejeme
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Int. Josef 'Móc,
Stl'edisko pro rozvoj silnlc'a dálnic.
. Praha

Příprava výstayby
l:eskoslovenské dálničnf- sítě

Po první světové válce nastaÍa podstatná změna
charakteru silniční dopravy. Mezi potahovým~ voZidly se začaly častěji objevovat automobily' a brzy
byl patrný stálý růst jejich počtu. Kolem roku 1920
bylo v .republice celkem asi 8 500 silničních motorových vozidel všeho druhu. V roce 1930 jich bylo
již patpáctkrát víc a v r. 1937 se jejich počet zvýšil
dvacetpětkrát proti stavu v r. 1920.

sítí vysoce kapacitních
statně bezpečnějších
dopravu.

rychlostních a přitom podsilnic pro automobilovou

Vfvoj řešení čs. silĎiění sítě

na důsledky rostoucího motorismu již v létech 1930 návrhy nejen na rekonPo roce 1945 je růst m€ltorizace silniční dostrukci starých silnic, ale i návrhy na stávbu autopra'Zy ještě patrnější. Výsledky několikerého celomobilové magistrály; která by tvořila podélnou sil·
státního sčítání ukázaly poměrně pravidelný, růst
niční páteř státu ve směru západ-východ,
v délce
(jMenzity dopravy oď r. 1949 mezi jednotlivými
asi 700 km. Po prvním návrhu následovalo ještě
toky o 8-9 %. V době U}59-1963' potom skutečný
několik dalších alternativ řešení. Všechny však již
růst dopravní intenzity předstihl očekávaný výhled
počítaly s příčným uspořádáním podle vzoru postaasi o 33 %.Lze právem podobné zrychlení očeKávených dáLnic v Itálii a Německu. Měly mít dvě
jednosměrné vozovky oddělené středním nepojízdvat i v dalších obdobích, pro kteráse·ve
výhledu
zatím počítá v r. 1970 v celostátním průměru
nÝm pruhem a křižovatky s jinými komunikacemi
ve dvou úrovních.
.
..
s 1,4násobkem, v. rOl;:e1980 trojnásobkem a v roce
2000 šestinásobkem intenzity zjiš1:ěné'v r. 1963. výl,'rvní dálnice se u nás začala i stavět, a to
voj individuální silniční motorové dopravy lze pov létech 1939 až 1941 ve směru Praha-Jihlayasoudit i z t011O,že v r. 1948 připadalo v ČSSR na
Brno. V roce 1938 tomu předcházelo vyhledání
1000 obyvatel 10 osobních automobilů, vr. 195B
předběžné trasy v Čechách mezi Prahou a Jihlavou,
15,3 automobilů a v r. 1965 asi 35 automobilů. ,'1.'0- na Moravě' od Jihlavy néj. jižní okraj Brna, dál
čet motocyklů se zvýšil z ,645000 v r. 1958 na
k Chřibůma
kolem Gottwaldova k· slovenským.
1,200 OOQ v roce 1965. Růst individuálního motohranicím. V listopadu téh'ož roku byl zřízen inves. rismu je podporován i rozvojem cizineckého ruchu:
torský útvar prQ stavbu dálnice, jehož působnost
V roce 1964 l1yLo u nás vykazováno již 525000
byla vymezena jen pro historické země. Celá dálvjezdů cizích motormlých osobniCh vozidel.
niční akce se dělila na čtyři hlavní části:
Vztah mezi" silniční síti a rozvojem motorismu
Tato množství vozidel účinkují při plnění dopravní.
funkce na silniční síť v čase i podle druhu sítě velmi nerovnmĎěrně. Podle času činí podíÍ noční-do-.
pravy od ~l. do 3. hodiny len 8 % celkového denního množství. Kolísání intenzit v týdnu vykazuje
zpravidla v ponděll provoz minimální, v pátek maximální. Sobotní a nedělní provoz závisí na tom,
zda příslušný silniční tah má převážně význam
hospodářský nebd :rekreační. Minimální dopravní
intenzity v. průběhu roku jsou v lednu a v únoru,
maximální v červenci a srpnu. Celoročnímu, průIt1t:ru se blíží intenzity výkazované kolem 20. dub.na a 20. října.
Podle druhu silIiičnÍ sítě' se provozuje 45 až
50 % celkového' dopravního výkonu na 18 0/0 délky.
silnic, které tvoří tzv. vybranou silniční síť. Mo·
hutnému a rychlému rozvoji automobilové dopravy
však již dlo.uhou dobu neodpovídá stav celé naší
silničp.í sítě. Byla sice před dvěma stoletími založena s velkorysostí předbíhající svoji dobu, ale
nesla s sebou stále charakfer silIiiční sítě určené
pro potahové vozy. Úzké vozovky, často nepřehledné a prudké zatáčky, převážně úrovňové křiž 0. vatky s ostatnímikomunikacmp.i,
zéjména se že-:
lezriicemi. Četné a dlouhé' těsně obestavěné průjezdy obcemi i městy, nedostatečná únosnost vozovek, to vše tvoří pro dnešní i budoucí automobilovou dopravu nebezpečné a provozně drahé překážky.
Obdobné potíže pociťovali v každé, zemi s vy-'
vinutou motorovou silniční dopravou a dříve či
. později plánovitě přistupovali k radikálnímu řešení, které vyúsťovall? zpravidla v budování celých

U nás se reagovalo

Pražský okruh v délce asi 64
úsek Praha-Jihlava,
v délce
úsek Jihlava-Brno-Zástřizky,
úsek Zástřizky-slov.
hranice,

km,
asi 114 km,
v déÍ'ce asi 129'km,
v délce asi 68 km.

Počátkem ,roku 1939,byla stavba zahájena u Prahy,
u Kralovic a postupně rozestavěna až k Humpolci;
na Moravě u Brna a ve Chřibech. Pracovalo se až
do roku 1941, kdy byly práce přerušeny. V tom
stádiu zůstalo dílo až do roku 1945, kdy se zno.vu
pokračovalo na dokončení rozestavěn~ch čtyř vel- .
kých mostů. Byl to most rámové konstrukce u Kunic a obloukové mosty přes Šmejkalku u Senohrab,
přes S-edlický potok u Borovska a přes Želivku
u PíŠtě. Když byly konstrukce
těchto objektfi
v hrubé s1avbě dokončeny, byly v r. 1948 veškeré
práce na Mlnici zastaveny.
.
Mohutný' růst motorismu, provázený současným prohlubováním disproporcí mezi st!,!vem silnic a potřebami stále hustší a těžší automobilové
dopravy, vedl v létech 1952 až 1955 k vypracování
silničního výhledového plánu na úpravu -silniční
sítě. Předpoklady o růstu dopravy, které sloužily
za 'podklad pro návrh tohoto plánu, byly však skutečností předstiženy tak, že se dalo očekávat, že již
v roce 1975 budou použitá data o stupni motorizace několikrát překročena.
"
Tehdy byla znovuoživena
otázka stavby dálnice. adálniční sítě. V listopadu 1959 byly vládním
usnesením č. 972 schváleny zásady nové' koncepce
rozvoje silničnÍ, sítě k jejímu rychlému a účinnému
zlepšenL Koncep'ce předpokládá' 'modernizovat .silniční $íť a navázat ji na hově budovanou 'síť"Qálnic, které budou tvořit hlavní, vysoce kapqGitní
rychlostní ..tepny silničního systému a které budou
také napojeny na mezin~rodní dálniční síť.
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Výhledový plán modernizace silniční sítě, vypracovaný podle schválených zásad koncepce, -byl po
tvrzen vládním usnesením č. 286 z 10. dubna 1963.
Do sítě dálnic, obsažené v tomto výhledovém plánu, byly pojaty tahy, kryjící se z největší části se
sítí evropských mezinárodních silnic "E" a se sm
mezinárodních silnic ~vropských SOCialistických
zemÍ. Jsou to naŠ{!nejfrekventovanější silnice, propojující již od historických dob hospodářsky významné oblasti státu.
Základem dálniční sítě ČSSR bude dálnice ve
směru západ-východ, sledující protáhlý tvar _státu
ve směru Praha-Jihlavá-Brno-Trenčín-ŽilinaPrešov-Michalovce-hranice
SSSR. Na tuto komunikační páteř budou navazovat dálničnÍ větve spojující důležitá hospodářská a dopravní centra vnitrostátní s propojením na dálniční 'sítě sousedních
států.
NavržEmá.dálniční síť ČSSR o celkovém rozsahu
asi 1711 km zahrnuje tahy označené:
Dl: praha-Jihlava-Brno-Trenčín-Žilina -Prešov-Michalovcehranice
SSSR'
D2: Brno-Bratislava-hranice
MLR
05: Praha-Lovosice-Ústí
n. L.~Rájechranice NOR
Dll: Praha~Hradec
Králové __Náchodhranice ?LR
D47: Brno-Ostrava-hranice
PLR
DG1: Bratislava-Trenčín
D3$: Chlumec n. Cidl.-Svitavy-Olomouc-D47
D43: Svitavy--Brno

712 km
117 km

135 km
140 km

105 km
185 km
72 km

Pro všechny části dálniční sítě jsou vypracovány výhledové studie tras. Studie jsoU projednávány s příslušnými národními výbory, se zájmovými organizacemi lil podle výsledku jednání dál
upřesňovány. Návrhov.é prvky dálniční trasy, nivelety i příčného uspořádání udává ČSN 73 610l.
Příčné l,lspořádání se předpokládá přeVážně podle
kategorie D 26,5/120 a jen V některých úSěcích podl~ kategorie D 24,5/110 _V souladu s výhledovou
il)..tenzitou dopravy nebo. charakterem
území.
V pražské výpadO'vé části dálnice rO:lestavěné v létech 1939-1941 je příčné uspořádání rozměrově
bohatší zvláště u - zpevněných krajnic, takže celková šířka v koruně dálničního. tělesa je 28,5 m.
S vývojem koncepce dálniční sítě bylo od' počátku spoýeno řešení otázek její realizace. Přitom
se uplatňovalo různou vahou n~kolik zásadních
vlivů nebo pažadavků jako např.:
překročení dopravní kapacity dnešních silnic,
jež mají být nahrazeny dálnicemi;
potřeba stejnorodosti dálkových tahů;
hospodářský rozvoj oblastí, jimiž mají dálnice
vést;
ekonomické důsledky dálničních staveb pro
automobilovou dopravu a národní hospodářství;
potřeba vysoce výkonné a moderní komunikační kostry celé naší silniční sítě;
,
-VÝraznésnížení nehodovosti a pOdstatné zvýšení bezpečnosti dopravy;
potřeba napojení našeho silničního -systému na
mezinárodní dálniční síť prostřednictvím vlastních dálnic.
-

