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hospodářství byly nejprve v době co nejkratší a
Po vítězství pracujícího lidu v naší vlasti v únoúčelně zajištěny potřebné topografické mapy maru roku 1948 byly vytvořeny též pro českoslovenlých měřítek a poté bylo ihned přikročeno k toskou geodézii a kartografii podmlnky pro cílevěpografíckému mapování v měřítkách středních, a
domé vyhotovování ekonomicky zduvodněných
a
to 1 :10 000 a 1:5 000.
technicky dokonalých státních mapových děl na
území ČSSR. Jedním z velkých cílu geodetu a karV ,této době byly také v ,podstatě dolkončeny prá- ,
tografU ,bylo vytvářet vědecky ověřený obraz územce spojené s budováním geodetických sítr, předeního reliéfu i ekonomických podmínek pro efektivvším fyzické trigonometrické a nivelační S,ítě v příní regulaci rustu a rozmísťování výrobních sil v sourodě a provedeny rozsáhlé výpočetní práce. Bylo
ladu s rustem potřeb národního hospodářství.
tak získáno bodové pole, které svou hustotou a přesBezprostředně
po roce 1948 byla hlavní pozorností muže být geodetickým základem jakéhokoliv
nost tehdejší státní geodetické služby soustředěna
mapování. Také splněné úkoly na úseku geodeticna zajištění hospodářskotechnických
úprav pozemké astronomie a opěrných gravimetrických sítí jsou
ku, spojených s revolučními změnami společenskovelmi významné. Z n~C'hje dlužno z!vláštěvy~edprávních vztahu, především v zemědělství. Z vlastnout velmi přesné zaměření rozdílu zeměpisných
ních geodetických prací, které v této době byly prodélek našeho výchozího bodu (Pecný) a srovnáváděny, byly to zejména práce spojené s další vývacích bodu sousedních lidově demokratických stástavbou geodetických sítí. V této době byla protu a dále i měřické práce směřující ke zpřesnění
vedena velká část prací ve státní trigonometrické,
gra vimetrických ..sítí.
nivelační a gravimetrické síti. V zájmu kartograficV oblasti map velkých měřítek (1:5 000 a větckého zabezpečení bouřlivého hospodářského
rozškh) bylo zatím méliPováno nesoustavně, zpravidla
voje byla vytvořena v krátké době celostátní majen v případech naléhavé potřeby a pro ten který
pová díla, a to Státní mapa 1:5 000 - odvozená a
l1čel. Na mapování podílejí se kromě ústavu civiltopografická mapa 1:50000, vzniklá z reambulace
ní geodetické služby též zeměměřické složky ruzdosavadních speciálních map. Tato díla musela nést
ných organizací našeho národního hospodářství.
Při zakládání jednotné evidence pUdy byly podnevyhnute'1ně pe'čeť ,prozatímnosti.
statně využity a při jejím vedení jsou stále ještě
Již v roce 1948 osvětlila Komunistická strana
Československa princip soustředění a prohloubení
využívány operáty bývalého pozemkového katastru.
geodetické a /kartografické
služby. Po únorovém
Z těchto operátu to jsou především katastrální mavítězství. dělnické třídy v Československu stala se
py, na jeji!chž pod1kladě byly ,převážně vyhotoveny
čs. geodézie a kartografie podle zkušeností, získa- ' odvozetlím a dorplněním nové pozemkové, evidenční
a pracovní mapy. Je zcela přirozené, že technická
ných v Sovětském svazu, významným článkem k vybudování socialismu v naší vlasti. V roce 1954 dokvalita odvozených i dosavadních katastrálních map
neustále klesá a časté překreslování a doplňování
šlo k výraznému vzestupu v rozvoji odvětví geodéje zdrojem chyb i v údajích o výměrách a kultuzie' a kartografie. Po zřízení Ústřední správy geodézie a kartografie byly do ní začleněny státní i rách. Dosavadní katastrální mapy, nebo mapy z niCh
odvozené, nemohou již být využívány k technickým
bývalé civilní složky, a tak zlepšeny podmínky pro
účelum, jak se často hospodárně v minulosti dělo,
rozvoj geodézie a kartografie na území našeho stázvláště pokud jde o polní tratě nebo i místní tratě
tu. V této době nemohlo být však ještě přikročeno
ve venkovských obcích.
.•
k soustavnému mapování ve velkých měřítkách.
Nesoustavné a často ne zcela hospodárné mapoTakové dílo, opřené o spolehlivé geodetické záklavání ve velkých měřítkách a znatelný pokles úrovdy, nové měření a vědecky ověřené geodetické meně map pro evidenci pozemku si vynlltilo zásadnf
tody, by néllPlnilo 1k'Čllpacituvýrobních ústavu civila iperspe1ktivní řešení. Problémy mapování ve velní geodetické služby (Ústřední správy geodézie a
kých měřítkách byly v létech 1958 až 1959 předměkartografie)
na několik desítek let. Běžné geodetem výzkumu a prltzkumu, zejména Výzkumného
tické a kartografické úkoly a potřeby konce první
ústavl,l geodetického, topografického a kartografica celé druhé pětiletky by při tom byly zajišťovány
kého v Praze. Byly zkobmány nejenom základní
jen v neuspokojivém' rozsahu a kvalitě. Z těchto
otázky účelu ,a obsahu mapování, geodetického záúkolu byl jeden z nejdUležitějších založení a další
kladu, zobraz.ení a přesnosti, ale i otázky ekonovedení jednotné evidence pUdy na podkladě usnemické. Na základě výzkumných
i pruzkumhých
sení X. sjezdu KSČ.
. prací byla přijata zásada nového soustavného maNa úseku mapování byl vcelku proti vžitýmzápování ve velkých měřítkách, pro něž byl přijat
sadám zvolen takový postup při zakládání mapopodle návrhu Výzkumného ústavu geodetického, tových děl, který se projevil ze společenského hlepografic'kélho akartografiekého
v Praze, název techdiska nejúčinnějším. Československému národnímu
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nickohospodářské mapování. Jedním z hlavních výkladu, nazývaný podrobným bodovým polem, vytvásledkfi tohoto mapování má být\technickohospodářří síť o prfiměrných vzdálenostech 100-300 m v zaská mapa.
stavěných územích a 300-800 m na ostatní ploše
Technickohospodářská
mapa má spojovat v maa slouží zpravidla souč,asněl jako vlíCO'vací body při
ximální míře dobré vlastnosti topografických a kafotogrammetrických
metodách.
tastrálních ,map: je to především přesné geometricV podrobném měření budou přednostně používány
ké a jednoznačné zobrazení předmětfi měření na
metody letecké fotograrmnetrie, a to především mepodkladě místního šetření a snadná direktivní plotoda univerzální. Geodetických měřických metod se
choměrnost, pak především zobrazení terénního
bude užívat mimo přeohoctnou dobu jen tam, kde foreliéfu kótami a vrstevniéemi v intervalu přiměřetogrammetrická metoda by byla nehospodárná pro
ném měřítku mapy al)klonu území. V mapách bumalý rozsah nebo nemožnost náletu; také doměrky nevyhodnocených úsekfi se provádějí geodeticdou vyznač8lIlY a v písemném operátu evidovány
předměty měření v rozsahu odpovídajícím všeobecky s navázáním na podrobné bodové pole.
né~ hospodářské potřebě i rfizným speciálním účeNemériě dfiležitou otázkou byla i otázka obsahu
lfim. Technickohospodářská
mapa bude vyhotovena
illlllPY. Dosavadní zkušenosti s k'atastrální mapou
v souvislém ,kladu mapových listfi v ,jednotné zobraukázaly, že výběr předmětfi musel být prováděn
zovací soustavě, ~ příčném válcovém' konform~ím
obezřetně, aby nedošlo k jejímu přetížení neevido" vanou kresbou, která uživatele často mate. Také při
zobrazení GauSso~ě, v třístupňovýCh poledníkových
projednávání obsahu technickohospodářské
mapy
pásech souřadnicového systému 1942. Referenční
došlo k prosazování požadavkfi rfizných oborů,
ploclhou pvo zobrazení bude, ,eli;psoid Krasovského.
z nichž některé, kromě většího počtu značek, vyVýšl\:opis bude vyhotoven ve výškovém systému
baltském - po vyrovnání.
máhaly i vícebarevné
provedení
mapy. Souhrn
všech těchto požadavků byl pečlivě zhodnocen a
Technickohospodářská
mapa postupně nahradí
z nejvýznamnějších .bylo vybráno optimální jádro,
'.~ilastaralé katastrální mapy. Kromě plnění funkce
potřebné téměř všem uživatelům, a přitom j~ště
'spolehlivého grafického geodetického 'podkladu buúnosné při vzniku, reprodukci a údržbě mapy. Pode sloužit její upravený otisk přímo jako mapový
čítá se, že při ponžití mapy k různým účelům mopodklad v územním plánování, pro projekty něktehou být další nutné předměty jednoduše zaměřerých tElchnických děl (např. meliorace), v evidenci
ny a zobrazený do otisků mapy. Při zvláštních poplldy a v mnoha dalších Ipřípadech.
žadavcích mohou tato speciální zařízení být zaměVelmi dllležitou otázkou nových map byla otázřena ihned při vzniku mapy. Výsledno~ výrobní
ka měřítka. Jednotné měřítko nebylo stanoveno.
jednotkon technickol;J.Ospodářského mapování je si,PrO prfimyslové oblasti a oblasti s plánovaným rozce mapDvý list, protože mapování je prováděno souI vojem
rozsáhlé hospodářské výstavby bude použi~o
visle bez ohledu na správní hranice, avšak písemměřítka 1:2 000, pro zastavěné a k zastavění určený operát nutný pro jednotnou evidenCi půdy bude
né části měst a velkých obcí měřítka 1 :1 000 (zcezakládán podle správních obvodů obcí.
lal výjimečně 1: 500) a v ostatnlch oblastech měVyhotovování technickohospodářské
mapy a její
řítka 1:5000. Měřítko mapy bude v ucelených obpravidelilá údržba v souladu se skutečným stavem
lastech ,stanoveno konkrétně v úvodních projektech
přísluší Ústřední správě geodézie a kartografie
vy'pracovaných ústavy geodézie a kartografie v krav rámci plnění úkolů stanovených vládním nařízejích. Bude stanoveno s přihlédnutím k požadavkfim
ním č. 1/1954 Sb. Mě.řic'ké práce, zejména př,i zjišuplatňovaným jednotlivými resorty a po projednáťování předmětů měření, budou provedeny za sponí ,s krajskými plánovacími komisemi.
luprácese
zúčastněnými resorty a organizacemi,
Klad .mapových listfi vychází z kladu listfi světokteré
tyto
předměty
spravujI. Technickohospodářvé mapy 1:1 UOO 000. Základem je označení listQ
ská ma!pa bude vyhotorvována ,po:stulpně v souladu
mapy 1:5 000, které jsou číslovány (1) až (256)
s potřebami národního hospodářství a' s přihlédnuv rámci 11stfimapy 1 : 100 000. Postupným čt\Trcením
ve směru sz.-sv.-:iz.-jv.
vzniká označení listfi ma~ tím k požagavkům ministerstev, ústředních orgápy větších měřítek. Tak např. list mapy 1:5 000 nů a národních výborů s maximální hospodárností.
Proto také, jak již bylo vpředu řečeno, bude hlavní
M-33-64-(212) se dělí na čtyři li~ty mapy 1:2 000
měřickou
metodou technickohospodářského
mapoM-33-64-(212)-1, 2, 3, 4 a první.z nich na čtyři listy
vání
letecká
fotogrammetrie.
Rozsah
technickohosmapy 1:1000 M-33-64-.(212)-1l, 12, 13,14 atd. Je
podářského mapování prováděného Ústavy geodétedy dosaženo dokonalé shody kladu listfi s topo.zie
a kartograf1ebude
stanoven v ročních plánech
grafickými
mapami od měřítka 1:5 000 až do
Ústřední
správy
geodézie
a kartografie podle schvá1:1000000.
lených dlouhodobých plánů tak, aby v potřebném
Geodetické polohopisné zá,klady mapy tvoří čs.
předstihu byly uspokojovány nejnaléhavější potřestátní trigonometrická
síť a čs.! podrobná trigonoby. Náklady na vyhotovení komplexní tecQnickometrická síť; tyto sítě vznikly po nové klasifikaci
hospodářské mapy budqu hrazeny v rámci schvádosavadni čs, jednotné trigohometrické s~tě. Trigoleného rozpočtu Ústřední správy geodézie a kartonometrické sítě se dále 'doplňují tzv,. zhušťovacími
grafie.
body. Geodetické výškopisné základy tvoří čs. jedUvedené zásady byly rozpracovány a, vtěleny do
notná nivelační síť L-IV. řádu a, podrobné nivelační
Instrukce
pro technickohospodářské
mapování
sítě, Souhrn bodfivšech těchto sítí se v techníckohospodářském mapování na~ývá základní bodové 'pole. .v měřítkách 1 :500, 1:1 000, 1:2 000 a 1:5 DOO (pro"
zatímní vydání). Zásady i vlastní znění Instrukce
Základní bodové póle' se doplňuje, dalšími body,
bylo 2iPT8Jcovánoa velmi široce projednáno vcelku
ul"čovanými protínáním, trojúhelníkovými řetězci a
;polygonovými pořady. Souhrn tohoto, bodového pod - se 60 organizacemi našeho hospodářského života.
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Malivdnek:

TechnickdhospoddFskd
mapovdnt - důle~itý
Šs. geodetické a kartogratickd služby

Instrukce byla spolu se seznamem smlúvených značek vydána v květnu 1961 a slouží jako prozatímní
předpis pro práce, které mají ověřit správnost zásad a technologie mapování. V současné době budou vydány vzory příloh Instrukce a ukázkové listy v měř. 1:2000 a 1:1000 (prozatímní vydání).
Vytčené hlavní závady byly shrnuty a předloženy k_e s~hválení opět po širokém projednání se
všemi resorty a krajskými národními výbory vládě Československé
socialistické
rep~bliky. Byly
schváleny usnesepím vlády Čl 43 ze dne 17. leďna
1962 o technickohospOdářském
mapování pro potřeby nárOdního hospodářství. Vládní usnesení o technickohospodářském
mapování otevřelo perspektivu
na jednom z významných úseků geodetické a karto-o

Zkušenosti

z první
,

mapovanl

,

etapy

univerzální

,

grafické činnosti. Důležitá b'ude i součinnost s geodetickými složkami některých resortů při organizaci
ještě dokonalejšího využití mapovacích prací, které
tyto slqžky konají pro své vlastní účely. Tím bude
často odstraněna nežádoucí duplicita prací a dosaženo zhospodárnění a urychlení nového díla; technickohospodářské mapy.
Jd~ o to, aby náš hospodářský život dostal co nejdokonalejší mapové dno nejefektivněji a v době co
nejkratší, aby mohlo plně sloužit již 'Při budovánI
vyspělé komunistické společnosti. Or~anizátorům,
novátorům a zlepšovatelům v československé geodézii a kartografi1 se otevřelo široké pole působnosti pro dokonalé vyhotovenI tohoto dIla.
Lektoroval:

inž. Antonln

Trpka, aSGK, ·Praha.

prací na technickohospodářském
metodou

Perspektivní rozvoj ~árodního hosp~dářstVí C~SR znamená další zvýšení rustu prumyslu a rozvoje zemědělství. K zajištění těchto úkolu budou potřebné ·vhodné a
jednotné geodetické podklady, které by odpovídaly svou
přesností a technickým
provedením všem požadavkil.m
1 v budoucnosti. Takovým základním mapovým dílem pro
potřeby národního hospodliřství se má stát technickohospodářská
mapa, která má nahradit
nejednotné
a
neúplné mapy velkých měřítek, používaných u nás doposud pro technické
a hospodářské
účely. Obsáhlost
t1kolu a požadavek,
aby technickohospodářské
mapy
byly k dispozici v nejkratší době, vynucuje sl použití
produktivní
fotogrammetrické
'metody.
S pracemi na THM univerzálni metodou bylo započato
Y CSSR u čtyř ústavu geodézie a kartografie
v roce 1961.
Byly to ÚGK v Brně, nGK v Českých Budějovicích, DaK
Y LIberci a ÚGK v Opavě.' Práce na THM v roce 1961
byly ÚSGK označeny jako ověřovací měření na velkých
lokalitách, jehož výsledkem mají být souhrnné poznatky
všech zúčastněných ústaVil. v organizaci práce, sestavení
nejvhodnějšího
harmonogramu
pracl, upřesnění technologických postupu, získání zkušenost! v prováděných
'pracích, ověření možnosti vYUŽitífotogrammetrie
v místnich tratích a' rovněž vytvoření podkladu pro časové á
nnančnI kalkulace, které by mohly být v dalších létech
jIž podkladem pro reálné sestavy plánil. ÚGK.
ÚGK"v Opavě vybral pro toto ověřovací měření prostor,
160 km2, nazývaný 'HlučInsko. Dosavadní mapové dno
tohoto prostoru pochází z roku 18601'1je ihotoveno býva'
Iou pruskoustátní
správou. Jsou to tzv. traťové mapy
lv německém orig~nále "Flurkarty"j,
které jsou zhotoveny v ril.zných měřítkách
li v jedné a téže obci), bez
soUřadnicového systému.a puvodně zobrazující pouze majetkové vztahy bez zobrazení stavebních ploch; Výměry
jednotlivých
parcel byly odvozeny z 'originálních měr.
Vzhledem k tomu, :Ze se jedná o prostor s podstatně
jlnrml stávajícímI mapovými podklady, než jsou na ostatním lízemí ČSSR; byl t, technologický postup prací v některých částech prací bdlišný od postupů ostatních nGK,
které THM v tomto rocé prováděly. Podstatně jiná techno~
10g1e prácí vznikne též použitím tzv. přednáletu
celé
lokality. Přesto považuji za vhodné obeznámit čtenáře
Geodetického a kartografického
obzoru' se zkušenostmi
z provE1dených prací a s organizací prací při THM.
.

