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inž. Jaroslav Průša
Deset let činnosti soustředěné
,ké sÍužbY'

-geodetické a kartografic1
inž. Jiří Šíma

Určováuívl!oovacfcrrbodů

metodou dvojího náletu

5

'P'UC.

vědeckotechnická konference o evidenci a inventarizací pod~e.mníoo. zařízení 11 průmysloVýoh závodech
v Katovicích (PLR)
19
Praoovní
výstavbě

konference

o úkolech

geodézie

v investiční
22

ROZMANITOSTI
inž. JánČepela
Praktické skúsen~ti
z P01Ížiti~ tachymetrického
litu Theo 020 pri meraní pte THM

Řád práce akademiku

Ryšavému

jeodo·
14

inž: Jaromír Llifelmaun
Oprava
sazby

zvě.tšovacíhiJ přístroje

pro

vyhotovo"ání

foto16

inž. Jaro'slav Kouba
NlovA'etapa v práci ČSVTS v odvětví' geollézie a karto'
grafie .
/'
18

SOCIALISTlCI{'ÉSOUTĚŽENI
Dále upevňovat a prohlubovat
cí

socialistický vztah k prá~

Geodetický a kartografický obzor
I

roč. 10 (52) číslo 111964
528 r 437)
Deset let činnosti
.ké služby.
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1964, Geodetický
str. 1-5.

a kartografický

Průša, J.
a kartografic-

obzor,

sv

10,

1,

Č.

Síma, J.
náletu.
Fotogrammetrické
zhušťování bodového podkladu pro t02'
pografické
mapy v měř. 1:10000. Zkoušky metodou ,dvojího náletu. Působení fyzikálních
vlivů na přesnosturčení výšek z měřických
snímků malého a středního
měřítka (vliv zakřivení
Země, atmo.sférická
refrakce,
rarliální distorze objektivu Aviogon, chyby v určení prvků
vzá jemné orientace).
Určení oprav fotogrammetrických
výšek graficko-analytickou
metodou. Závěr.
vlfcovacfch

1964. Geodetický
str. 5~13.

bodů

metodou

a kartografický

dvojfho

obzor.

sv. 10, č. 1,

528.531
čepela, J.
Praktické
skúsenosti
z použitie tachymetrického
teodolitu Theo D2D pri meraní pre THM.
Zpráva prevádzko1{ého
výskumu:
"Výskum
funkcie
a
hospodárnosti
využitia
nových
prístrojov
pre THM,
Zeiss-Jena Theo 020." 'Technickoekonomické
info.rmácie.
Prevedenie
overovacích
skúšok.
Praktické
preskušanie
tachymetrického
teodolitu Theo 020 pri THM. Záver.

COIJ;I1AJII1CTYFIECKOE COPEBHOBAHI1E
PAIJ;~OHAnI13ATOpCKI1E

geodetické

Historický vývoj geodézie a kartografie.
Snahy o organizační sjednocenígeodézie
a kartografie
do r. 1953.
Zřízení Ústřední správy geodézie a kartografie.
Některé
úkoly, které vyřešil Výzkumný ústav geodetický,
topo'grafický
a kartografický
v Praze. (Pokračování)

528.73
Určování

qeneJIa,!?I.

soustředěné

TIPEnnO*EH~R

1964, Geodetický
str. 14-16.

a kartoRrafický

771.317.655.287
Oprava zvětšov'acího
sazby.

přístroje

obzor,

pro

sv. 10, č.' 1,

Liifelmann,
J.
~yh!Jtovování
loto-

Vyhotovení
fo.tosázecího
přístroje
úpravou zvětšovacího
přístroje Herkules. Princip postupu fotosazby.
Zehn Jahre T1ittgkeit des vereinigten
kartographischen
Dienstes.

PaBpunktbesttmmung

mittels

Prfiša, J ..
geodlitischEm und
'1

zweimaligen

1964, Geodetický
str. 16-18.

a kartogrélfický

obzor,

sv. 10, č. I,

Šíma, J.
Bildfluges
5

Čepela, J.
Praktische
Erfahrungen
mit der Anwendung
des Tachyme~er-Theodolits
TheG< 020 bei <;I'er Aufnahme
der
wirtschafts-technischenKarte
14

Synek J.
Nosič kaméňov k osobný~
vozom GAZ. ZN prihlásený
22. 6. 1963, zavedený
15. 8. 1963 v ÚGK Brno pod č.
ZN 20/63.

Lofelmann, J.
!Ur die Herstel"
16

Zlepšovatel
zhotovil jednoduché
zariadenie,
ktoré
pripevnime
vzadu na nosnÍ! časť osobného vozu GAZ,
zvlášť výhodné pre tie vozy, ktoré nemajú ložný priestor pre náklad. NoSič je používaný pri budovaní trigonometrických
bod ov, kde usnadňuje
nakladanie
hranolov a ochranných
tyl::í.

Gestaltung
des Vergrofierungsgerates
lung des Lichtsatzes
AUS DER TATIGKEIT

DER TSCHECHOSLOW.

SCHAFTLICH·TECHNISCHEN

GESELLSCHAFT

WISSEN18

612.3

Wágner

Fr.'

Pomocka pre centrické
upevnenie
výtyčky na geodetickom/ bode. ZN prihlásený
14. 10. 1963, zavedený 1. 11.
1963 v ÚGK Brno pod č. ZN 3a/63a.
Pomocka pozostáva z dvoch skrížených
ramen, kto.rých konce ~ú zahrnuté
ve tvaru hrebu smemm dole.
V strede krÍža je otvor pre zaistenie polohy hrotu vý-,
tyčky presne v krížku hran Dia. ZN nahradzuje
prv za·
vedené centračné
kríže, ktoré nevyhovovaly
nakolkO
hranol bol nízko osadený.

Ten years
services

of concentrated

Determination

geodetic

and

Průša, J.
cartographic
1

Síma, J.
of control points by double approaches
5

Cepela, J.
Practical experiences
on us ing tachymetric
theodolite
.THEO 020 for technic-eéonomical
cartography rpeasurements
14

Arrangement
'lettering

of a magnifylng

apparatus

!Lofelmann,J.
for photo-

6221
Herman ].
Oprava pravouhlého
koordinátografu
pro rytie čiar
v obídvoch smeroch. ZN prihláseny 10.6.1963, zavedený.
1. 11. 1963 v OGK Brno pod č. 18/63a.
Oprava koordinátografu
spočíva v tom, že špeciálný držák ryciej ihly upevníme v priestóre pikyrky koordinátografu
a možeme prevádzať
rytinu
priamych
čiar v obidvoch smeroch. Uvedenou pomockou sa rozširuje využitie pravouhlého
koordinát'Dgrafu pre rytie
priamých čiar 1 hektárových siet!.
341
Matuška K.
Úsporné vyhotovenie "Ohrnných hodnOt druh ov pozem·
KOV
v strojne početnej' stanici". ZN prihlásený 16. 2.
19631 zavedený 1. 11. 1963 v OGK Praha pod č. 5/63a.
Usporí sa až 97 % papi·eru tým, že nie sú vyčísrované a opísované parcely, ktoré sú už obsiahnuté v ta·
belári 4, ale len výsledky (totály a grandtotály]
podra
druhov pozemkov.
63
Hanuš Zd.
PrístroJ- pre zvlitšovanie plálnov. ZN prlhlášený
25. 3.
1963, zavedený 15. 10. 1963 v OGK Praha č. 9/63a._
Prístroj slúži k zvatšovaniu
mapového podkladu
pre geometrický
(polohopisný]
plán využitím fotografického pr;stroja.

16

ACTIVITY OF THE CZECHOSLOVAKSCIENTIFIC-TECHNICAL SOCIETY'
18

613
Nekula J.
Vytahoval! nivelal!ných znal!iek. ZN prihlásený 10. 10.
1962, zavedený 1. 4. 1963 V GTO, Praha pod č. 12/63.
Jednoduché
pákové zariadenie
umožňuje vyťahnut
nivelačnú značku pri VPN a PN. Odstraňuje nebezpečie
poškodenia gurového svrchllku niv. značky,'zmenšuje
namáhavost
práce pomocných robotnikov pri nivelač'
ných prácach.
922
Krudenc J.
Pasp.ortizacia závodov - prpr'ava
matríc základných
plánov závodov a ln stal. výkresov pre reprodukciu. ZN
prihlásený 15. 7. 1963, zavedený 25. 11. 1963 v OGK Par·
dubice pod č. ZN 14/63a.
ZN urychfuje a zjednodušuje kancelárske práce pri
vyhotovení
plánov vnútorných
inštaláciI
budov pri
úprave pasportu závodu.

Dix années d'activité
graphique cOncentré

du. Service

Détermin,ation des points
la méth~de de deux vols

gécdésique

géodésiques

Prfiša, J.
et cartc~
1

S~ma, J.
de controle par
5

Cepela, J.
Expéí:iences pratiques de l'emplol du théodoIite-tachéomětr.e Theo 020 au cours du levé technique et économlquea
grande éthelle
14

Aménagement
de l'apparell
agrandlsseur
cution de~líi composition photographique

L1lfelmann, J.
pour l'exé16

ACTIVITf:' DE tA SOClt:Tf: SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE TCHÉCOSLOVAQUE
18

622.2
Spevák J. - Senkarčin P.
Radialný transportér.
ZN prihlásený 4. 10. 1963, zavede·
ný 15. 10. 1963 v GO Bratislava pod č. ZN 10/63.
ZN umožňuje urýchlenú
kontrolu vynesených vIi·
covacich bodov na mapovom Iiste.
623.
Hagara J.
ZN· na zdokonalenie stereotypu k vyhodnocovaniu
diapozitivov. ZN prihlásený 10. 10. 1963, zavedený 15. 11.
19d3 v GÚ Bratsilava pod č. ZN 11/63.
Navrhnutou
konštrukčnou
úprav'Ou stereotypu
je
možné využiť pre vyhodnocovanie
na tamto pristrojl
diapozitivov, ktoré sú dodávané na vyhodnocovanie na
stereoplanigrafoch.
Využivaním tohoto ZN vznikne ča·
spvá úspora a úspora dovážaného zaisteného fotografického papieru zn. Correctostat.
624.3
Kolektiv brigády soc. práce odd. 322 KRO Praha
Rytie znal!iek na topografických
mapácli pomocou šab·
lón.ZN
prihlásený
30. 7. 1962, zavedený 1. 6. 1963
v KRO Praha pod č. 23a/62.
,
'
Návrh doporučil nahradiť rytinu niekofko najobvyklejšich skupinových značiek krúča topografických
máp
pomocou pantografu iným postupl1m, pri ktorom postupe
sa Ueto značky ryjú ihlou podra šablóny, ktorá nesie
na plastickej fólii vhodné výrezy jednotlivých značiek,
uspori.adaných do skupin v predpisaných
odstupoch.
625.
Kostomlatská J.
Speciálny držák originálu. ZN prihlásený
12. 4. 1963,
zavedený L 6. 1963 v KRO Praha pod č. ZN 9/63..
Podstata návrhu je konštrukcia jednoduchého dvoj·
tyčového držáku originálov, ktorého prednosťou je mož·
nosť upevnenia
11a' povrchu stavajúcich
retušovac1ch
stol ov bez adaptácie.