Výstavba celé dálniční sítě o rozsahu asi 1 711
kilometrů je plánována do konce :roku 1990 s tím,
že se začne realizovat ještě ve čtvrté pětiletce.
Tato lhůta výstlilvby vyplývá z potřeby nahradit
včas dnešní silnice, jejichž kapacita bude překročena a dodržet za tím 'účelem tempo výstavby 60
až 80 km hotové dálnice ročně při účelném využití
plné mechanizace. Urychlením výstavby dálniční
sítě se zároveň uspíší její ekonomické přínosy a
umožní se co nejdi'ív převádět výrobni kapacitu,
mechanismy a investiční prostředky na moderniza~ hlavní i základní silniční sítě.
Budování dálniční sítě má být zahájeno výstav.
bou dálnice PrahSl-Brno-Bratislava,
spojující tři
největší města státu. Jak již bylo uvedeno, byl tah
Praha __Brno rozestavěn
v r. 1939. Za dobu
2-3 let, kdy sé na stavbách pracovalo, i při tehdejší malé mechanizaci byl uskutečněn poměrně
značný rozsah prací. Trasa dálnice v úseku Praha-Humpolec
byla rozdělena na stavby v délce
asi 12 km, a ty na stavební díly o délkách asi
6 km, které byly zadávány podnikatelským firmám
s časovými odstupy podle projektové připravenosti. Tempa stavebních prací byla různá a odpo. vídala obtížnosti terénu a možnostem stavebního
podniku, U rozestavěné délky 55 km dálnice nejde
tedy o ucelený rozpracovaný tah, ale O několik
částí, @ko Chodov-Božkov 17 km, Hrusice-Lensedly 2 km, Bělčice-Ostředek
3 km, ŠternovPsáře 6 km, Černýš-KoJ:)érovice 27 km. Hodnota
provedených prací je asI 250 mil. Kčs. Rozestavěné
úseky zabírají zemědělskou a lesní půdu o ploše
přes 200 ha.
Nevyužitá investice a rozlohý zemědělské a
lesní -plldy, které přes čtvrt století neslouží ani
dopravě ani zemědělství, znamenají ztráty, které
není dobře možné, opomljet. Naléhavější úkoly národního hospodářství však dlouho nedovolovaly
obnovení prací na tomto díle. Teprve usnesení
XI. sjezdu KSČ v r. 1958, přihlížející k naléhavým
potřebám silniční automobilové dopravy, rozhodnutím o zahájení výstavby dálnice napříč repuQlikou uvolnilo cestu k její realizaci.
Výstavba tahu Praha.,....Bratislava se skládá ze
dvou ucelených částí představujících etapy:
I. Praha-Jihlava-Brno.
II. Brno-Bratislava.
Zajištění úkolu nále,ží podle silničního zákona ministerstvu dopravy, které je v tomto případě
ústředním investorem. Funkcí investora je pověřeno Středisko pro rozvoj silnic a dálnic, které
vypracovalo již v r. 1958 výhledovou studii dostavby dálnice Praha-lihlava-Brno
a investiční
úkoly staveb dálnice v úseku Praha~Jihlava.
Ve vypraéovaných nových návrzích' je vcelku
sledována trasa rozestavěné dálnice s úpravami
trasy i nivelety tak, aby vyhovovaly novějším parametrům stanoveným návrhovou silnični normou
ČSN 736101 p r. 1963.
Výpadový úsek u Prahy zacliová původní šířku
28,5 m v koruně s novým rozdělením:
střední dělící pás.
. . . . .
vnitřní vodící proužky 2 X 0,75 m .
jednosměr~ vozovky 2 X 7,5 m
vnější vodící proužky 2 X 0,50 m
zpevněné krajniCe 2 X 3,00m .
nezpevněné krajnice 2 X 1,00 m
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V širé trati je proti staré šířce 22. m navrŽena
. celková šíře v koruně 27,0 ID rozdělená na
střední dělící pás . "0 •
vnitřní vodící proužky 2· X 0,50 m .
jednosměrné vozovky 2 X 7,50 m
vnější vodící proužky 2 X 0,50 m
zpevněné krajnice 2 X 2,75 ni .
nezpevněné krajnice 2 X 0,75 :m

3,0 m
1,0 m

15,0
1,0
5,5
1,5

m
m
m

m

Zmíněná přípravná
dokumentace
byla předběžně schválena ministrem dopravy IJ květnu 1959
a Státní ústav dopravního projektovánL - nyní
Dopravoprojekt - zahájil práce na projektové dokumentaci. V roce 1960 byly v souvislosti s přegodnocováním 3. 5LP zastaveny zadávací projekty
pro stavby východně od Sázavy. y plném rozsahu
byly dokončeny projekty od Spořilova do Mirošovic a na stavbu spojky Mirošovice-Benešov,
pro
které schválil ministr dopravy S· konečnou platností investiční Úkoly. Podle vládního usneseni
Č. 208/1965 má být zabezpečena
příprava výstavby
dálnice Praha-Brno-Bratislava
tak, aby od druhého roku výstavby bylo možné odevzdávat do
provozu 60 km dálhice ročně. ProjBktová dokumentace 1. stupne, připravená pro úseky u Prahy
od Spořilova k Mirošovicům, v délce 23 km, od
Mirošovic k Souticům v délce asi 34 km a pr(l
spojku z Mirošovic k Benešovu v délce 16 km,
umožňuje zahájit výstavbu v r. 1968. Pro navazující stavby v úseku Soutice-Jihlava-Brno
byly
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v r. 1965 upraveny již dříve vypracované invBstiční
úl\oly s ohledem na změny technických
norem
i IJředpisů o dokumentaci staveb, ke kterým došlo
od doby jejich původního zpracování. Aby mohl!
projektanti pracovat novými metodami, s využitím
samočinných počítačů, a k dosažení, potřebného
předstihu projektové přípravy pro požadovaný výkon výstavby 60 až 70 km hotové dálnice ročně.
opatřují se k tomu nutné podklady.
Tak cestou letecké fotogrammetrie
je zadáno
dodání topografických
podkladů pro úsek mezi
Souticemi až Brnem. Zároveň se doplňuje orientační geologicl{ý průzkum, uskutečněný pro investiční
úkoly technickým a ložiskovým geologickým průzkumem, potřebným pro .úvodní projekty.
'
Tato účinná spolupráce geodetů a geologů je
zajištěna již i pro dálniční úsek Brno-Bratislava.
Stejným tempem musí pokračovat získávání- geodetických i geologických podkladů pro včasné zpracování projektové dokumentace výstavby dalších
větví dál nič ní sítě, jejíž dobudování se předpokládá kolem roku 1990.
Dálniční síť se má stát hlavní kostrou celé
naší silniční soustavy, s kterou bude dokonale spo-jena ke komplexnímu plnění služeb nezbytných
pro rychlou, bezpečnou a hospodárnou automobilovou .dopravu. Právem se také očekává, že napojením čs. dálnic na dálnice okolních států se zvýrazní možnost dopravně i hospodářsky využít cen·
trální polohy ČSSR v Evropě.

půdním fondem

v ČSSR za rok 1·965

1. Uvod
Jednou z důležitýéh' prací, kterou provádějí orgány
Ústřední správy geodézie a kartografie
v rámci
vedení evidence nemovitostí, jsou sumarizační práce. Nejvýznamnější měrou sf3-na nich podílí sumarizace sektorových přehledů o plochách kultur,kterou provádějí každoročně
k 1. lednu střediska
geodézie za okresy, ústavy geodézie a kartografie
za kraje a Ústřední správa geodézie a kartografie
za ČSSR. Důležitou součástí sumarizace sektorových přehiedů o plochách
kultur jsou rozbory
změn v pudním fondu, které orgány geodézie \Zpracovávají již od roku 1962. Postupem doby se ustálila technologie zpracování· těchto rozborů, které
Si svým absahem získaly uznání u (orgánů zabývajících se vývojem půdního fondu a hospoda,ření
s ním, využíváním plldních reserv pro rozšiřování
orné a zemědělské půdy apod. Zpracování rozborů
změn v :půdním fondu bylo příznivě přijato ústředními orgány, protože jim' podávají ucelený přehled
o účinnosti opatření zaváděných pro využití a hospodaření s půdním fondem a .0 jeho změnách
v uplynulém iroce, především v orné a zemědělské

půdě.

-

O vývoji půdního, fondu v ČSSR úv;eřejňujeme
celostátní výsledky , \hospodaření s půdním fondem

za rok 1965, zejména pro pracovníky středisek geodézie. Tyto výsledky však mohou zajímqt i ostatní
zeměměřické
pracovníky a odborníky, protože i
oni mohou mít 'vliv při své účasti na projekčňí
činnosti na řádné hospodaření s půdním fondem
při provádění investiční výstavby všeho druhu.

Každoročně dochází v ČSSR k četným organizačním změnám a převodům mezi socialistickými zemědělskými závody, zejména m!'Jzi JZD a státními
statky. Rovněž dochází k velkému množství změn
v druzích PQzemků (kulturách)
v důsledku záboru
pozemku pro investiční výstavbu všeho druhu, nebo
z toho důvodu, že zemědělské závody usilují o převod s".ť-Žité, méně úrodné. půdy do nižších kultur
pozemků, zejména do luka pastvin, anebo o převod zamokřených
nebo jinak devastovaných
luk
a pastvin do nezemědělské půdy. Jde .0 změny, na
které vydaly okresní národní výbory příslušná rozhodnutí. Přes veškeré úsilí o !rozšiřování orné a
zem,ědělské půdy je vývoj plldního fondu v ČSSR
charakterizován
úbytky orné a zemědělské půdy.
Celkový pohyb- ve výměře zemědělské a orné
půdy je patrp.ý z tab. 1.
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r.

stav k 1. 1. 1966
Ubylo do půdy
nezemědělské
, Ubylo z orné půdy do '
ostatní zemědělské půdy ,
(do luk, sadů; pastvin
apod.)
Celkové úbytky ,
Přibylo orné půdy
~ ostatní zemědělské
~půdy (rozoráním lUK,
pastvin apod.)
Přibylo zemědělské
a orn!iSpůdy z půdy
nezemědělské (rekultivací
devastovaných ,ploch
apod.)
Celkové přírůstky
Úhrnemubylo

I

Zeměd.ělská
pllda
, ha.
-35246

I

kraji jsou opět ~pfis9beny přeřazením
pozemkfi do nezemědělské pfidy.
Orná plld.a
'ha

-13157

Z. rozborů

zaplavenfch

úbytků

země,dělské a' orné pfidy
vyplývá, že zemědělská pfida
ubývá převážně převodem do ostatních ploch ,a
do lesní půdy, zatímco orná půda ubývá převážně
'zábory pozemkfi pro investiční výstavbu.'
do pl1dy nezemědělské

•
-35246

~17 038
,-30195

Dosaže.né pNrl1stky zemědělské .,a orné pfidy
pramení zejména z využití půdních rezerv, příp.
z upřesnění' kultur pozemků na rozhraní zemědělské a lesní pUdy, například ve Středoslovenském
a Východosloveaském
kraji, nebo př.evodem dočasně rozoraných luk :a pastvin trvale' do orné
půdy, zejména v Jihočeském kraji.