1. Projekt a pfípravnépráce

t1.kol

,
1.1. ChllrakterisUka lokality
,
I
V úvodu jmenoVaná lokalita Hlllč,ínsko ,leží severovýchodně od Opavy a tvoři plochu 160 km2; Po morfologické stránce je mapovaný prostor mírná pahorkatina,

u ÚGK

v Opavě

která přechází na jihu podél řeky Opavice v rovinu. Je
zalesněná jen asi ze 6 o/ó, hlavně ve východní části území.
Celý prostor tvoří celkem 16 správních obcí vesnického
typu s poměrně hustým osídlením. Jedna, obec je typu
m~tského.
Celková plocha místních tratí tvoří z celého
území lokality výměru asi 12 kro2• Pruměrná velikost
jedné parcely v polních tratích celé lo~al1ty činí 1,7 ha,
1.2. Projekčnf práce
V projektu
bylo stanoveno
jednotné
měřítko nové
mapy 1: 2000 pro celý zpracovávaný prostor. Množství
stabilizačnIho a signalizačního materiálu bylo stanoveno
zpil.sobem etalonů ve 3 typech podle hustoty parcel
s ohledem na mezníkování, které se provádí jen v hlavních lomových bodech správních hranic a pozemků socialistického
sektoru. Výsledkem etalování" vzniklll potřeba 5000 ks' mezníku, 30000 ks signálu a 98000 ks
kol1ku. R,uvodní domněnka o doměřování skrytých a nezřetelných signálu, na signalizované
body stabilizované
kol1kem, se jeví jako nesprávná, jelikož ve velkém časovém rozestupu mezi skončením signalizace a dodáním
snImku bývá již velká část signalizovaných
kol1ku při
podzimních polpích \pracích zničena.
1;21. S e s t a ven

íč

a sové

a

fInanční

k a I k u-

Iace
Celá zakázka byla časově a finančně
kalkulována
stejným zpil.sobem, jako kdyby se prováděla starou, tzv.
-klasickou metodou. J;'oté byla sestavena nová kalkulace,
při níž byly vypuštěny nebo omezeny výkony, které unl;verzální metoda nepředpokládá.
Časóvá kalkulace nové
metody: čínila v poměru ke staré, klasické metodl! 74%,
u finanční kalkulace činU tento poměr 66%. Podobné
úspory l:;l6% SH ITP a 34 % v Kčs) vykazují též zkušenosti z:e zahraničnl.
1.22. Pr o j e k t let e c k é h o měř i c k é h o sní mkovánI'
"
V tomto projektu bylo v písemné 'části stanoveno:
a J Měřítko leteckých snímkil. 8 300-8 500.
b} Širokoúhlá
fotokomora
s ohnIskovou
vzdáleností
114,8 mm, vzhledem k malému relativnímu převýšení
terén u 'lokality.
c j Termín pohotovosti k náletu s datem k 15. VlIl. 1961.
d J Stanoven 80% podélný překryt snímkil., aby bylo
Zaji!itěno maximální využití. vl1covacích bodů.
1.23. G r a f 1 c káč á s t pr o j e k ť u
- Grafická Část projektu leteckého měřického snímkování obsahovala v mapě 1': 25 000 zákres hranic pro letecké snímkování s vyznačením osy fotografovl:iní, v našem případě západ-východ.
'
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Rosík:

Zku~enosti

z první

etapy prací na technickohospodó.řském
univerzální
metodou ff ÚKG v Opavě

1.24. R e š e n í pro b 1 e mať i k Y cel é h o ú k o 1 u
Organizační a technické
problémy bylo rozhodnuto
řešit formou komplexní brigády, která byla za tím účelem sestavena z vedoucích pracovníkll ÚGK v Opavě.
Technologické oddělení ÚSGK provádělo vždy jednou za
dva měsíce tzv. koordinanční porady všechzainteresovaných pracovišt. Tyto porady řešily problémy jednůtlivých
etape prací, tj. práce na mistním šetření, signalizaci a
částečně též výhledově další práce, jako je indentifikace,
klasifikace a doměření. Všechny porady byly velkým
. přínosem pro dalši jednotný postup praci a zejména
vhodně sloužily pro výměnu zkušeností ústavů zúčastněných na THM.
1.3. Pffpravné pr'áce
1.31. Z a j i š t ě n í pod k 1 a d Ů
V první fázi prací bylo nutné zajistit potřebné podklady pro veškeré geodetické práce a pro práce na místním šetřeni. Jelikož se jednalo o práce svo~ povahou
značně odchylné od jiných praci, byla výběru podkladů
věnována velká péče. Nejvhodnějším
podkladem
pro
obojí práce je letecký snímek, který obsahuje veškeré
polohopisné prvky, potřebné pro místní šetření a dále je
též vhodným podkladem pro vytyčení vlícovacích bodů
v terénů. K získání pot~ebných letecl<;ých snímků bylo
v!iak potřebné provedení tzv. přednáletu
celé lolmlity ..
Tento pl'edběžný nálet nebylo však možno v době přípravných prací zajistit, a bylo proto nutné opatřit jiné
vhodné podklady.
1.311. Pod k I a d y pro g e ode t i c k o u č á s t p r a c I
. Pro potřeby geodetické skupiny byly zajištěny ve!ikeré
mapové podklady měřítek 1 : 50 000, 1 : 25 000 a 1 : 5 000,
potfebné místopisy tr.igonometrických
a zhušťovacích
bodů, přehledy
polygonových
sítí, souřadnice
všech
bodů, všechny výpočetní elaboráty zhušťovacl a polygonlzačnl, výpisy stávajících nivelačních sítí a přehlrftIy
Jejich průběhu.
1.312. Pod k I a d y .pro mís tni š e tře n I
Jelikož se nepodařilo zajistit předběžný nálet, bylo
rozhodnuto zhotovit náčrty pro místní šetření ozalidem
z matric pruských katastrálních
map; Do /těchto podklad,ů byl pak překreslen stav JEP podle pozemkových
map, což se celkem osvědčilo, jelikož posle dni vyšetřený
stav, zakreslený černou nebo červenou tuší kontrastoval
proti neplatnému lineamentu ozalidového otisku.
1.32. V I a s t n í při P r a v n é p r á c e
Vlastní přípravné práce, tj. geodetické a přípravné
práce pro místnl šetření byly provedeny v zimních měsících. Předtím, než se zmíním o přípravných pracích geodetických, nutno alespoň v krátkosti předeslat hlavní
zásady budování bodového pole. Hustota základního bo-dového -pole je stanovena prozatímní instrukcí pro THM
jeden bod na 1 km2-s rozmístěním bodů podle potřeby
s ohledem na budování podrobného bodového pole. Hustota ppdrobného bodového pole není rovnoměrná. V mlstních tratích je stanovena kratší vzdálenost jednotlivých
bodů, a to asi 100-300 m, v polních tratích 300-800 m.
Pro dalšl využití je potřebné, aby body podrobného bodového pole byly voleny při komunikacích, v místnlch
:ratích a podél sekčních čar ve směru náletu, kde jsou
tyto vol.eny jako body totožné s vlícovacími body.
1.321. G e ode t i c k é přI P r a v n é p r á c e
Po zákresu stávající sítě trigonometrických
a zhušťovaclch bodů do map 1 : 50 000 a 1 : 25 000 byla provedena
rekognoskace v terénu. Nenalezené zhuŠťovací body byly
z., ,eznamu vyškrtnuty a u zbývajlcích byla provedena
kancelařska
revize, zda jejich polohová středni chyba
ne ni větší, než maxlmálni přípustná polohová odchylka
± 6 cm. Z celkového počtu 45 starýcft zhušťovacích bodů
nebylo v terénu nalezeno 10 bodů, 14 zhušťovacích bodí\
vyhovovalo svou přesností požádavku nové Instrukce,
15 bodů vhodně rozložených a potřebných pro budován!
podrobného bodového pole bylo znovu přeměřeno a šest
zhušťovacích bodů bylo přeřazeno do kategorie bodů podrobného bodovéhb pole. Jako nejekonomičtější
způsob
budování podrobného bodového pole se jevilo určení bodO. paralaktickou
polygonometriI. Z toho pak vyplynul
potřebný počet zhušťovaclch bodů, jakož i návrh na
. Jejich potřebné rozmlstěnI.
.'
Celkem bylo navrženo 90 nových zhušťovacích bodQ.

mapování

Geodetický
obzor
sv. 8/50 (1962) č. 8

takže součtem 86 trigonometrických
bodů + 90 nových
a 14 starých zhušťovacích bodů na plóše 160 km2 dostáváme index 1,2 bodu základniho bodového pole na 1 km2.
Při sestavení observačního plánu bylo dbáno toho, aby
každý nově určený zhušťovací bod byl určen ze 4 kombinací, výjimečně ze 3 a aby alespoň jedna kombinace byla
provedena proHnáním vpřed. V přípravných pracích pro
podrobné bodové pole byla zvolena za podklad 5MO
1 : 5000, případně hospodál'ská nebo topografická mapa
v měřítku 1 : 5 000. Grafická přesnost SMO 1 : 5 000 v na.šem prostoru byla ověřena geodetickým způsobem. Přesnost této mapy v našem prostoru plně vyhovovala potřebám pro vytyčení podrobného bodového pole, zejména však vlícovacích bodů. Tyto musí být umístěny
podél jižní a severní sekční čáry budoucí THM 1: 2000
ve vzdálenosti asi, 280 m od sebe a jejich polohu je
nutno v přírodě zvolit v prostoru kruhu o poloměru asi
70 m. Rozdíl mezi gr)lfickou přesností mapy a. geodetic~
kým určením nepř·esáhl 10 m, maximálně 15 m. SMO
1 : 5 000 v tomto prostoru vznikla totiž pomocí jednoduše
zhotovených fotoplánů v dřívějších letech, jelikož "Flurkarty" nebyly způsobilým podkladem pro vyhotovování
SMO 1: 5000.
Mapy 1: 5 000 byly pro vytyčováni podrobného bodového pole slepením a roztříháním upraveny do formátÍ!
tzv. vytyčovacích náčrtů. Vytyčovacím náčrtem rozumíme
pruh mapového podkladu měřítka 1 : 5 000, na kterém je
zobrazena část budoucího listu THM 1: 2 000 podél jeho
severních a jižních sekčních čar do vzdálenosti 500 m.
Dále byly založeny přehledné náčrty
bodového
pole
li měřítku
1: 10000, které vznikly
zmenšením
map
1 : 5 000. V těchto bylo provedeno číslování bodů podle
řádů, jak stanoví instrukce THM.
1.322. Pří P r a v n é p r á cep

r o mís t n í š 'ť) tře

ní

Ozalidové kopie matric starých pruských katastrálních map "Flurkarty" s překresleným
stavem JEP byly
upravenY' jako náčrty ke komisím. Rozsah a tvar náčrtů
byl volen tak, aby. každý obsahoval zhruba soubor parcel,
omezených p@ obvodě např. komunikacemi, nebo trvalými předměty měření a současně bylo dbána toho, aby
rozsah budoucího šetření držby, zobrazený na jednom
náčrtu, odpovídal zhruba práci' jednoho technika na jeden den. Ke každému r\.áčrtu byla současně vyhotovena
tzv. písemná Příloha k náčrtu ke komisi, která je jeho
nedílnou součástí, v níž jsou zapsány podle stavu JEP
tyto údaje: pořadové číslo, číslo parcely, popisné číslo
domu, číslo vlastníka nebo uživatele, jméno a adresu
vlastníka nebo uživatele, a vlastnický vztah, sektor a
poznámka, obsahující orientační číslo domu, hospodářskou obec a jiné poznámky. Dále byl průpisem vyhotoven
tzv. Soupis ljředvolání
k místnímu šetření, sloužící jako
pozvání vlastníkÍ! - uživatelů k šetření - zjištění průběhu jejich vlastnických nebo užívacích hranic. Rovněž
byl na matricích vyhotoven Přehled kladu náčrtů místního ~etření a místního názvosloví
v měřítku 1: 10000,
který byl vyhotoven pro celou lokalitu se zákresem sítě
nových mapových listů v Gaussově soustavě a se zákresem dosavadních traťových listů "pruské" kat. mapy.
Tento úkol byl .průveden pomocí rastrů ze SMO 1 : 5 000.
Přehledy na matricích byly rozmnoženy fotolem a se<;taveny pro jednotlivé obce, jichž bylo dále užíváno pro
lokalizaci pomístního názvoslovl nebo pro vyhotdvení
náčrtů průběhu správních hranic a pro jiné pomocné
přehledy (plánování, postup prací, statistiku apod.). Pro
každou Jednotlivou obec byl též zhotoven výstřižek z topografické mapy 1 : 25 000, který byl podlepen kartonem
a byly do něj modře zakreslen~' náletové čáry a červeně
sek čni čáry. Výstřižek sloužil při místnlm šetření jako
pomůcka při umísťovánI kolíků nebo mezníků, aby byly
po signalizování vzhledem k vertikálním překážkám a
k náletové čáře na leteckém snímku viditelné.
1.4. Výroba signálů
,
Důležitým prvkem hospodárnosti
při budování THM
novou fotogrammetrickou
metodou je zajištění vhodného
materiálu pro výrobu signálů. Z výzkumné zprávy inž.
PichUka, pracovníka
VÚGTK vyplývá, že nejvhodnější
barva signálů je bílá, a to pro všechny barevné odstíny
terénu. Nejvhodnější velikost signálů je dána poměrem
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•. ~ř~nm;nYch'SigIláli'1. ,BYlo! proto ~,rozhOdnuto' vy(o~ \ostatnpústavyag~t.o,Va.lr··ObqoJm'S''in' zpo.soQlm1'.
'ÚGK
'bJt potřebný počet signáhi p~edem, a to ~, Oď-vČ~$.
l:!udějoV'iCích
použil k agit~clfllmovédlapozit1vy,
p~du. sololiťu a, tijnakat~., Pro !:lig.ualizaCIPOdJ.;ob- které bY~ypfo~Uál,ly přelftfilmov'S'lntpředstaye.nlmLRovných ~d>llbylyvyrobéný :š18I:lá,IYd~řlžovéhotVárJl,,/roz.-něž seovědčt1ooznačit kažtl'S'signál červen~1n nápfsem
iIlěI:d!l5Xi4,qXIB,cm. Pro Signl.Ú,i~cibodóVéM'póle byly
"Státní. měřick'S'zn~k,.-':-poškozenCíe .trestně".
,vyroben.t "5ignálY21e,'sololitu, kří~O,yéb;9:tváru,'většícll'
2.3" OrganÍz.ce oddílu pH polnícb praCích na mM
rOZIIlěrl11m.XlmX20. cm. Větší t'Q~íněr'ú'.těchto sig-' ,
.•. > '. ", (,
'
,",
.'
'náHlb}'1 yolen z'toho <hivodU,.aby j)o4y'b9dověho pol~'
Vzhledemk.tolll,u, že nebylo zkušeností z pl'ede~'S'ch
byly'úa sníIllcí9h rozlišeny odol:/tatníchslgnálo. podrob- l,et,\)ylo nutné. sestavit1).armortogram prací,. které mu, ný~h j)odo.á. aby bylq jejichidEmtifikace na snímcích za- sely být proved~ny před signalizací .. Ne.jvEltš,čásU prací
.Tučena>I:já~~'bY11·vyrobeJ;lysignályčtvercóvěho
tvaru
z úkolu je místní šeření. Bylo však rozhodnutatutó 'část
, 4flX,40,cmpfosigna1tzacI llranlčnícwbodo. na státní hraprací omezit v tom smyslu, že v roce 1961 nebude proUiq..,:rÝtq.bylYl;lpraveny~ró ~pevněnln~bodellhstátní
v8'l1enov nUstních tratích, ale žé bude provedeno až,
hranice' (n,ěkteré .~ťěch{obo:d;I1"Ramenů
ilosi;l.hovalY
vršký, v ,I. čtvrtl~tí 1962.na podkladě zVětš~nln'leteckých sním1,2 ín). Všechp.y;sighálybyly natťeny Směsí zinkóvé bě·
ků. Leteckýsnimek (}eho zvětšeninajje nejVhodrtějším
. loby,jejlnáhraž~y asto.lařskéh()IÚihu:-C.el~elI1bYIOvy·
)}odklademk vyšetřEmí'skutečného stavu v každé obci. ,
rQbeno1500' signált'ir.ozměuů'lmX 1 m X20'cm, ~OOsi~nálo.popředběžn'S'chcZkou§káchbylo
v jednotlivých, obcícb
Čtvercových .rozměro..401<40,''cma?6 6S(Jsignálů přistanoveno toto pořadí prael 'před' si8nal~ací: '
bUž.ného rozměru 45 K45 "x 18 cm..Na výroběsignálo.a
1D.oplněnízákladního'bodbvéqopole .
.praCO'l(a:ltl
vpro.měr.u.šest pomocnýchdělní~fi po ~obu
,.
.
'čtyř m~sJcíl. KVýroběpollžívalicitjmlárku li ;elektrickou
bl Vytyčeni a stabilizace podrobného bodového pole.,
vrtač~u,.spojOVáni bylo prpvedeno nýtky riébó hře~íky.
cl'Vytyčeni a stabilizace v'S'škovéliozákladního bodoIl'~těr štětci.. Dále bylo. zhotoveno 90 000 ks kolíko. O prů'vého .pole.'.' .
.'
. ' \
íněl-li'~-6t:m,délky.50 ..Cl)l' a~i 1000 ks dřevěných tyčí
dl Mistníš~tření v celé. polní' trati.
{pro ochranu 1:JOd(l.,b~Qoveh<,>pPle)prio.měru3~S,
cma.
'Pósignalizacf,Údržbě
a kop.trble'signaliZacepo náletl,l
délky 2 ,m,lI)90lts. tábulek g,n,áIJlsem "l.'oškození Je, nli.sl~duj;e'v'S'škové.i llolobpvé zlim~řeIlí' bo.dověho po~e,
tFestné'~a s. ,~itOVáfif~paragraf,u 102Zák .• c.8,8150 Sb.
identifika(Ze.na dodaI1'S'chleteck'S'cp snímcích, jakož I
Tyto pX:ác,epr~J<Vádě~l
vprdměru,tNponwcp.í' ·l.'lělníctpa
doměřenínsvyšlých bodo..Vzhledem k rfiznéPAvazepI:a, dobuasi},5 m~~e;.,.
•.•
i
."
ci ti vz.hlEldemkro.znostl podklll.do.pro geodetické práce'
U~'iiných ústavo. .bylo 'použito .p()dobnýl':h. materiálo. !i.pro práce při místním šeřenÍ'by1ipracovníci Iilěřlcké's obdóbn'S'm,zpl1sobenivýi:>Qby
•. OGKqbereC použil Ug- l:w odi:líl,U'rozděleni do 'dvou skup.in. .
nátu\ kterYtsé :,osV'Mčns~ejri~jako j.iž.uvede,némat~rjály.
2:.3J.:Sk up i n li g so d e ti!ck~,
Inž.l~í()ka; ved;iněř~od'<lUu.'Ú(JK'v BrtIě; použil pro vý- .
. .'.
'1.
.
,...
~to,bÚ:;$i~áti'fpolystYJ:énON~ho
odpadu,který pro $~OiFml-Tato
skůpil}a "ajistiladozahájehl
slgnallza~e:'
nimáln.í' váhu li pfivodnLjí1sn~ bílou barvu. se j~Ví ja~o
a) ZhušťovacI práce včetně, zaměi'enl a výpočttipotl'eb\.
nejvýbodněJšl.Zpfiliob výroby signálnpOn1QC(cIrkulárky
n'S'llh'bodtl:pro výtyilen1·vUco,vacíchbodo.·
a ~šív~čky byl rovněž,vrlmllev1Íý..."
'..'.'
b) 'Vytýčeni podrobněllO bodového pole včetně stabm- '.' . "..:'
'zaCeá pMzenf ochr~ných tylll"s v'S'stražnputabulkou.
1.S.;ZliV"':
c) Vytyčení a!itabilizaée PNS..
Pi'JPuavnepráce'j$o.u,\edIJ,yz,uejdi'íiežitějŠíCh, . nebof
Práce byla organizavána tak, žell(ljprve byly, proveolitatní prá(ie Ila I1ěúzcl:l;,riav~2Ujl.Wzá~dě. je hlavním
Mny zhušťovacl práce, a poté bylo proved8{io..vytyčenl
,zdrojeni llilQ~nrn>,uz~valiťněníazhQ~podárn~,ní l'říprav- ,.celého 'podrobného bodového 'pole vče.tně fotogramných pr~c( volba'8Jja){Os~.ln8:pov~hopódkla.du.Tlmmfiže metrických bodů v míst'nlc,hďtratích.
.
být jednoZm~Čně,fbttmáčrt ze'SIj,fmkú přednáletu uskuc
tečněrléhO.o1'o,k di'íVe'zastejn'S'ch, 1etovýcha vegetač·
2.32. S ku p ln a IP15tn í.h.o,š ed e nI
nt,cp.p'O~f:tlek,.'
....
......'
~kupinaprovedla místpÍše,třenív rozsahupolnI tratě
.
mapovanéhoprm.toru, tj.lla ploŠf,l148 km2• Prostor byl
~2. '•.O~$~iz.ace:a.'~'fii.t. ěnl
...'. pobúo.li ..prao..l
zpracováván po jednotlivfch oiJcíClb~.
Do j1ldn~"obce byli
.
,'....
'.
":
nasljZenU--3techlli~i podle jejfveliko$ti:
'
'".Spoiupr4ce#.~ainteJ:eso:vanýulisektory,na
~HM
2.4.-t»C)mo~ni
dělnici'
"
'.,'DM 1:' UL19!ť1. llylasvolánl;l prostře~nictvimONV
\' Opav~ fnformativn{porad,il zastupclÍ dNY, MNV a zaP.()I1'ÍocrHdě1níci
vykQnáva}íV i první fázlTHM obvykle
ťntel'~sovaných' soCialisuckýéhsektoro., .na .kterébYHl
prácek()pá~ské a stab\llzační,. ve druhé fázi práce stgq.aprojédnána \spolupráC'e; zejména J:iřimístním Jétřeni a
lfzačnl, spojen~ .s •údržbou a· vetřetl fázi se podHejí.ha
ll'Iezmko\'ání,vYUŽitich graf1cRý.ch po"'khldo./ .vetejn'S'ch pl'aClch měřlck'S'chpř1.měi;'enl PlldrObněho bódového
zaMzen1.,.stu' n:ad~emn1hoa pOdzeI1lnJno
"yedent,)akož
pQle ~ýše~přesnosti.
Jsou tedypř1. Výběru pomo~nfch
/lspolupraéiiJ;iÍ'i 09hbaněměřiokýoh' zpaků;zejměn,asig.
.dělnfKfi.'kl.adenY'~a ně'jakPQedavkyna jejiéh fyziCkou
114l~.PetanJl1SPolup~áce's jedl10tlivýn1í.sektory byla
VYSPělost,~ak.ialespoňminimálnnechnickQu
,vyspělo't.
sje,dnánazn,QV11poZl1ějis každvn ~ektorem. j~dnotlivě. N'Eldostatek•tll.kov'S'ch.·
pomocn'S'Chdělníkfi mfižeb'S't tak
~e:i:ďI1íko"ánl'd1':l~y.
všecp,sektorú ,bY-fonutno. 'provádět
\,ažhý, ;že je nutné zastavit 'některou skupinupolnich
z materiálo:v9ch zásobariro~tředkb: OqK v .Opav;ě.Výše prací, cožbýtTá velkou závadou' přisnazeododl'~ení
daná~laddbýla3jednotliv'S'mi'sekt()ry proJe~n6:ntla v to~ných termínft, zejména termínU:'cI<lbynáletu. Je proto
·...'.'r.oce..
t.o
·.b
...tJd.o.'.
..ďď.• tr..GKV...·OPa.vě..refund....
u
o"li.ny/ •.'.'.....
.... .'
nl,ltné'.se ·tíínto· problélllempomocn'S'0h dělníko. zabývat
.
'.
•
.'
I
.,
.
'
dfJ.klad~l!jia. hledat Clfstu~ ře~éní.ďPomohlo by se tak
é2.2·PrQJJ.~-.cepracl.
. <I . .. .
./J:
".
..'
k .zl~p§eni .orMnizaee:přl~eměměřick'S'cli pracích,'zeBylo jednáno ,též svelit~lem Okresní veťejnlbezl?e'črjIIlénai>ři,PJt~oích,na
T,HM.,.
"
nosU, ~ejměn.a.. o'.n~ti;iostL :?clu'anY,ď
měři,ekýclÍ .znákfi, '.
.'.,'
kamenl1,.kB1i~o.li,stgn.altzačnich,ki'lž{l.l,1ěhem, PQlnictl,' '2.~.\Orga~a~
pol~.~ pra!)i.
." .
$tablliz~čn1cma.sigllalizq):ních prací I.býla' p~k rozvim,lta
'..Sídlom'ěl'~ckého O~dj11U'
Dyló~Um1S~ěno
v Opavil)odk.ud
Široká~gi:rhce vevšeqhobeí'ch,2íé1IPélla,mistním·tozhlabyly ~ízeny vŠé~hny měřickě práce. na. lokalitě.' V bu•.'
; sem!~:!lázotR'S'IllFP~~~áW•.,13.ěhem.stgnáli'Z'ÉlČtllCh
.praqí .doucnu ,bUde.však .vhodírější .rozdělit .tak· vefkýodllll nlľ
'bYIO"'.poUžitQk-'asHI1(;ité~rh!:hlasovéh().vozu,kter'S' byl
operační skupiny .s. dočasný)nis1dly, .ye 'ktertch by byly,,'
,M~orI1ě vyztfubehPláI{jitY·'~·:;lgnaHzačnút\ikřifi. Rovněž' soustředěny dvě až třI čety s Je4ním vedoucím této sku·
i'iJylY(~Ql'iídáRy be~dtsžactvem
ve'llKoláchonutnosu,' . piny.,p,rganizace praclu jiných ústavo. vypl~ala z poloochrany .signallzač,n[ch~řlžfi. Velké.stat'ostiČinila 2<e~ení lokality•. v,zJ:lledem.k jej.i<:'hmateřsk'S'm ústavo.m_
jmen.a pře,dJlOklli.daná~tJ:átOl.t
..ost Vlí?..ovac.~.ch.
'.ho. '.. do.
...,.. U1l1. 1
..s.~.·. OGK BrIio;sdi~lokóyal;).'S'msHUelIl,V" Drnovicíph ,~ Vyiitl!!n,ých
.•V: Jlfuech rorr,.8t·prGto l>Y)l.'os'op,ně'navšttv'en\ .·kova. měl.·např,'. Cel'S'prostor, r~lep.
na .několik částí,
všlclinlP~ease#Yé<IZQa~echartízijtoři ~a:,
do 'jeHéh:'.m.á.P "vekt~rfch l~racovaUv~dýc;lva technici. 'Jeden odpoyí!ial
byly zakx:esl1ill\.yprostory'vlfcqV aéfclfbódi"''.v láli~9hi za bOPovépole, dr-qhýza místn~ §~ti'~ní, Ostatní l1~ta.v,y
roli: l'fe3,,,§~!ltlait~ťb()patřfi!rtíbylo' přLžň(lvých a p"d~ mlHy rovněž sídla oddílu dislokovámi ,a postuppracl se
zimn!ch<pra~t(íh mnoho; těchto bódfi Úličei1b, Což rtám v' někter'S'cll částech přibližoval nuemu zptls()QU,v jl~půsol>rto;ji;náčnépottže. ':;,
..
n'S'chzase' brněns.kěmu.
ft
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z první etapy pracíTia technlckohospodářském
unilJeriální metodou u OKa lJ Opavě