Inl. Jaro!,lav PrÍlša, pfedseda Ústfedni správy geodézle
a kartografie

DESET LET Či N NOSTI

soustředěné geodetické
a kartografické služby
Geodézie a kartograf1e patří mezi ta odvětví, která sice nemají pro rozvoj národního hospodářství
klíčový význam, protože se v nich nevytváří rozhodující část národního produiktu, avšak přesto
přispívají svým podílem k rozvoji národního hospodářství a mají v něm své dílčí úkoly, jejichž
plnění musí být v zájmu společnusti. plánovitě realizováno. Jako ,odvětví lidské činnosti rozvíjí se
geodézie a kartografie v souladu s vývojem společnosti a mění se i její význam'a její úkofy.
V epoše feudalismu spočíval hlavní úkol zeměměřičů a kartografů. v zaměřování a mápové
dokumentaci pozemkové držby královské, církevní, panské a rustikální, ja1kožto podkladu pro vyměřování pozemkové daně, která představovala
jeden z hlavních zdrojů příjmů feudálního státu.
S rozvojem kapitalismu je spjat i další rozvoj
geodézie a kartografie, zejména pokud jde o sortiment prací. S rozvojem průmyslu a dopravy rozVijí se speciální zeměměřlcké práce pro průmysl,
pro pozemní, dopravní a vodní stavby. Půda se
stává předmětem soukr.omolPodnikatelských zájmů
a spekulace, a v souvislosti s tím rostou nároky
na· přesnost zaměření pozemků. Rozvoj geodézie
a kartografie za kapitalismu je ovšem živelný, neřídí se zájmy celospolečenskými,
ale zájmy jed-notlivých kapitalistů nebo monopolů. Sama geodézie li, kartografie
se stává předmětem 'kapitalistického podnikání se všemi průvodními jevy.
Za socialismu úkoly geodézie a kartografie
a její význam pro rozvoj národního hospodářství
podstatně rostou. Tak např. již k průzkumu pří·
rodních zdrojů, tj. půdního fondu, lesního fondu,
zásob paliv, rud a ostatních užitkových nerostů,
vodních zdrojů atd., je nutné mít k dislPozici vyhovující mapy, které musí co nejvěrněji a co nejpřesněji zobrazovat skutečné poměry v přírodě.
Také na rozsáhlé investiční výstavbě, která je důležitýl1l; nástrojem
proporcionálního
rozvoje národního hospodářství, podílí segeodézie
a kartografie významně svými pracemi. Měřické práce a
jejich výsledky jsou nutným podkladem jak pro
projektování,
tak i stavební práce. Bez 'řádnÝ.ch
mapových podkladů nebylo by možné ani správně
projektovat, ani realizovat nejen žádné větší vodní dílo, závlahové systémy, dopravní stavby, ale
ani žádnou větší průmyslovou stavbu nebo sídliště.
S rozvojem techniky stále roste význam průmyslově měřických Iprací při stavbě a montáži investičních celků, velkých strojních zařízení, agregátů,
'rotačních pecí atd.
Veliké úkoly má geodézie a kartografie v rozvoji socialistického
zemědělství. Hned poté, jakmile dělnická třída převezme moc do vlastních
rukou, vyvstává úkol urychleného provedení pozemkové reformy. V další etapě, při řešení jedno-'
ho z hlavních ekonomicl<ých úkolů lidově demokratického státu, je odstranění mnohosektorovosti
v nárpdním hospodá.řství s cílem zajistit vítězství
socialistického sektoru. V poměrně krátiké době je
" nutné provést ve' velikém počtu obcí hospodářskotechnické
úpravy pozemků pro nově vznikající
nebo rozšiřující se jednotná zemědělská družstva.
Po' upevnění socialistických výrobních vztahů v zemědělství je úkolem geodézie a kartografie evidence půdy, která musí být úplná a co nejg.řesnější
v zájmu reálnéha plánování zemědělské výroby a
co nejlepšího využití půdního fondu (zvláště v podmínkách
ČSSR, která má velmi omezený fond
zemědělské a zejména orné půdy].
o

Kromě úkolů, vyplývajících přímo z plánovitého rozvoje sféry materiální výroby. má geodézie
a kartogratie za socialismu značné úkoly i na úseku školství a kultury, spočívající zejména v tvorbě
a vydávání kartografických
děl - map, atlasů a
globů pro účely výuky na všech stupních škol i pro
účely osvětové. Nelze pominout ani význam map
pro sféru řízení a plánování, zejméná pro oblastní
plánování, pro rozmisťování výrobních sil atd.
Velmi významné jsou úkoly geodézie a kartografie při řešení dalšího úkolu socialistického
státu, tj. na poli obrany socialistických zemí před
kapitalistickou intervencí. I zde jsou jedním z předpokladů úspěšného plnění tohoto úkolu dobře vybudované a udržované geodetické základy, které
nabývají zvláštního významu zejména s rozvojem
nové vojenské techniky a dostatek topografických
a jil1ých speciálních map.
Kromě těchto a dalších úkoli'I, které musí
geodézie a ikartografie za socialismu plnit v zájmu
celospolečenském,
má ještě další úkoly, vyplývající z ústavních práv občanů, jako je provádění
měřických
prací a vyhotovování
polohopisných
(geometrických]
plánů pro nabývání užívacího a
vlastnického
práva k nemovitostem,
pro I individuální výstavbu rodinných domků atd.
Tak, jak se s 'vývojem společnosti, s rozvojem
výrobních sil a se změnami ve výrobních vztazích
mění úkoly geodézie a kartografie, mění s.e i její
organizace. Za raného feudalismu pracovali zeměměřiči pouze izolovaně, jako jednotlivci ve službách největších feudálu.· Na sklonu feudalismu,
za absolutistických
monarchií v,zni,kají v evropských zemích státní zeměměřické služby, jejichž
hlavním úkolem je vybudování. a udržování evidence pozemkové držby (pozemkového katastru]
pro předpis pozemkové daně.
,
S rozvojem kapitalismu
a s ním spojeným
rozvojem technického podnikání, vznikají instituce
tzv. civilních geometrů, tj. soukromokapitalistické
zeměměřické firmy. Geodézie akartografie
se stává předmětem soukromého podnikání. V soudobém
kapitalismu je po organizační stránce charakteristickým rysem geodézie a kartografie
její velká
roztříštěnost - zejména ve státních organizacích,
zatímco mezi civilními, zeměměřickýmia
kartografickými firmami a podniky. probíhá proces diferenciace a koncentrace. Tal< např. v USA existuje v současné době vedlé- sebe devět hlavních
státních organizací, zabývajících se geodéziía IkIHtografií, přiČemž své vlastní.zeměměřické
slQžky
má izolovaně pozemní armáda, zvlášť vojenské ná·
mořnictvo a zvlášť vojenské letectvo. Ve Frall(;il
je státní zeměměřicl<á služba rozdělena do tří organizací, obdobně je tomu v Itálii a dalších 'kapitalistických zemích. Kromě státní' zeměměřické služby
existuje ovšem v kapitalistických
zemích značný
počet kapitalistíckých
firem, zabývajících se prováděním gElodetických a kartografiokých
prací a
mnoho soukromých podnikatelů v tomto oboru.
Tato organizační roztříštěnost geodézie a kartografie v kapitalistických zemích vede ovšem z hlediska celospolečenského
ke značným ztrátám, zejména k duplicitě prací, a tím k nevyužívání kapacit. Každý soukromý podni1katel má pochopitelně
zájem jen o zaměření toho území, na kterém hodlá
podnikat. Protože však na stejném území se často
střetávají zájmy různých pe>dnikatelů, dochází 'k tomu, že jedno a totéž území je zbytečně, několikrát
po sobě, zaměřováno různými firmami civilních
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geometrfi, přičemž na druhé straně státnf země·
měřická sltižba nemá dostatek pracovníkfi a prostředkíl., aby mohla vyhotovovat
celostátní
mapová díla. Rýsuje se zde jasná souvislost mezi soukromým vlastnictvím výrobních prostředkfi a organizační roztříštěností
geodézie a kartografie
za kapitalismu.
:Naproti tomu charakteristickým
rysem geodézie
a kartografie
v socialistických
zemích je její organizační sjednocení. Význam geodézie a kartografie
za socialismu a nutnost jejího organizačního
sjed,nocení ukázal jako první V. I. Lenin, z jehož iniciativy byl 15. března 1919 vydán a jím podepsán dekret Rady lidových komisařů
o zřízení Nejvyšší
geodetické správy. První body tohoto dekretu zní
takto:
l. V zájmu výzkumu t1zemí RSFSR z hlediska topografického, ,s cílem zvýšení a rozvoje výrobních
sil státu, zhospodárnění
technických
sil, peněžní.ch prostředků
a času, zřizuje se při Vědeckotechnickém
odboru Nejvyššího
'sovětu národního
hospodářství
Nejvyšší geodetická
správa.
lI. K uskutečnění. uvedeného cíle Nejvyšší geode·
tická správa
'
,aj
sjednocuje
a koordinule
geodetickou
činnost všech komisariátů
a úřadů Republiky;
b J provádí a řídí v celostátním
měřftku
základní geodetické práce (trigonometrické,
astronomické a práce presné nivelace);
c j ,provádí.. ucelené systematické
tO'pografické
mapování na celqm území Republiky;
djsjednocuje
a řídí mapovací
práce všeho
druhu, odstraňuje
duplicitu
prací, sbírá a systematicky
třídí v,IÍsledky astronomických,
geodetických a topografických
prací jednotlivých
komisariátů at1řadú s cílem zajistit sestavování a vydávání map celostátního
významu v různých měřítkách a pro různé cíle vedení národního hospodářství;
e j zpracovává a schvaluje ustaoovení o organizaci ,prací a technické" instrukce
a pFedpjsy, zajišťující
jedn.otu metod a způsobů pracl, v.IÍpočtů,
vyhotovení
a vydánf map a plánů různými
orgány' .
.'.
.
, f j organizute
kartografické
práce a vydává
mapy profednotltvé
orgánl/, t1řadl/ a osoby, k če/ muž použí.vá existujících
kartografických
in$tttucl
a ,zařízení;
g jvyhotovute
a zásobute geodetickými
pNstroji
a optickými
pomť1ckami ťtřad/f, orqány a iednotlivce, využívatío
k,' tomu existutících
továren
na
geodetické
přístrote;
h) organizuje v,IÍzkumn~ práce v oblastigeodé~
zie, astronomie,
optikl/, kartografief!.
nauky o str 0tlck a v~eobecM o mapovacích pracích a pro pNpravu mlad,ych vědeckt}chsil;
i) sbírt1, sl/stematick/f
uspořádává a uschovávt1 mapy a tiné materiály
o mapovacích pracích;
tj uZQ1Jírt1dOhody o geodetické činnosti v me·
zinárodnícl]
vztazích a ve stuku s geodetickými
organizacemi
zahraničních
států.