+ 10591

3. Hospodaření s piídním fondem v CSSR

++

7970
7970

-27276

+ 2049
+12640
-17555

Podrobne, úbytky zemědělské a orné půdy do
půdy nezemědělské podl~ účelti použití, ukazuje
tab.,2.

Složení půdního fondu v ČSSR pro zeměděls~ou
výrobu není zvlášť. příznivé. Z celkové výměry
ČSSR připadá na zémědělskou půdu pouzé 56,0 %,
a z toho na ornou půdu 39,7 %. Podle roz.členění
do výrobních oblastí připadá na kukuřičnou a řepařskou oblast 40,4 %, na bramborářskou
43,9%
a horskou 15,7 % zemědělské pi'ldy. Ke konci roku
1965 připadá na jednoho obyvatele 50,4 aru' zemědělské pfidy a 35,7 aru orné půdy.
Z..těchto údajů vyplývá, že jsme státem, ,kde
výživa,obyvatelstva může být zajištěna z vlastních
zdrojů jen velmi obtí~ě. vývoj půdního fondu od
roku 1937 do roku 196'5 ukazuje, že podíl zemědělské půdy na jednoho obyvatele poklesl z ,výměry
56,2 aru na 50,4 arq; tj. o 10,3 %: a podíl orné půdy
z výměry 40,8 aru na 35,7 aru, to je o 12,5
proc. Výživu .obyvatelstva je třeba zajišťovat ,stále'
ve větším rozsahu ze zahraničních zdrojů. V ho s-

Z nvedených údajů je zřejmé, ·že v roce 1965
šly hlavnLúbytky zemědělské půdy. do nezemědělské na vrub převodů poZ'einkfi na zalesnění a do
ostatních ploch. (69,8 %), zatímco úbytky zemědělské pfidy na invěstiční výstavbu spolu s těžbou
byly nižší (30,2 %). U orné pfidy se úbytkYilla
investiční výstavbu a tě~bu vyrovnávají s ostatními úbytky (46,2 % a 53,8 % ). Obdobný vývoj pfidního fondu se projevil i v létech 1963 a 1964
(tab. 3).
'
ď K největším
úbytkům zemědělské pfidy do půdy
Druh úbytkll
nezemědělské došlO v róce 1965 v kraji' Středoslovenském
87,3 .%, IihCltes'kém 84,0 %, Západočeském.~3 %, Severoinoravském 60,8 %, Východo- \
I. Výstavba
českém 59,4 % a Východoslovenském 55,5 %. Ve
průmysl~vá
· Středoslovenském
kraji ovlivňují úbytky zejména
. občanská (školy,
okresy Banská Bystrica 854 ha, Lučenec 629 ha a
nemocnice aj.)
Rimavsk~·Sobota. 506 ha, kde byly převedeny do
a bytová
,
nezemědělské
pudy pozemky' silně ,devastované,
zemědělská
, svažité" zarostlé lesními 9řevinami ž přirozeného
vodní díla
jiné investicťl
-náletu lesních semen a nepřístupné
zemědělské.,
(komunikace aj.)
·mechanizaci. V Jihačeském kraji, zejména v pohraničních okresech Český Krumlov 95& ha, a PraCeÍkem výstavba
chatice 492 ha, jde rovněž o pozemky silně devastované, zamokřené,zalesněné
náletem semen 'lesII. Těžba
· ních stromů. Obdobné příčiny jsou i v ostatních
uhlí
krajích. ,
V Západoslovenském kraji došlo výji-ostatní (rudy,
mečně k úbytku asi 4000 ha zemědělské pfidy do
zeminyaj;)
půdy nezemědělské dočasným přeřazením zaplaveCelkem tě,žba
ných pozemků v okrese Komárno do nezemědělské
'pfidy. Zaplavené pozemky nebyly obdělány na podIII. Ostatni úbytky
zim v roce 1995 a nebudou obdělány 'ani na jaře
zalesňování
· 1966. Do zemědělské půdy se tyto pozemky vrátí
převody pozemaž po snížení hladiny spodní vody.
ků: do ostatních
úbytky zemědělské půdy na investiční výstav- ~
ploch (devastobu a těžbu převažují v kraji Severočeském 76,7 %,
vaná zamokřená
půda aj.)
Středo českém 58,4 % a Jihomoravském
50,8 %.
V Severočeském kraji ovlivňuje tyto úbytky hlavně
Celkem ostat.
těžba uhlí. Uúbytkii orné půdy převažují úbytky
úbytky
na výstavbu' v sedmi krajích a jen v kraji Jiho'českém; Středoslovenském
a Západoslovenském
Úhrnem úbytky
jsou nižší"než
. ostatní'
, úbytky. V :t;ápadoslovenském '
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~Zemědělská
pllda
ha

I

%

I
I

I

II
I
I

I

I
I

1 OSI
209&
1 173
3135
1 8141
92991

I
I

, 336'
i

1520

26,41

539.0

I

I
I

,

4-1,'0

531
I

3,81

161
6921
1532.

14267

5543

135 246

%

'13191
758

1(}-323

! 24590 I

I

• I
7331

1000

I

13571

ha

I

, ~021

,I

,

z toho
orná ptlda

69,81';075'1,

5,2

53,8

100,°113.1571100,0
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Tab.3
Zemědělská .půdo..

v roce

I

DrUh úbytku

I

1963
%

I

I

I. Výstavba
II. Těžba
. nI. Ostatní úbytky

I
~

I
I
II

Druh úbytku

.I. Výstavba
II. Těžba
III. Ostatní úbytky

,

!

I

...

I

1964
%

25.8
4,6
69,6

28.0
4,4
67,6

100,0

100,0

I

1965
%

I
I

26,4
3,8
69,8

I

J

!

100,0

J

V roce
-1963

%

I

48,3
9,2
42,5
100,0

1964

%

1965

I

O'

70

49,6
9,2
41,2

I

100,0

41,0
5,2
53,8

I

100,0

podaření se zemědělským půdním fondem je nutno
hledat možnosti, jak úbytky zemědělské a orné
llí'Jdyomezit na nejmenší možnou míru.
Snižování výměry zemědělské půdy ve státě
je závislé mj. na rozsahu veškerého investičního
podnikání, tj. na rozvajÍ prů'myslu, energetiky, dopravy, ZáS9bování, zem~dělské a byt.ové výstavby
atd. Určitá cást stavebníbh investic si každoročně
nevyhnutelně !Vyžaduje' úbytek zemědělské půdy,
z jiných důvodů by zemědělská půda neměla ubývat. Stavební investice vé všech ·odvětvích našeho
národního h()$podářství SI' podlevý~edků
·za léta
1963:-1965 vyžádaly ročněihruba
12000 ha zeměQělské půdy. Tento úbytek by měl být v této době
pNbližnouhranicí
pro roční úbytek zemědělské!
pí'Jdy. Skut!'lčnost vš,ak ukazuJe,. že .celkový roční
průměrný úbytek zemědělské půdy tuto mez vždy
pi'ekračuje.
.
Př.íčinatkví v tom, žELSeze zemědělského půdního fondu každoročně vyjímá velké množství poZemků též z jiných důvodů, než pro účely investiční výstav,by. Jde' pi'.evá~ě o vynětí zemědělské
pi'ldy znehodnocené zamokřením nebo dlouhodobýmnesklízením, dále jde o svažité pozemky devastované náletem
semen nekulturních
dřev in
nebo erozí, nebo o vzdálené, komunikačně nepřístupné drobné pozemky, kde nelze při socialistic-

Rok

Celková výměra zeměděls1té půdy v ha
Rozdfi pJ,:otiúdaji v předcházejícím sloupci
Průměrný roční úhy-te~ v ha

I

I -567976

--I

31554

,
!

'1

Průměrný roční úbytek v ha

v'%

739
1
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I 7.326794

I 7 160 190

-217589

-166604

43 518' 1-~21
0,59

5256281
-64.3 302

1

I

1955

7544383

I,

v%
Celková výměra orné půdy v ha",
Rozdíl proti údaji v předcházejícím sloupci .
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kém způsobu velkovýroby využít zemědělské mechanizace. Uvedené pOIl)ěry jsou charakteristické
hlavně pro horské a podhorské okresy (Prachatice, Český Krumlov, Klatovy, Banská Bystrica, 001ný Kubín ;apod.).
.
O vývoji zemědělské půdy v dalších letech nelze protd předpokládat,
že snižování výměry se
omezí jen na úbytky z investiční výstavby. Soustava hospodaření v podmínkách horských a podhorských okresů není dokončena z hlediska zaměření
zemědělské
Výroby, delimitélj;e půdního fondu,
pracovních sil a zajištění vhodných. mechanizačních prostředků pro obdělávání svažitých pozemků. Tyto okolnosti jsou hlavními příčinami stálých
úbytků zemědělské půdy, které jsou povolovány
ONV. Úbytky jsou snižovány jen přírůstky zemědělské půdy Z rekultivovaných pozemků půdních
rezerv. Proto se 'předpokládá, že výše úbytků zemědělské půdy se bude v nejbližších letech pohybovat ještě kolem 25000 ha .ročně.
Z orné půdy se v dalších letech nepředpokládá,že' snižování výměry orné půdy bude omezeno
jen na úbytky pro investiční výstavbu. Obdobně
jako u zemědělské půdy dochází v pohraničních,
horských a podhorských oblastech 'u svažitých,
rozdrobených, vzdálených pozemků s mělkou ornicf k převbdůnl jednak do zemědělské půdy, tj. zejména do luk a pastvin, anebo u silně devastovaných pozemků do nezemědělské půdy. Pokud jde
o investiční výstavbu, je možno počítat s ročním
úbytkem asi 6000 ha. Na .zalesnění a ostatní plochy lze předpokládat, že ubude ročně asi 3000 ha
a do ostatní zemědělské půdy asi 7000 ha. Podle
plánu naorávek bude možno do roku 19'(0 získat
rOčně asi 8000 ha nové orné půdy. POdle toho průiněrnýročníúbytek
orné půdy bude činit'v nejbližších letech asi 8000 ha.
.
výVOj úbytků zemědělské a orné půdy od roku
1937 je patrný z tab. 4.
Kdy přestane úbytek zemědělské půdy.(}opůdy
nezemědělské .z důvodů svažitosti, devastace a mechanizační nepřístupnosti
pozemků, nelze zatím
odhadnout. Socialistické zemědělské závody se snaží plnit své výrobní úkoly jen na produkčních pozemCích, přístupných zejména pro nasazení těžké
mechanizace. Svažitých pozemků se zbavují. Podle
zjištění delimitace půdního fondu bylo v roce 1968
v ČSSR ještě asi 640 000 ha zemědělských pozemků se sklonem přes 10°.
Zemědělský půdní fond je nejenom odčerpáván do nezemědělské půdy, ale současně -je znehod·
nocován tzv. "dočasným odnětím pozemků ze ze-'
mědělského půdního fondu", čímž se rozumízabí-

I
I

DbzOr

0,68
35

5131459
-124822
24964
0,49

:.