mapOvání

Geodetlcký
obzor
. sv. 8/50 (1962) Č. 8

mou písemných pracovních
příkazů předány všem vedoucím měřických čet, kteří tyto pak přesně dodržovali.
Další formou instruování pracovníků byly p.acovní porady všech zaměstnanců
oddílů, prováděné často přímo
v terénu s ukázkami a příklady, jak je nutno jednotlívé
práce provádět,
aby byl zajištěn
jejich smysl, účel
a kvalita .. Tento způsob instruování pracovníků se osvědčil a je možno jej doporučit i pro jiné práce podobp.ého
druhu.

2.8. Upl'esňováni technologie během prací
Dalším diiležitým prvkem organizace práce bylo stanovení
jednotné
technologie
operujícím
technikům
v zájmu jednotnosti
a zajištění .kvality pracÍ. Vedoucí
měřického oddílu, spolu se všemi pracovníky vyuŽili zkušeností z vytyčování podrobného bodového pole a místního šetření a vypracováli návrhy technologických
postupfi, které po projednání v komplexní brigádě byly fpr-

Návrh postupu pracl,
.včetně nasqzenl pracovníku vjednotlivých měs/'cíchpro I.etapu prací na THM,
zpracovaném fotogrammetrick.ou metodoU.
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zprvhietapy
práci na tech~ickohospodářsk~m máp6vdni
untuerzalní mf1todou u OKGv Opauě '

ho bodového polé na 1 km2 (do tohoto počtu n,ejsou započteny body 10tograrnmetrické).
V polní trati t:iIti prfiměl'
.bodli. . podrobného
b<;Jdového
pole,
zVlýšené
a normální přesnosti 7,7 bodfi na 1 km2• V místni. trati
j~ pri'iměr 14,4 bodu na 1. km2• Kromě uvedených
bodů
byly v operačním území rozvrženy tzv. totogrllmmetrické
lJody, VšeChny tyto body byly signalizovány
a jejich souřadnice !Judou určeny až při fotogrammetrickém
vyhodnOcení číselně. V polních tratích je rozvrhli pracovníci
skupiny místního šetření. V místní trati byly rozvržel'lY
ve větší hustotě
a stabilizovány
trubkami.
Dále bylo
v. místních
tratích rozvrženo
pomě~ně velké množství
bodu stabilizovanýoh
kolíky, které mají sloužit pro doměřenI. Tyto body byly signalizovány
ajeji'ch'
souřadnice budou rovněž UrČel;1Yfotogrammetricky.
Takových
bodfi bylo yytyčenov
polni
trati
2070, v místní
trati 3412.
Činí tedy prfiměr bOdfi celého boďového pole v místníc'h
tratích, včetně fotogrammetrických
a trigonometrických
298 bodfina
1 km2 a v polní trati 24 bodfi na,~ km2•
Nutno poznamenat,
že tento .zpfisob založení podFobného
. 3. Geodetické práce ;
bodového pole, zejména rozvrhfotogrammetricky
určovaných bodfi bodového pole v ryze polních .tratích, místo
3.1. ZÁkladní. bodl!vé pole
bodů určenýchpolygonovými
pořady a protlnáním,
je
v naší lokalitě
nejekonomičtější,
jelikož
jlle. o čistě
3.11. ::>;t a b i,l i z á c e
zemědělskou
oblast v pohraničním
výběžku" bez předpoStabilizace byla provedena ve smySlu směrnic o zřizokladu rfistu pril.mysľu. Pro údržbu a případné doměření
váni zhušťovacích
bodil.. Z celkového počtu 90 nově určev polních tratích bude hustota sItě podrobného bodového
ných zhušťovacích
bodfi bylo 71 zhušťovacích
bodfi sta.
"
b!lizováno kameny, u 4 zhušťovacích
bodil. byly za Zhuš- . pole dostačující.
3.22. V Y tyč e n í bod ů pod rob n éh o bod o v ě h o
tovací body zvoleny středy makovic kostelů a 'u ~S Zlltišpo 1 e
tOl(acích bodfi byly převzatyplivodní.
stabilizace
starých
zhuštovaéích.
bodfi. Body s trvalou signalizací
byly zaVytyčení vlícovacích a pomocných bodů prQ zaměř'ení
ji!těny Zajišťovacími kameny.
pOlygOtlOvých pořadů' bylo provedeno z hodnot odsunutých ze situace ve vytyčovacím
náčrtu. V tom:ton/ičrtu
3.12, S i g n a 1 i z a c e
byla vždy hned v terénu vyznačena. poloha bodfi a na~ignalizace výtyčkami, zakotvenými
drátem nebo "Hyznačen zpfisob bud0tlclho zaměření bodfi. Ve vytyčovacím
pertripy" se' neosvědčila
pro ztráty trasírek a malou stanáčrtu bylo rovněž naznačeno,
zda je možné vytyčenr
bilnost. Bylo, proto nutno signalizaci
bodfi několikrát
bod stabilizovat
a signalizovat.
Stal se tak vytyčovací
opnovovat a znovu ~ěřit .centračníprvky
téhož signálu.
náčrt projektem stabíllzace a signalizace
bodového pole.
Pro pří§U pracoviště doporučuji signalizování
všech sta3.23. S tab q i z a c e
lilo d rob n éiho
bod o v é h o
rÝ,ch i nově určovaných
bodů základního
bodového pole
pole
dřevěnými
vysokým~ štihlými pyram:idflmi. Tento zdánByla provedena celkem u 1 300 vytyče~ýchbodfi
takto:
livě nákladný Zpfisob signaÍizace se však vyplatí. Jednak
ti 910 bodil. kameny M 2, u 64 bodfi podzemní hliníkovou
z důvodů dodržení
zvýšené přesnosti
bodového
pole
deskou, u 2~Sbodfi poůzekollkem;'
U zbývajícího počtu
a dále též z důvodů potřeb při vytyčoyání a m:ěřenI po71 bodll byla stabilizace převzata (např. kameny-na státní
drobnéb;o bodového pole. V:ýšeuvedený
způsob signalihranici).
Body, ohrožené obděláváním,
byly ještě zajišzace slouží též v pozdější době 'během měřických prací
těny proti poškození dřevěnou ochrannou tyčí s výstraž,
jako ochraIia bodů základního
bodového pole.
nou tabulkou. Stabilizace fotogrammetricky
určených bodfi
3.13. O bs e l' va c e
.
byla provedena
mezníkem
M 1; trubkou nebo. kolíkem.
BýIa prováděna strojiZeisS Theo 010 ve d,vou skupinách.
3.24. Čís lov' á n 1 vše ci h bod ů po d r'o b n é 11 o b 03.14, Ml s to p i s Y z h u š ť o v a cic 11 bod ů
, dového
pole~
Byly'vyhotoveny
ve smyslu směrnic o zřizování a eviBylo provedeno
v přehledném náčrtu bodového pole
denci zhuštovacích
bodů a ve smyslu směrnic o revizi a
v měřítku 1: 10000.
údržbě trigonometrických
a zhušťovacich
bodfi.
3.2S. Z a měř e n í bod ů pod I' o b n é h o bod o v é h o
3.15. V'9:.početni
a závěrečné
práce
pole
Ceptrační
prvky byly určeny dVOjnio, nezávisle.
Cel,BYla prováděno
paralaktickou
polygonometrU,
měřekem. bylo nově určeno 90 zhuštóvacíchbodů.
Prfiměrná
ním n<l rozvinuté základny v obecné poloze na konci postřední
polohová
chyba souboru nově určených' bodů.
lygonálních
stran čtyřpodstavcovou
soupravou
strojem
byla 2,6 cm. Maximální chyby u dvou bodličiníly
5 af
Zeiss T'heo 010. Podkladem při měření byly zmenšenihy
6 cm, u 27 bOdil. ď3-S cm, o!!tatní do 3,0 cm.
přehledu
1: S 000 do měřítka
1: 10 000, v kterých
již
bylo provedeno čísloVání bodii podle řádů. V těchtO byla
.3.2. Podrobné bodové pole
rO.l?nM provedena adjustace a evidence zaměřených bodil..
Do této skupiny praci je započteno vytyčení '~ stabil1Během měření však byly zjištěny poměrně velké ztráty
~ace vllcovacích. bodfi, vytyčení
polygonových
pořadfi
vlícovacích· bodfi, v lánech 'rolí. Z top.o vyplývá, že. v bu·
podél komunikaci
a vytyčení a stabilizace
polygQnových
doucnu bude nutnc provést
zaměření
bodového
I:0le
pořadil. v mistních tratích.
těsně kolem doby náletu. Při měření polygonovýco
po3.21. R ozyrž
e.ní pod fO bné n ob odového.
P o 1e
řadfi podrobného
bodového polé bylo u pěti pořadii po-'
I
Sít bodů podrobného
bodového pole byla rozvržena
užito téŽ tzv. postupn~ho protínání. Osnovy na jednotUtakto:
.
. ,
"ých stanovišt1ch byly měřeny ve dvou skupjÍlá~h a vý.
Vzhledem 'ke zpllsobu vyhotovení
mapy
fotogrampočetní Výsledky byly velmi dobré. Dosažené odchylky
převedeny
na uzávěry v polygonových
pořadech nepře
metrickou univerzální
metodou 'a z nutnosti vybudování
vllcovacich bodli podél severních a jižních sekčních čar
kročily v žádném z' pětipřípadfi
30 % dovolené odchylky
pro polygonové pořady zvýšené přesnosti. Měřické a výnové mapy 1: 2000 na' cel-§ lokalitě,
bylo rozhodnuto
početní práce provedené u všech pořadůtimto
zpil.sobem
I založit
podél všech sekční(._t čar. polygonové
pořady a,
tím,tozpllSobem
určit všechny 'body podrobného. bodoby vykazovaly zvýšení produktivity
asi 030%,
předpo- .
vého pole. Dále b,yly založeny polygonové pořady podél
kládalo by to však trvalé osignalizování'
všech bódll základního. .bodového pole, Zdá se, že tento zpiisob určonejdliležitějŠích
koInúnikací
a podél hlavních
komunikac1ve
všech místn1ch tratích.
Celkem' bylo vytyčeno
vání bodů podrobn~bo
bodoyéhO pole by byl vhodnou
280, km_polygonových
pořadů a 1300 bodů podrobného
aeko.nomickou
metódou (ve vhodném terénu) při určobodovéhO I pole. Celkový prll:měr činl 9,S bodil.podrobnévání bodll podrobného bodového pole.

%.8. Závěr
V pracich na THM je nutno postupovat
po etapách.
V první etapě výbudo\7st základní
bodové pole poloho·
pisné a výškopisné, a to na podzim předcházejícího
rokll
, THM. V této etapě prací provést veškeré přípravné práce
. pro 'místní šetření, tj. překreslení
platného stavu JEP do
dodaných, fotonáčrtil. z přednáletu.
V druhé etapě prací
provést výpočet zákli:!.dního bodového pole, vytyčení podrobného bodoVého pole a mistní šetření. Vytyčení podrobného bodového pole vykonat v přeastihu před místním šetřením. Obojí práce. provést na totožnémpodkladufotonáčrtu. V třetí etapě zaměřit podrobné bodové
·pole" p"bkud možno před sig~alizačními
pracemi, případ. ně těsně po.náletu. V další etapě provést signalizační práce.
Tyto práce a kontrolu signalizace po náletu provést v nejk,ratšímm:ožném
čase s nasazením
co největšího
počtu
pracovnikli .. Údržbu provádět dlisledně až do doby náletu.
Na veškeré práce nasadit stabilní ,kádr pracovníkfi, kteří
by .byli plně zaintereSování
na ucel€ lých etapách pracl.
o

I

o
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a potřebná oragnizační opatření, tj. zajištění a ustavení
komise pro místní. šetření' a Vyhlášení místního šetření
v obci rozhlasem nebo jiným způsobem v obci obvyklým.
Vále obsahoval dopis požadavek na zajištění místností,
požadavek na zajištění pomocných dělníků
a žádost.
o vyrozumění občanů o hutnosti ochrany měřick~ch
znaků.
'

3.26. V ~ poč e t n í p r á cep
o dr o b n é h o bod 0vého
pole
U měřickéhťJ oddilu bylo celke~n vypočteno 148 polygo. nov~ch pořadů o průměrné délce 1,3 km. Dosažené od·
chylky jsou v mezích 35 % dovolené odchylky pro polygonové pořady zvýšené přesnosti, u 81 polygonových
pořadů dosahúje odchylka 0-30 % dovolené odchylky,
u 50 pořa!1ů dosahuje otlchylka 30-50 % dovolené od·
chylky. U 17 pořadů překročUje dosažená odchylka 50 %
'dovolené
odchylky. Oboustranné určení polygonov~ch
stran, které se zpočá-tku jevilo nadbytečné, se při výpo·
četníchpracích
vyplatilo, neboť mohly. být odstraněny
všechny chyby v délkách stran před jejich zavedením do
v~počtll poly~onových pořadů. Při dvoiím v~počtu bodů
určených rajóny nedošlo v žádném případě k překročeni
sřední chyby stanovené instrukci.
.
3.3. Výškové bodové pole
3.31. Z á k I a dní VÝI Š k o véb
o d o v é pole
Stávají ci nivelační síť byla ve smyslu směrniczhuštěne
tak, aby průměrná vzdálenost mezi jednotlivými pořady nebyla delší než 6 km" případně na okraji mapova·
ného prostoru nebyla delší než 3 km. Hustota základního
výškového bodovéhO pole činí po doplnění staré sítě
1,9' bodu na l' km2• Základní v~škové bodové pole bylo
určeno jako. nivelační pořady IV. řádu, nebo jako podrobná nivelační síť.
3.32. Pod rob n é výš k o véb o d o v 13 P o 1 e
Podrobné výškové bodové pole bylo založeno na všech
stabilizovaných bodech zá:kladního a podrobného polohoVého bodového pole mimo body určené fotogrammetricky.
Určení .bylu provedeno technickou nivelads
ohl~dem
na dodržení kritéria zvýšené PFesnosti nové instrukce
THM s dovolenou odchylkou 20 VR.

mapování

I

3.4. Zkušenosti jiných ústavů
Jiné ústavy provaděly budování bodového pole poněkud odlišným způsobem, pokud se t~ká hUstotY' a způsobu určeni.ÚGK Brno provedl rozvržení bodů podrobného bodového pole zv~šené a normální přesnosti rovnoměrně na ploše celých mapov~ch listů nových map
1 : 2 000, v hustotě asi 10 bodů na sekci. Většin~ bodů
byla'pak. určena p,rotínáním, pouze v zamstlých prostorech nebo údolIch byly i)ody určeny polygondvými pořady .. Ostatní 1Ístavy, ÚGK Liberec a ŮGK České Budějovil:e, postupovaly obdobným způsobem. Při pracovním
,/ postupu ÚGK 17 Opa'{ě vznikla při. polygonovém určení
bodů, zejména podél severních a jižních sekčních čar,
větší lliJ.stota bodů, což je ve;lmi výhodné, zejména v tom
př!padě, že některý vlícovaéí bod byl před náletem zničen. Může pak být další bod volEm jako náhradní vlIcovací bod a není ohroženo fotogrammetrické
vyhodnocení
příslušné' sterepdvojice.
3.S.Závěr
V budoucnu bude nutno nasadit na b~dováÍlÍ bodového
pole větší množství pracovníkŮ, aby mohl b~t cel~ úkol
budov!íni bodového pole, od založení až po zaměření,
ukončen v poměrně krátkém termínu '- do náletu. Odpadnou tak potíže ze :z;tráty signálů po náletu a výuž)tí
projektovaných
bodů bodového pole, zejména vl1covacích bodů, bude pak maximální.
. Za účelem lepší ochrany vlícovacích bQdů v .lánech
'rolí bude při příštích pracích vhodné použít dřevěn~ch
ochran4~ch .'tyčí ci průměru 5-6 cm a délky 2,5 m
(s' barevným
nátěrem v horní jednometrovéčásti)
opatřených
výstražnou
ťabulkou, jakož i kruhového
.okopu o průměru asi 2 m.