V tomto dokumentu
jsou vyloženy s vyčerpávající úplností a jasností nejen úkoly státní geodetické služby, ale i cesty 'k 'jejich uskutečňování.
Dekret Rady lidových komisařfi o zřízení Nejvyšší geodetické
správy byl vydán v období, kdy
_mladá sovětská
republika
zápasila
o svoje bytí,
v době ohčanské války a imperialistické
intervenc~. Na severu země bojoval proti sovětské moci

Judenič, na jihu Denikin, na Ukrajině Petljura, na
východě Kolčak - za pomoci angliokých,
franCO,uzsk:ých, amerických,
japonský~h
a dalšlch interventíl.. Převaha kontrarevoluce
a intervence nad
silami Rudé armády byla co do počtu divisí více
než trojnásohná,
materiálová
převaha několikaná80bná. Národní hospodářství
bylo vyčerpáno v dfisledku imperialistické
války a dva mky již trvalrcí občanské války, obyvatelstvo
strádalo
zimou
a hladem. Nepřátelé
sovětské moci věřili, že nezbývá mnoho a první stát dělní'kfi a rolníkfi bude
likvidován. A za této situace podpisuje V. I. Lenin
dekret o organizačním
sjednocení geodéziea
kar·
tografie - nařizuje dokonce demobilizaci geodetfi,
kteří sloužili v Rudé armádě vesměs jako měřiči a
důstojníci u dělostřelectva,
a vytyčuje jIm úkoly,
jejichž cílem je vytvořit
v potřebném
časovém
předsti;hu geodetické
základy a mapové podklady
pro rozvoj národního hospodářství.
I tento příklad
ukazuje
velikou genialitu
Leninovu, jeho smysl
pro perspeRtivní
řešení:
Obdobně jalko v Sovětském
svazu" Je snaha
po roce 1945 také v některých
nově vzniklých lidových demokré/,ciích k organizačnímu
sjednocování geodézie a kartografie.
Rovněž u nás tyto snahy
o soustředění
geodězie a kartografie
pronikly mezi pokrokovými zeměměřiči. Nebyly to snahy první,
čeští zeměměřiči
usilovali o soustředení
geodézie
již v roce 1906 a 1926. Jak bylo ukázáno na VýVOji
geodézie a kartografie
v rfizných společenských
údobích, neměla tato jejich snaha naději na úspěch,
nejen pro šovinistic1ký názor některých
resortfi,
ale především také vlivem podnikatelských
zájmfi.
V roce 1945 tomu bylo u nás jinak. Hned v počátku se za soustředění
postavila revoluční rada
Zeměměřického
úřadu a dále je plně podporovala
ZO KSČ. Snahy PO soustředění
geodézie' a kartografie plně podporoval a postavil se za ně soudruh
Klement Gottwald. který podrobně rozebral celou
situaci v geodézii a ukázal jak velmi prospěšné
bude soustředění'
geodézie při další výstavbě .socialismu, jak bylo uvedeno ve spisu předsednictva
vlády č. A 212/45. V roce 19·16 byla při Národahosp~dářské
komisi ÚV KSČ vytvořena· Zeměměhcká sekce [ss. Bělský, Horák, Lefan, Novotný,
Malivánek, Pejchota, Prfiša, Sachunský,
Vos'áhlo),
jejíž hlavním úkolem bylo sledovánr soustředění
geodézie a kartografie,
vytváření podmínek a pomoc prostřednictvím
členů KSČ v realizování hlavních cílů v budování podmínek
při socialistické
výstavbě [osidlovánI
pohraničí,
revize pozemkové
reformy' apod.). Při všech těcl;1to snahách
jsme
měli plnou podporu generálního
tajemníka
Národohospodářské
rady při ÚV KSČ s. inž., L. Frejky.
Také ministerstvo
vnitra a zVláště s. ministr Nosek plně podporoval
soustředěnI
geodézie. Osnova zá'kona, která byla projednána
v roce 1947 ve
vládě plně nevystihovala
tyto snahy, protože bylo
nutno vytvářet řadu kompromisů,
neboť vedoucí
pra,covníci geodézie jak ministerstva
financí, tak
zejména ministerstva
národní obrany se zásadně
stavěli proti soustředění
geodézie
i kartografie.
Při jejím předložení
do Národního
shromáždění
osnova zákona nebyla dána na pořad' jednání, neboť nepřátelé soustředění
našli dost podpory u tehdejších reakčních politických stran a poslancíl.. Tak
šla tato osnova zákona do propadliště,
jako řada
ostatních velmi významných návrhfi zákonfi, zejména na úseku zemědělství,
které byly předloženy
z pQdnětu politiky KSČ při realizování
Košiclkého
vládního programu.
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Teprve vítězství dělnické třídy v roce 1948
a obrozené Národní shrDmáždění vzalo na pořad
jednání zadržené osnovy zákonů a mezi nimi také
osnovu zeměměřického zákona,přes
sfiahu několi-·
ka jednotlivců, kteří sledovali úzké resortní zájmy
a snažili se jejímu projednárH opět zabránit. Z rozhodnutí ÚV KSČ byla však projednána. Toto prvé
soustředění státních služeb v geodézii (ministerstva financí, vnitra a tec]:miky) přineslo své ovoce.· Hned v prvopočátku bylo možno použít takto
soustředěnou
geodézii na hlavní politiciké akce,
jako revizi pozemKové rflformy apod. By10 možno
přistoupit k za.tlačování soukromého sektoru, který
byl počátkem roku 1950 většilH'U soustředěndo
družstva Geoplan. Při reorganizaci Ústřední rady
družstev koncem roku 1952, kdy s ním v tomto
orgánu nebylo dále uvažováno, zřídilo ministerstvo
stavebnictví. v němž byla soustředěna státní geodetická služba, národní podnik Geometra. do něhož
přešla většina pracovníků družstva Geoplan.
V roce 1953 existovali tedy u nás zeměměřická oddělení KNV a ONV, podléhající po stránce
metodické odbornému řízení zeměměřického
odboru ministerstva
stavebnictví,
jemuž byl podřízen i Státní zeměměřický a kartográfický ústav
v Praze (s celostátní působností ve věci budování
geodetických základů, topografického mapování a
vydávání map); obdobně na Slovensku podléhala
. zeměměřická oddělení KNV a ONV po metodické
stránce odbornému řízení zeměměřického odboru
pověřenectva
stavebnictví, které
mimoto přímo
řídilo
Slovenský
zeměměřický
a kartqgrafický
ústav v Bratislavě; kromě toho mu byl podřízen
národní podnik Geometra se sídlem v Praze a
s pobočkami v různých krajích republiky.

!
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Kartografický a reprodukční ústav v Praze a výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze vznikly v roce 1954 z dřívějŠího
Státního zeměměřického
a kartografického
ústa-o
vu, celoslovenské ústavy Geodetický ústav v Bratislavě a Kartografický a rBprodukční ústav v Modre vznikly z dřívějšího Slovenského zeměměřického a kartografického
ústavu. Ústavy s krajs·kou
působností vznikly sloučením bývalých zeměměřických oddělení KNV a poboček n. p. Geometra. Ze
jzeměměřických
oddělení ONV vznikla Střediska
geodézie (původně nazvaná Okresní měřická střediska) s působností v rámci příslušného okresu,
a to jako organizační součást krajského (oblastního) ústavu geodézle a kartografie.
Ústavy na Slovensku byly od roku 1954 řtzeny'
Správou geodézie a kartografie v Bratislavě, která
byla oblastním orgánem Ústřední správy geopézie
a kartografie na Slovensku. Při novém uspořádání
slovenských národních orgánů v roce 1960 byla
Správa geodézie a kartografie na Slovensku zru- šena a od té doby řídí Ústřední správa geodézle
akartografie
přhpo i všechny ústavy na Slovensku.
V roce 1955 bylo organizační sjednocení geodézie a kartografie dovršeno tím, že resortu ÚSGK
bylo přiznáno výhradní
oprávnění
pro tvorbu,
vydávání a tisk map a kartografických
děl všeho
druhu pro veškerou cIvilní IPotřebu.
Toto organizační
sjednocení. plně odpovídá
současným podmínkám a potřebám národního hospodářstvf.
Ve svých důsledcích působilo velmi
příznivě na rozvoj geodézie a kartografie v naší
zemi, jak o tom svědčí tento přehled:

1954119551195611957
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Úkoly vyplývající z usnesení IX. sjezdu. KSČ
v roce 1949 pro celé národní hospodářství při budování socialismu vyžadovaly velmi mnoho prací
též na úseku geodézie a kartografie. Bylo reorganizováno ministerstvo stavebnictví, které se mělo
~ zabývat jen výrobou stavební a stavebních hmot.
Proto byl ÚV KSČ předložen návrh na reorganizaci
zeměměřické služby. Po jejím schválení vládá projednala návrh osnovy vládního n!lřízení dne 23.
prosince 1953, kterým se s účinností od 1. ledna
1954 zřídila Ústřední ~práva geodézie a kartografie (vI. nař. č. 1/1954 Sb.) jako ústřední orgán
státní správy pro obor geodézie a kal'tografie.
Veškerá činnost z orgánů KNV, ONV a národního podniku Geometra přešla na orgány ÚSGK.
Současně byly zřízeny pro výkon geodetických, topografických a kartografických prací její ústavy, a
to jednak s celostátní, resp. celoslovenskoupůsobností, jednak s pŮSObností v rámci příslušných
krajů. V roce 1954 při tehdejší územní organizaci
byly zřízeny tyto ústavy jako oblastní, tj. vždy
jeden ústav pro dva tehdejší
kraje. Byla tím
vlastně předstižena nová územní' organizace státu,
která se' stala skutkem až v roce 1960, kdy došlo
k vytvoření nových krajů sloučením vždy dvou
dosavadních krajiL Při územní reorganizaci v roce
1960 nebylo již potřeba na územní organizaci ústavů geqdézie a kartografie
nic měnit, Celostátní
ústavy, tj. Geodetický a topografický ústav v Praze,