I_~_i
I 5 07í 627
,. - 59832
ji

I
I

7035000
-125000

1-'-25000

i
II

,

0,36
5030000
- 40000
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rání zemědělské. půdy pro doča:mé skládky, cesty,
manipulační prostory .aj. při investiční výstavbě.
Tyto plochy jsou investoři povinni po dokončení
investice vrátit do původního stavu. Tuto povinnost
však plní velmi neuspokojivě.
Pozemky určené
k dočasnému odnětí ze zemědělského půdního fondu se v (průběhu stavebních prací ještě nezodpovědně rOzšiřují a jsou zpravidla i po dokončení
investice dále ponechávány ve stavu nezpůsobilém
k zemědělskému obdělávání. Na dožádá ní zemědělských závodů řeší investoři způsobené škody
zpravidla peněžnímI náhradami, kterými se však
ztráty zemědělské produkce nenahradí. Rekultivace těchto pozemků, pokud k ní vůbec dochází, probíhá velmi zdlouhavě.
Orgány geodézie upozorňují na neodpovědné
hospodaření s půdním fondem národní výbory. Tak
například z podnětu SG [v Novém Jičíně vroce 1965
ředitel závodu TOZ Šenov přehodnotil zamýšlený
investiční záměr a závod vrátil zemědělské výrobě
.6 ha z,emědělské půdy. K omezování těchto škod je
třeba trvalé, rozsáhlé a pravidelné propagace tiskem, rádiem, filmem a televizí a dodržování zákona na ochranu půdního fondu, ke kterému investoři často nepřihlížejí. Je třeba zvýšit i postih za
neodůvodněné ničení pozemků a zemědělských plodin na nich. Všeobecnému mínění, že "půda nic
nestojí", je třeba čelit urychleným schválením novelizace zákona na ochr-.e.nu půdního fondu a vyhlášením finančních náhrad .za zabranou nebo zničenou zemědělskou půdu.
Rozšiřování orne a zemědělské pOdy bylo zajišťováno v posledních letech rozoráním a rekultivací půdních rezerv. Z celkového počtu půdních
rezerv 190 344 h~, zjištěných· při prověrkách využití půdy v obcích v roce 1963 a 1964, bylo využito v roce 1963-1965 113528 ha, takže zbývá
ještě 76816 ha. V plánu na rok 1966 je však zařazeno jen 18357 ha a je zře'jmé, že realizaceopatření na využití půdních rezerv ve srovnání s roky
1963-1965 se zpomaluje. Do plánu jsou zařazovány
pozemky, které při rekultivacích budou vyžadovat
nákladné práce po stránce materiálové i finanční.
Nedostatek materiálu projevil se již v roce 1965,
například v Jihočeském kraji, a to v drenážních
trubkách a v dlažebním kamenu. Je nebezpečí, že
zdlouhavost v provádění rekultivačních
opatření
bude mít za následek další znehodnocení pozemků,
které může dostoupit do té míry, že návratnost
vložených investic se nezměrně prodlouží a v řadě
případů dojde k návrhům (na vynětí pozemkii. ze
zemědělského půdního fondu.

půdy o více než 17000 ha, protože se ve vývOji
půdního fondu projevily stejné tendence jako v letech minulých.
Hospodaření s půdním :tondem v příštích letech může být příznivě ovlivněno jen za předpokladu, že
dojde k úspornějšímu výběru pozemků pro investiční výstavbu, pro kterou budou vybírány
méně kvalitní pozemky, šetřena orná půda a
dodržována, příslušná
ustanovení
zákona na
ochranu půdního fondu a zásad 'Usnesení vlády
č. 392/64 o opatřeních k dodržO\'ání zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu,
povolování. převodů zemědělské půdy do lesní
půdy nebo jiné nezemědělské půdy bude omezeno jen na případy nezbytně nutné,
pro socialistické zemědělské závody v horských
a podhorských
Oblastech budou vytvořeny
vhodné podmínky pro obdělání méně kvalitních
a svažitých pozemků (přísun pracovních
sil,
mechanizačnich prostředků, hnojiv, melioračního materiálu aj.),
bude zabráněno nadměrnému
znehodnocování
pozemků a porostů při investiční výstavb'ě a
zajištěna včasná' rekultivace
pozemků, které
dočasně sloužily potřebám investiční výstavby.
K tomu je třeba, aby celá naše veřejnost byla
informována o tom, jak je u nás využíván půdní
fond, jak jsou dodržovány zákony a opatření k jeho
ochraně, a jaký je jěho vývoj. Na tomto úseku
musí důležitou úlohu sehrát také orgány geodézie
v okresech, které vedou půdní fond v evidenci ne·
movitostí a jsou ,za dokonalou \evidenci v plném
rozsahu zodpovědny.

4.BURZA
TECHNICK"CH

ZLEPŠENi

V roce 1965, se plán realizace opatření na využití půdních rezerv nepodařilo splnit. Z plánu
rekultivovat 3~ 318 ha pozemků bylo rekultivováno
pouze 24132 ha, tj. 74,6 %. Plán nebyl splněn zejména v rozšiřování orné půdy. Z, plánovaných
20627 ha bylo rozoráno jen 12155 ha, tj. 58,9 %.
Plán rekultivací luk a pastvin 11 691 ha byl naproti tomu splněn na 102,4 %. Nízké plnění plánu
v rOZŠiřování orné půdy bylo způsobeno velIui deštivým počasím v roce 1965, nedostatkfl materiálu
a finančních prostředků.

BRNO
Z rozboru uvedených skutečností ve vývoji půdního fondu a hospodaření s ním v roce 1965 vyplývá,
že se i v tomto roce snížila výměra zemědělské
půdY.v ČSSR o více než 27000 ha a výměra orné
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Ini. Jaroslav Culek,
VUT Brno

Pr~past Macocha je již po mnoho generací přitažlivým magnetem jak pro statisíce turistů, tak i pro'
řadu odborníků nejrůznějších
profesí, kteří zde
provádějí svoje pozorování i výzkumy.
.
Pled časem bylo rozhodnuto provést detailní
zaměření celé propasti s cílem vyhotovit podrobný
situační a výškopisný plán v měř. 1 : 200, který by
se stal spolehlivým podkladem pro veškeré podnikání na této lokalitě. Tímto náročným úkolem byla
v r. 1962 pověřena ,katedra geodézie a fotogrammetrie na VAAZ, která později přibrala ke spolu.práci katedru geodézie na VUT v Brně.
'

byly určeny protínáním vpřed z jednotliv'ých známých bodů místní :sítě, výšky těchto bodů byly
získány trigonometricky.
Pozemní fotogrammetrie prokázala na této lokalitě neocenitelné' služby, neboť její ppmocí byla
zaměNma podstatná
část· skalnatých
stěn propasti, jejichž 'Převisy a složi~ou modelaci by
žádná jiná metoda ri~mohla vystihnout. Naproti
tomu zbylo, však ještě mnoho hluhých prostorů v horní části propasti, kde se vyskytuje hustý lesnatý i. křovinatý porost. Bylo třeba
doměřit jazyky mezi skalními masIvy na .eelé východní straně, čás.t sedla nad .spodním můstkem,
strže po obou stranách hlavní stěny, výběžek propastního kráteru na východní straně, jakož i užší
'pruh území kolem propasti. Doměření éhybějících
ploch bylo provedeno tachymetricky z vrcholů polygonového pořadu, který byl- navázán na síť pevných bodů zfotogrammetrického
měření. K tachymetrU se používalo přístroje Wild T1 a 3 m latě.
Skalní stěny, které nebylo možno nasnínikovat,
jakož i kráter Ďáblova jícnu' a podobné menší lokality, byly doměřeny Zeissovým· teletopem:

,

Výsledkem fotogrammetrického
zaměření je
souprava 14 mapových listů; na každém z nich je
ZObrazena desetimetrová vrstva, vyjádřená pěti barevnými vrstévnicemi o dvoumetrovém lntervalll,
počínaje od kóty dna 352 m, až po horní okraj propasti v nadmořské výšce 490 m_
.
Prostory doměř~né klasickými metodami jsou
'zobrazeny souborně na dvou mapových listech ve'
stejném měřítku. První list obsahuje s. z.a druhý
j~ v. dH povrchové části propasti. Výškopls je vyjádřen též dvoumetrovými"rstevniceml.
•
Vzhledem k specifickému charakteru zaměřované lokality,' byla za základní měřickou metodu
vybrána pozemní fotogrammetrie, jejíž pomocí měla
být zaměřena podstatná část propasti. Prostory nevhodné pro fotogrammetrU měly být doměřeny klasickými metodami. Po důkladné rekognoskaci bylo'
vytyčeno celkem 11 .základen, jež byly rozmístěny
zhruba ve 3 etážích. Z vyhlídkové plošiny na ..dně
propasti a suťového kužele byla vyfotografována
spodní část, střední čá~ byla .zachycena z velmi
exponovaných
stanovisek, zvolených na malých
šikmých plošinách ve zúžené~třední,
části propasti. a konečně nejhořejší pariie byly snímkovány z obou vyhlídkových :můstků a ze skalních masivů, vyčnívajících Z lesnatého porostu na Jižním
a východním okraji prgpasti.
.
. Za účelem zvětšení zorného' pole fototheodolitu
byly téměř na všech základnách pořizovány vedle
snímků normálních též snímky vlevo a vpravo stočené, JakoŽ i snímky.se šikmou osou záběru. V prv;\1 fází měření se používalo fototheodolitu
Wild se
sklopnou kamerou, později přístroje Photheo Zeiss
S posuvným objektivem. Za vlícovací body sloužily
bud terče, umístěné na přístupných_ místech, nebo'
výrazné skalní útvary na svislých stěnách. Celkem
bylo pořízeno 82 snímkových dvojic, které se pak
\~7hoclnocovaly na stereoautografu
Orel Zeiss. Soufadnice konců základen, jakož i vlícovacích bodů,

•

Na obr. l' uvádíme, schématické
znázornění
propasti, vyj ádřené desetimetrovýini' vrstevnicemi,
zmenšenými do :měřítka 1:2000.. 'Z"obrázku je též
patrno rozmístění jednotlivých fotogrammetrlckých
••
základen. Pro lepší představu-jsou zde· znázorněny
i dva charaktellistické
řezy ve·stejném
měřítku
(~br. 2a, 2b).
.
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Inž. Vladimir