4. P~lni práce na mistnim .šetřeni
4.1. Oznámení místního šetření
Ké\ždá ohec 'byla podle W~likosti obsaZena jedním až
dvěma techniky, kteří byli 'pověře.ni komplexním zpracováním místního •šetření v celé polní t~ati. Práce na
místním šetření byly vždy příslušným MNV oznámeny
formou dopisu, vždy jeden měšíc předem. Dopis byl 'dorUčen spolu s textem vyhlášky osqbně vedouc!lÚ MO'
anebo jeho zástupcem a při této příležitosti' byly projednány ost~tní' potřebné p'odrobnosti. Dopis obsahoval:
uvědomění o prováděných pracích, datum zahájení prací

4.2. Zahálení prací a jednáni komise
Samotné práce na místním šetření zahájil pak technik,
který byl pověřen provedením prací v příslušné obci. Operující technik projednal obvykle znovu s MNV složení komise a ustanovení jejího předsedy a provedl nábor.PD. Sestavil si pracovní plán na nekolik příštích dnů a předal
MNV texty o oznámení místního šetření, roztříděné na jednotlivé dný. Oznámen! místního šetření soukromníkům bylo obvykle provedeno pouze rozhlasem, pozváni zástupců
socialistických
sektorů bylo nejčastěji
provedeno písemně, osobně, nebo telefonicky. Technik prováděl pal<
denně šetření užívacích a vlastnických
vztahů k pozemkům v tom prostoru, kde měl předem pozvány uživatele nebo vlastníky pozemků a spolu s komisí ověřoval,
vyšetooval nebo doplňoval své podklady, kterými byly:
náčrtek o místním šetření a písemná příloha k náčrtku
o místním šetření.
4.3. Hlavní zásady místního šeJření
Vzhledem k tomu, že náčrt o m1stn!1l1 šetření slouží
u fotogrammetrické
metody též jako projekt signalizace
podrobných
bodli, musel operujíc! technik
dbát při
šetření každého lomového bodu těchto zásad:
aj Zásada zaručené viditelnosti v terénu, nebo jakého·
koliv bodu předmětu měření na leteckém snímku je
dána předpokladem, Že místo nebo signál je vzdálen
od případné vertikálné
překážky
nejméně
na její
výšku, tj. pod úhlem4SO. Předpoklad viditelnosti byl
v náčrtku o místním šetření vyznačen, a tim byl bod
určen k signalizaci.
b) Veškeré hraniční body, veškeré předměty měření,
budou při vyhodnocení vybodovány.
c) Vybodování bude provedeno při vyhodnocovacích pracích pomocí stereoplanigrafu,
za předpokladu zobrazeného signálu nebo vyhmátnutím
lomového bodu
v daném místě terénu na leteckém snímku.
'd) Stabilizace lomových bodů mezníky slouží hlavně pro
zajištění socialistického
nebo družstevního vlastnictv!. D'ále tato 8ft pevných bodů, vytvořená mezníky,
slouží pro doměření a pro údržbu mapy.
4.4. Pl'edměty šetření a měření
4.41. Š e ť ř e ní spr á v ní c h hra nic v ob c i
Mezníkování kameny M 2 bylo provedeno v hlavních
lomov~ch bodech. TrojmeZí byla osazena předepsan~m
kamenem. Změna správní .hranice byla prováděna po vzájemné dohodě sousedících obcí.
4.42. Š e tře n í c e s t
a) Typ cesty 1.: stálápolhí
cesta udržována, spojovací,
zpravidla s příkopy a alejemi stromů. Vyšetření se
provede v celém pri).běhu. Omezníkuje se v hlavních
. lomových bodech po obou stranách, ~ ostatních lomových bodech se jen vykolíkuje. Lineament .cesty bude
vytvot-en spojením signalizovaných
bodů.
.
bJ Typ cesty II.: neudržovaná, polní cesta, zpravidla rozježděaá cesta, ztrácející, se v- okolním terénu. Vyšetření průběhu této cesty se provede ve všech lomo/ v~r.h bodech, vyznačí se kolíky zpravidla jen po jedné straně cestY a v náčrtu se toto poznačí s udáním
šířKOVých kót šetřené cesty. Hranice se nemezníkují.
c J TyP III.: polní neudržovaná cesta, nestálého charaktcru, o níž se dá předpokládat, že její průběh bude ze
snímků zřetelně viditelný. Vyhodnotí se vybodováním
osy cesty a vykreslením.-šířky,
která je v náčrtu a
vyšetřena při Komisi. V případě, ~ se ztrácí cesta
typu HL v trávě nebo v blátě, nutno ji signalizovat.
4.4~. Š e tře n í vod n í c h t o k ů
aj Nezarostlé regulované vodní toj{y se vyšetřily v celém průběhu, omezníkovaly se v hlavních lomov~ch
bodech a v ostatních lomových bodech se okolíkovaly. Všechny body byly signalizovány a budou vyhodnoceny.
bj U neiarostlých vodních toků, neregulovan~ch byl dohodnut s komisí průběh břehové čáry a stanovena
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šířka. tyto údaje se Ilvedly v náčrtu o mlstním šetřenI. Průběh řeky nebo potoka byl vykolíkován a signalizován j'en- po jedné straně. Lineament vodního
toku pak, vznikne vybodováním signalizovaných bodů
a vykreslením druhé strany toku podle dohodnuté
šířky, uvedené v náčrtu.
c J U zarostlých regulovaných vodních toků bylo stanoveno vyšetřit při komisi jejich průběh a provést
omezníkování v hlavních 10movÝchbodech.
d) U zarostlých neregulovaných vodních toků se do náčrtu o místním šetření -zakreslí jen průběh a doplní se číselný údaj o šířce; dohodnutý při komisI.
Zarpstlé vodní toky, tj. typ c), d} se zaměří až při do·
měřován! na' předem, vhodně volené pevné body, jejíchž
souřadníce se určí fotogrammetricky.
4.44. O s t a t n í p i' e d m' ě t Y měř e n í
Ostatní předměty měření byly šetřeny v plném rozsahu
kromě lesů, u. kterých byl šetřen pouze jejich obvod.
Vnitřní část lesa se vyšetří a doměří geodeticky spolu
se skrytými a nevyhodnocenými
prostory. Záhumenky
byly šetřeny blokově" družstevníci byli k šetření záhumenek zváni jen výjimečně v případech, kdy nebylo možno zjistit, zda jde o náhradní pozemek soukromníka,
nebo o vyměněný záhumenek.
Rozvržení devltkových
bodů v polní trati bylo provedeno
rovnoměrně
na
ploše celých listů. a to pokud možno na dominantních
bodech terénu, obvYikle na sektorových hranicích, vždy
však tak, aby bylo vidět z bodu na bod. Bylo dbáno toho,
aby bylo možné v budoucnu prbvádět doměření a údržbu
.nové mapy polární nebo ortogonální metodou. Při místním šetření bylo dále vyšetřeno pom~stní názvosloví.
4.5. Složení čety a její materiální vybavení
Místního šeti"ení se vždy zúčastnil jeden chemik s jedp.ím až dvěma PO. Bylo ~asté i takovéřešertí,
že člen
komise vykonával zároveň práci pomocného dělníka. Četa
byla vybavena jedním dvoukolovým vozíkem, který sloužil pro rozvoz stabilizačního materiálu (dřevěné kolíky,
Vápno).
. 4.8. Adjustace náčrtů a příloh
Technik denně adjustoval náčrty místního šetření tuší
asi takto: modře byl olemován prostor místního šetření,
byly vyrovnány styky, zejména mezi náčrty dvou sousedících obcI a vyrovnání styků bylo potvrzeno podpisem
obou operujících
techniků příslušných
obcí. Zelenými
křížky byly olemovány prostory příslušného pomístního
názvosloví, bylo vyznačeno rozhraní správních hranic
a byla doplněna orientace náčrtu k severu. Záhlaví náčrtu bylo 'doplněno číslem. Dolní strana' náčrtu opatřena
výčetkou nových mezníků a počtem potřebných signálů
pro signalizaci.
Písemná
příloha k náčrtu
místního
šetření byla upravena podle vyšetřeného stavu červeným
inkoustem. Ke každému náGrtku místního šetření byl
sestaven tzv. dtlN protokol o místním šetřent, který ob"
sahoval písemné potvrzení o provedeném místním šetření.
~.7: Yýsledná úprava elaborátu místního šetření
V konečném sestavení operátu byl celý elajJorát uspořádán v, tvrdém obalu přibliŽného formátu A 3. Náčrty
ke komisím, jakož i jejich přílohy a dílčí protokoly byly
uloženy v samostatném obalu. Ostatní grafické a písemné
přllohy byly uloženy ve složce formátu A 4 v tomto pořadí:
,
a) Závěrečný protokol; ve kterém bylo podchyceno a'
uzavřeno celé provedené /místhí šetření v obci. Tento
byl ještě doplněn počtem potřebných signálů a kolíků
pro signalizační práce v celé obél.
b) Dopis o zahájení a vyhláše'ní prací na THM a o místním šetření v obci, potvrzen'ý MNV.
c} Jmenný seznam pomístního názvosloví, který byl dále
předán ke 'schválení příslušnému Okresnímu názvoslavnému sboru.
d) Přehled kladu náčrtů místního šetření a názvoslovl,
ve kterém bylo též lokalizováno pomístní názvosloví
jednotlivý clY tratí.
e} Přehled vyšetřeného prostoru s vyloučením nevyšetřených prostorů (místní trať, apod.).
f) Přehledný náčrt průběhu hranic obce (na prilsvitce).·
g} Popis hranic.
'
hJ Návrh na změnu obecních hranic.

U

technickohospodáf'ském mapováni
OKa vOpavě

ch) Přehled o počtu mezníků, potřebných na omezníkování vlastnických hranic jednotlivých sektorů. Tento
přehled, potvrzený komisí, slouží jako podklad pro
refundaci nákladů na mezníkováni.
4.8. Zkušenosti jiných ástavů
Ostatní ústavy prováděly místní šetření v plném rozsahu na célé zpracovávaná ploše, tedy i v místních tratích, způsobem málo odchylným. Jejich způsob se lišil
v tom, že I místní šetření zpracovávaly, stejně jako podrobné bodové pole, po blocích v rámci celé nové mapy,
kdežto náš ústav zpracovával, místní. šetření vždy v prostoru správních hranic obce.' Vhodnqst podkladů mapy
1 : 2880 jim po montáži tento způsob umožňovala.
4.9. Závě'r
Z dosavadních zkušeností z prací na místním šetřen!
vyplývají tyto poznatky: ,
.
Na tyto práce je nutné nasadit pracovníky svědomité"
samostatné, s praktickými zkušenostmi v mapování, zjišťování držby a jednání s lidmi. Od správného a účelného
provedení prací na místním šetření je zcela závislá náplň
a kvalita nové TH mapy. Z toho vyplývá též hospodárnost dalších prací, ktllré na místní Šetření úzce navazujI. Pro identifikační a klasifikační práce na leteckých
snímCích je nutno počítat se stejnýmí pracovníky, kteřI
prováděli práce na místním šetření a práce slgnalizační,
aby tak bylo plně využito jejich místních znalost!.

5. Signalizaěni práce
Signalizační práce obsahovaly celkenl tři druhy prací:
signalizaci bodového pole velkými slgnalizačními kříži,
signalizaci podrobných bodů menšími kříži a signalizaci
osy náletu ve vzdálenostech po 2 km v každé letové řadě.
. Signalizace této osy náletu měla umožnit letci snadnějšI
orientaci v terénu, dodržení potřebného letověho kursu
a dodržení požadovaného příčného překrytu 2;3%.
5.1. Organizai!rn zaJlštěnl signillizačních pracl
Vzhledem k tomu, že termín pohotovosti k náletu, byl
stanoven nai5. srpen, bylo úsilí .celého oddílu zaměřeno
na splnění úkolu signalizace k tomuto. datu. Před započetlm samotných signalizačních prací bylo jiŽ během geodetických prací a během prací na místním šetření rozvezeno do obcí potřebné množství signálů, dřevěných
kolíků a hřebíků, potřebných pro signalizaci podrobných
bodů podle' počtu, jak byly nahlášeny vedoucími čet,'
pracujíCími,? jednotlivých obcích. Celkový počet signáh\
potřebný pro signalizaci bodového pole, vyplýval z počtu
bodů bodového pole a činil celkem 1500 signálů. Počet
bodů na osách náletu činil na celé lokalitě 100 bodů. Na
tomto podkladě byl sestaven časový rozvrh signallzačních prací a jako směrné číslo denního výkonu na jednu
četu byly vzaty zahraniční zkušenosti, které udávaly výkon 60-80 signálů na jednu četu a. den. Jelikož. jsme
chtěli tuto práci provél)t v časovém rozmezí jednoho měsíce, vyplývala z tohoto nutnost nasadit na signallzační
práce celkem 20 čet na dobu 20 dnů a ve zbývajících
4-5 dnech provést signalizaci v místních tratích formou
vápenných !látěrů.
5.2. Vybavenl čety
Pro každou četu bylo zajištěno:
1 sekera, 1 těžké kladivo na zarážení kOlíků, 1 pila ob- ,
louková a 1 pilazahr,adní,
1 kladívko malé, 1 ocelový
průbojník pro prorážení tvrdé zerriiny pro zatlučení kolíků, 1 srp pro obsekání okolní trávy\ 1 kbelík na vápno
a 1 štětec. Dále byly některé čety vybaveny dvoukolovými vozíky prf) rozvoz slgnalizačního
materiálu. Pro
ostatní čety byly pro rozvoz slgnalizačního
materiálu
zajištěny koňské povozy. Pro signalizační práce byly se·
,staveny čety v obsazení 1 ITP + 3 PD. Dvě čety z výše
uvedeného počtu 20 čet byly pověřeny signalizací bodového pole a byly vybaveny' dvěma motorovými vozidly
GAZ. Další četa byla pověřena vytyčením a signalizací •
osy náletu sněhovými zábranami a byla vybavena motorovým vozidlem TATRA- valník805.
5.3. Socialistická soutU
Se signalizačními pracemi bylo zaPočato dne 17. července 196L Před započetím prací byla vyhlášena socialistická soutěž o nejlepší sigl.l8l1zační četu s těmito, kritérii:
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a) Dosaženi maximálního počtu měrntch jednotek, při
čemž MJ = počtu osazených signálů + počet signalizovantch
ha na jednu četu a den, ve složení
1 ITP =t- 3 PO.
b) Nejkvalitnější provedení signalizacních prací, tj. např.
osekání okolních větví, trávy kolem signálu, stabilní
osaz'ení signálu, řádná centrace na meznících apod.
e) Nejkvalitnější
provedení signalizace
v místní trati,
tj. provedení nátěrů chodníkových obrubníků, vodovodních šoupátek, kanalizačních vpustí, poklopů apod.
Do socialistické soutěže se zapojilo asi 80 % ITP a PO.
Soutěž byla velkým přínosem
pro zdárné
a včasné
splnění úkolu v termínu a přispěla ke zvýšení kvality
signalizačních
prací. Tři nejlepší signalizační čety byly
odměněny peněžitou odměnou.
.

mapování
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stavěných hřbetem kolmo ,na osu letu. Zábrany byly natřeny vápnem. Pro tyto práce bylo složení čety 1 ITP+
+ 4 PD. Průměrným denním výkonem čety bylo vytyčení
a signalizace
čtyř bodů osy náletu.

5.4. Signalizace bodového pole
Byla provedena dvěma četami velkými
signalizačními
kf'íži rozměrů
1. m X 1 m X 20 cm, pomocí vozidel
GAZ
v rozsahu celé lokality.
Všechny signály byly upevněny
centricky
na body bodovéhO pole s maximální
odchylkou
od středu bodu ± 1 cm. Upevnění signálů bylo provedeno
obvykle na pěti pomocných
kolících
hřebíky s větší hlavičkou, tráva v okolí bodů byla vždy osekána. Tyto dvě
čety prováděly
rovněž signalizaci
všech bodů na státní
hranici
speciálními
čtvercovými
signály,
zvlášť k tomu
uzpůsobenýml.
Připevnění
těchto signálů bylo provedeno
pomocí kolíků a drátem ke kamenum. Průměrný
denní
výkon těchto čet činil 46 signálů.

Obr. 1.-

5.5. Signalizace podrobných bodů
K tomu účelu bylo použito křížových
signálů rozměrů
45 X 45 X 18 cm. Práce byla obvykle organizová,na tak, že
ledna četa, vybavená koňským
potahem provedla
ráno
rozvoz signálů v terénu na dílčí skládky pro čety, které
byly vybaveny
dvoukolovými
vozíky. Tyto pak signalžzovaly v prostoru dílčích skládek. Ceta vybavená koňským
potahem
prováděla
pak signalizaci
v dalším přilehlém
prostoru. (Jety pověřené signalizací
podrobných
bodů signalizovaly
rovněž I všechny totogrammetrické
body. Signalizace
těchto
bodů byla provedena
signály
rozměrů
45 X 45 X 18 cm. Průměrný
denní výkon ledné čety činU
76 signálů:
přepočteno
na Mf, tI. ha + signály,
činil'
te:rzto výkon 127 Mf na četu a den. Maximální
počet osazených signálů byl dosažen v .prostorech s velkou hustotou podrobných
bodů a činil 93 bodů na četu a den: přepočteno na Mf, tI. ha + signály, činil tento počet 141 Mf
na' četu a den. Průměrná hustota signálů, osazených ·no
naší lokalitě,
činila asi 1,8 signálů na 1 ha.

5.8. Signalizace v mistních tratich
Po skončení sígnalizačních, prací přenosntmi
signály
provedla tato skupína signalizací v mí;;tních tratích vápenntmí nátěry.
'
5.7. Vytyčení a signalizace

osy náletu

Rozvržení
bodů osy náletu
bylo provedeno
v. mapě
1 : 25 000 na vhOdných místech - dominantních
k6tách
ter~n~ - snadně přístupných
motorovému
vozidlu. Zároveň s vytyče,ntm bodů osy náletu byla provedena slgnalž·
zace vIdy tl'emi dvolicemi,
sněhových
zábran za sebou

Obr. 2.