1I.bzO(r

1961 i 1962,
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Od roku 1954 do roku 1962 tedy objem geodetickotopografických
a kartografických
prací vzrostl
o 87,4%•
Avšak nejde zdaleka jen o růst objemu
prací. Organizační sjednocení geqdézie a kartografie umožnilo soustředit všecl'mu kapacitu na
rozhodující úkoly. Tak např. již v průběh\! druhé
pětiletky bylo 'Z podstatě dokončeno na celém, území státu budování geodetických základů, tj .. státních astronomicko-geodetickvch,
gravimetrických,
trigonpmetrických . a nivelačních sítí, které mají
značný význam jak pr,o národní hosiPodářství, tak
zejména pro obranu země, a které by jinak nebylo
možno včas dobudovat. Např. s budováním čs.
státní trigonometrické
sítě bylo započato již ·za
první republiky (ve dvacátých letech tohoto století), avšak pro nedostatek prostředků pokračovalo jen zvolna. Její urychlené
dokončení
bylo
umožněno po zřízení ÚSGK. Byly splněny i další.
ro·zsáhlé úkoly např. ve velmi ktátkém čase bylo topografickou službou MNO ve spolupráci s orgány
ÚSGK na celém státním území provedeno. topografické mapování v měřítku 1:25000 a vyhotoveny
odvozellé mél/Pvmqnších měi'ítpk r 1'50 nno 1·1nn nno,
1:200000, 1:500 oOOJ. Ve velkém rozsahu bylo rozvinuto topografick9 mapování v měJ.ítku '1:10000,
které je v součá"né době provedeno již téměř na
4/5 území státu; pro invesfčnf vý2tavbu,geologický průzkum, vodní hospodářství, dopravu atd.
bylo vyhotoveno množství mapových podkladů.
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Včas byly sp,lněny rozsáhlé úkoly vyplývající
ho=O m. Vědeckými pracemi, VÚGTK bylo propro geodézii a kartografU ze socializace čs. zeměkázáno, že systém 1942 je pro ČSSR a celé
dělství a zvyšování zemědělské výroby. Tak byl
území Evropy vhodným systémem pro řešení všech
např. včas splněn náročný úkol X. sjezdu KSČ praktických i vědeckých úloh v oboru geodézie,
založit do konce roku 1958 na celém území státu
geodetIcké gravimetrie, teorie zkoumání tvaru Zejednotnou evidenci půdy. Současně byly ve velkém
mě i' "družicové geodézie". Byly zpracovány všechrozsahu prováděny hospodářskqtechnické
úpravy
1!y dostupné astronomicko-geodetické
údaje celé
pozemků, neboť v období drUhé pětiletky protíhal
Evropy a odvozeny parametry, tzv, nejvhodnějšího
nejmohutnější rozvoj zakládání a rozšiřování jed··
elipsoidu pro Evropu: a=6 6378112 m, a=1:298,4.
notných zemědělských
družstev.
Právě příklad
Z~ všech referenčních
elipsoidů v současné době
provádění hospodářs,kotechnických
úprav pozemků
používaných jsou tyto parametry
nejblíže para(HTÚP) názorně
ukazuje, že bez organizačního
metrům elipsoidu Krasovského. Kromě toho byl
soustředění geodéiie a kartografie by tento úkol
prokázán i "absolutní"
charakter
elipsoidu Kranemohl být včas zvládnut a že by došlo k značným • sovského, tj. jeho možnost úspěšně plnit funkcI
národohospodářskými
politickým škodám. Zaklácelosvětového geodetického systému, jakož i jeho
dání jednotlivých
zemědělských
družstev spočívhodnost jako referenční plochy z hlediska regiovaio v podstatě na dobrovolném rozhodnutí rolnálního pro různé dílčí celky. K tomu byly zpra~
níků. V důsledku toho nebylo možno předem přescovány astronomicko-geodetické
údaje z oblasti
ně naplánovat kdy a kde k založení JZD dojde;
různých kontinentů. O výsledcích těchto prací byl
předložen referát
na XII. Valném shromáždění
přesto bylo nutné. provést HTÚP v nejkratším čase
po rozhodnutí rolníků o založení JZD a většinou
Mezinárodní
unle
geodetické
a geofyzikální
jen v určitém ro~ním období (po sklizni zeměděl(MUGG) v .Helsinkách 1959 a VÚGTK byl o ně
požádán i ze zahraničí. Zavedení elipsoidu Kraských plodin), a to pro všechna nově založená
JZD i pro ta JZD, jejichž, členská základna se rozsovského a Gaussova zobrazení v ČSSR si vyžádalo
šiřovala vstupem
dalších rolníků
do družstva.
řešit řadu dalších vědeckotechnických
i prakticJinak by byly narušeny' agrotechnické lhůty nebo
kých úloh. Ty byly úspěšně vyřešeny rovněž ve
by seJZD rozpadlo, protože kdyby HTÚP nebyly
VÚGTK a praktický převod uskutečněn pod metoprovedeny včas, rolníkum by nezbývalo nic 'jiného,
dickým vedením 'ústavu. Byla navržena
účinná
než aby-každý
obdělával
své vlastní pozemky.
metoda převodu sítí jednotlivých řádů a sestaveny
Proto provádění, HTÚP znamenalo v každém roce
potřebné praktické pomůcky pro tento převod
nasazení maximálního počtu zeměměřičů na tyto
(tabulky aj.).
práce a jejich centrálně řízené operativní mezi kraČeskoslovenské výškopisné základy byly přejové přesuny. Při dřívější organizační roztříštěvedeny do soustavy normálních Výšek s výchozím
nosti a podříženosti bývalých zeměměřických odbodem v nule Kronštadského vodo čtu. Teoreticky
dělení KNV a ONV byly tyto mezikrajové přesuny
byl tento převod vyřešen ve VÚGTK již roku 1956
velmi těžko realizovatelné.
a naše geodetická služba byla první [po SSSR, kde
byl převod do systému normálních výšek uskutečSoustředění
geodézie a kartografie,
zřízení
něn. Dnes je systém normálních
výšek zaveden
ÚSGK a jejích ústavů se tedy [plně osvědčilo, jak
nejen ve všech zemích socialistického tábora, ale
bylo ověřeno v průběhu let od roku 1954 do konce
zavádí se i v tzv. Jednotné evropské nivelační
roku 1963. Toto soustředění geodézie a kartografie
síti, tvořené
Mezinárodní
geodetickou
asociací
nebyló snadnou záležitostí. Bylo třeba velmi mno(MAGJ, kde byl původně přijat výhradně systém
ho trpělivosti a vysvětlování i bojování protišovitzv. geopotenciálních
kát. Systém normálních výq.ismu 'některých resortů a zejména ·'jednotlivců.
šek je jediným výškovým systémem v metrické
Náročné úkoly, před které byla postavena česmíře, kde lze určovat výšky jednoznačně z růzkoslovenskágeodetická
služba jednak v oblasti
ných nivelačních pořadů a nezávisle na složení
našeho národního hospodářství, jednak ve spojivrchních vrstev zemské kůry. Je jediným exaktním
tosti s řešením základních geodetických problémů,
systémem pro řešení vědeckých i praktických úloh
si vYžádaly zřízení výzkumného ústavu pro geov oboru družicové geodézie. V důsledku zavedení sydézii a kartografU. Výzkumný ústav geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze (VÚGTKJ, stému normálních Výšek v geodetické službě ČSSR a
upuštění od dřívějšího systému, tzv. nepravých
který se postupně vyvíjel z poměrně malého kolekvýšek ortometrických, spočívá nyní československá
tivu výzkumných pracovníků', se nyní stal vedoucím
nivelace na přísně vědeckých základech a může
oborovým pracovištěm vědeckotechnického
rozvoje
být použita k řešení všech vědeckých i technicpro obory geodézie , fotogrammetrie,
kartografie,
kých problémů a úloh. Praktický postup převodu
geodetické astronomie a geodetické gravimetrie,
do systému normálních Výšek byl rovněž rozprasoučasně z pověření ČSAV zajišťuje i základní výcován ve VÚGTK a vlastní převod byl uskutečněn
zkum v geodézii.
pod metodickým vedením ústavu.
Uvedu zde stručný ná!3tin některých důležiV oboru matematické geodézie VúGTK řešil
tějších úkolů, kteréVÚGTK vyřešil v období 10 let
řadu dílčích úseků. Rozpracoval
přesná
řešení
svého trvání.
obou hlavních geodetických úloh na velké i malé
Nejprve je se třeba zmínit o řešení výzkumvzdálenosti, přibližná řešení těchto úloh na velké
ných úkolů spojených s převodem našeho dosavadvzdálenosti (pro negeodetické
účely), teorii přeního geodetického systému do systému mezinárodvodu geodetických
prvků na referenční
plochu
ního.Československé
poloholPisné základy byly
promítací metodou, atd.
převedeny do systému 1942, definovaného paraV oboru státního mapování ve velkých mě_o
metry elipsoidu Krasovského (a - velká poloosa,
řítkách byl výzkum ve VÚGTK veden v několika
« "'- zploštění) a=6 378 245 m, «=1:298,3 a orienta.čními prvky ve výchozím bodu Pulkovo (~o, "1)0směrech. Původní je zejména vyvinutí metodiky
tvorby kritérií
přesnosti,
studie elementárních
složky astronomicko-geodetické
tížnicové odchylky
měřických chyb il. odvození příslušných parametrů
v rovině poledníku a prvního' vertikálu, ho - relativní výška kvazigeoidu) ~o= +0,16", "1)0= -1,78",
analýzou konkrétního
materiálu.
Na široké zá-
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kladně byl rozvinut výzkum použití fotogrammetrie pro tyto účely. Bylo použito sice známých
metod, avšak s přihlédnutím ke konkrétním ipodmínkám ČSSR. Snímky z několikél zkušebních polí
(Telč, Petrovice aj.) byly zpracovány v četných
variantách a dosaženo prakticky cenných výsledků,
přičemž se potvrdila potřeba vysoké kvality fotografických matenálů.
Významné jsou výsledky VÚGTK v základním
i aplikovaném výzkumu v oboru analytické fotogrammetrie. Byla rozpracována
vhodná variapta
řešení a praktický výpočet byl naprogramován
na samočinných počítačích. Tyto studie vzbudily
zájem i v zahraničí. ČSSR byla mezi prvními zeměmi, kde byla tato nová metoda výrobně aplikována.
Prakticky
cenné
j90U výsledky
výzkumu
VÚGTK v oboru jednotné evidence ,pfidy, mechanizace výpočetních prací v geodézH, včetně IPoužití
samočinných
počítačů, metodiky přesných úhlových měření, použití matematické
statistiky
ke
kontrole geodetické výroby, použití elektrooptických dálkoměrů v geodetické praxi aj. Vyvinutá
metodika přesných úhlových měření byla úspěšně
aplikována i na úkoly speciální povahy, formulované jinými resorty (např. min. strojírenství).
Přínosem jsou pfivodní studie o areálu topografických ploch, které dnes nacházejí širokého
~oužití i v oblasti geodetic~é gravimetrie. ,
V oboru kartografie VUGTK zaměřil svou činnost hlavně na výzkum nových tYiPfi kartografických děl, vyřešil jednotnou
soustavu školních
kartografických pomficek pro potřeby naší socialistické školy, spolupracuje s ČSAV na tvorbě Národního atlasu ČSSR a ,Atlasu dějin ČSSR a přistoupil k řešení soustavy výchovně vzdělávacích map pro veřejnost. Dále řešil problém generalizace
mapového
obsahu
a některé
otázky
mechélnizace kartografického
výrobního procesu.
Výzkum VÚGTK v oboru konstrukce geodetických přístrojA byl veden jen v několika dílčích
směrech vzhledem k dohodě RVHP o výrobě přístrojfi tohoto druhu v našich zemích. Byl vyvinut
vlastní eiektrooptický
dálkoměr, 'automatický koordinátograf,
zábleskový heliotrop, kartografický
vtiskovací strojek, latě pro paralaktické
měření
vzdálenosti, komparátor pro měřické latě aj.
V oboru geodetické gravimetrie, teorie tvaru
Země, kinetické
a družicové geodézie, dosáhl