Saga, ÚSGK, Praha

K výhledu automatizace
geodetických prací
ÚSGK učinila na úseku mechanizace a automatizace
geodetických prací řadu opatření a do výrobního
procesu zařadila odpovídající technická zařízení,
pokud byla dosažitelná, nebo jich využívala v kooperaci ~ jinými podniky. Tak byly např. vybaveny
všechny ústavy geodézie a kartografie moderními
fotogrammetrickými
stroji s registrátory
souřadnic, pro jednodušší technické výpočty se využíval
_'ff
/.1
děrnoštítkový počítač T 520, pro náročnější výpoč;/
ty samočinné počítače, a podle návrhu VÚGTK byl
v n. p. Aritma vyvinut děrnoštítkový automatický
koordinátograf. Tak se podařilo mechanizovat případně automatizovat některé dílčí úseky výrobních procesů. Skutečností jP-,že jakýkoli krok vpřed
Vzfiledem k neobyčejně nepříznivým podmínpři zavádění progresivních technických zařízení je
kám, daným charakterem
zaměřované
lokality,
spojen s velkými potížemi, které brzdí nebo i znenelze v tomto elaborátu očekávat přesnost obvyklou
možňují důslednější zavádění automatizace. Reali·
jak v pozemní fotogr<;tmmetrii, tak i v tachymetrii.
zace navrhovaných opatření se odsunuje a zatím
Přesto při vzájemném navazování vrstevnic z různých snímkových dvojic, tak i při navazování fotovývoj ve světě pokračuje. Jako příklad je možné
grammetricky i tachymetricky zaměřené části, neuvést zdlouhavý vývoj automatického koordinátobyla zjištěna větší diference než ± 20 cm, a to
grafu a po jeho ukončení odmítnutí zařadit další
jak v situaci, tak i ve výškách.
\
koordinátografy do výroby. V letošním roce je doPo dohotovení mapového elaborátubyl
hned
konce problémem dosta~ potřebné množství děrvypracován plastický model celé propasti v měřítných štítků a děrné pásky.
ku 1:200, který velmi názorným způsobem vyjadřuNa pracovní proces v geodézii je možno nahlíje údaje obsažené v plánech a činí výsledky někožet jako na proces zpracování geodetických inforlikaletého a obtížného měření propasti srozumitelné i širší veřejnosti (obr. 3).
mací, tj. informací, které o terénu a jeho vlastnos,tech a' o ostatních předmětech měření získáme buď
přímým měřením v přírodě nebo pr'oměřením obra. zu terénu na měřicím snímku. Pracovní proces můžeme rozdělit v podstatě do tří úsekii - měření,
tj. získání geodetických informací, výpočetní práce, tj. zpracování geodetických informací a koneč'
ně zobrazovací práce, tj. předání gp.odetických informací ve formě mapy nebo plánu s příslušnou
listinnou dokumentací. Tento pracovní proces tvoří
uzavřený celek a proto o jeho automatizaci budeme moci mluvit tehdy, až dosáhneme automatizace
všech tří úseků pracovního procesu. Jinými slovy,
až práce kvalifikovaného technika· bude spočívat
v ses!avení projektu geodetického úkolu, výběru
bodů v terénu, postavení theodolitu, zacílení na měřené body a stisknutí tlačítka regiStrace měřených
údajů. Všechno další, až 1;10 vyhotovení mapy, musí
proběhnout bez zásahu "lidské ruky". Takovéto systémy byly již realizovány a jsou (zatím v omezeném .rozsahu) prakticky používány. Zavedení taVzniklý mapový elaborát v tak podrobném měkového integrovaného zpracování geodetických inřítku poskytuje již dokonalou představu jak o celformací si vyžádá maximální soustředění geodetickovém tvaru propasti, tak i o prostorovém rozkých prací do jednoho centra a komplexní řešení
místění jednotlivých útvarů a jejich vzájemné souvšech technických i ekonomických otázek pracovvislosti. Doufáme proto, že toto mapové dílo se
ního procesu.
stane základním grafickým vyjádřením naší nejHlavní úkoly ÚSGK pro nejbližší léta ukazují,
známější propasti, poskytne cenné informace odborníkům, zabývajícím
se výzkumem Macochy,
že problémy automatizace v geodézi! jsou stále
stejně jako se jistě stane spolehlivým ,podkladem
aktuální. Jedná se zejména o mapování ve velkých
pro průzkumníky při jejich pronikání do dosud
měřítkách, evidenci nemovitostí a inženýrskou geotajemného okolí této propasti.
dézii. V letech 1966-1970 budou postupně zautoV nejbližší budoucnosti bude plánů použito pro
matizovány všechny práce výpočetní a zobrazovací
projekci lanovky, která má umožnit rychlou přepomocí samočinných počítačů a automatických kopravu návštěvníků Macochy z jejího dna k chatě
ordináto~rafů, tj. práce počínaje vyděrováním měu Horního můstku.
flzirtt1

1966/136

· Geodetický a kartogr~fieký
roč. 12 (5M ěÍsl0 5/1968

řených údalů do děrné pásky a konče vyrytím polohopisu na fólii opatřenou rycí vrstvou. Úplná
automatizace celého pracovního procesu, tj. zejména automatizace prvního úseku při použití geodeUckých metod - měření, bude úkolem dalších let za
předpokladu, že se budou dále vyvíjet k6dově theodolity, které v budoucnosti nahradí theodoUty dnešního typu, umožní automatický záznam měřených
hodnot a jejich převedení Ba děrnou pásku. Tyto
theodolity se již na Západě vyrábějí. Kdyby však
bylo i možné je bez jakýchkoli' překážek doVážet,
llenÍ možné rázem vyřadit všechny dosud užívané
theodoUty. Přechodným řešením bude nasazení polních děrovačů děrné pásky, které odstraní dosav/idní zápiS měřených hodnot do polních zápisníků.
Evidencé nemovitosti se v současné době zpracovává mechanizovaně pomocí děrnoštítkových numerických strojů. S ohledem na stávající kapacitu
strojně početní stanice ORS může být centrálně
zpracována pouze část, zbytek se mUSí zajišťovat
v komeri'!ních strojně početních stanicích, což má
nepříznivý vliv na kvalitu. Počítali jsme, že v letech
1966-1970 podstatně rozšíříme kapacitu resortní
strojně početní stanice, přejdeme na alfanumerické
děrnoštítkové stroje a zajistíme - pokud se týče
evidence nemovitostí - strojní zpracování pro všechny naše ústavy. Protože dochází ke změnám ve
výrobě děrnoštítkových strojů a resort nemůže počítat s jejich dodáním, bude nezbytné přejít i u evidence .nemovitostí na zpracování na samočinném
počítači. Tento způsob bude z hlediska komplexnosti Zpracování nejprogresivnější. Inženýrská geodézie zahrnuje široký sorttment prací a proto lze
zde těžko mluvit o automatizaci jako celku. Protože
při automatizaci úkolů inženýrské geodézie prová-,
děných ať již metodami geodetickými nebo fotogrammetrickými jde převážně o číselné zpracování,
budou tyto práce vyžadovat _samočinný počítač a
automatický koordinátograf. Zpravidla bude možno
aplikovat při zavád~ní automatizace stejné postupy
jako při mapování ve velkých měřítkách.

Protože zavádění automatizace do geodézleje
dlouhodobý proces, bylo koncem roku 1963 zřízeno
při Ústavu geódézie a kartografie v Praze Oborové
racionalizační
středisko (ORS) s cílem, zřídit pracoviště, jehož posláním bude cílevědomě a soustavně rozvíjet mechanizaci a automatizaci geodetiékých pracÍ. OR~ byla přidě~ena resortní strojně .početní stanice, vybavená dvěma soupravami numerických děrnoštítkových strojů a prototyp automatického děrnoštítkového koordinátografu, tehdy právě dokončený v n. p. Aritma. Přestože pracovníci
strojně početní stanice měli velmi malé zkušenosti
s pracemi na technických úkolech, bylo od počátku
zřízení ORS nutné, aby se zaměřil převážně na prác,e technické. Bylo to zejména strojní zpracování
evidence. nemovitostí, v menší míře technické výpočty a vyn4šení bodů. ORs.. své úkoly postupně
zvládl. V roce 1965 byla strojně početní stanice vybavena třetím tabelátorem a začalo se s přípravou
pro přechod na alfa:t'l.umerické stroje. Současně se
dělaly přípravy na zřízení výpočetního střediska,
aby bylo možno instalovat samočinný počítač. Samočinný počítač byl dodán a počátkem roku 1966
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se začalo s jého instalací. Jedná se o malý číslicový transistorový samočinnr počítač Odra 1003,
výrobek ELWRO ve Wroclavi. Počítač je vhodný -jak
pro technické tak i pro ekonomiCké výpočty. V PSlIsku se používá, po připojení analogočíslicQ"é~()
převodníku, i pro řízení výrobních procesů.PočÍtač je vyba."en magnetickou bubnovou pamětí o kapacitě 8 192 slov. Pracuje v režimu pevné i pohyblivé řádové čárky. Délka slova je 39 bitů, což stači
pro všechny geodetické výpočty. Operační rychlost
aritmetické jednotky není příliš vysoká: v pevné
řádové čárce provádí 1 400 operací slučování, 270
operací násobení a 130 operací dělení za 1 vteřinu.
Vstup a výstup je možný buď přes dálnopis (Standart Lorenz, NSR), nebo pětistopou děrnou páskou
v mezinárodním dálnopisném kódu CCIT 2. Snímač
děrné pásky FC-Ol polské výroby pracuje rychlostí
asi 300 znaků/sec. Výstupní děrovač Facit 1E-1500,
pracující rychlostí asi 150 znaků/sec., je švédský.
Počítač je značně miniaturizován, což má výhodu
v malém nároku na plochu. Uvedení výpočetního
střediska do provozu nebude zřejmě podstatným
problémem, protože se již dříve utvořila v ORS skupina _programátorů i operátorů, kteří mají značné
zkušenosfi, získané při práci na jiných samočinných počítačích.
.
Předpokládáme, že do roku 1970 se resort postupně vybaVÍ potřebnými prostředky pro automatizaci výpočetních a zobrazovacích prací a pro evidenci nemovitostí. V dalších letech se chceme zejména zaměřit na kompletizaci automatizace pracovního procesu jakO celku a v tomto směru doplňovat potřebná techJ;),ická zařízení. Veškerá nová
výpočetní a zobrazovací technika bude i nadále soustřeďována v Oborovém l'acionaÚzačním středisku,
které bude provádět výpočetní práce a zobracovací
práce většího rozsahu, lakož i strojní zpracování
evidence nemovitostí pro všechny ústavy ÚSGK. Postupné zavádění automatizace do' praxe si bude
perspekti'vně vynucovat i optimální řešení' rozmístění kapacit pro provádění výpočetních prací.

Mezinárodni výstava samo~inných

poč~tačů

v Praze od 12. květpa dd 8. června 1966

lNCOMEX-66 je pořádán pod záštitou Státní kóilii-'
se pro techniku a Československého komitétu pro
vědeckéříze'ní při ÚR ČSVTS:
Výstava je určena odborné veřejnosti. Proto lElI,pOčet vstupenek omezen pouze na pět set denně'
(pondělí - pátek). Předprodej vstupenek pro podniky a organiiáce je v sekretariátu výstavy lNCOMEX-66, Bruselský pavilon, Fučíkův park, Praha 7.
Pro širší veřejnost bude výstava přístupná vždy,
v sobotu.