5.8. Zakončení signaIizačních prací
Signalizační práce byly skončeny dne 11. 8.'1961. Dne
12. srpna bylo rozhodnuto
provést jednorázovou
kontrolu signálů na celé lokalitě pomocí brigády za účelem
údržby všech signálů. Této se zúčastnilo 100 zaměstnanců ÚGK v Opavě z řad ITP, administrativy
i pomocntch
dělníků. Přesto, že se jí zúčastnilo poměrně velké množství osob, nesplnila svůj úkol na 100 %. Ohromné množství 25 000 signálů nebylo možné obejít a opravit a byly
zjištěny časté případy, že signály, v ranních hodinách
opravené, byly již ve večerních hodinách zničené. Bylo
proto rozhodnuto
oznámit ihned pohotovost k náletu
s vědomím, že asi 1% signálů je zničeno. Pro údržbu
signalizace do doby náletu byl nasazen celý provádějící
oddíl, včetně pomocných dělníků o celkovém počtu asi
40 osob.
5.9. Zkušenosti jiných ústavů
Jiné ústavy postupovaly při signalizačních
pracích podobně jako náš ústav. Měřický odelíl ÚGK v Brně připevňoval lehké polystyrenové
signály pomocí speciálních
hřebíků se širokou hlavičkou -na 1 kolik, nebo užíval
plíškovtch uzávěrů z pivních láhví. ÚGK v Čes. Budějovicích upevňoval signály na meznících lepením, dehtovým, nebo asfaltovým nátěrem. ÚGK v Liberci užíval
k upevnění signálů na mezníky šroubků, které byly při
signalizaci k mezníkům připevněny sádrou a signál byl
k tomuto šroubku připevněn matkou. Z těchto několika
způsobů vyplývá, že je možno vyvinout, zejmén<;l v části
signalizačních
prací rozsáhlou zlepšovatelskou
činnost.
5.10. Ú drž b a s i g n a I i z a c e
Doba údržby se vlivem špatného, deštivého počasí protáhla od doby ohlášené pohotovosti
k náletu, tj. od
12. srpna 1961 do 29. srpna 1961. Za tuto d!Jbu bylo vyměněno cell{em 2 800 signálů, což činí asi 11 % z celkového počtu osazených signálů a asi stejné množství bylo
opraveno. Nálet byl proveden
ve dnech
29., 30. a
31. srpna 1961.
5.11. K o n t r o I a s i g n a I i z a cep o n á let u
Po provedeném náletu byla provedena ihned kontrola
všech signálů. Vtsledek této kontroly byl poznačlm v proIektu signalizace 'podrobntch
bodů, anebo v projektu
signalizace bodů bodového pole. Při této kontrole bylo
zjištěno, že přesto, že na celém prostoru byla prováděna
údržba, bylo ke dni náletu zničeno 53 sígnálů bodového
pole 'a dalších 74 signálů bylo pošpíněných nebo zarostltch trávou. U podrobných bodů bylo Zji~těno 1 540 signálů zničených a 2 000 signálů pošpiněných nebo zarostltch trávou. Z celkového množství osazených signálů
25 200 ks bylo tedy pří kontrole signalizace zjištěno asi
6 % zničených signálů a asi 8 % signálů pošpiněných
nebo zarostltch
trávou. Počítáme-li s tím, že polovina
těchto pošpině~tch
nebo zatrávněntch
signálů nemohla
být na snímc1ch identifikována,
vypltvá z uvedeného
závěr, že asi 10 '% signálů z celkového počtu nebylo maž ..
no při vyhodnocení použít.
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5.12. Z r li še n I s i g n a I i z a c e
Původně jsme zamýšleli zrušit signalizaci sběrem, ale
náklady na. provede'ní sběru signalizačního materiálu by
byly mnohem vyšší,' než hodnota samotného signalizačního materiálu. Byly proto všechny.signály
v'terénu ponechány. Domníváme se však, že toto řešení nebylo nejvhodnějŠí, z?jména z výchovného hlediska.
5.13. i á věr
V budoucnu je nutno provádět signalizační práce v co
nejkratším časovém rozmezí před náletem a snížit tak
ztrátovost a ničení signálů během těchto prací na nejmenší míru. K tomu je nutpé nasadit na signalizačnl
p;ráce maximální
mnpžství pracovnlkú,
aby byl tento
úsek prací zvláflnut v době asi 14 dnů. Dále bude nutné
na základě požadavku fotol·etecké skupiny, při pracich
na dalšlch lokalitách provést hustší signalizaci osy, náletu, a to ve vzdálenostech 1-1,5 km. Celkovou plochu
jednotlivých signálů osy náletu je nutno zdvojnásobit.
Nejvhodnějšími signály se jeví signály z polystyrenového odpadu. Održbu nutno provádět dúsledně, až do
doby náletu se stejným počtem pracovníků a s těmipracovníky, kteří provád.ěli signalizaci. Kontrolu signalizace
po náletu je potřebné provést nárazově v co nejkratšim
čase ihned po náletu, aby výsledek kontroly, poznačený
v projektu signalizace, se shodoval se skutečností, zobrazenou na leteckém snímku v den náletu.

6.Poznámky ~ další technologii prací po dodání
leteckých llIiěřickýchsnímků
Z dalších prací, které je nutno po dodání snímků proVést, se zmíním jen v krátkosti o zajištění fotomateriálú
a o identifikaci
bodového
pole a podrobných' bodů.
Ostatní práce, jako }Sou práce klasIfikační, doměřovací,
vyhodnocení a vykreslení mapy, jakož i výpočty ploch,
sestavení písemného operátu, tisk a ,distribuce map jejich
uživatelům, neuvádlm, jelikož tyto práce jsou zčásti
teprve prováděny, anebo budou pracovní náplní příštích
let, takže uvedení ověřených technologických
postupů
t. Č. není ještě možné.

1 : 2000. Na nich byl vyznačen mastnou červenou tužkou
sek čni rám, bylo uvedeno číslo bu,doucí mapy a na kontaktních kopiích byla provedena indentifiiace
celého
polohopisného a výškopisného bodového pole. Identifikace byla prováděna pomocí 6-10násobně
zvětšujících
lup. Identifikované body byly označeny kroužkem červenou tuší o prům. 3 mm a o:Značeny číslem podle přehlednéno náčrtu bodového pole. U bodů, které nebyly nalezeny,
bylo uvedeno číslo a byly označeny -otazníkem. Budou-li
tyto body sloužit jako body vlícovací, bude nutno určit
místo nich náhradní. U bodů, které nebyly signalizovány,
byl vyznačen za účelem podchycení celého bodového
pole na kontaktních
kopiích pouze kroužek mastnou
tužkou a číslo bylo uvedeno tuší. Výškové bodové pole
bylo vyznačeno stejným způsobem, ,bylo však použito
modré tuše. Po zaměření celého bodového pole bylo provedeno porovnání kontaktních kopií, na kterých je provedena identifikace s adjustovanými přehlednými
n~rty
bodového pole, ve kterých je přehledně zachycen stav nalezených a nenalezených bodů. Byly. zde také doplněny
další nové pomocné body, které budou sloužit jako n~hrada za zničené nebo nenalezené vlícovací body. Tento
poslední stav byl přenesen do kontaktníc;h kopií a byl
proveden výběr stereodvojic pro fotogrammetrické
vyhodnocení. Na podkladě určených stereodvojlc bylo sestaveno číslování vlícovacích
bodů podle prozatímní
"instrukce pro 'TH mapování. Do pětinásobných zvětšenin
celých mapových listů byl ,zakreslen sekční rám nových
sekcí ,a bylo sem z kontaktních kopií přeneseno celé bodové pole; včetně číslování. Dále byla, v teto zvětšeníně
provedena: identifikace
všech podrobných bodů, člslování všech fotogrammetrických
bodů a adjustace všech
snímků podle náčrtů o místním šetřeni.

6.1. Obstarání snímkii
Obstarání snímkil bylo provedeno písemnou objednávkou. Byly objednány kontaktní kopie a diapozitivy na
skle ze všech snímků z celého prostoru. Dále byly objednány pětinásobné
zvětšeniny snímkú, zobrazující uce·
leně jednotlivé sekce nové mapy. Kromě toho byly objednány osminásobné až desetlnásobné zvětšeniny ze všech
místních tratí lokality. Dodání všech snímků bylo žádáno v nejkratším možném čase. Fotomateriály byly dodávány postupně tak, jak byly vyhotovovány a do konce
r. 1961 '.byly nám dodány všechny požadované fotomateriály.
8.2. Identifikace bodového pole, podr{lbných bodů a určení vlfcovacích bodů
'
Ze všech kontaktních kopii byly vybrány ty snímky, na
kterých byla zobrazena v~dy celá sekce budou ci mapy

Výpočet

analytické

mapování

6.3. Závěr
Identifikační práce vyžadují vysoce pozorných pracovníků a jsou vlastně shrnutím všech výsledků předcházejících prací. Markantně se zde projevuje vysoká produktivita a: kvalita identifikačních
pracl u těch pracovníků, kteří prováděli místní šetření a slgnalizační práce,.
Závěrem možno říci, že nasazení stabilního kádru pracovníků a veškeré prováděné práce, od prací přípravných, až po práce identifikační,
je tím nejdůležitějším
předpokladeI11 pro zajištění kvality a produktivity prac!.
Identifikační práce nás totiž poučily o tom, že využit1
místní zriálosti pracovníka
je vysokým ekonomickým
efektem' při zpracování THM fotogrammetrickou
metodou.·

,

Uvedené závěry z jednotlivých statí nejsou samozřejmě
konečné a všeobecně platné. Jsou to prózatím jen p r v n I
z k u š e n o s t i z prací na technic]{ohospodářskéIh
mapováni, které' se stane podstatnou pracovní náplni všech
ústavů resortu ÚSGK.

,
Lektoroval:
inž. Ant-onín Trpka,
Redakci
došlo 10.. 4. 1962.
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aSGK,

na samočinném

Praha

počítači

ELLIOTT 803
,Charakteristika
samočinného
počítače
pro Q{}počet analytické
aerptriangulace.

NATIONAL

ELLIOTT

1. Úvod
Koncem roku 1960 byl do ČSSR dovezen malý tranzistorový samočinný počítač NA,TIONAL ELtIOTT 803 A
(NES03 A)1), vyráběný anglickou firmou Elliott Brot'] v roce 1961 byl dovezen ještě počítač NATIONALELLIOTT.803B, '
lišící se od NE 803 A v podstatě pouze vyšší operační rychlost! a
vyšší rychlostí vstupních a výstupních' zafízení. Struktur~ í ope·
račnl kód obou počítačů jsou stejné. V článku je proto u1íto společného označenI NE S03 všlide tam, kde odpovídajíCí údaje zůstávajI y platností pro oba tS'py strojů.

803 A. Základnf

údaŤe o programování.

Popis

programu

hers ltd. v Londýně. Je to počítač jednoadresový, dvojkový s pevnou řádovou čárkou, schopný zpracovávat
abecedně číslicové informac~ a je určen zejména k vědecko-technickým
výpočtům. Dovezený stroj je instalován ve Výzkumném výpočetním středisku národního
podniku Kancelářské stroje v Praze.
Po studiu vlastnOStí a způsobů programováni
pro
tento počítač bylo v GTO přikročeno k. sestavení programu pro automatický
výpočet souřadnic
bodů, určovaných metodou analytické aerotriangulace.
Ve tře-
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CharamziJ.:
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Um čtvrtleU 1961 byly tyto práce dokonč~ny a pro,'
gram . připraven
k provoznímu
použiti.
Clánek. má
podat základníinfdrinac~
o samočinněm
počHači NE
803 a popsat způsob sestavení, funkci a možnosti konkrěŤniho programu.

2. Charakteristika poělta.oo
Počitač NE 803, je stroj univerzální
a má tedy obdobnou koncepci jako ostatní soudobé číslicově počítače s vnitřním (parnatovaným)
programem. Realizace
pěti základních
funkčních
bloků univerzálního
samočinného počítače, kterými jsou vstupní jednotka, paměť, operační
jednotka,
řadič a výstupní
jednotka
í obr. 1), v počítači NE 803 bude charakterizována
následujícím
rámcovým
popisem. Bližší údaje nalezne
čtenář např. v publikaci [5].

~uční děrovač
děrné pásky.

1------;.
~
Operační jednotka
'
'Řadič

_I~

~_S_~_á_1~_~_~_T_!_'

-:B~ .

.

Paměť

~ "

~
Výstupní

jednotk3

Vysvětlivky:

'1.._

, nespřažené
----!>"--~

zařízení

tok ČÍErel

'

Obr. 1. Funkční spojení základních bloků samočinného
počítače NE 803.
2.1. Vstupní

Jednotka

Hlavním nositelem vstupní informace,
tj. programu
úlohy a výchozích jlodnot, pro výpočet, je pětistopá
dálnopisná
děrná páska. Tato páska je děrována ve
speciálním k 6 d u E II i o t t děrovačem, který představuje jedno z' pomocných
(nespřažených)
zařízení počítače. Snímám děrovaných údajů a jejich ukládání do
operač!).í jednotky se děje pomoci snímače děrné pásky, konstruovaněho
na fotoelektrickém
principu. Vedle hlavního
vstllPU, prostřednictvím
snimače
děrné
pásky lze použít ke vkládáni menšího množství údajů
1 klávesnice
ovládacího
pultu. Zmíněné dva vstupy
jsou součástí standardního
vybavení počltače. Kromě
nich pamatuje konstrukce
i na případné zapojení přídavných vstupních
wdnotek jako jsoU např. snímače
děrnýc;h štítků.
'

'.

'

na samočinném

pol}ltačl

2.3. Operační

ELLlOT

.'
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jednotka

a řadič

Funkce řídící jednotky
(řadičeJ
samočinného
POČ!tače spočívá v koordinaci
práce ostatních jednotek a
ústředním řízení chodu počítače. Podkladem pro tuto
činnost řadiče je program ulohy. Programové instrukce se v NE 803, podobně jako ve většině jiných pOČítačů, plni v přirozeném
pořad!. To znamená, že po
dokončení operace stanovené určitou instrukcí, vyhledá řadič a připraví ke splnění tu instrukci, která v paměti bezprostředně
následuje. Výjimku tvoří tzv. op el' a c e
s' k o k u, pomocí nichž je možno toto pořadí
změnit buď nepodminěně
nebo v závislostí na charakteru získaného mezivýsledku
podmlněně.
Vlastní splnění aritmetické,
logické nebO jině operace, symbolizované instrukci, se uskutečňuje
v operačni Jednotce.
Zvláštnost počítače NE 803 prot~ jiným strojům spo~ívá v tom, že řadič i operační jednotka nejsou kon'-trukčně odděleny, ale tvoří jediný celek. Ústřednim
prvkem takto .vzniklé Jednotky je tzv. oběžný operační
registr, skládající se ze dvou niklových zpoždovac!ch
linek, sčítačky a několika
registrů.
Spojením řadiče
a operačni jednotky bylo dosaženo podstatného
zjed'nodušení konstrukce
počítače.
2.4. Výstupní

jednotka

I Podobně

jako ve vstupní jednotce 'je i zde hlavním
'nositelem informace děrná páska. Vlastní výstupní )jednotka je tvořena děrovačem pětistopé dálnopisné děr-'
ně pásky, který podle instrukcí obsažených v programu úlohy děruje v k 6 d u E II i o t požadované
výsledky a mezi výsledky řešeni.
Obsah takto vzniklé
pásky Výsledků se tiskne na nekonečný papírový pás
pomocí stránkového
dálnopisu, který pracuje jako nespřažené zařízen! poč!Jače .. Důvody, které vedly k tomuto způsobu řešen! výstupu, jsou hlavně tyto:
a) u děrovače lze snáze dosáhnout
vyšš! výstupní
rychlosti než u dálnopisu (t~b. 1),
b) případná porucha choulostivého
mechanizmu dálnopisu nenaruš!. průběh výpočtu a
c) podle potřeby je možno v pozdější době vyhotovit dalši tisky.
Určitou. nevýhodou je ztížený styk mezi strojem a
programátorem,
zvlášť je ztížený styk mezi strojem a
programátorem,
zvlášť potřebný ,při zkoušení (ladění]
nových programů. Forma výsledků je prakticky
libovolně' programovatelná;
je nwžno programovat
tisk
cifer, pfsmen a různých znaků a jejich rozmístění na
pásu výsledků. Vedle děrovač.e děrně pásky lze, podle
údajů výrobce, připojit k pocHači ještě děrovač děrných -štítku.
Základní parametry samočinněho počítače NE 803 A
jsou uvedeny v tab. 1.
Tab.

1. Přehled

parametrů
samočihného
NE 803A.

počítače

-

Operační

slučování
násobeni
děleni

rychlost

2.2. Paměť
Vn n ř n í p a mě ť počltače NE 803 je stavěna Jednak jako pasivní (paměťová mistaO
až 3) a jednak
jakoferritová
paměť operační
(paměťová místa, 4 až
4095J. Ve čtyřech paměťových místech pasivní paměti
je pevně vestavěn
tzv. čte cf
mikroprogram,
sloužíci k zavádění vlastních
programll dopočHače.
Na rozdU od pasívní paměti umožňují 'paměťová místa
.operační
paměti vzájemnou
výměnu informací
mezi
operační jednotkou a pamětí, tzn., že je možno tyto
illfarmace
do nich ukládat a podle potřeby' z nich
i čist. Operační paměti se pOUŽíVá k uložení programu,
, k uchování vstupních hodnot, mezivýsledků,
Výsledků
apod. Poměrně značná kapacita operační paměti plně
postačuje požadavkůrnvětšiny
vědeckotechnických
výpočtů. U zvlášť rozsáhlých výpočtů nebo při zpracovánl dat pro účely administrativní
a správní je možno
použit ještě vně j ~ í pam ě ti· na magnetické
pásce,
která je v případě ,potřeby dodávána výrobcem jako
přldavné zařízení.· V ČSSR je ústrojí mangetické pásky
Instalováno pouze u počítače NE. 803 B, rovněl! v národnlP1 podnlJ,<u K.an,celářskě stroje.

.

-----~~~_.

1380 operací/sek.
34
"
34

"

-------

Operační

paměť

ferritová - 4096 paměťových míst

Kapacita
místa

paměťového

39 bitů

Vnitřní

zobrazení

---'~~---

čísel

-.--~---t-----"-

Výstup

------~---~--

Příkon
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I paritní

I

dvojkové
děrná páska ~ rychlost
snímání 170 znaků/sek.