ll,bZBr
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VÚGK výsledkfi, které vzbudily zájem i v zahraničí.
V poslední době byl VÚGTK vyzván MAG ke spolupráci na tomto poli. Práce mají ještě povahu
základního výzkumu, avšak jsou zároveň již předmětem i aplikací v naší geodetické praxi., V současné době existují totiž požadavky geodetické
praxe na znalost charakteristik
tvaru reálné Země
a vnějšího tíhového zemského pole, a to v souvislosti s upřesněním a doplněním československých
polohopisných základfi a praktickou aplikaci ana~
lytickéfotogrammetrie.
Práce VÚGTK v tomto
oboru byly předmětem
zájmu na XIII. Valném
shromáždění
MUGG v Berkeley 1963, kde bylo
o nich referováno, a o publikace VÚGTK došly
četné žádosti ze zahraničí. V MAG je našemu
VúGTK svěřena aplikace astronomicko-gravimetrické nivelace Moloděnského při řešení geoidických
prof,ilfi jdoucí přes kontinenty (práce vede nynější
president MAG Bomford) a určení charakteristik
zemského tíhového pole podle teorie Moloděnského v tzv. zkušební oblasti Italských
Alp (tyto
práce vede president V. sekce MAG Tengstrom).
Na XIII. valném shromáždění MUGG byl se strany
VÚGTK předložen referát "Určení křivosti plochy,
představující tvar Země, z astronomicko-geodettckých a gravimetrických
údajfi", který byl pojat
do ofiCiálního programu MAG. Přínosem VÚGTK
v oboru družicové geodézie je rozpracování teorie
řešení některých úloh základní geodézie z pozorování umělých družic Země. Na XIII. valném shromáždění MUGG vzbudila pozornost úloha o určení
nerovnoběžnosti
malé osy referenčního
elipsoidu
s osou světovou a roviny výchozího (gre8nwichského) astronomického
a geodetického poledníku
z pozorování umělých družic Země.
Na úseku instrumentální
gravimetrie
byla
aplikována na Norgaardfiv gravimetr komparační
metoda Moloděnského-Bulanžeho.
ÚSGK byla požádána o pomoc při podobných pracích plánovaných Italskou geofyzikální observatoří. Výzkumné
úkoly z oboru gravimetrie jsou řešeny též v GTÚ;
zvláště zasluhuje
pozornost
vytvoření
národní
československé tíhové základny.
Přínosem v kinetické geodézH je zkoumání
vertikálních pohybů zemské ktlry z opakovaných
nivelací. VÚGTK je zapojen do mezinárodního programu prací na tomto poli.

Inž. ;Iři Šíma, Geodetický a topografický ústav

Určování vlícovacích bodů
metodou dvojího náletu

Praha

1. Úvod
Přestože se v současné doM stalo hlavním úkolem vět.
šiny fotogrammetrických pracovišť v ČSSR technicko.
hospodáf.lké mapoyání v m3Hkách 1 : 1000, 1 : 2000
a 1 : 5000, je účelné, aby se pracovníci základního
i aplikovaného výzkumu dálepJ'i 1~li na řešeni pro.
blBmil, kterými se nyní zab (vají odb Jrníci v ostatních
socialistických státech, neb1 se kterými by se naše
fot,gtammetrie
setkala při plnění rozsáhlých úkolů
v rámci hosp1dář.lké p0m1ci nzv~j')vým zemím. Dilležitým úkolem je zejména další vývoj f 1t'lgrammetric.
kých metod zhušbvání bodového podkladu pro účely

souvislého top0g"afického mapovam v měřítkách
1 : 25 000, 1 : 10 000 a 1 : 5 000. Aerotriangulace na
univeJ:zálních strojích se již používá v některých socia.,
listických státech, zejména v Polsku, Rumunsku
a v Sovětském svazu, kde se též vynikajícím způsobem
uplatňuje analvtická aerotriangulace podle teorie prof.
Lobanova. V ČSSR se rovněž používá obou metod
ve značném rozsahu od roku 1960. V poslední etapě
topngmfického mapování v měřítku 1 : 10000 bylo
jimi souvislé určováni vľcovacÍch bodů geodetickými
metodami dokonce omezeno na minimum.
Shromážděné zklišenosti plně prokázaly vynikající
uplatnění fotogrammetrických metod zhušťování bodo.
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vého podkladu, zvláště ve sklonitém, zalesněném i jinak
těžko přístupném terénu. Aerotriangulace zde podstatně přispívá k omezení nákladných a namáhavých
polních prací i ke zkvalitnění a zkrácení procesu výroby topografických map. Vyšly však najevo i některé
nevýhody, vyplývající například z hromadění nahodilých i systematických chyb, jejichž omezení vyžaduje
určité rozmístění výchozích a kontrolních bodů i složitějš[ způsoby vyrovnání. Na pracovním aktivu o aerotriangulaci, který uspořádal Geodetický a topografický ústav v prosinci 1961 v Praze, vzešel proto návrh
organizovat zkoušky tzv. metody dvojího náletu,
která předpokládá určení vlícovacích bodů v jednotlivých přesně orientovaných stereodvojicích v menším
měřítku, než mají snímky určené k detailnímu vyhodnocení. Při použití nejpřesnějších vyhodnocovacích
strojů a snímků s velmi dobrou fotografickou i fotogrammetrickou kvalitou lze předpokládat, že bude
dosaženo relativní přesnosti v určení výšky dobře
identifikovatelného bodu ± 0,10 až 0,150/00 výšky
letu. Porovnáme-li údaje o absolutní přesnosti aerotriangulace (tabulka 1), sledované v období 1960-1962,
je zřejmé, že k dosažení obdobné přesnosti, vyhovující
danému účelu, je možno při určování výšek v jedné
stereodvojici zvolit téměř dvojnásobnou výšku letu
i měřítkovou číslici snímků. Pro účely topografického
mapování bylo proto doporučeno zvolit měřítko zhušťovacího náletu tak, aby byl mapový list pokryt 2 stereodvojicemi (m•. ' 25000 -;- 28000) při využití snímkového formátu 23 X 23 cm a nálet pro detailní vyhodnocení pak provést obvyklým způsobem, tj. ve
dvou řadách širokoúhlou komorou s konstantou t =
= 115 mm v měřítku 1 : 18000 nebo ve třech řadách
normální komorou s konstantou t = 210 mm v měřítku 1: 13 000. K provedení ověřovacích zkoušek
bylo na ploše 189 km2 ve zkušebním prostoru signalizováno 100 trigonometrických bodů a 44 dalších stabilizovaných bodů v místech, kde v rozích stereodvojic
nebyl potřebný bod geodetického základu.
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Tyto signály měly tvar kříže s bíle natřenými
rameny z odpadové překližky o rozměru 120 X 15 cm
(obr. 1). V lesích, kde nebylo možno umístit signál
excentricky na blízké pasece, byly vybudovány zvýšené signály o výšce až 15 m (obr. 2). Proto~e byl' ve
zkušebním prostoru shledán dostatek dobře identifikovatelných bodů (např. rohů plotů a kultur, malých
keřiků a stromků, průsečíků mezí, vidlic a ostrůvků na
křižovatkách), omezila se další signalizace jen na několik nezbytných bodů v rozích ster-eodvojic, které tam
byly stabilizovány železnými trubkami a podle potřeby
zaměřeny geodetickými metodami.
Výběru identických vlícovacich bodů v obou náletech byla věnována velká péče, aby nejistota v identifikaci nezhoršila podstatně výslednou přesnost fotogrammetrického zhuštění, kterou lze vyjádřit středními chybami'
•
m~lI = ± V-m-~-lI-+-m-I-'a
(1)

V

+

\
mz '= ± mž
(mi. tga:)2
(2)
kde mil! a mi charakterizují přesnost vlastní metody,
a: je sklon terénu v příslušném. bodě a mi nejistota
v identifikaci.
.

I

Aerotriangulaoe

na autografu A 7
analytická

I

II
I

f

210
115
152
115

~

Stfední výšková ohyba

I

I

Formát snímku

18x
18x
23x
18x

18
18
23
18

2. Průběh zkoušek metody dvojího náletu
Nálet pro vyhodnocení 'byl proveden komorou Wild
RC 5a s 'konstantou 114,72 mm v měřítku 1 : 18000
a s 80% podélným překrytem ve výborné fotografické
i fotogrammetrické kvalitě. Účinnost signalizace trigonometrických bodů byla téměř stoprocentní. Nálet pro
zhušťování však byl proveden až za měsíc, takže na
mnohých místech v polní trati došlo ke změnám ve
zbarvení a výšce kultur. Ktomě toho byl nálet proveden komorou Wild RC5a s konstantou 152,47 mm
v měř.ítku 1 : 28 100 (výška letu = 4200 m) jen ve
vyhovující fotografické kvalitě (mírně podexponované
negativy), čímž byla znesnadněna identifikace stejných
vlícovacích bodů v obou,sadách snímků i vyhledávání
signálů.na trigonometrických bodech.
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I
I
I
I

I

m.
13000
18000
13000
18000

mZ
±0,86 m
±0,55
±0,57
±0,63

I

'f., h
±0,31 0;.0
±0,270f0o
±0,290f0o
±0,30 0100

Ve zkušebním prostoru bylo vybráno 9 stereodvojic (obr. 3) které vždy bylo možno přímo orientovat
na 4 signalizované trigonometrické body, rozmístěné
poměrně pravidelně v jejich rozích. Ostatní signalizované trigonometrické body (celkem 56) byly považovány za kontrolní.
Vyhodnocení jednotlivých stereodvojic na autografu Wild A 7 s registrátorem souřadnic EK 5a obsahovalo jednak relativní orientaci optickomechanickým
způsobem se stereoskopickým pozorováním vertikálních paralax, úpravu měřítka modelu vzhledem ke
grafickému podkladu v měřítku 1: 12500 (převod
1 : 1) a' horizontaci s maximální dosažitelnou přesností
(tabulka 2). Po skončení orientace byly registrovány
modelové souřadnice a fotogrammetrické výšky vše,ch
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Střední a maximální chyby (tabulka 3) v transformačních klíčích ukazují nejen na vysokou přesnost vyhodnocení, ale i na přesnou signalizaci trigonometrických
bodů.
Výslednou přesnost fotogrammetrického určení
nesignalizovaných vlícovacích bodů lze posoudit podle
přesnosti dosažené na kontrolních signalizovaných trio
gonometrických bodech s přihlédnutím k vlivu identifikace na snimku a při použití těchto bodů pro topografickou revizi i k nejistotě vyhledání v terénu.
K tomuto účelu byly v jednotlivých stereodvojicích
stanoveny střední chyby (tabulka 4) podle vzorců
mx =
my=
mz =
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trigonometrických i vlícovacích bodů ve dvou řadách
elektrickým psacím strojem a děrovány do pětistopé
děrné pásky v mezinárodním dálnopisném kódu č. 2,
umožňujícím bezprostřední vstup do použitého samočinného počítače. K převodu modelových souřadnio do
Gaussova systemu a případnému odstranění důsledků
rozdílu pravidelných srážek v podélném a příčném
směru je vhodné použít afinní transformaci ve tvaru