1966/137

neodetickf

a kartograflckt obzor

13S1'ol.1.2

f54) ěfslo 5/1966

při speciálnrch ~Iohách

pro sjezdovky, profily pro elektrické vedení ve skalna·
tÁ stěně. zaměi'ení, ples pro hydrologický výzkum).
Referát inž. F. K oh 'Út a "Fotogrammetrické
měření deformací ocelových konstrukcí" uvedl výsledky porovnání měření deformací ocelových konstrukcí, které
Na toto těma uspořádala Slovenská komise ČSVTS zdajede
řHý seminář v··6ratislavě ve dnech17.~18.
ún·ora. 1966. bylo provedeno jednak metodou trigonometrickou,
jejíž přednosti
Pěkné prostředí v budově Stavební' fakulW SVŠT, za~ nak metodou pozemní fotogrammetrie,
byly prokázány.
jímavá výstava a .mimoř~dně vysokť ,aktivita svědčí
nejen o dobré přípravě, kterou zajisťóvali především
V krátkém hodnocení semináře není možno refesoudruzi z katedry;geodézie
a fotogrammetrie
ČSVTS, rovat o diskusníCh příspt!vcích, z nichž většina byla vyale i o obsáhlé a zajímavé problematice,
k jejímuž'
soce zajímavých a všechny byly vyslechnuty s velkou
projednání se ukázal vymezený čas dvou dnů příliš
pozorností. Týkaly -lle použití fotogrammetrie
při prokrátký.
jektování silnic Í' železnic, postupů při sledování deformací tunelové roury, při měření profitů liniov~ch staveb.
Po zahájení semináře předsedou Slovenské komise
vývoje a použití přístrojů pro profilování; spřažené dvodoc. inž. O. Michalčákem CSc., vyslechló 97 l1častníků
ze 45 pracovišť ze všech krajů v ČSSR ,a host z Majice širokoúhlýchfotokomor
k simultánnímu
snímání
(která byla nejpřitažlivějším exponátem výstavy), použiti
ďarské lidové republiky 8 referátů a 24 diskusních příspěvků, z nichž mnqhé byly referáty, resp. doplňky
stereokomory k měření deformací, dodatečného stanovení korekce orientace fototheo1alitu,
zaměřování stareferátů. Přitóm několik zájemců se -k diskusi pro nevebních objektů jak je provádí CVUT v Praze, sledování.
dostatek času nedostalo. )eji(,h připqmínky budou uvedeny ve sborníku, který organizátoři symposia připra- , poklesů v poddolovaných územích i deformací podzemvují.
ních prostor,
fotolgrammetrického
stanovení
kubatur'
v krytých zásobnících a kalibrace kovových nádrží, perInž. E. A dle r, CSc., v přednášce- "Aplikace fotospektivních zákresů projektů do snímků ,a dalších zkušegrammetrie ve vodohospodářském
výzkumu" uvedl zaností s praktickým' využitím fotogrammetrických
metod.
jímavé'výsledky
z použití fotogrammetrie
při měření
konfiguráce dna modelů říčních tratí, při sledování pOvr- Velmi zajímavý byl i diskusní příspěvek maďarského kolegy. inž. Kispappa, který předvedl Výsledky fotogramchový~hproudnic
na Vodních tocích a při měření prometrického sledování posunů Alžbětina mostu v Budapešstorových deforll1apí hla.din při neustáleném
proudění
ti, prováděného během jeho výstavby.
na hydrotechni(,kých modelech. V druhé přednášce "FoZávěr, který přednesl prof. Gál, plně vystihl tyto
togrammetrické
měření při vývoji motorových vozidel"
skutečnosti: velký zájem odborníků, velmi široké možukázal fotogrammetrické
zjištění odpružené hmoty monosti a velké požadavky, které zatím nestačí uspokojit
torového vozidla T2 603 se zřetelem na optimální komkapacita výrobních fotograrnmetrických
pracovišť a řada
binaci pružin a tlumičů na předních a zadhí<;:h nápral1seků technického podnikání, kde je třeba zkoumat možvách. Zajímavá byla i ukázka měření. deformací kabiny
nosti a vyvíjet nejprogresívnější postupy. To předpoklámotorového vozidla při dynamických zkouškách modelu
havárie vozu.
'
dá další zlepšení organizace i vybavenI pracovlšt a další výzkum a předávání zkušeností.
Inž. ).' Š í m a v přednášce "Zkušenosti' s využitím
MeZinárodní fotogrammetrické symposium, pořádané
fotogrammetrie při projektování linibvých q,opravních stav Praze koncem srpna a začátkem září t. r.,k. tomu
veb" seznámH posluchače se současným stavem mechanimůže, přispět značným dílem. Při této příležitosti bude
zace projekčních
prací v.silničním stavitelství při využití
možné předvést řadu Výsledků a exponátů' z bratislavfotogrammetrie a samočinných pOčítačů. Geodetické práského symposia. K plnému využití bylo by třeba zajistit
Ce jsou významnou složkou projekční,ch prací ('až 20 %)
brzké vydánI sborníku, aby se přednesené zkušenosti
a k očekávanému stále rostoucímu rozsahu prací v budostaly do rukou nejširší odborné veřejnosti;
doucnu má l1spornost nového postupu velký význam.
pro projektové organizace i pro pracoviště geodézie.
Prof. inž. dr. P. G á 1, Dr. Se. v přednášce "Fotogrammetrická dokumentace stavebních památek" ukázal, že
~otogTammetrie má k dispozici dostatek prestředků k vy'hotovenLďokonalé iněřlcké dokumentace stavebních paKrajská rada CSVTS v Ostravě - komise pro geomátek. Účelná je především při vyhotovení plánů složitých a tvaróvě pestrých fasád. Přitom je cenná její
dézii ft kartografii - sekce pro stavebnictví 'Úloha dokumentační. Vzhledem k rozsáhlým perspekti"
sekce pro hornictví
, vám rekonstrukce
a Konservace velkého počtu stavebních památek, doporučH zřídit specializovaná pracoviště,
uspořádají
protože dosavadní příležitostné provádění měřické dove dnech 11. až 13. října 1966 v Kulturním domě
kumentace pomocí fotogtammetrie je nepostačující.
v Ostravě
Inž. J. Pe t r á Š, CSc., v referátě "Fotogrammetrické
metody sledování změn zemského povrchu" popsal zaměření a, vyhodnocení průběhu změn zemského povrchu
'lkonferenci o měření POSUVů '"a deformací
z reálné základny a sledování-poklesů
půdy metodou
časové základny. 'Dosahovaná
přesnost prací zjištěná
pozen:-ních .staveb
na různých lokalitách (Handlo.vá, Most) prokázala vhodnost použití fotogrammetrie, která je ekonomickou meNa pořadu jsou referáty o geologických příčinách
todou zejména při sledování větších oblastí, jsou-li
posuvU: a deformací, o vlivech poddolování, o výk dispoziCi vhodná stanovlště.
Inž. M. P á 1k a v přednášce "Fotogrammetrie
při
znamu. hodnot posuvU: a deformací pro zakládání
projektování
vzdušných elektrických
vedení" seznámil
a konstrukci staveb a požadované přesnosti, o souposluchače s výsledky experimentálního
zaměření trasý
časné úrovni a metodách geodetických měření povedení metoGou letecké fotolgrammetrie při mš = 1:13000
suvů a deformací, o dosahované přesnosti geodea 1:7000. které 'byly porovnány s výsledky' dosaženými
tických měření, o měření relativních posuvů, o vymetodou geodetickou. Ro~bor výsledků ukázal, že fotoužitífotogrammetrie
'tl o metodách
a výsledcích
grammetrická
metoda by mohla, poskytnout podklady
s postačující přesností, i j,{dyž experiment v daném pří~ geodetických měření ná různých stavbách u nás
i v zahraničÍ..
padě efektivnost metqdy neprokázal.
Jnž. V, G r e g O'r 'poukázal v· referátu "FotogramV závěru pořadu budou pro'mítnuty nové odborné
metriepři
zvláštních měřeních ve vysokých horách"
filmy.
na použití pozemní fotogrammetrle
při malýCh lokaliInformace sdělí Krajská rada ČSVTS, přípravný
tách. Její efektivnost demonstrov,al na několika příkla-.
dech z Vysokých a Nízkých Tater, (projekční podklady
výbor konference,- Ostrava 1, Revoluční .18.

Aplikac:eJotQgrammetrie
V technické praxi

p
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.Dr. Hermann Haack, zemřel
V měsíci únoru (t. r. postihla německou kartografU velká ztráta úmrtím dr. H. Haacka, význačného
spolupracovníka Geograficko-kartografického
ústavu v Gothě. Dr. Hermann Haack se dožil vysokého
věku 93 let a téměř až do své smrti docházel do
l1stavu.
Hlavní jeho činnost byla v oblasti školní kartografie. Byl autorem velkého zeměpisného atlasu
školních Inástěnných map, rovněž dlouhá léta řídil
práce na Stielerověpříručním
atlasu a na jiných
atlasech. Jako významný odborník byl od roku
1932 dopisujícím zahraničním
členem Zeměpisné
společnosti SSSR. Zeměpisná společnost v NDR !vyjádřila" svoji úctu tomuto význačnému geografu a
kartografu. tím, že při oslavě ;1.75. výročí vzniku
Geografickokartografického
ústavu v Gothě založila vysoké vyznamenání, které se udílí jednotlivcům a kolektivům za významné zásluhy o geografii a kartografii a nazvala je j~ho jménem "Hermann 'Haack - Medaille".

Dillší referáty se týkaly použití hadicové vodováhv
[inž.dr. B ~ c ke P, BerHn), plánování, provádění a hod
nocení výsledků měřen[sedání
(prof. Ma r ti n, Jena]
a sledování strukturních
změnpřecťpjaté
tížné hráze
(inž. Turbing,
Drážďany). Dr. Drake
[Lipsko) hovořil o provádění měření deformací inženýry národního
podniku lngenieur-Verme~sungswesen
a o normované
přesnosti těchto prací. Krátkodobé pohyby' přehradních
zdí zjišťované výzkumným měřením na přehradě u Slap
byly
předmětem
referátu
prof.
K rum p han z I a
[Praha).
Diskuse k předneseným
zprávám byla velmi živá
a některé příspěvky tvořily vlastně samostatnou zprávu [např. inž. S i m k a z Prahy).
- Organizace kolokvia byla velmi dobrá, přijetí přátelské. Snad jediným nedostatkem byl příliš obsáhlý
prog.ram přednášek, takže zbývalo, málo času k osobní
výměně různých poznatků.
Geodeti si mohou jen přát, aby podobná kolokvia,
týkalící
se různých' oborů' činnosti,
byla pořádána
i v CSSR.