Vstup

~ozměry
. počítače

+

vlastQího

děrná páska - 25 znakůj
jsek. nespřažený tisk 10 znaků/sek.
144 x 168 x 41 cm
,
800 W ~ včetně napájení
přídavných
zařízeni

Geodetický
obzor
sv. 8/50 (1962)č.8

._
.'
Onara"!za: V!Jpočetanalyttcké aerotrtangulacf! na samočznném počitačt ELL10T,803
i

3. Hlavní l:ásadyprogramování

..'

p',am ě ťo v é m lsto

prOI NE 803

nešenI úlohy /na samočinném. počítači problhá pravidelně v několika
etaipách, které na sebe časově navazujI:
'.
aj analýza
úlohy, jejl matematický
rozbor: a volba
nejvhodnějšl
numerické
metody k jejímu řešenI sohledem na vlastnosti
uvažovaného
počítače,
bJ p~ogramování,
při němž se sestavují nejp,rve h["uM, později podrobná
bloková schemata
výpočtu (obr.
3) tak, aby se ujasnila
předevšIm jeho logická struktura,
.
c) kódování, tj. detailní rozložení úlohy na elementární operace
a jejicli zápis smluveným
zpl1sobem,
dJ laděni
programu,
vyhledání
a odstranění
chyb
v programu
a ověřenI jeho správnosti
nejčastěji
výpočtem' kontrolnl
úlohy se známými výsledky a
e J vlastnI výpočty,' které Stroj provádl samočinně podle odladěného
programu.
Jak vy:plývá 'Ze stručné
charakteristiky
jednotlivých
etap, je obsah každé z nich do určité mlry ovlivňován
specifickými
vlastnostmi
použitého
počltače.
V dalšlm
se budeme
zabývat
některými
konkrétnlmi
otázkami,
souvisejlcimi
s programováním
a kOdovánim.
3.1•. NlIkter6 pojmy

lil

teorie

programováni

Dl'lve než přikročlme,
k charakteristice
programování pro samočinný
počítač NE 803, je třeba definovat
• objasnit některé základní pojmy.
Vyjádřeni
čísel
v po~ftači
Vzhledem
k tomu, že většina
konstrukčních
prvkťl
samočinných
počítačil
je schopna
být v určitém
okamžiku v jednom ze dvou přesně odlišených
stavů, bý-,
vaji všechny informace uvnitř stroje často zobrazovány
ve dvojkové soustavě.' Základem dvojkové soustavy, na
rozdíl ,od desítkové, je číslo dvě; cifry, které tato soustava ro~lišuje,
jsou O a 1. Vztah meZi desftkovou
8
dvojkovou soustavou lze symbolicky zapsat rovnicí

N

=

•

Za" 10" =Zbi2i,

(I)

kde cln může nabývat hodnot O, 1, "',
9 a bi hodnot
O 'a 1. Např. člslo "dvanáct"
je v obou' soustavách
zobrazeno takto:
"
XII = 1.,101 + 2.100 = [12]10
XII = 1.23 + 1. 22 + 0.21 + 0.2°'= {1100)2 (2J
Dvojkové čl~lice O a 1 bývajl souhrnně
označovány
termínem
bit (z angl. binary
digit); říkáme např., že
k vyjádřeri.l člsla dvanáct v dvojll;ové, soustavě
je za·
potřebl čtyř bitů.
Z uvoo8lllého lPříldadu 1e .z.ře,jmé, ~e dvojlkový zá!PÍJs
čflsla je moolhem olbjetIiJIlější ne'ž d.esl'tikový. P,m jeho
zkráJo8lll'1,bý'vá lP.roto Ďa,stopoužl'váJna ·soustlava o základu
osm (osmičková,
oktalová),
rozlišující
cífry O, 1,; _.. ,
7. Např.
XII = (12)'0 =1. 81
4 ..80 = (14)s'
(3)

+

Dá s.E! 'SlnadlIl.o dOlkáizlart,že Il1Ili'hr:ažoow jednotl:i'Vých
cifer čfsl.a, nllIPsooěho v oSll11ičlkoiVéSlO'UJ5I.tlaiVě
jejion dvojkovýrm.e'k,vivalen:term -dostlanemedvoj'kový
zálPll:s člsla
'
(14).=(1100)2'
(4)
'Podobně je tomu při2lP.ětJném. piíe'VlOdu. Ro,zděl1me-ili
cifl'yd,vojkového
člsla :na Iskupiny po třech (triády)
vy,cbá'OOjlce. od řádové 'čál'lky l!ltB!kto 1I'zni·klé sk~piny
Z18pišermeosmiokově,
dostaneme
osmialmvé
vyjádřeni
převáděll1.ého 'čí;>l,a. ,Powitím oSilIlli'čkové so'US'tavy dosahajeme ,tUJdíž pili ~C'hováJnl jednoduchosti.
př8'Vodnlch
vzta'bťi až ·too·jlnásobné úSIPornostií"Ap,isu
dvoj'ko.výc'ti
čfsel.
V . počltaqiNE
803 se osmiČ1kové oouStavy
;použlvá
ze'jménak
zá!PiSlll' operačn'ího
znaíkJu ('viz dále)
některých kOl1'stant apod. P,ro· .pře.vody mezi' dvoJ!kovou souS.taiVOu,ve IMe'ré praoUJje lPočítač a des1'1Jklwou, ve které
jsou Z18,llá!váJny
vstu,pní 'hodnoty a po~adoványvýst:ed:ky,
Jsou k di'spozici obeC'Il.é poo,goomy, uložené v tzv.knihov.
ně standardníéh
programfi (odst. 3.2.).
'.
Slovo
_ '11ermfuJ.emsloV9 o:wa'čUJjerme uspo·řádlélJIlou .posloupnost
znalků, Ikterou :počlta·č. Z;poocová·vá ja1ko celek. Slovem
mfiže hýlt nl8Jpř. jedno nebo více ,číse,l nebo dnSt.rukcl,
připadn!! 'jen jejIch části apod.

QperaČ'l11 .plaměť ·samoči:nJného počítače Sil ;pro potřeby
progr.amování
iPoodstavujerme .složenu 'z části, do nichž
Ullcládármle jedI10mVá slovla. Těmto elementům
IPaměti,
kterým d'fkáme [p'8měťová místJa nebo ta·ké buňky p •.
mě1Ji, jsou pi'id',azena přirozená
,čísl1a,zv8Jná adresy. Kapaci,tou p'aměťového
místla ro.zumlme maximálnl
·počet'
cifer, který. je v .něm možmo v určité ,číseJ.né soustavě
UlIDISllit.K.a:paoi1Ja paměťovéhú
mílsta NE 803 je 40 bitů,
z nlichž 39 sloužl 'kzobDa'zení sJ,ova ·a jeden k s.amoNnně Ikontrole některých
funlkcí IPo,čít:ače ,( tzv. 'k on t r DIa Ip.aritúu
- viz [5]J. OdJPúvídajícl kap,acita v desitko:vé soustavě je lPřibližně 12 cifer.
i'llsltru'kce
Příkaz k vykonání jedné elementární
operace, kódovaný 'U[1či'tým ·:z;pfisolbem. nazý.váme instrukci.
Většl,nou
ohs.ahuje 'LrustrUlkce tzv. o!per.ačJI ZJl1!ak,a l,ednu neb9 někOllLk adres. O!peI1ačnl zmak ch8:I1llJkterizuj'e druh operace,
8!dre'snl část obsahuje 2lpr,avtdla čísla paměťúvých mlst,
's jejlichž obsahem' bude úpeoovánú .. Souhrn opeNlčnlch
zna1kl1 U:B!zýváme 'úIPBr,llJč,nlmikódem počltače
(tab. 2).
NE 803 j1e p:očltač jednoadresový
!tzn.. že instrokce
mi'tže obs'ahovat pouze· adrelsu jednoho úpel'andu, vstupujíclho do operace. Druhý op,era.nd je uchováván
ve
zvláštnlm
regli,stl\u, 'zvaném střád'ač.1)
Výsledek
miiže
být ·v'záIVlislos:fi na typu ,úper.ace uml·stěn buď do střád'lliČe neibo d.o paměťového ~lstla, jehož adresa je určena adr8lSnl čá·stl :instrUlkce. Opel'ační znaik je v počHačl
NE 803 7Jnáz(mněn pomoci še,sti 'bitů a zalP'iSOván osmičko:vě. Pro ladre-snl čáJst l,e 'vyht'1aženú třináct bl<tů. Adresa
bý'vá v programových
formulářích
zaIPisována desítkov!!,
je však Itře'oa ·se při vlkládání .progl'amu do paměti postara.t o její přeVOd do dvojkové soustavy. Převod operačního zmaku nečinl potiže dílky osmičkovému
zápisu.
Jak 'je partl'Jllo z počtlu tlitfi, 'Vy'hra~~ného operačnlmu
zma,ku a adr8iSe, je illo-žíno v. jednom slúvě umlstit d,vě
i'll's'truJk·ce.
Uveďme přffil:,lad: V paměťových
mistech
o adresách
6 a 10 jsou ulož8IDJa čl!sla A a B. V prfibllhu výpočtu
pótř8lbUljlOO)levytvol'iit SIOučet těchto ,člsel a výsledek
uložít do ,pamě1li na adres:u 12. Operačni 7Jnaky potřebných o,pera,cl jsou tyto:
30 - vy·vo~áni SloY:llz lPaměti a jeho za,slánl do střádače.
04 - přičtenI obsahu ,paměťového
mlsta k obsahu sti'ádaJče
.
20 - i21llJslánlobsahu střádačedú
paměti.
DopLnlme-li úperalmi WiakV adresami,
sÍ'l'Ulkce, řešlci danou Ú1ll()huve tvaru
k

k

+

1

30
20,

6
12

04
00

dost·aneme

ln-

10
O

[5)

kde k á [k + 1) jsou .adresy IPaměťový,ch mlst, v niohž
budou tyto 'instrukce uloženy.
. Dvojkový obraz pf'V'Illcb dvou ÍJnstruk'cl, .tak jak musí
bý,t před -.;plněním ulúženy v pamětli, je znázorněn
na
obr. 2.

i

1011 0001 0000000000110

1_3_101

6

operační
znak

i <E----:-l.

0 000

1 1

IBI

r

100 j :0000000001010

O _, ~4

operační
znak
instrukce ~

I 1~2.

~I_

....10

I

..

. adtesní3ást
instrukce ~

I

Ob,.. 2. Zobrazení instrukcí v NE 803.
Blit B, ležlcl UlPfostřed slúva. mezi oběma instrukcemd
sJ.oužl ,k přlp.adné ,automa,tioké mo ctlf1i,k;ac
i adresy druhé
tnstook·ce O!bs,a-hem paměťového
mlst.a, jehož ad.resa je
uložena .via.dl'e,snl částí pmrní tnstrulkce (tzv. in:d e xr egi,strová
modifi,kace
- Vi~ napl'. [5]).
'J Konstrukčně nelze v počítačí NE 803 střádač přesně vymezil.
Představa střádače jako nějakého konkrétního
registru slou!1 pouze
k snazšímu výkladu jednotlivých
operaci.
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Charamza:

Výpočet

analytickéaerotrtangulace

I

Op. zna.k

00
01
02.
03
04
05
06
07

8'

a
a
a
a
a

8
-8

a+l
8

&

a

8+a
8-a

a
a
a

O

a-8

Op. z~akl'

8'

I

20
21
22
23
24
25
26
27

8

I

Instrukce
..

40(44) A
41 (45)A
42 (46)A
43.(47)A
50N
51 N
52A
,

53A'
54N
55N

a'

I

s

a'
8

-~

la+&a1

8
8

!8

8+a
8-a

8
8

O

8

a-'-8

8

I

Op. znakl
10
II

12
13
14
15
16
17

Op. znak

30
31
32
33
34
35
36
37

I

I

8'

I,

a
__a

I
I

a

+

I

&a
s+a
8-a
O
a-8

s'

,

a
a
a
a
a
a
a
a

8
8
8
8

8

I

a'

8
8
8
8

I

a'

la~
8&a
8+a
8-a
O

a-8

Význam
-

/

Nepodmíněný
skok na první-(druhou) instrukci uloženou v A
Podmíněný skok, jestliže <S> <O
Podmíněný skok, jestliže <S> =0
Podmíněný skok při přeplnění
Posun vpravo <SP> . 2-N_<SP'>
Spec. posun vpravo <S> . 2-N _
_ < S' > souč. O _ < p' >
Násobení s dvojnásobnou
délkou
<S> .' <A> - <SP'>
Násobení s jednoduchou délkou

na samočinném

počÚal!i ELLlOT 803

~~.o~i;ac~1962)b~

v,aného počítače způsobem zná,zorněným na obr. 2. Je
zřejmé, že zejména kódování, k,am patří např. ci převá·
dění I8'dres do dvojkové soustavy a,pod., je velmi zdlouhavé .a poo,cné.Pro·tože to jsou prá,ce stereotypní, po·
měl1něsnadno
algol11tffilicky POlpsatelné, jsou úspěšně
up,latňovány snahy přenechat vl,astní kódování samotnému počítači. Práce ,prog·ramátora končí potom Um, že
ilrustrukc[J z,apisujepouze
symbolioky. fo,rmou pseudoinstmllkcí, které mwají i'adu předností:
jsou názorné,
snadno zapamatova'1:eLné, jediná pseudoinstrukce
může
nahoodit celou skupvnu strojových inswukcí apod. Této
tzv. a u to m,a U.za cep 1'0 g r·amo v án í se dosahuje
pomocí speciálnfch progtamu, převádějících
(překládajlcích) postupně symbollické instrukce na strojové instrukce, 'které jsou pak splňová!ny buď be.~prostředně
{'1J2lV.
in1:e'rp,retačn.í
programy)
nebo až po pře·
ložení celého pseudoprogramu
do strojového jazyka
(tzv. ;ko m IPliJ ,a ční pro g r a myJ.
P.rogr'aIl1lo'Válllí
pro NE 803 je 'Usnadněno dvěma kompila·čními pro.gramy, jejichž použiití se řídí charakterem
řešené úJlohy.
První z nich je st,anda4.'dní v,stUlPní progoom T 2, pf'eklá<I,ající programy psané ZiPůsobem obdobným (5), převádějící vstujpní ,konstanty z desítkové do dvojkové soustavy. ,čtoucí abecedně číslicové údaje apod.
Navk
umožňuje ten1ovs'1:upní kompilátor sesta'vovat vlastní
programy v ,tmo r e I a t i v n í c h a ~ r e s á c h, což je
zvlášť výhodné při řešení rozsáhlejšich
úloh složitější
struktury, ·P'řednost felatvvního adresování SlPočívá totiž
v tom, že lze vÝlPočetúlohy rozděIlit na řadu samostatných, logIcky ucelený,ch výpočetních úseků. a programovat každý z nich prakticky nezávisle na ostatních.
Důsledlkem je snadnější orientace v .ipoogramu, snížení
výskytu chYlba usnadnění dod'a,teoných opr·av programu.
K'fOmě to'ho může poo'gI'am ,sestav<:mat někoJďik programátorů sOUJčasně.Principzápisu
programu v reJ,atlvníc'h
adresách ukážeme na obdobném příkladu jako v odst.
3.1.

Nec4Jokládejme, že čísla A a B jsou uložena v úseku
č. 4 na ,adre'sách např. 7 a 8, a že chceme jejich sou,
čet C uchovat v paměťovém m~stě o absolutní adres'e
10. Rell'tti'W1ěadresovaný program této úlohy je

<S>. <A> _< S'>,O _<pf>

Posun vlevo <SP> . 2N_ <SP'>
Spec,pQsunvlevo
<S>. 2N_ < S' >
souč. O _ < P' >
Dělení <SP> : <A> _ <S'>,
souč, O - < P' >
Rychlý přesun -;:::P> _ <S'>

k
k

+

1

30
20

7,4
10

04
00

8,4
O

(6)

}aik je p,a,trno z př~kl.adl\l. zapisujeme mlaHvní adresy
j,alko de,setinnáčísl'a.
Jej'ich celá část předsta'vuje ,reI,ativní adresu '\'1zllli,edemik počátku úseJl:u, jehož čÍ'slo je vy2lnačeno ve zIom!kové ,částlj čísla. Zápis opeimčního znaku
57
zůstává beze ZlIIlěny, lPodobně lako zápis absolutních
adre;s· a těch adrElSiIlíOhčá,sUiLnstrukcí, které nemají cha70
Přesun obsahu klávesnice do střáI1alkter adTesy.
dače
Rellativní adresy
př.inášejí
možnost
vytvářet
J2lv.
71.
Přečtení jednoho znaku z děrné
k n'Í h o v n y s ta n da r dní 'oh pro g r ,a m ů, složené
pásky
'73A
z obecně ,s'estavenýcih programů čas'to se vys'kytujících
Zápis adresy, kde je uložena tato inúloh, ,kterých je možno použít jaiko úseku nově sestastrukce do paměťového místa
voVianého ,programu. KIllihoV'Ila programu samočinného
o adrese A
počítače NE 803 obsahuje jedn,a'k stand,a.r<iní programy
74
Děrování jednoho znaku do děrné
(program pro řešení soustav lineárnich rovnic, inversi
pásky
ma,tic apod;) a jednakzprav.idla
méně rozsáhlé standardní lPoc4Jrogflamy (vý,počet goni,ometrických a cyk·
Vysvětlivky:
lometriakých f,un'kd, výpočet dru'hé odmocndnyapod.),
S
střáda.Č
Prog,ramo'Válllív reLa,Nvních ,adresáoh bývá nazýváno pro<S> '= 8 '"
obsah střádače před splněním instrukce
gremováním ve SJtrojovém Ikódu, přestože jednotLivé in< S' > = 8' • obsah střádače po splnění instrukce
strrulkce jsou talké, přesně v,zato, symboliaké. Důvodem
A
i.'. " adresa
paměťového
místa,
obsažená
k tomu je jejich silná podobnost "pravým" strojovým
v adresní části instrukce
instrukcím (operační rznéIJkje zapsán osmičlkQlvě, jedné
< A > ~ a .,' obsah paměťového místa o adrese A před
symbolické lnstrukCli odpo\vídá jediná strojová apod.).
splněním instrukce
. V odst. 4.3. bude ukázáno, jak byla metoda relativních
<A':> =a' . obsah paměťového místa o adrese A po adres '~llkovaiIla pili programování ana,ly1lické aerosplnění instrukce
tl1Íangula'c'e.
&
, . " symbol konjunkce
Vyšší formu automatizace
progmmování pro NE 803
N
:.. konstanta pos1).hU
předstvuje druhý kOlll[p.ílační progoom, n,azývaný autoP
přídavný registr.
'
k6d A2: Chamkteris·Uoké. rozdíly ve způsobu sesta·vo<P>
obsah přídavného registru
.
vání p·rogramu proti progI1amování ve strojovém kÓdu
<SP>. '" " obsah spojeného střádače s přídavným
jsou tyto:
registrem.
a) jednotlivé symlbollc·ké instrUlkce se vyjadřrují převáž3.2. Programování pro samQěinný poěítaě ELLIOTT 803
ně pomocí písmen, agLlckýchslov
nebo jejich zkretak a .
Konečným' cilem program<wání a kódování. je sestavit
poslo~pnost 'i'IlIStrukcí, ,řešících '.!lanou úlohu (program)
b) jedna symbolická instrukce je obvykle ekv,ivalentní
a vyjádřit ji v jazyku stroje, tj. konkrétně u popisoněkoH,ka SJtlrOjovým.instrukcIm.

56A
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Důle~~té je, že i adresní čá~ti jednotlivých instrurkc!
jsou zapisovány pomocí písmen. Tím prakticky
pro
programátor,a
odlpadá, na,hr,azováillí proměnných
čí'sly
p,aměťových mí'st, na nichž }sou uloženy, jla,ko Je tomu
při progl1amování ve strojovém kódu. Přenesením této
prá'ce na samočinný počítač se odstraňUlj'e jeden i vydatný,ch Zld,rojů chyb v progoomech a vl,aJstní ,sestaven!
pro.gr:amu ,setím zjednodušuje.
Progoom na,šeho př~kladu, uvedeného k 'i.Justraoi programován! v i:eJ.ativních adresách, lze pN použití autokódu zapsat jefi'ill1ou symbolickou instrurkC'í

C

=

A

+ B.

(7)

Tuto iIIl:strukci přetvoříkomPitlátor
na ř,adu stro,jových irustmkcí obdobných (5), při čemž samočinně kOIl1'kretiZiuje paměťová m~sta, vyhraž'8rua !proměnným A, B
a C. ~dYikolW se v další,ch nebo předcházejícíc:h částech
progoolIllluvyskytnou ,tytéž proměnné, nahradí je stejnými adrě,salIllli. Z mnohasymboliC!kých ,instl'ukcí, používaných při prog,ramován! touto metodou, jsou některé
Ulvedeny v taib. 3.
Tab.

3. Ukázka symbolických
instrukcí, používaných
při programování
pomocí autok6du A 2.

Symbolická
instrukce

-

Význam

I
-

sejmutí čísla z pásky dat a uložení
do paměťového místa, vyhraženého proměnné A

-

výstup (děrování) proměnné
m-místného celého čísla

A=B*C

-

násobení proměnných B a O a uložení součinu do paměťového místa,
vyhraženého proměnné A

A = SINB

-

výpočétsin B a zaslání do paměťového místa, vyhraženého
proměnné A

-

výpočet VB a uložení v paměťo. vém místě pro proměnnou A

READA

PRINTI,

A

=

m

SQRT·B

I

I jako

Srovnáme-li ·,programování ve stro.jovém kódu s prog'l1amovánfm !pomocí auto,kódu, do'jdemeik následujícím
závěrům:
a] Autokód podstatně zj'ednodušl1je a urychluje vlasl1:ní progllamování ,a snižuje pravděpodobnost
výsky,tu
chyb. Těchto výhod však dosahuje n'a Ú'kor ry,chlosti výpočtu a ohjemu .p'rogOOmll. UdáJvá se, že ryclhlost vlastních výpočtů se lPiíi použ~tí této me,tody snrZ)uje až pětinásobně; je jí proto použí"ITánorpřevážítlě tehdy, jde-li
"o výpočet jednoráwvý ,nebQ potřeibujeme~11 program seStaiVit v co nejik'ratší lhfitě. "
>h) Pmgramování
ve strojovém kódu umožňuje plně
využí't holJlatýclh op,eračních možností stroje ,a uskuteč-

Automatický

na samočinném

počžtači

ELLIOT

803

°

nit snahu
sesta,velní progremů optimálních (vzhledem
k rychlosti výpočtu, hQ~podárnému ro=Istění
v paměti
apod.). P,řelsto~e je tento Zipůsob mnohem pr,acnější, je
učelné jej použít piíi se'sta:voiVání stand,ardních programů, tj. prog,ramů úloh, j€jdchž vý:počty !budou mno,honásobně opaikoválllY.