Y'

=

Kv +alx

X' := K~

+ blY

+ aax + b2!J

V
±V
V

±

.l-L

(X-X')2
n

(5)

(Y _ Y')2
n
(Z -Z')2
n

(6)

(7)

Ve stejném prostoru byly určeny souřadnice a výšky
stejných bodů aerotriangulací na autografu A 7 a analytickou aerotriangulací podle teorie VÚGTK, a to
ve 3 řadách po 8-10 modelech s obvyklým rozložením
výchozích a kontrolních bodů (obr. 3) na snímcích
v měřítku 1: 18000. Ze skutečných chyb na 45 kontrolních signalizovaných trigonometrických bodech byly
zjištěny střední chyby aerotriangulace na autografu
mx'= ± 0,82 m; my = ± 0,51 m;mXY = ± 0,97 m;
mz = ± 0,47 m a mx = ± 0,50 m; my = ± 0,80 m;
mXY = ± 0,94 m; mz = ± 0,69 m pro analytickou
aerotriangulaci za předpokladu, že nebyla' uvažována
řada 74, ve které jsou větší systematické chyby
v určení výšek.
Z porovnání obou výsledků je zřejmé, že při určení
pravoúhlých rovinných souřadnic bylo v jednotlivých
stereodvojicích menšího měřítka dosaženo vesměs
vyšší přesnosti a zejména příznivějšího rozložení chyb,
které je v případě aerotriangulace často deformováno
účinky systematických chyb. Experimentálními zkouš·
kami v rámci provozního výzkumu v GTÚ [13] byla
v roce 1961 stanovena přesnost identifikace ve vyhodnocovacím stroji pro 10 nejužívanějších typů vlícovacích bodů střední chybou mi = ± 0,027 mm na snímku. V uvažovaném případě (ma = 28 100) je mi = ±
± 0,75 m. Dosazením do rovnice (1) dojdeme k závěru,
že nesignalizované vlícovací body budou určeny s přesností ± 0,1 mmv měřítku mapy. Lze tedy říci, že
a:finní transformací modelovýcl\ souřadnic můžeme
bezprostředně získat souřadnice libovolného počtu
signalizovaných i nesignalizovaných bodů uvnitř jedné
stereodvojice s přesností, která vyhovuje požadavkům
topografického mapování, aniž je třeba vyrovnávat
zbytkové chyby na výchozích i kontrolních trigonometrických bodech. Tento závěr ovšem nelze mechanicky přenést na mapování ve velkých měřítkách, kde
jsou požadavky na polohovou přesnost vlícovacích
bodů podstatně vyšší a kde se i výrazněji uplatňují
nahodilé chyby související s kvalitou filmového mate.
riálu.
Nepříznivější se zdály být výsledky fotogrammetrického určení výšek (obr. 4), zřetelně ovlivněné
přítomností systematické chyby záporného znaménka.
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Střední chyba
horizontÍ1ce
Max. chyba

Stereodvojlce

mx
my
mXY

>

±5

I

1

±13 cm
18
22

~xmax
~Ymax
~8max

17
22
28

Stereodvojlce

1

2

I

10
-14

II

±

-9

I

I

I

I

I
±

12
-15

±

II

12,
42

16
32

±2 cm
9
9

' 42
12
44

31
18
36

11
2
11

2

3

±

18
-21

i

/ 4

~očet k mtrol·
nich b~dů

------mx
my
mXY

I

10

7

----±69
39
80

±53
64
83

I
I

6
±32
40
51

I
II

I
I

18

"'-

32

li

(;

6
8

6

I

±3 cm
5
5

I

fj

•

~

±

i

7

-12

±11
-21

II

9

I

±

6 cm
10 cm

I

5
35
35

2
4
4

I

8

±5cm
32
32

±1 cm
4
4
I

7

I

±18 cm
2
18

±15 cm
11
18

20
2
20

18
13
22

I

Průměr

±14 cm
12
19

I

6

I

I

7

I

8

9

I

I

Průměr

I
6

3

6

7

±33
32
46

"

I

Jednu z podstatných příčin systematických chyb při
určování výšek ze snimkú malého měřítka je nutno
spatřovat v zakřivení zemského povrchu (obr. 5),
neboť fotogrammetrické výšky Z' vztahujeme k horizontální srovnávací rovině, zatímco geodetické výšky
ke srovnávací hladinové ploše. Jestliže horizontujeme
stereodvojici v:z;hledem ke čtyřem pr~videlně rozlože·
ným vlieovacimbodům, projeví se v jejíni středu maxi.
mální chyba dZk o velikosti
82

(8)

kde 8 je vzdálenost vlicovacích bodů od středu stereo·
dvojice a 1l poloměr Země. Růst této chyby v závislosti
na výšce letu ukazuje tabulka 5, sestavená za předpo.
kladu, že vlicovaei body mají standardní polohu
(d = b).
Projekce zakřiveného zemského povrchu do roviny
svislého snímku má tytéž účinky jako radiální distorze
(obr. 6) a můžeme ji vyjádřit vzorcem
-'k
dr'k = -2~R--.1-2 . r'3.
(9)

±50
20
54

8

6

±41
23
47

±49
17
52

'---

--

3.1. Vliv zakřivení Země

I

9

i

4

3. Působení fyzikálních vlivů na přesnost urěení výšek
z měřických snímků malého a středního měřítka

= -2R'

I

I

I

Podrobnějšlm rozborem je však možno zjistit JeJ!
zcela objektivní příčinu v působení fyzikálních vlivů,
zejména zakřivení Země), atmosférické refrakce a dis·
torze objektivu měřické komory. Dalším úkolem proto
bylo vymezit míru jejich účinku a nalézti vhodné me:
tody redukce značných systematických chyb.

'dZk

bodů metodou
dvo;ího náletu

I

6

I

I

vlícovacích

I

3

I

Určováni

I ;;

I

2

I
I
I
I ±41 cm
. ±29cm

I

T.:

Síma,

±58
34
67

±33
29
44

n=59
±46 cm
±33cm
±58 cm

,

Tento vztah však platí jen pro přesně svislé snímky
a v rovinném terénu, takže je třeba se zmínit i o vlivu
terénního převýšení a sklonu snímku.
Výškový rozdíl!:i.k působí změnu radiální distorze

' -,-.!:i.k
drt,.h-2R7·r

'3 _

-

d'

tJ.k

rk -k-'

(10)

jejíž velikost při maximální hodnotě snímkového úhlu
v rohu snímku uvádí tabulka 6. Vzhledem k vysokým
nárok-am na přesnost nelze hodnotu větší než 10 mik.
ronů zanedbávat. Obdobně je možno vymezit vliv úhlu
sklonu snímku (v). Pro stručnost se však uvádí jen
tabulka 7, převzatá z pojednání R. Finsterwaldera [11].
3.2. Atmosférická refrakce
Při leteckém fotografování procházejí světelné papr;ky
vrstvami ovzduší o různém tlaku a teplotě. Na rozhraní
dvou prostředí se lomí podle Sneliova zákona. Protože
index lomu vzduchu při zemi (n') je vždy větší než ve
výšce fotografování (n"), má vzniklá radiální distorze

-=
I

dr;

n' _ n"
(
-2.r' I+

r'2 )

T

(11)

vždy kladné znaménko (obr. 7). Pomocí experimentál.
ně zjištěných hodnot indexu lomu [1] pro k = O
a k = 4200 m byl vypočten její průběh a znázo.r:něny
účinky na měřené výšky '(obr. 8). Atmosférická re·
frakce působí konkávní zvonovitou deformaci (obr. 9),
avšak menší a opačného znaménka, než je účinek zakři·
vení Země, takže setím jeho vliv zčásti kompenzuje.
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Obr. 4.: Oetnost skutečných chyb fotogrammetrwkého určení
výšek ze snímků v měř. 1 : 28 100 před opravou.

Obr. 6.: Oprava fotogrammetrických

výšek o vliv zakřivení

Země.

t=152mm(23X23Cm),p=6()%,r

I

Stfednlch~ba

mlh
8

Imz= ±O,10o/ooh
';
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25000
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I

±
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m
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S 800

f -

dZk

j

m

=-~.Di

O,lm
0,5m
2,1 m
8,3m

0,1
0,4 m
0,8, m
1,5m

152 mm, 23x23 cm

h

Obr. 9.: Oprava výšek o vliv atmosférické refrakce (v cm)
:prof = 162 mm, h = 4200 m, p = 64 %.
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3.3. Účinky radiálni distorzeobjektivu Aviogon
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Obr. 8..1 Déformace rovinného
refrakce.
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Protože se při vyhodnocení nepoužívaly kompenzačni
desky, byly zjištěny účinky radiálni distorze objektivu
Aviogon s.konstantou f = 152,47 mm výpočtem z hod·
not dr'. odvozených z křivky 'publikované pro daný
typ objektivu výrobní firmou (obr. 10). Tato křivka
představuje průměrné hodnoty distorze v několika
různých řezech, takže v určitých místech, kde nebylo
při výbrusu 'dosaženo naprosté rotační symetrie, mohou být zjištěny i hodnoty větší. Ověřováním rotační
symetrie objektivů nejpoužívaněj"íchJeteckých
komor'
se zabýval ifiŽ. Ranák [2]. Podle výsledků prověrky
komory RC 5a 15/23 s objektivem Aviogon o konstantě
f = 152,47 mm, provedené měření~ ve 4 řezech s přesnosti ±3. mikrony, .je rotační symetrie velmi, dobrá.
Protože použitá metoda umožnila průzkum jen do
radiálni vzdá,lenosti '1" = 100 mm, nemohly býtpoužity tyto aktuální údaje pro konstrukci grafu oprav foto-
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Obr. 12.: Deformace rovinného modelu vlivem distorze
objektivu Aviogon.
I

d'
dl
. rv, = r2

V

Y2
(x:í _ b')2

+ y:í2 - .