Konference o inienýrské
!,ýstavbě v Lipsku

Technika měřeni na přehradách'
. Ve dnech 22.-25. září 1965 pořádala Technická universita v Dráždanech mezinárodní kolokvium na téma
technika
měření
na přehradách
[Talsperrenmesstechnik), jehož účelem byla výměna zkušeností mezi specialisty zabývajícími se otázkami z oboru deforma"
cí přehrad i jiných staveb. •

geodézii v investični

Ve dnech 2. až 4. 11. 1965 pořád,ala odborná skupina
zem:ěměřictví a. kartografie
vědeckotachnické
společnosti Kammer der' Technik. konferenci s cílem zlepšení
spolupráce stavebních a zeměměřických Inženýrů k, dosažení optimálních výsledků v investiční výstavbě. U nás
by~ o 'problematiku konference značný zájem, zúčastnilo
se jí 10 _oficiálníLh del~gátů a 18členná skupina, pracovníků UGK Praha.
'
Zasedáp.í mělo dvě části, společné s -přednesením
hlavních referátů a ve 4 komisích, které navazovaly na
tyto hlavní referáty:

Kolokvia se zúčastnilo na 120 geodetu, stavebních
inženýru i několik geologu a geofyziku z NDR. BLR,
CSSR, .SFRJ, MLR, PLR, NSR, Rakouska a Švýcarska.
Předneseno bylo 23 referátu.
. V uvodní přednášce' "Prostředky a cesty k zjišťování
1. Zeměměřictví ve stavebnictví
stavu bezpe'llnosti přehrad" zopakoval dr. B:u g gen 2. Mapy velkých měřítek pro ,plánování, projekci, výber g e r [Švýcarsko) ·základní pojmy a podal obraz
tYčován! a veden! vsk~tečné};o stavu při výstavbě měst
současného stavu tohoto oboru ve Švýcarsku: zmínil se
3. Koreferat, ,na totez tema z hlediska stavebního inžeo organizaci měření a jeho cíl ech, o katastrofách
něnÝra
kterýLh přehrad a jejich příčinách, o nových hlediscích
4. Vytyčování na velkých stavbách včetně zakládání
na jgeodetické měření. Pro geodety je zajímavý ústup
vytyčovacích sítí
od· trigonometrického
měř~ní, které je nahražováno po'5. ,Kontrolní měření a sledování staveb
•
lygony vysoké přesnosti uvnitř hráze. Je škoda, že prof.
6. Měřická technika jako základ zprůmyslnění v·ýrobv
Kobold [Švýcarsko), který měl mít referát ,,0 použití
dílců
,polygonových pořadů vysoké přesnosti při měření de7. Podzemní stavby v městské a průmyslové výstavbě
formací přehrad"
se nemohl kolokvia zúčastnit, aby
8. Základní úvahy o nezbytné spolupráci' stavebniLtví
mohly být někťeré otázky tohoto způsobu v diskusi vya zeměměřictvi
jasněnv.
'
.
9. Projekce a stavba silnic a mostů z hlediska ::e~ěV další přeqnášce podal prof. Z i I I přehled· měřicm,ěřictví
kých metod a jejich přesnosti. stanovil rozsah tzv. ma- '10. Měřické práce pro stavbu siJnic z hlediska projek'ltimálního a mjnimálního programu měření a pojednal
tanta.
o možnostech mechanizace a automatizace měření.
Referáty. llrednesli zeměměřičtí a stavební inženýři
O Reofyzikálnímprůzkumu
na přehr,adách referoze správy geodézie a kartografie
NDR z národního
val prof. M i I i t z e r, o použití fotogrammetrické
meměřického podniku, z projektových
sloŽek a z vysotody na zkušebních tělesech prof. R ii g e r, oba z Freikých škol.
bergu' [NDR1. ·Získané výsledky měření a zkušenosti
Organizace měřických prací ve stavebniLtví je sice
byly předmětem referátů
inž. R i s c h e h o (Blankenv ND~ odlišná [měřické práce Pf() investora vykonává
burg1. inž. Pláničky
[Praha}, inž: Przyjemske'
na ,~bJe.dnávku n. P; lng,enieur-Vermessungswessenj,
ale
ho (Varšavaf a inž. Jan š t y [Bratislava,).
obhze JSou obdoQne jako u nás. Nejlépe to vyplynulo
O posouzení výsledků některých měření· z hlediska
z pi'ednášky dr, inž. Deutschmanna z Vysoké školy stastavebního inženÝra hovořili inž. dr. S'c h a r f [Berlín)
vební v Lipsku, který ukázal na obrázcích různé nea inž. G e rec k e[Drážďany).
Trigonometrických mi krodostatky při montáži železo betonových prvků. Zejména
sítí se. týk'aly předn'ášky inž. M i I e r a [Sofie) a inž.
uvedl" že je velká chyba, že se ,s těmito nedostatky na
R Ó n a i e [Budapešť). lnž. dr. W e r n e r[Dráždany)
stavbě .vždy nějak vyrovnají, místo toho, aby se stavba
podal zprávu o výzkumu optického promítání k určení
strhla jako nevyhovující. Tím vznikají materiálové i fiprůhybové čáry přehradní zdi, dr. Jan u s z (Varšava 1
nanční náklady na stavbu, aniž s'e z toho vyvodí. záo automatizaci výpočtů a nově vyvinútých lllěřických
- věry, které by byly odstra:šujícím příkladem proti opac
a kontrolních
zařízeních.
Rozborem určení přesnosti
měření deforlllací mikrotriangulací
se' zabýval prof. , kování stejných chyb.
Autor se dále zabýval příčinami zmíněnýLh nedostatRud I [Lublaň}, měřením sedání trigonometrickou
méků, které pramení z neodborného vytyčování nedodrže,todou inz. dr. S ta n ě k (Praha), a určením výškových
ní vysoké přesnosti [např. li montovaných prŮmyslových
změn pevných' bodů nivelací inž. Ma r č á:k CSc. [Bratislava].
.
staveb), dále v ned~statečné
nebo chybějící měřické
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zovací r6vině, zkreslení trigonometrických,
stran ft re.
dukce délek do zobrazovací roviny, zkreslení děUcího
poměru, a ukazuje způsob zákresu geodetické křivky do
mapy. Kapitolu uzavírá přehled' vzorcťi.
S'tručná je kapitola druhá, konformní z;obrazenl elip-,
saidu ,na kouli, kde je po odvození redukCí azlmutťi a
délek uveden pouze princip řešení obou hlavních geodetických úloh nčl konformní kouli.
Podobně je probráno v kapitole třetí zobrazení
Gaussovo. Jsou zde odvozeny vzorce pro výpočet x, y ,
r a mj pro redukce déleK a směrnfků a s tím souvlseJ{c(
řešení geodetických l1loh. Je zde vyložena mezlnárodnl
úprava zobrazení do třístupňovýc1l a šestistupňových'
Těžiště diskusi bylo potom v komisích:
pásťi a uveden přehled výpočetních tabulek, zejména
I. Problémy výstavby měst,
nejnovějších pro elipsoid Krasovského. Velká pozornost
II. Problémy prťimyslové výstavby.
je věnována transformaci
souřadnic do soustavy souIII. Problémy dopravních zaříZení.
sedníhp pásu a k tomu sestaveným tabulkám. Dále jsou,
IV. Problémy měření deformacL
probírány zákresy Igeografické sítě a geodetických křivek a problémy na styku listťi mapy a v překrytu dvou
261 l1častníkťí se rozdělilo přibližně stejným dílem do
jednotlivých komisí, přičemž většina l1častníkťi z CSS'R pásťi.
se zajímala o práci I. komise. Při jednání v komisích
Ve čtvrté kapitole jsou odvozeny zobrazovací rovpřispěli naši zástupci svými zkušenostmi.,Y' tomto směru
nice, měřítko zobrazení, redukce délek a směrníkťi, a
byla konference zvlášť vhodnou příležitostí k navázání
vlastnosti a užití konformního zobrazení kuželového.
sp'Olupráce a dalších odborných stykťi.
Stejně podrobně jako předtím z-obrazení Gaussovo,
Z organizačního
hlediska je třeba, konstatovat. že
je v páté kapitole vyloženo šikmé konformní kuželové
předseda odborné skupiny geodézle a kartografie, vrchní
zobrazení, známé jako Křovákovo zobrazení CSSR. JSou
inženýr- Zlmmermenn osObně pečoval o zabezpečení zájzde zobrazovací rovnite a měřítko zobrazení, přímé
mťi zahraničních delegátťi. Za tuto péči mu vyslovujeme
vztahy mezi rovinnými a zeměpisnými souřadnicemi,
touto cestou zvláštní poděkování, neboť početná čs. skuredukce délek a směrníkťi trigonometrických
stran, karpina měla více problémťi, které byly hledte vyřízeny.
tometrické
údaje, řešení geodetických
1110h v tomto
Prostředí' konfe~ence byIo volmi přátelské a srdečné,
zobrazení a zákres geografické sítě.
jak již se to stává tradicí při stycích mezi geodety soV šesté kapitole je probráno často užívané stereoCialistických státťi. Kromě nás se zúčastnilo 5 zástupcťi
grafické zobrazení. Jsou uvedeny zobrazovací rovnice a
PLR, 2 z MLR, 2 z FLRJ a 2 z BLR. Mezi zahraničními
měřítko zobrázení koule, .redukce
délek a směrníkťi,
delegáty" z nichž se mnozí osobně znají, byly velmi živé
vlastnosti a užití zobrazení, a dále krátce uvedeno_ stea přátelské rozhovory.
'
reogl'afické zobrazení elipsoidu.
Krumphanzl, Staněk
Nejdťiležitější druhy zobrazení minimálních deformatí jsou uvedeny v kapitole sedmé. Jsou to Labordovo
konformní zobrazení a Tissotovo zobrazení (obě s miniBtihm, J.
málním zkreslením
délek)
a Vanssayovo
zobrazení
Vyšší geodesie II. Souřadnicové soustavy. 'Učební texty
(s minimálními )<orekcemi směrníkťi). Po zhodnocení
vysokých škOr~ÚT,
fakulta
stavební, SNTL, Praha
uvedených zobrazení rozebírá autor dťivody, které ve1966, stran 186, cena 14 Kčs.
dou praxi k tomu, aby dala přednost zobrazením jednoduchým.
Mnohem více než název. knihy nám napoví podtitulek.
Soui'adnicové soustavy zobrazovacích
rovin, to je ta
Kapitola osmá je věnována transformaci souřadnic,
část vyšší geodesie, se kterou se setká každý, kdo řeší
tedy problému, který zasahuje do všech odvětili geodejakkoliv jednoduthou
l1lohu v rovinný,ch souřadnicích.
sie, f-otogrammetrie, kartografie,
aj. Základy této ob-,
Vkládáme-li polygon mezi dva trigonometrické
b(ldy,
sáhlé problematiky
podává autor ve zhuštěné formě.
připojujeme - aniž si to většinou uvědomuj,eme ~ délavšak s tou mírou podrobnosti v praktických ukázkách,
kové korekce ze zobrazení k délkám, změřeným pásže umožňuje jasnou orientaci v transformačních
metomem nebo dálkoměrem.Obraz
geografické sítě v mapě,
dách ať jde o transformaci stejnorodých, nebo zejména
zákres kilometrové sítě vlastního nebo cizího 'zobrazení,
nestejnorodýth
souřadnic. Ukazuje též převod ,trigonokorekce dél·ek a ploch, prťiběh obrazťi geodetických křimetrické sítě na jiný elipsoid.
vek - k tomu všemu je zapotřebí mít jasnou představu
Poslední devátá kapitola se zabývá souřadnicovými
'o vlastnostech zobrazeni, kterého používáme pro mapy
soustavami na území ČSSR. vývoj je zachycen od kavelkých měř,ítek. Dvoji zobrazení, používané v současné
taslrálníchsoustav
z doby před rokem 1918, přes vodobě na území naší republiky, zvyšuje nároky na uživatejenské mapy speciální v měřítku 1:75000, čs. jednotnou
le rovinných souřadnic. Připočteme-li dále tři rťizné soutrigonometrickou síť, její zobrazení a hansformace v leřadnicové systémy, z nichž první užívá zobrazení Křotech 1927-1951, až po převod jednotné trigonometrické
vákova (Besselťiv elipsoid) a druhé dva zobrazení Gaussítě .dosoustavy
1952 ,a konečně do definitivní soustavy
sova (Krasovského elipsoid), vidíme, W znalost podstaty
1942. V závěru uvádí autor v tabulce přehled transfora vlastností kartografických
zobrazení, zejména obou
mací čs. jednotné trigonometrické
sítě. '
jmenovanýth, je nezbytná při řešění celé řady úloh tzv.
Náročná problematika celé knihy je podáná přístuprovinné geodesie.
nou formou. Všechny dťiležitější vztahy jsou doplňoV roce 1951 vydal autor v Brně skripta "Matematická kartografie. II. díl. Souřadnicové soustavy v I&eo- vány číselnými údaji, případně tabulkami a číselnými
příklady, c.ož je zejména výhodné při praktickém podesii a topografii". Pro studenty zeměměřického inžeuŽití. JSou zde uvedeny výpočetní tabulky a zpťisob, jak
nýrství se sice po několik let podařilO uchránit několik
je používat. A samozřejmě, jak je u autora ostatně zvydesítek výtiskťi před VJelkým zájmem praktikťi, ale již
kem, poukazy na nejnovější literatUl'u.
po mnoho let je tato kniha zcela rozebrána. Proto vyDoporučuji proto skripta ke studiu také odbornídal autor jako druhou část svých skript "Vyšší geodesie" toto dílo znovu 'v podstatně pfepracovaném zněkům z praxe, kteří mohou takto získat podrobné informace a přehled o prob-lematice, která je - zejména
ní, přizpťisobeném současným požadavkťirn geodetické
v našich podmínkách - dosti složitá a pro praxi dťivýuky a praxe.
Kapitola první, geodetická
křiv·ka v konformním
ležitá.
Dovoluji si při této příležitosti vyslovit politování
zobrazení, uvádí základní principy konformního zobranad tím, že publikace tak závažného obsahu nemohou
zení vťibec a vlastnosti obrazu geodetické kř1vky v tomu nás vycházet knižně.
to zobrazení, tj. křivost obrazu, prťiběh obrazu, korekce
naměřených směrťi na směrníky přímýc.h spojnic v'zobra-