Podikl,adempoognaJrruu je metoda analytické
aerotri'aJngula'c€, vY!Pl.ia,covan"á.
,inž. Tomsoru z VúGTK v P,raze
([,BJ, [7]). P,iíÍ!Pomeňme ne.jptve její záikladní principy.
4.1. Podstata analytické aerlttriangulace
Máme řadu {pořad] vzájemně se překrývajících
leteckých snímku mapovaného území. Na těchto snímcích
jsou zobrazeny jednak body, jejiChž rovinné souřadnice
a nadmořské výšky (geodetické souřadnice]
známe a
dále body. j-ejichž geodetické souřadnice potřebujeme
určit. Protože každé dva sousední snímky tvoří stereoskopickou dVojici, můžeme na stereokomparátoru
změřit
snímkové souřadnice jak bodů daných, tak bodů hledaných. Snímkové souřadnice,
opravené o vlIv srážky
fotografického
materiálu, jsou podkladem k vzájemné
orientaci snímků v jednotlivých dvojicích. Matematické
modely paprskových trsů, vytvořených v okamžiku expozice spojnicemi středu objektivu s terénními body,
dávají po vzájemné orientaci možnost určit pravoúhlé
prostorové souřadnice
(modelové souřadnice)
zaměřených bodů V soustavách jednotlivých dvojic (modelů].
Takto vzniklé samostatné souřadnicové soustavy se dále
postupně transformují do soustavy' prvního modelu pořadu. Transformační klíče sev' podstatě určují z podmínky; aby součet čtverců odchylek souřadnic na bodech
společných sousedním dvojicím (styčných bodech) byl
minimální, zpravi<;lla"ve dvou aproximacích. Výsledkem
tohoto tzv. spojování modelů je vytvoření jediného matematick,ého modelu celého pořadu, který zbývá transformovat do geodetické soustavy. Prl'ncip transformace
na geodetický podklad je obdobný jako při spojování
modelů. Úlohu styčných" bodů přejímají body, jejichž
geodeticklé souřadnice známe, a které byly zaměřeny
i fotogrammetricky.
Rovněž tato transformace
probíhá
pravidelně v několika (většinou třech] aproximacích .
Výsledkem jsou vyrovnané geodetické ·souřadnice určovaných terénních bodů.
[Pokračování)
Přemýšleli jste o tom, jak vám pomáhá Geodetický
a kartografický
obzor ve vaší práci? Jste spokojeni
~ obsahem 15asopisu? Co vás zvláště zajťmá, kter~
články navrhujete
k uveřejnění?
Napište nám do
1. září, kdy kon15í anketa

Jak vám pomáhá Geodetický a kartografický
ve vaší práci.
Nejlepší

přfspěvky

obzor

odměníme pcměžžtými a věcnými
cenami.

nivela~ný prístroj" MOM-Ni-B3

lnf,. Svatoplu/QI Michall5ák, katedra
Bratislava

Už na konferenci!
o geodetických
,prístvojoch
v Buda-pešti v septembri VOlku1958 [1] sOZiuámili
pracoVlníci závooov MOM Bud'apešť účastlníkov kon.
ferencie s 'DJovým tyrpom mechanického
kompenzátoru podfa patentu inž. Tótha a oznámili, vývoj
nového maďarského nive1'étčného iprístroja s 'auto·
matic.kou h:ori~o!ntáci:ou zámery.
Tento prrstrD'j, ktorý dostal po~dejšle ozinačenie

geodězie

SVŠT

MOM-Ni-B3 bol daný už v roku 1960 do séri-ovej
Výroby. S'bierky Katedry ge'Odézie SVŠT v Bratislave holi UŽ Z18!čla,tkomroku 1961 obobatené prvým exemplárom
tohoto ni'velačlllého prístvoja.
Cel1k'o'výpohfad 'DJaneho vidíme na obr. 1. Tubus
ďalekoofa-du tvorí so spodnbu č,asťou prístroj'a.
komp'aMný celok s charakteristic:kým
tvarom krytumechanickébo
kompenzátora.
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Je' úče:lné voliť Sl čD možno na'řmenšie, aby 52,
ktoré jeiičtIJJnou časťou biolo, ,oo.'jvačšie. Keď $Účet
Sl
+ 52 bude .malý, vyjdú ma'lá rozmery kyvadla
a tým ZlOIs,vaJne
viac miesta pre zaostrovaciu šošpvku ia navrhovanie
opttokéhO' sYiS1témuje Iahšie. PIi
tom!to typé kompenzátooa
robí f,ažkosti volba osi
otáč,ani'a .. Aby sadosiahla
m,axillUálna I1resnosf. je
úcelnévoliť
za os o,táčani'a tú vodorovnú p'riamku,
ktorá
'
\

1.. leží v . 1'0vinejedného,
a1lebo vi,acerých zrkadiel utniestnElných na k YVladle,
2. 'prechádZJa sMasne priesečíkom optickej osi
a zrkadiel pri vod-orovnej polohe ďalekohladu.

Mechanický·
kompenzátor
podr'a'. systému
InŽ..
Tótha 'sa vermi liší qd clotel1azZlIlámych lronipen~
zálVofov:úných zahréllIlimýclÍ iáíVJÓdov. U mechanických k'oII1'Pe,nzá1Jorov"srne doteraz J.'ozoZlIlávlaIi dva
dirtrhy, IPodla .,toho či pracujú, ,~l'1ebo.[lil') s. tz~. zvač" šením uhla sk~()nU (k~štanta
kompenZá~ora),tj~
či. pri sklone i.ďalekohfadu
Q' určitý
uholzaujme
,k!o'n.1JI)(~nzátor.vod!orovnú polohu' tým, že sa otočí
,'ovaťší
uh'OI, ul'!Ž bQI uhol sklómí. KOmpeil.závory,
,MOTé nepl1a«ujúso
zvačšením Uhl·a sÚ jednoduché
. fyzlkáLne kYVladlá a ichzrkadlo,alebo
hranol je
p'O'mernevel'ký,
preto~emusí
byť, umiestne~ý
v strede medzi objektívom
a nttkpvým
krížom,
kde svazok lúčov má velkýpri~mer
(napr. ~utorna'ticky,' nlvei,a'Čn,ý 'prístJJ:Oj AsJmni'a Na
NaIPfIOti
, tofiIu kothpenzállory,
Moré IPl1acujú so zvačšením
uhla,' 'nie., sútáik jeclIi'Oducl1é; aLe mél~ byť ulIliestn9nébTí~k!O 'Ok,vláva' '8. možú mať preto menšie roZmery (Zéiss Opton Ni 2). Kompenzátor
MOM je
~ujím~wýtýmlže
. ačkolvelk má .jednoduché
fyZi• 'kálne kyvadl'O,p'l'edsa
pMC1J,je so zvačšením uhla
sklonu: ZvB.čšé.l1ie uhla sa tu však vytvára ' optickou oestou.

r.

DodržBJnfe týcb1.'O dvoch podmienok
vedie k použ1t1u ďvoch kyvadieI. Toto je však velmi nevýhiQdltJ.é.IlIlJž.T6thom navfhnutý
kOllUpenzáJtor MOM,
ktprého zjednodušeml 'schému. vidíme' na obr. 3,

Na oibr.2.
vidíme chod lúčov v kolIl.penzáto~e
MOM.. Na, zl'k,a:d1lW11p-1 ochu fyzikálneho
kyv~dl'a
pric1J.~dza 'svetělný
lúčdvakrá~.Pri
sklone ďalelrohladu ouhol
u, svetelný lúč na úseku 80 diverguje, ouhol
a, na úseku Sl už konverguje
pod.
uhlom a a ual1seku
S2 prechádZla
s konvergěIlciou 3a.
'
l

8

"'.

C

Sve~eLný . Júč ~ríde hotizOiDJtál'ne' na vodorovné
~lálrno nitko-vého frí~a vt~dý, Íl:eď bude splnená
následujúc~ podmi~m,lroa ,\
80.

sin' a=

Sl .

sÍn a

+

82 .

sin3Ct
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sp,lňuje obldJve podmien:ky pre os otáč,ani'a a pTit'om použfva ako k'ompenzátor jed'IlJo ky'V,adlo. VodOl'oWlá o~ otáčania kompenzát'ora FF le,žív rovine
obidvoch 2Jrkadiel a súčasne precnádza priesečíkom optioke,j osi so Zlrkadlami.
KompenzMor sa sktadá z divoch P'l'a>v'oúhlych,
trojbO'ký'cn htan'ol'Ov, ktoTé spolu stmelené kýv'atjú
ako jeden celak, a z jedného pevného hranola
spojeného pevne s ď'alelkohl'adom. Celá sústava je
vlast!Ile v polovlci rozdelená druhá Porrova kombinácia hranolov. Lúč prichádZlajúci z obje,ktívu
'z bodu A sa od!rá~a od p1rvej 45stupňovej wkadlovsj č'a>"tikyvadla a preohádza do spodného pevného h~a[l;o'I'a,Morý hlo odráiž'a smerOm hore do
druhej častikyvadl1a, kde sa od ďalšieho 45stupňového zrkadl:a odráža' a postupuje. cez nitkový
krIž do okuláru. Na obr. 4 vidíme pO:d:wbný náčrt
uvedeného klOmpenzáto~la. Č. 1 je doštWka s nitk,ovým krížóm, Č. 3 je spodný pe,vný hrano 1 kompenzátol.'a, č. 2 je pravý kýv'a>júci hranol a č. 4
f'avý 'ký,V'ajúci hralI1ol. Válcove telersO rna spodnej
časti obrá:2Jku ;; označe!rlfm 5 je tlmič kyvov kompenzá:1Jo~a,k,torý je s kývaljúcimi hran-oImi spo'jený
líchobežní'kovým spojoV'acfm telesom.
Ďalekohlad prístroja má 28-násobné zvačšenie,
zOImé pole 1020', prtemer objektívu 45 mm a dáv'ó
vzpriamené obmzy. K hrubému horizOlntovaniu slú·
ží kruhová libela,ktQlrá
Sí;l pozoruje
odk'lopnýrn
zrkadielkom a má citlivosť 8': Č!Oje súč'asne aj
rozsah, v ktol'om kompenzMor mo1že samočinne
urovnáv'ať zámernú priamku. Výorobca udáv'a pres·
nosť urovn'ani'akompen;zátora
strednou
chybou
± 0,4". Prí:sltroj je vybavený 'S'kleným horizDintálnym kruhom de.Ieným na 10 alebo 19, Morý sa
od'Číta pomocou stupnieového mikro!skopu. Prístr'O'j
je velmi l,ahký _. váží len 2,3 kg. Pre horizontálny pohyb má prístrOj len obojstrannú pOhybOvku.

Převáděcí

přístroj

Hrub:9' pohyb sa vykoná jednoduchým otočením
nakolko prístroj nemá svorku, lale len flrikčné kotú:če. S1!avacie sk.rutky majú velké stúp,anie, čo
umožňuje rýchlejšiu hrobú hOl,"Í.!wntáciupodla kruhovej líbely. Ďale,kohrad má dvojJté ZJaoS'trov,anie
obrazu, hrubé a jemné, ktoré pracuje so zpomaleným prevodom v pomeru 1 ; 3.
Automatioký, nivelačný prístroj MOM-Ni-B3 je
určený plre teqhnickú nive'láciua
preto za-tial nie
je vybavený optiokým mÍ'krometrom, ani nasadzovacieho typu. Jeho presnosť je charakterizovaná
strednoukUometrov,ou
chybou±2
mm. Výhody nivelačných prí!strojov so samočinnou horizontádou
sú všeobeone známe (takmer dvojnásobná rýchlosť nivelácie,odolnos.ť
voči teplote, najma slnečnému žiareniu atd.) a pla-tia aj p.re tento prístroj.
Výsledky skušobných meraní ukazujú, žepresnosť
prístroja je bIboko pod našimi dovolenými odchý1kami pre tecooic.kú niiveláciu. Aby s pdstroj'()m
mohl,a byť vylmnáv'aná aj p,iesná nivelácia, bolo
by potrebné,a:byzá'Vody
MaM Budapešť dodá'valí
ako pdslušenstvo
aj nasadzovací
mikrometer.
S týmto doplňkom už počítajú nakofko prístroj má
polovicu horizontálnej časti zámerného kríža klínovitého tvaru:~40proti ostatným automatickým nivelačným prístrojom zahraničn.ých firiem je prednosťou prístroja MOM-Ni-B3 jeho pomerne malá váha
(?,3 kg).
Lektoroval:
Lit

Pro odstranění těchto nedostatků se dnes již v široké
míře používá převáděcích přístrojů s elektronickým
vyrovnáváním kontrastu. Z( pobytu u firmy Wild se seznámili pracovnící GTÚ se zařízením, které provádí elek"
tronickou cestou vyrovnání kontrastu na překopírovávaném diapozitivu. Toto zařízení je označeno vyrábějící
firmou· Wild zn. U4A (obr. 1.) Bude účelné s ním podrobnějí seznámit čtenáře.
'
Ačkoliv je snímkování
pro fotogrammetrické
účely
prováděno jen za příznivých podmínek, mohou se negativy od sebe lišit. Měnící se atmosférické
podmínky,
reflex oparů, větší nebo menší komplexy zastíněných
partii, různé reflexy půdy apod., způsobují velmi často
značnou kontrastnost
nebo nerovnoměrnost
fotografické
kvality negativů. Z takových negativů nelze bez zvláštních opatření zlskat bezvadné diapozítivy. Rovněž tak
odvrácené
svahy· na okrajích leťeckých snímků.. jsou

Adámek;

FOGTK,

Praha

e r a t u r. a :

[lJ

Mi c h a I č á k, S.: Konferancia
o geodetických
prístrojocii
v Budapešti.
Jemná mechanika
a optika,
roč. 1959, Č. 4.
[2] Mi c h a I č á k, S.: Nové maďarské
geodetické
prístroje.
Jemná
mechanika
a optika,
1960, Č. 3.
[3] T·ó t h, P.: Auťomatikusszintezií
muszerek
- referát
na konferencii v Budapešti
r. 1958.
[4] I n for
m á ci e z á V.o d o v M O M B li d a\p e š ť.
I

s elektronickým

Velkým nedostatkem
při fotogrammetrickém
vyhodnocování leteckých snímků jsou nekvalitní diapozitivy,
zejména z fotografického
hlediska. Diapozitívy nejsou
v důsledku' ruzných J).epříznivýclí' činitelů dostatečně
konstrastní a v rozích jsou tmavé. Tyto nedostatky mají
nepříznivý vliv hlavně na přesnost vyhodnocení výškopisu a navíc unavují vyhodnocovatele a časem i z!)oršují
jeho zrakové schopnosti.

žnž. Jiří

vyrovnáním

kontrastu

velmi patrné u podexponovaných leteckých snímku, pořízených širokoúhlou komorou. Obdoba tohoto zjevu nastává ještě ve větší míř.e, když se musí kopírovl\! podexponované a nevyrovnané negativy na kontrastní pozitivní materíál.
Dobrý pozitiv nebo diapozitiv má bezvadně dodržet
gradaci negativu od hlubokých stínů až do světlých míst. _
K Získání měkkého pozitivu nebo diapozitivu je třeba
pro. kontrastní
negativ
zvolit výhodný materiál nebo
vhodný postup při vyvolávání. I tak dochází k tomu, že
na nevýrazných místech negativu (např. ve stínech, v lesích) je místní rozlišovací schopnost (kontrast
v malém) ještě více zhoršena.
K odstranění uvedených potíží byly používány různé
pracné metody, např. vykrývání nevýrazných míst negativů fóliemi, které propouštěly
světlo jen zčásti. Je
zřejmé, že tímtq postupem mohly být odstraněny nedostatky tohoto rázu jen na větších plochách.
Až dosud se však nejlépe osvědčila známá métoda neostrých masek. Při této metodě se zhotoví z origínálu
negativu jeden neostrý diapozitiv nebo dva diapozitivy
s různým kontrastem a kopíruje se přes negativ a neostrý diapozitiv, které se navzájem kryjí. Různou volbou kontrastu
a stupně neostrosti
se pří zkouškách
hledá žádané vyrovnání. Ale í zde dochází k potížlm a
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pod negativem .Světelný bod (buňka) na stínítku lampy
ohmatává neustále negativ V překrývajících linlíoh s konstatní rychlbstí.
Při otevřené uzávěrce se v každém okamžiku promítá
osvětlené místo negativu přes optický systém' na diapozitivní desku (nebo pozitiv], která je tak p'ostupně osvětlena. Na desce se světlo poněku.d rozptýlí a část dopadne' na fotbnásobiČ. Proporcionálně
k dopadajícímu
světlu vzniká ve fotonásobiči napětí, které se neustále
mění pcdle hustoty ohledávanéhp negativu. Toto napětí
je zesilováno v zesiiovači, odkud se vrací zpět do katodové lampy; kde ovlivňuje intenzitu katodového paprsku,
a to tak, že na slabých místech negativu (l-esy, stíny)
světlost bodu 'redukuje (snižuje) a naopak. Touto čistě
elektronickou
cestou se vyrovnávají
(redukuji)
různé
variace hustoty negativu. Velikost rozpětí tohoto vyrovnáváni závisí na citlivosti systému '(obr. 2).

nedostatkům, z nichi nejčastěji je to chyba v nedokonalém navlícováni masek, nehledě k tomu, že výsledky závisí z větší části na dovednosti a zkušenosti laboranta
a celý postup vyžaduje velmi mnoho času, a prbto je
jen' málo užíván.
Wildův převáděci přístroj U4A odstraňuje dokonale při
kopírováni všechny uvedené nedostatky.
Původní převáděcí přístroj U3A je doplněn systémem elektronické
soupravy, kterou se provádí automatické vyrovnání kontrastu. Tento systém redukuje
automaticky
intenzitu
světla katodové lampy, dopadajícího na negativ od nepatrné až ke Střední hustotě a ve správném poměru,
čímž je umožněn řádný kopírovací proces. Převáděcím
přístrojem U4A vyhot6vený' pozitiv nebo diapozitiv má
značně lepší rozlišovací 'schopnost ve stínech a i v jiných partHch snímku. Vyrovnání značně zčernalých míst
zmírňuje únavu oka pozorovatele a zvyšuje schopnol\t
rozlišovat detaily. Dále je nutno zd(Iraznit, že se expoziční časy negativů různýCh vlastností (po stránce fotografické)
jen málo od sebe liší, pokud podmínky při
vyvolávání a citlivost diapozitivního ~ateriálu zůstávají
stejné. Po předběžném zácviku na tomto přístroji ,tato
okolnost dovoluje kopírovat bez zkoušek expoziční doby.
Rovněž tak mUže býti exponován bez expozičních zkoušeR celý negativní pás se zachyceným ·územIm různých
vegetací (se značně, rozličnými reflexy půdy).
Kromě, toho mohou být pro kopirování nebo převáděni
zachráněny
i silně podexponované snímky za předpokladu, že bude použit tvrdý fotografický materiál (např.
reprodukční desky). Bez vyrovnání by to' nebylo možné,
poněvadž nepravidelnost stoupání kontrastu se stane tak
značná, že je vyhodnocení často nemožilé~
Převáděcí přístroj Wild U4A dává takové výsledky,
jaké není možno získat pracnou metodou neostrých masek. Při tom doba pro vyhotovení diapozitivu nebo kopie
odpovídá době nutné pro zhotovení diapozitivu nebo kopie z dobrého negativu na normální kopírce. K zacháze.nf s převáděcím přIstrojem U4A postačí obvýklé znalosti
z obor1,1fotografické praxe. Automatioký převáděoí přístroj
U4A náleží k těm pří~trojům, na kterých jsou hospodárným zpťisobem zpracovávány: fotogran;l!netrické snímky.
PrIncip ,elektroniCkého kopírováni je následujicí: Zdroj
světla ,tj .. katodová lampa, je umístěna be~rostředně

Obr. 2.: Princip převáděcího pNstroje (reduktoru)
tronickým
vyrovnáním kontrastu.
1
,2
3
4
5
6
7