Definllipme-li vertikální paralaxu pomocí modelových
souřadnio
PlI = Y2 - YI
bude skutečná vertikální paralaxa
PlI

Obr. 11.: Oprava výšek

fd

ó

vlivdi8torze objektivu Aviogon

152mm.h=

4200m,p=

64

%.

,

grammEiJtrickýchvýšek (obr. 11), který byl protosestaven podle firemních údajů. K tomu účelU'byly ve všech .
vrcholech účelně zvolené čtvercové sítě po celé užitné
ploše stereodvojice vypočteny horizontální složky
radiální distorze na levém d, pravém snímku
.
•

=

Y2 -

YI

+ dry,

(17)
-

4
dr2 .

-,f;

dr~, =1' drí " '"V:::===--=
2
2

dp,

_-k.

. xí + yí

x:í-b'
,dr~, =dr:í . -V-:::-.----. ---~--,
(x:í - b')2

(18)

\

zatížena systematickou chybou dplI' která ovlivňuje
určení ,nrvH, ,._~ ;pmné orientace a tím působí deformaci stereodvojice.
Za preu.l'~•••~u.ll, že vzájemnou orientaci prová~
díme optickdmechanickým nebo numerickým způsóbem 'na základě 'pozorování vertikálních paraIax na
6 orientačních bodech (obr. 13), je

xí.

I

dry,'

Y

+ Y:í

2
\

které působí v příslušném bodě změnu' fotogrammet.
rické výšky o hodnotu.
, dZ =~ li. (drí
,1
b' +(drí

+ dr:íL

+ dr:í)

Do těchto vzorců byly dosazeny průměIjIlé parametry
z celého zkušebního prostoru (f' = 152,20 mm, h =
= 4200m, b' = 83,90 mm). Jak je patrné z obr. 12,
objektivAviogon pů~obí konvexní defoJ'maci zvonovitého tvaru, která je při hori:zontaci na standardně
rozložených bodech v tómto případě větŠí než 1 lÍl
(opravy na vlícovacích bodech jsou
35 lem, uprostřed stereodvojice -92 cm!).

+

3.4. Systematické chyby
orientace,

V

urěení prvků vzájemné
'

Složka radiální distorze ve směru kolmém na základnu
h' působí změnu snímkových souřadnic yí 'a Y:ína levém i pravém snímku
,

dry

,=

I

dr1

Yí

V----v.xí2 +yí2

rll, -

Vll~

=

dplI. = dplI.

=

":-'dplI.

= -

dplI.

=

dpv
(19)

Rozborem vztahu mezi vertikálními
paralaxatni
a prvky vzájemné orientace nezávislé stereodvojice
. zjistíme, že změny dplI" .. dplI. mají zejména vliv na
urČení podélného sklonu obou snímků, neboť
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Dosazením do diferenciální rovnice, v niž vynecháme
členy, které se anulují nebo ,vyvolají pouze náklon
mo~elu

,

dZll

=

+

Z2

dzo =

dq\ -

dp

'z

(2 x2

~3~

dzH =

+ (x:.-. b)2

x2

xli

b

-

b

2 bx

' dP2

(22)

+2 +b

(23)

+ b2)

(24)

2).

Z2

z. dpv -(2 Z2
, b3

zůstane rovinný model délormován vetvarp parabolického válce rovnoběžného s osou y modelových souřadnic o rovnici

3-:-b~~

dZll =
Anulováním lprvni

derivace

funkce dzll nastává v bodě x

(2 x2

(25)

Obr. 15.: Vertikální paralaxy způsobené distorzí objektivu'
Aviogon f = 152 mm, p = 64 %.

že maximum

'4. Urěeni oprav fotogrammetrických výšek grafi.cko-

2 bx).

-

zjistíme,

= ~ a pro obecnou pořad.

nici 'd má hodnotu
\

dZ

_ ~dP!2d

max-

Z obr. 14 a 15 lze zjistit, že soubornýrtJ: působeníIIt
distorze objektivu, atmosférické refrakce a zakřivení
Země' mohlo dpll dosáhnout velikosti až -~5mikronů
na snímku, tj. -0,05 mm v měřítku modelu, kteremll
odpovídá konvexní deformace až -0,56 m" Zavedení
oprav je však problematické, neboť skutečná hodnota
dplI může značně kolísat podle výskytu nahodilých
chyb při odstraňování vertikálních paralaxa do značné
míry také závisí na přesnosti této operace.
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Předchozí rozbor fyzikálních vlivů ukázal; že působení
každého z nich lze vyjádřit funkčním vztahem, vyplý.
vajícínl z fyzikálních zákonů nebo zjištěných experi.
mentálně. Opravy výše~ je tedy možno určit početně
v rámci kOlllplexního analytického zpracování úlohy
na samočinném pO,čítači (např. Elli6tt 803) s použitím
Konstant t, h a snímkových souřadnic x', y', x", y" pří.
slušných bodů [121- Odečít..áme-li však fotogrammet.
rické výšky 'V metrech přímo na počítadle autografu
a máme-li možnost modelové souř.adnice aIinním způ.
sobem transformovat do Gaussovasystému na jedno.
duŠš.ima nyní dostupnějším počítači (např. Zuse Z 11),
použijeme k opravám výšek s výhodou transparent.
ních grafů, zhotovených na podkladě. analytických
výpočtů v měřítku vyhodnocení (1 : 12500) pro průměrné parametry snímkového letu. Chyba v odečtení
opravy nepřesáhne ± 10 cm, což je ~ro sledované
účely postačující.
,
".
, V praxi nelze očekávat, že signalizované trigono •
metrické body budou vždy ideálně rozmístěny v rozích
stereodvojic.,Proto
jim obvyk'e připadnou opravy
'různé velikosti. Použijeme-li následujících symbolů
Z'
výška odečtená na autografu
dZ.
oprava z distorze objektivu
dZ.
oprava z refrakce
i
dZk
oprava ze zakřivení Země
dZa
zhytková chyba pro hprizontaci stereo.
dvojice
můžeme,vyjádřit celkovou opravu na bodech použitých
pro absolutní orientaci vztahem

+

/'

'I

analytickou metodou

. I
I
I

Obr. 14.: Vertikální paralaxy způsobené vUvem zakiivení
a rejrakce (h= 4200 m, f= 152 mm, p= 64 %).

dZh = Z - (Z' + dZ.
dZ. + dZk + dZa)
(27)
a provést graficko-analytickým způsobem novou hori.
zontaci stereodvojice lineární interpolací mezi hodnotami dZh1 •••• dZh, na bodech použitých při horizontaci
ve vyhodnocovacím stroji. Celková oprava výšky
vznikne součtem d]čích oprav, takže výsledná foto.
grammetrická výška ostatních bodů má tvar
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stroji mi = ± 0,027 mm na snímku a průměrný sklon
.terénu cca 20 %, je podle rovnice (~) a udajů v tabulce 9
Druhou horizontací stereodvojice se také odstraní
důsledky toho, že křivky nulových oprav na jednotlivých grafech procházejí pokaždé jinými body (středem
stereodvojice, hlavními body i zcela obeéně).

ma:::ll

·Yliv
sklonu terénu a identifikace nésignalizovaných vlícovacÍch bodů na fotogrammetrické výšky je
v porovnání se souřadnicemi mnohem menší. Uvá~íme_
li opět nejistotu v identifikaci ve vyhodnocovacím
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Hospodárnost metody dvojího náletu se projevuje již /
při porovnání spotřeby času vzWedem k dosud pouŽí.
vané aerotriangulaci n~ univerzálních strojích, zejména
v etapě od vyhodnocení snímků k získání opravených
souřadnic. Tabulka '10 uvádí takové porovnání pro
lokalitu střední velikosti (16 mapových listů v měřítku
1 : 10000) za předpokladu, že nálet pro vyhodnocení
byl pořízen širokouhlou komorou s konstantou 115 mm.
V případě téhož snÍlnkování normální komorou v měřítku 1 : 13000 by byly usporymnohem
větší, neboť
ve 36 snímkových řadách pro aerotriangulaci je třeba
alespoň 117 výchozích vlícovacích bodů (uspora 61 %),
k vyhbdnocení 72 směn (uspora 55 %), k opravě vyhodnocených výšek \ cca 90 hodin (47 %) a k opravě
souřadnic 125 hodiriď(uspora více než 90 %). Při celkov~m hodlfocení metody je ovšem třeba uvažovat větší
objem fotoletecký.ch prací.

K ověření přesnosti určení výšek popsanou metodou byly vypočteny skutečné chyby ez = Z - Z, na
kontrolních signalizovaných trigonometrických bodech
a v každé stereodvojici stanovena střední a maximální
chyba (tabulka 9). Dále byla zjištěna četnost chyb
v intervalech (O; ± mz), (± mz; ± 2 mz), (± 2 mz;
± 3 m.). Obr. 16 ukazuje zřejmé působení systema.
tické chyby v určení d9Jtak, jak předpokládaly uvahy
v odst. 3.4. Z uvedených důvodů zatím opravy tohoto
vlivu nebyly zaváděny.

Bod
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46
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±
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±

111

I.

58

±
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Počet jednotek pro vyhodnocení

..
Počet výchozích bodfl
Doba vyhodnocení na autografu A7
Opravy vyhodnocených výšek včetně průměrů
sedních řad (stereodvojic)
Totéž pro souř~dnice
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.
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-
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-
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±

±
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±
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±

I
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7

8
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7

±59 cm
(0,14 %0 h)
n= 65
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Metoda dvojího náletu

Úspora

..

16.řad
(7-8 modelů)
ms = 18000
54
32 směn

32 stereodvojic

..64 hodin
48 hodin

47 hodin
8 hodin
(jen průměry)

ms •.• 25000
45
32 směn

I
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O

%

26
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%
%
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Obr. 16.: Oetno8t 8kutečných chyb v určení výšek po opravě.