kontrole montáže apod. V NDR je to ~pťisobeno nednstatkem odborných pracovníkťi, u n~s šetřením lia nepravém místě, na osobníth nákladech na k~alifikované
odborníky (zeměměřiče),
přičemž ušetřené osobní náklady jsou mnohonásobně převýšeny materiálními škodami, vzniklými, na stavbě. Závěrem autor prohlásil. re
jsou zbytečné všechny normy (rozuměj dopustné odchylky), pokud se'stavebni dílo nekontroluje a z kontroly se nevyvozují dťisledky. Zajimavé bylo pro nás zjištění, že v NDR stačí na staveništi k označení bodťi dřevěnékolíkv,
zatímco'u ·nás nestačí k ochraně ani 00tonové bloky.
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OdstraněnI lámánI pérové planlety
typ 150

Kl'ivánek, J.
v děrovačce ARITMA

ZN byl pl'lhlášen v ÚGK Praha jako ZN 4/66 5. března
1966 a zaveden 5. března 1966 tamtéž.
U děrovače docházi i po velmi krát,kodobém provozu
kp. zlomu planžety, na které je upevněna forma vodičů
přenášejících
elektrické
impulsy na pohyblivý vozik.
Zlepšeni spočívá v tom, že planžeta se spojí s nosnikem
zásuvky prostřednlptvím
otočného závěsu.
Klika, J.
NUllené ochlazováltí reléové skříně automatického
koordinátografu.
ZN byl přihlášen v OGK Praha jako ZN 5/66 5. března
1966 li zaveden 5. března 1966 tamtéž.
Větrání reléové skříně bylo nedostatečné,
čímž ducházelok
přehřívání
relé na horních reléových deskáCh
a diod umístěných ve stejné části. Po zamontováni, malého ventilátoru, který umožňuje rychlou 'cirkulaci vzdu-"
chu, se snižlla spotřeba vyměňovaných relé o 2/3, diody
nebyly vyměňovány vůbec.
Fordin61, V., inž.
Zpi'esněné zkoulení součtové konstanty dálkoměrd Red·
tá.
ZN byl přihlášen 14. 9. 1965 jako 7N 22/65 v ÚGK Bratislava a zaveden 1. 3. "1966 tamtéž.
Přesnějšího způsobu zjišťování součtové kc>nstanty dálkoměrfi Redta se dosáhne uvážením a vyloučenim c)1yb
laťových souprav užitých při zkouškách. ZN umožňuje
dHenské přezkoušení a opravu.
GlIrtner, "K., Oezort G.
Adaptér pro polární koordináto,J.raf Haag'Strelt 360 o pro
vynálení aměrd v grAdovém delení.
ZN byl přihlášen 18. bře.zna 1966 jako ZN 6/66 v ÚG'K
Bratislava a zaveden i. 3. 1966 tamtéž.
Speci61ni I1prava kruhového
prstence a adaptace nonia. 1{ešeni umožňuje vynášeni směrů v setinném děleni podle je~oduchého
návodu a umožňuje I rychlou
zpětnou I1pravu koordlnátografu.
Návrh je určen pro
starši koordlnátografy
s dělením 360°. Vynášení v setinném dělení je bez podstatného sníženi ,přesnosti vynášent.
'
Světelné signalizační

zai'h:ení.

I

ZN přihlášen 3. listopadu 1965 jako ZN 26/65 v OGK
Úeské Budějovice a zaveden ve IV. ttvrtleU tamtéž.
Jednoduchá úprava řeši problém měření v neosvětlených mistnostech
při zaměřování památkově cenných
objektl'.

Zdokonalení

zavětro'Vacích

GHrtner, K., D.ezort, G.
tyiíí pro inv~rové lati Zeias.

ZN přihlášen 25. ledna 1966 jako ZN 2/66 v ÚGK Bra
tislava iJ. zaveden 2. I1nora 1966 tamtéž.
Návrh zlepšuje technologii výroby. Spočívá v úpravě
výroby závitu a závitového pouzdra a v zjednodušeni
výroby kulových čepfi. Návrhem se docHí jak snížení
výrobních nákladů, tak i zvýšení kvality a použitelnosti
Výrobku.

MATEMATIKA, pRlRODNI Y.IDY
Geodézie
De 10 n g, B.
Technologie měření délek geodlmetrem. NA,SM - 2A.
(=Návrh technoIOgi,~kého postupu). Praha 1966.
(28506)
De 10 n g, B.
Technologie zaměřování vlícovacic'h bodů THM rádiovými dálkoměry.
(= Návrh technologického
postupu).
Praha 1966.
D

z

ik ie w i

lopografia.

c z,

Br.

2. rozszer.

wyd. Warszawa

1965.
(28434)

E'vidence
1965.

nemovitostí.

Německl>-český

slovník.

Plzeň

Instrukce
pro dfilní mapoval1l pomccí gyrokompasu
v dole. Uvede,ni vzorcfi pro gyroskopické
mapování.
(= Přek!. kapitoly z publ.: Technlčeskaja
instrukclja
po proizvodstvu markšejdersklch
rabot. Gyroskopičeskoje orlentirovanije).
Moskva 1959.
Ko c i á n, J.
Mechanlzácla
a automatlzácia
geodetických
výpočtov.
(=Olol1a plánu vedeckotechnického
rozvoj a č. 3/1965).
Rratislava 1965.
K o I á č n ý, A.
Mezinárodní vědecký seminář
ložisek. (Praha 1965).

o geometrii

nerostných

M li, I z e 1', H.
ZUl' Ausglelchung von Nivellementsnetzen
durch schrittweise Annllherung. (= Oeutsche GeodllUsche Kommlssion
hel der Bayerlschen Akademie der Wissenschaften, Relhe C. H~ft Nr. 33J Miinchen 1959.

Mezinárodni vědecký seminář o nových metodách geometrie nerostných ložisek. Starý Smokovec. 1005.
,
I
(28401)

s c h k ti I z i gel', H.
Program Aerotriangulat1on.
Die Auswertung von Triangulationsstreifen
uud BlOcken auf der elektronisch-en
Rechenanlage ZUSE Z 23. (Oeutsche Geodňtische Kommission bei der Bayerischen
Akademie
der Wlssenschaften. Reihe B, Heft Nr. 121). Frankfurt a/Mo 1965.
(28421)
T a i š I, L.
Použiti fotogrammetrle
v sllnlčnim
te'rární rešerše). Praha 1966.

stavltelstvi.

(= Li-

TELLUROMETER
Tellul'ometer

Model MRA 101. Middlesex

b. r.
(28338)

(28396)
V á I k a, O.
Badlík, K., inž.
Pomdcka na grafické zjilťl)vání hrubtch chyb v určení ",,-Výsledky výzkumu mechanizace
zpracování
číselných
bodli bodového pole 'IBM.
měření. ( = Výzkumná zpráva VOGTK, č. 145). Praha
ZN byl přihlášen 7. května 1965 jako ZN 10/65 v ÚGK 1963.
Bratislava a zaveden ;1.1.1. 1966 tamté~.
Vlček,J.
ielokruhóvý
I1hlový transportér
na astralonu,
dělení.
Provádění přesné polygonometrie na 36. horizontu v Pří3600 a 400 ~, se čtyřmi pravítky volně otočnými okolo
brami. (= Závěrečná zpráva Ústavu pro výzlkum rud.)
středu úhlově stupnice umožfiuje rychlé. zjištěni chyb
Praha 1965.
v orientaci připojovacích a určovacich směrů na body
(28356)
určované různými druhy proHnáni, včetně trojúhelniZkušebni fotogrammetrické
bodové pole, Praha 1963.
kovfch řetězco..
(28489)

~ metodice geodetických
irn infenýrsfvl

Novhlku Státn[ho nakJadatelstv[ teohnioké literatury
dostanete ve ,všeoh ~nihkupeotvich
nebopřlmo ve Středisku te.ohnioké literatury v Praze t, Spálená 51