Katodová lampa
Negatlv
Kompenzační deska'
Uzávěrka
Optika
Diapozitiv
Průběžný filtr

8
9
10
11
12
13

selek·

Sběrač světla
Fotonásobič
Zesilovač
Řídicí panel
Odchylovací
generátor
Odchylovací
etvky

Z uv~deného by se zdálo, že se veškeré ~ontrasty vy·
rovnávají. Avšak detaily menší než velikost bodu (1 mm2)
zůstávají nedotčeny, neboť intenzita místa se řídí podle
.průměrné hustotý osvětlené plochy. Jemný detailní kontrast zůstává tedy při redukci všeobecného kontrastu
zaohován;
\
Lektoroval:
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Z geodetické praxe
Pfíspěvek z důlní měřické praxe
.
lnž. losef Výlet,

SHR, Důl Centrum,

526.99:622.1
n. p. Dolní liřetín

Použití nových
přesných
theodolitů
v dole narážl
často na nepřf:z;nivé podIIllnky, které je nutno během
měřeni překonávat, a které často nedovoluji řádné využití uvedených theodolitů. Práce s těmito přistroji je
proti menšim důlnim
theodoÍitům
střednlpřesnosti
zdlouhavějši' a v případě měřeni za nepříznivých podminek nejsou dosažené. výsledky o mnoh.o lepší než při
použití menších
diilnlch theodQlitů, .např. theodolitu
Zeiss' Theó 030, nebó jeho nověho
vývojového
typu
Theo 020.
Jde o to, zvolit takový způsob měření,
aby práce
s přesným theodoliťem byla ópodstatněn~
a. dosažené
výsledky co nejlepší. Uvádím zpiisob, jakým byl tento
problém řešen na Dole Centrum při použití theodolitu .
zn. Zelss Th~o 010.
Popis zpdsobu měření ddlnihopolygonélniho
pořadu
Dole Centrum v SHR za použití Theo 010.,

nB

Při prováděni připojovacího
a usměrňovacího
měřeni
dvěma jámami na Dole Centrum, bylo nutno vsunutý polygon.álni pořad v dole provádět za velmi nepříznivých
podmlnek. Největšl překážkou při měřeni byl silný proud
dUlnilťh větrii, takže ustálenl olovnice bylo téměř nemožné. Další překážkou byl silně zvětralý strop chodeb,
který nedovoloval řádnou stabilizaci potřebných
trvalých polygonálních
bodů. Použití trojpodstavcové
soupravy by bylo za daných podmlnek velmi výhodné. Tato
měřická metoda by však nesplnila jeden z účelů měřeni, tj. vybudování sítě trvalých bodii pro nava:z;ovánl dalšlch pořadů' pro nově rozfárávané úseky důlního pole.
Vzhledem k uvedeným překážkám bylo nutno upravit
zpiisob stabilizace a signalizace trvalých bodů tak, aby
bylo dosaženo pqtřebné přesnosti i za nepříznivých podmínék.
"
Zeissův vteřinový theodolit,
který je možno použit
pro přesné PQlygonální pořady v dole, se vyznačuje mimo jin~ Um, že je opatřen optickým dostřeďovačem,
kterým lze. dostředovat
přistroj nad bodem, a to mnohem.rychleji
a přesněji, lléž pomoci olovnice. Zvláště
tam, kde je na překážku silný průvan důlních větrli, je
možno tohoto zařízení dobře využít. Optický dostřeďovač je určen předevšlm pro theodolitové měřeni na povrchu, avšak při vhodné úpravě stabilizace a signalizaDB polygonálnich
bodii je možno tohoto zařízeni použít
i ,v dole.
Tento problém byl na Dole Centrum vyřešen následovně:
Stebillz8ce bodd
Do počvy chodby byl nejdříve vykopán krychlový zásek o rozměrech
asi 25 X 25 X 25 cm. Do dna záseku,
\ltibližně uprostřed, byl pak zaražen železný hřéb s ku·
lovou hlavicí, jehož délka je asi 40 cm, a to tak, aby

hlava hřeblt přečnívala nad úroveň 'počvy chodby. Upro.
střed hlavy hřebu byl pak hrotem ocelového priibojníku vyražen kuželovitý bod o priiměru 1-1,5 mm, hloubce 1,5-2 m: Pak byl celý vykopaný prostor vyplněn
dusaným betonem až nad úroveň počvy (Obr. I]. Aby
nedošlo k porušení
bodii, např. při vykolejení vozu
apod., byly body situovány při bnku chodby, ale vždy
jen v takové vzdálenosti, aby bylo možné pohodlné postavehi theodolitu.
Pro stabilfzaci bodii uvedeným zpiisobem jsou vhodně
chodby ražené v tzv. hlavní sloji .tj. v uhlí bez jnovltých proplástkii, které zpiisobujl bobtnánl počvy chodby; jak bylo zjištěno, mají takto stabilizované
body
značnou
trvanlivost.
Při navazování
nového
polygonálnlho
pořadu
na body stabilizované
uvedeným
způsobem před čtyřmi roky, byla provedena kontrola
vrcholových úhlU a zjištěna naprostá stálost těchto bo-'
dii. Je vhodné hlavniceželezných
čepii natři! ochran, ným nátěrem proti korozi.
Signalizace

bodů

Při uvedertém zpiisobu stabilizáce bodů, ktel'ý je neobvyklý na hlubinných dolech v SHR,. bylo nutno vyřešit
otázku signalizace. V dole se zpravidla zaměřuje na šňiifU olovnice, za' kt~rou
měřický pomocník drží důlni',
lampu. Body stabilizované ve spodku chodby však tento zpiiso\;l signalizace nedovolují a bylo proto nutno najít jiné' řešení.
Do vrcholu kužele vyraženého průbojníkel1l byly stavěny ocelové jehlice o priiměru 1,5 mm, d(ílce 20 cm,
opatřené na obou koncích' ostrými hroty. Jehlice byla
. upevněna ke kousku zvlášť k tomuto účelu upraveného
prkna tak, aby bylo možno středem nitkového kříže zaměřovat
ha i'ejf spodní hrot (obr. 2]. Z;a jehlici byla

Obr. 2.

stavěna diilnf lampa, jejíž ref1ektor byl opatřen stinlt\{em z matného papiru. Do svislé polohy byla jehlice
~tavěna pomocí vertikálnfho
vlákna nitkového kříže.
Při' tomto zpiisobu signalizace je vlastní měřeni úhlu'
mnohem pohodlnější, než při zaměřování na šňiiru olovnice. Je to zpiisobeno tím, že, obraz ocelové jehlice~v da\ekohledu je stálý" bez jakýchkoliv výkyvii, jako je tomu často u šňiiry olovnice, kterou je nutno během měření stále uklidňovat. Rovněž tak výsledky měření jsou
mnohem příznivější.
Oosaiená

přesnost

Vsunutý polygonální pořad měl celkem 21 postavenI.'
Délky záměr se pohybovaly' v rozmezí 25-60 m, nejčastěji 50 m. Délky byly měřeny po spoqku chodby, ..ocelovým pásmem, 50 m dlouhým. Měřenlm délky po spodku
chodby byla přímo vyloučena chyba z prohnutí pásma.
Rovněž pro ostatní chyby vyskytujícl
se při délkovém
měření byly vypočteny a použity příslušné opravy.
Polygonálnl úhly byly měřeny vždy nejméhě ve dvou
skupinách a střední chyby u jednotlivých
výsledných
úhlii se pohybovaly' v .rozmezí ± 5cc - ± 9cc• PřI po. rovnání vzdálenosti mezi promltanými body vypočteně
z diilnlho a povrchovéhó měřenf, při kterém byl rovněž
použit Theo 010, byl zjištěn ~ento rozdíl:
'
vzdálenost vypočtená z povrchového měř,eni
. . . . . . 655;848 m
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vzdálenost

vypočtená

z důln!ho měřen!
. . . . . ; 655,827 m
rozdll
..
+ 0,021 m
Po odečten! opravy ze sbIhavosti tIžnic, která v tomto
pi'lpadě činí 17 mm (hloubka 170 ml, je konečný rozdU vzdálenosti 4 mm. VýslMek je hluboko pod dovolenou mez. I když lze u tak malého rozdílu připustit určitou náhodnost, je zřejmé, že bylo dosaženo velk~ přesnosti a použitý způsob měřen! se osvědčil.

Závodn! pobočky ČSVTS, které sdružuj! zeměměřiče,
byly vyzvány, aby do 5. září 1962 o-známily telefonicky
nebo písemně uvedeným předsedům komisí jména člem1,
kteří mají .zájem o spolupráci v některé komisí. Přípravný výbor očekává náměty a připomínky k organizaci a
zejména k náplni semináře ze všech pracovišť.

Závěr
Stabilizaci a signalizaci
měřických bodů v dóle je
v na!!I llteootuře věnováno poměrně málo pozornosti a
tento problém bývá řešen různě př!pad od přIpadu. ZaváděnI zdokonalených,
vysoce přesn.ých. theodol1tů do
důlní měřické praxe však vyžaduje také důkladnou př!pravti měřických trvalých bodů. Z tohoto důvodu by
bylo správné zveřejňovánI zkušenóstI i na tomto úseku
a usnadnit tak dfilním měřickým pracovn!kům jejich
obtížnou, práci v dole.

DT

Cálek

Dne 27. června 1962 se konal IV budově úGK Praha
dalšI z řady odborných seminářů VÚG.TK.Jeho náplnI
byl referát s. inž. Pic h I í k a; zaměřený na téma: Některé výsledky výzkumu fotogrammetrického
vyhotovení technickohospodářských
map. Semináře se zúčastnili
zástupci vysokých škol z Prahy, Brna a Bratislavy,pracovníci OSGK a resortních ústavů.
Referát oragnicky navazoval na předchozí semináře
inž. Pichlíka' a přinesl dalši zajf1navé poznatky z oboru využití fotogrammetrických
metod pro technickoLektorovq.l:inž.
Otakar Vosika, '1catedra geodézie
hospodářské
mapování. Podkladem části referátu byla
FSČVUT, Praha
výzkumná zpráva č. 112, shrnující výsledky výzkumných měření a vyhodnocování katastrálních
území Blat'Redakci do~lo 15. 7. 1961.
ná, Milotice a Petrovice. Při tom lze celý referát, podle použitých
fotografických
materiálů,
rozdělit
na
zhodnocení
výsledkfl
s použitím 'skleněných
desek
s fotokomorou Wild RC 7 a s použitím negativních filSeznam
mů značek Gevaert, Agfa a Foma s fotokomorou Wild'
RC 5a. Výsledků, získaných
se skléněnými
deskami
diplomových prací specializace kartografické,
značky
Gevaert,
u
nichž
se
neprojevuje
srážka
citl1vé
fakulty stavební, ČVUT v Praze
vrstvy, bylo použito pro srovnání 's jinými, zahraniční(2. pokračování z č. 8, roč. 1960, GaKO, str. 160.)
mi výsledky. VyhodnocenI polohopisných bodů z tohoto
druhu materiálu bylo provedeno ve dvou,řadách
ft odRok 1962:
měřené, snímkové souřadnice převedeny na souřadnice
Marie Benešová: Brítská, Nizozemská a Francouzská
'rovinné afinní transformací
na samočinném
počítači.
Guayana. Technický
projekt
pro politickou
mapu
Při tom bylo, proti někdy uváděným názorům, konstaMl: 4 000 000.
továno,. že dosažená přesnost je ve směru os x a y
Anna Gabrádková: ČSSR. Technický projekt pro polistejná. Dosažená přesnost byla potom charakterizována,
ticko-správn! mapu Ml: 750000.
.
těmito č!selnýmí údají: střední chyby transformačních
Olga Fantová: Typizace zobrazen! pro všeobecně zeměklíčíl v souřadnicích
X, Y ±8 cm (Mílotice},±4
cm
. pisné mapy částí světa.
±13 cm (Mílotice),' ± 7,5 cm (Petrovice); střednI chyAnton!n Chabina: Vliv dllč!ch výrobnIch
procesů na
(Petrovice);
střední chyby m"" my podrobných bodů
výslednou kvalitu čáry mapového obrazu.
by ve výškách
±19 cm (Milotice), i±15 cm (PetroviHelena peirášová: Jižn! Amerika. Technický projekt pro
ce); přesnost grafického vyhodnocení±24
cm (MHoškolnI
všeobecně
zeměpisnou
nástěnriou
mapu
tice], ±18 cm (Petrbvice), tj. 0,1 m v měřítku mapy.
Ml: 8 000 000.
Z výsledku sro~nání bylo konstatováno,
že přesnost
Jarortl!r Sáchomský: Reprodukce plánů a map technikou
našeho í zahraníčn!ho vyhodnocení je při stejných podplanotisku - fotolu.
m!nkách stejná
(nepatrně
lepš! zahraničn!
výsledky
František Sobota: Středoslovenský kraj. Technický prolze vysvětlit tím, že byly doclleny na zkušebnímfotojekt pro turisticko-vlastivednou
mapu Ml:
250000.
grammetrickém
poli, kde geodetické
souřadnice
konIrena Stárková: Populační mapa ČSSR. Vyhotovení autortrolních bodů byly určeny s větší přesností než v uvesk~ho Ol;iginálu mapy v Ml: 1000000 a kritické studených uzemích) a že přesnost fotogrammetrie
není
die užitI metodiky Populační mapy světa (IGU) pro
menší než přesnust klasických metod. Hlavní výhodou
ČSSR.
fotogrammetrické
metody je stejnorodá přesnost v. urLudmila Šulcová: Lidnatost ČSSR. Technický projekt pro
čen! polohy ba díl. Protože však předchozí výsledky byspeciální mapu Ml: 3 000 000.
. ly získány s deskovým materiálem z fotokomory WUd
Květuše Včeláková: Rozbor otázky volby písma pro všeRC 7, která bude užívána pouze. 'pro některé speciální
obecně zeměpisné mapy a techniky jeho reprodukce.
fotogrammetrické
práce,. byly provedeny
ještě dalšl
. srovnávací studie vyhodnocenI snímků, pořízených fo·
lnž. Kraus
tokomoru Wild RC 5a na filmy značek Gevaert,. Agfa
a Foma. V souvislosti s tlm bylo nejprve podrobně poseminář o mechanizaci a automatizaci
jednáno o distorzních
vlastnostech
objektivíl AviotarL
geodětických, fotogrammetrických
Avíogon a Pinatar a předložena
pečlivě vypracovaná
a kartografických prací
grafická znázoirnění izoplét změn vertikálních
a horiMěstský výbor odborné skupiny geodézie a kartografie
zontálních paralax a iZoplét změn snímkových souřadv Praze byl pověřen výborem celostátn! odborné skupiny
nic x ,a y vlivem disto~ze. Na základě srOvnání bylo
uspořádat v Praze v březnu 1963, ve smyslu resoluce
konstatOváno, že hodnota distorze činí u objektivu AviII. konference geodetů, seminář o mechanizaci a automaogon 0,5 a u objektivu Pinatar 0,25 hodnoty dlstorze
tizaci geodetických, fotogrammetrických
a kartograficobjektivu. Aviotar. Pro uvažovaná měřítka snímků se
kých praci a připravit IV. celostátní gl:!odetickou konfezřetelem na měřítko mapování bude možné vliv distorrenci' v roce 19'63.
ze objektivů Aviogon a Plnatar zanedbat. V dalšIm pak
Přípravný výbor ustavil dvě komise, o-rganizačn! a té·
ínž. Pichlík zdílraznil, že hospodárnost
a kvalita celé
matickou. Organizační komise (předseda S. inž. B. Volflk,
další práce závisí na provedení
~otoleteckých
prací
VÚGTK, tel. 22 47 75) bude zajišťovat organizaci semi(zejména dodržení vytyčené trasy letu a jeho výšky
náře, konference a výstavy, včetně záležitostí společenz hlediska příčného překrytu).
Poté byly předloženy
ských, hospodářských, tiskových a zahr.éÍniční účasti. Kovýsledky vyhodnocen! snímků, pořízených z diapozitimise tématická
(předseda
s. inž. A. Trpka,
úSGK,
vů, které svědčily o velmi dobré a vyhovujícI kvaUtě
tel. 22 21 45 ) připrav! a zajistí odbornou náplň, Ve které
celého pracovního postupu. V souvislost;! s překopíro·
má být zhodnocena úfO<veň současného stavu mechaniván!m snímků z filmových pásíl na skleněné desky,
zace a autpmatizace v geodézii, f6togrammetrii a kartobyla uvedena metodika prověření rovinnosti diapozitivních desek dostupným mechanickým způsobem a předgrafii u nás i ve světě, možnosti jej!ho maximálního vy"
ložen závěr o vhodnosti
používaných
diapozitivnIch.
užití na všech zeměměřických
pracoVišt!ch a stanoven
desek. Vzhledem k tomu, že skleněné desky jsou při
směr a cíl dalš!ho vývoje.
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kontaktním kopírování v kopírovacím rámu deformovány 'prakticky
nezjístitelným
způsobem odlíšným od
deformace, která nastává při vyhodnocování, může nerovinnost skleněné
desky způsobit značné chyby ve
vertikální paralaxe. Inž. Pichllk vyslovil záv!!r, že chyby vliv(Jm nerovinnosti
diapozitivních desek svou velikosti přesahuji
i chyby způsobené
vlivem distorze.
Tato okolnost vyžaduje důkladnější
kontrolu používaných skleněných
desek. V závěru se referujicí ješiě
v krátkosti
zabýval předností
grafického
vyhodnocování. Bylo konstatováno,
že nižší přesnost grafického
vyhodnocení nelze vysvětlovat jen chybami v pfevodu
mezi přistrojem a vyhodnocovacím stolem. Její příčiny
je třeba zejména hledat v chybách v orientaci mapového listu při absolutní oríentaci.
Úvodem k druhé části semináře byly přečteny oponentské posudky CSc ínž. Krátkého a prof. Gála, které
plně vyzněly ve prospěch práce ínž. Píchllka. Posudkem prof. Gála bylo doporučeno, aby v dalším výzkumu byla věnována zvýšená pozornost sledování hospodárnosti navrhovaných
postupů. V dískusí byly podrobněji probrány některé důležítější otázky a vysloveny názory k návrhu inž. Pichlíka - zkoumat možnost
využití snímkového formátu 23 X 23 cm pro technickohospodářské mapování. K tomuto návrhu bylo v podstatě shodně konstatováno,
že zatímco hledisko geodetické svědčí pro tento návrh, hledisko optického
návrhu objektivu svědčí proti. Protože naše fotogrammetrická praxe nemá s tímto rozměrem snímků dostatečných
zkušeností,
byl doporučen
podrobnější
výzkum vlastností takového snímkového formátu.
Jako zvláštní diskusní příspěvek, seznámil pracovník
provozního výzkumu GTÚ v Praze inž. Šíma přítomné
s vybavením a organizací práce v automatické výrobní lince GTÚ, při technickohospodářském
mapování.
Výrobní línka, pracující na základě číselného vyhodnocení všech bodii, sestává z vyhodnocovacího
stroje,
který zaznamená polohu bodu jednak graficky, jednak
ve formě souřadníc x, y, z na děrnou pásku, ze kte
ré jsou naděrovány děrné štltky Aritma (jejich ,horní
polovína]. Souřadníce x, y, snímkové jsou v počítačí
T 520 transformovány
na souřadnice rovinné (vyděrovan,é do spodní poloviny štítků]. Stl~ky jsou vytříděny
jednak podle velikosti souřadnic pro vytištění seznamii na tabelátoru,
jednak po 100 nebo 10tí metrových pásech souřadnic bodii pro snadnější zobrazení
na samočinném
koordinátografu,
sestrojeném
podle
návrhu doc. Války.
Celý průběh semináře, včetně diskuse, svědčil o závažnosti řešeného problému a o správnosti a důležitosti vyvozených závěrů. Pro informaci
čtenářů
lze
ještě uvést, že podrobnější údaje o výzkumném vyhodnocování snímkii, pořízených fotokomorou WUd RC 7,
jsou uvedeny ve výzkumné zprávě VÚGTK č. 112 inž. V. Pic h I í k: Fotogrammetrické
vyhotovení technických map velkých měřítek.
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