5. ZáV'ěr
L Metoda dvojího náletu nachází vynikající uplatnění
při určování vlícovacích bodů pro Účely topográfického mapování, zejména v nepřehledném terénu se
středním převýšením (do 20 % výšky letu), kde je
vybudována poměrně hustá a souvislá síť bodů geo.
detického základu. V. takovém případě lze snadno
nalézt a signalizovat vhodné trigonometrické body,
které leží v rozích jednotlivých stereodvojic. Jiné
výchozí body pro orientaci stereodvojic se zaměřují
jen výjimečně, takže polní práce jsou omezeny na
přédnáletovou signalizaci trigonometrických bodů (
a případné zaměření excentrických signálů.
2. Jestliže zvolíme měřítko náletu pro zhuštění vlícovacího podkladu tak, aby se mapový list zobrazil na
dvou stereodvojicích, lze dosáhnout i na nesignalizo.
vaných vlícovacích bodech. polohovou přesnost
m"'lI = ± O,lmm v měřítku mapy a střední chybu
v určení výšek menší než 0,150/0- výšky letu za
předpokladu poúžití širokoÚhlých snímků.
3. Zjednodušením výpočetních. prací, zejména likvidací oprav souřadnic a zmenšením počtu geodeticky
určených výchozích bodů, se dosáhne významné
Úspory časových nákladů na polní i kancelářské
práce. Např. Úspora kancelářských výpočetních
prací při zpracování větší lokality, fotografované
normální komorou v měřítku 1 : 13000, činí až 57% ..
4. K dosažení potřebné přesnosti je nutno používat jen
snímky první jakostní třídy, tj. diapozitivy na za·
broušených skleněných deskách s optimálními hod.
notami kontrastu a optické hustoty, s vysokou rozlišovací schopností a jemnozrnností citlivé vrstvy.
Podmínkou dostatečně přesného a ekonomického
použití graficko-analytického\ určení výškových
oprav z transparentních grafů je pečlivé dodržování
stjtnovené výšky letu a 80% podélnéh~ překrytu,
který umožňuje přizpůsobit výběr stereddvojic roz·
ložení signalizovaných
trigonometrických
bodů
v terénu.
5. Je-li v mapovaném prostoru dostatek vhodně iden.
tifikovatelných bodů, postačí' pro Účely topografického mapování signalizovat jen trigonometrické
body a nezbytný počet dalších bodů v místech, kde
v rozích stereodvojic předchozí body nejsou.

lllbzlJ11'
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6. Výběr orientačních bodů pro pozorování a měřeni
zbytkových vertikálních paralaxje třeba provést po
rozboru grafů vertikál~ích parala;x způsobených
fyzikálními vlivy, aby deformace modelu vzniklá
systematickou. chybou v určeni dqJbyla co nejmenší.
7. K zajištění jednoznačné identifikace vlícovacích
bodů musí být obojí snímkováni provedeno v minimálním časovém rozmezí.
8. Úspěšné výsledky ověřovacích zkoušek metody dvo.
jího náletu při určování vlícovacích bodů ukázaly,
že použití této metody zejména v závěrečné fázi
topografického mapování 1 : 10000 v ČSSR, může
ještě přinést další význa,mné Úspory času a finančních nákladů, ·Dosažení potřebné přesnosti je pod.
míněllo podrobnými znaldstmi působeni fyzikálních
vliVů při fotogrammetrickém vyhodnocování, které
bylo zejména v případě distorze objektivů širokoÚhlých komor podrobně publikováno teprve v po.
slední době. Odborná literatura [2], [4], [7], [9], [U],
[121 svědčí o tom, že je podobným problémům věnována v různých státech mimořádná pozornost. Proto
naše dosavadní i nově získané zkušenosti by měly
být konsultovány s fotogrammetripkými pracoviš.
ti dalších socialistických států, kde dosud pokračuje topografické mapování v měřítkách 1 : 25 000,
1 : 10 000 a 1 : 5 000 ve značné míře.
Lektoroval:

ini. Josef Pražák, (.iSGK, Praha
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Bohatý fond zkušenost[ a nejnovějšlch
poznatků vědy
a techniky z oboru geodézie, fotogrammetrie.
mechani·
zace výpočetních
pracl, kartografie'
a kartografické
polygrafie aj. najdete v odborném ~asopise
Geodetický a kartografický

obzor

Nová modernl grafická úprava od 1. čls]a 10. ročnlku
vám umožnI lépe se orientovat v obsahu a poskytuje
vám možnosti založit si vlastní seznam dokumentačních
záznamfl, seznam z]epšovaclch návrhů, pl'lrůstků knihov"
ny VÚGTK atd.
Rozšiřujte odběr a propagaci
zvláště mezi m]adýml
inženýrskotechnickými
pracovnlky
a na všech pracovlšUch.
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Praktické skúsenosti z použitia t~chymetric.
kého teodolitu Theo 020 pri meraní pre TH M
1. Úvod. Technickoekonomické

informácie

Závody Oar! Zeiss Jena vyrábajú nový typ tachymet.
. rického teodolitu Theo 020, ktorý je pozoruhodným
novým vývojovým typom teodolitu Theo 030.
Podl'a udania výrobcu tento prístroj je štandard·
ným prístrojom pre meračské práce strednej presnosti:
.zhusťovácie práce, potygonizáciu, práce vytyčovacie
a tachymetrické.
Informácie o tachymetrickom teodolite Theo 020
boli uverejnené v článku Wernera Freunda: "Der
Tachymeter Theodolit 11heo 020 mit stabilisierten Ho·
henindex" v časopise Vermessungs-Informationen
a v prospektoch dodavanýchvýrobcom.
Podrobný
popis prístroja a jeho používanie obsahuje návod· k ob·
sluhe, ktorý dodáva firma Zeiss v česk~m preklade.
Prístroj je vybavený všetkými známymi a osvedčenými .
konštrukčnými prvkami prístroja Theó 030: svetlým
apochromatickým ďalekohl'adom, presne delenými skle·
nenými kJ,'uhmi, na desatiny mikronov' opracovaným
osovým systéJil1om, spoIahlivou repetičnou svorkou
a čl!-pom pre nútenú centráciu. Okrem toho má tieto
výnimky: automatický stabilizovaný index vertikál·
neho kruhu, optický dostreďovač vstavaný do alidády,
optické priezory pre hrubé zacielenie bez paralaxy pre
obe polohy ďalekohl'adu, vyphianie obrazu vertikál·
neho kruhu, nastaviteIné ósvetlenie nitkového kríža,
obojstranne prekladný ďalekohl'ad. Zva(';šenie ďalekol)J'adu je 25 X . PresIiosť čítania horizontálneho a vertikálneho kruhu 1000• Stredná chyba jedného smeru
meran~ho v oboch polohách ďalekohfadu ± 1000• Uhla
meraného dvojnásobnou repetíciou vl'avo i vpravo
± 3,5-5co.Použitie
prístroja sa dá rozšíriť v spojení
s diaIkomerným klinom Lotakeil 004.

Inf. Ján Čepela, Ústav geodéziea

kartografie,
Žilina

528.531

Smery na va.čš~evzdialenosti boli signalizované tyčovými signálmi. Smery na malé vzdialenosti výtyčk amí.
Pozorovanie bolo prevádzané vždy v šiestich skupinách v oboch polohách ďalekohfadu.
Pri priaznivých ..povetrnostných
podmienkach.
stredná chyba meraného horizontálneho smeru mx sa
pohybuje v medziach ± 5,500 až ± 7,100, pri nepriaznivých povetrnostných
podmienkach
v medziach
± 8,200 až do 10,300•
Priemerna hodnota strednej chyby mx = ± 6,200
pri priaznivých a ± 9,200 pri nepriaznivých povetrnostných podmienkach.
2.2. Presnost' merania vertikálnych uhlov
Presnosť merania vertikálnych uhlov sa posudzuje
podl'a strednej chyby vertikálneho uhla meraného raz
vo dvoch polohách ďalekohIadu. Táťo chyba závisí od
chyby zacielenia, chyby z odčítania a chyby z urovna·
uia indexovej libely. V tomto prípade, nakorko má
teodolit· vstavaný index výškového kruhu, chyba
z urovnania indexovej líbely neprichádza do úvahy.
Pre určenie strednej chyby meraného vertikálneho
uhlu boli pozorované zenitové vzdialenosti na dva
vzdialené (700 m a 1 200 m) a na dva bFzke (70 m
a 300 m) signály. Na každy ciel' bola pozorovaná zenitová vzdialenosť postupne 16-krát vo dvoch polohách
ďalekohIadu troma pozorovatel'mi. Meranie sa prevádzalo v priaznivých povetrnostnýchpodmienkach
za
dobrej viditel'nosti, bez vibrácie.
Stredná chyba zenitovej vzdialenosti má hodnotu
v medziach
m. ,,; od ± 7,100 až ± 8,500
a jej priemerná hodnota je

2. Polné overovacie skúšky
2.1. Presnost' merania horizontálneho

PŘfSTROJE

±

7,700•

I
smem

Meračské a optické vlastnosti a výkonnosť (presnosť)
teodolitu sa najmarka~tnejšie
prejavia pri meraní
vodorovných uhlov. Presnosť merania týchto uhlov sa
posudzuje ·obyčajne podIa strednej chyby meraného
horizontálneho ameru vo d'voch polohách dalekohfadu.
Táto hodnota slúži ako charakteristika pre posudenie
teodolitu. Zisťuje sa obYGl1jnemeraním uhlov na vzdialené signály. S minutovými teodolitmi sa však vykonáva vačšina úhlových mer:aní na vzdialenosť do
200 m (meranie uhlov v polygánovej sieti), preto bala
stredná chyba v dvoch polohách meraného horizon-.
tálneho smeru určovaná na dva sposoby: 1. merariím
osnovy 3 smerov na signály vo vačšej vzdialenosti
(500-2 000 ml, 2. meraním osnovy· 3 smerov na,
malé vzdialenosti (50-200 ml. Aby sa dosiahol dokonalejší obraz o kvalitách teodolitu avelkosti strednej
chyby meraného horizontálneho smeru, boli vodorovné
uhly merané dvakrát za rozných povetrnostných pod.
mienok. Prvé meranie bolo prevedené za veImi priaznivých· povetrnostných
podmienok pri teplote asi
+ 17 °0, bez vibrácie a bezvetria. Druhé meranie bolo
prevedené pomerne za nepriaznivých podmienok pri
teplote -2 °0, slabá viditeInosť, hmlisto. Pre dosiahnutie objektívnej miery presnosti, boli použité signály,
ktoré sa vyskytují pri bežnom prl1ktickom meranÍ.

2.3. Preskúšanie automatický
vertikálneho kruhu

stabilizovaného

indexu

Preskúšanie automaticky stabilizdvaného indexu ver·
tikálneho kruhu sa previedlo niekolkokrát za rozných
povetrnostných
podmienok, ,za rozných výškových
podmienok, ako aj rozných pevnosti terenných podkladov pre postaveriie stroja. Pri všetkých týclito
skúškach zenitové vzdialenosti merané v prvej a druhej polohe ďq,lekohladu sa v súčte od kontrolovanej
hodnoty 400,00 OOg l{šili v medziach 399,99 70g až
400,0030~. Rozdiely sú v rozpati chyE z odčítania
a zacíelenia. Pri praktických sRúškach sa zistilo, že
automatický stabilizovaný index vertikálneho kruhu
je velmi citlivý a reaguje i v momente dotyku na
ustanovkách,čo však nie je na závadu presnosti; lebo
dochárlza k jeho vel'mi rýchlemu ustáleniu v rozpati
asi 0,5 sek.
Ohvenie indexovej rysky bolo- preskúšané postavením stroj a na rozných podkladoch. Stroj bol posta.
vený na velmi tvrdom podklade (tvrdá kamenítá
palná cesta) a jeden pracovník obchádzal prístroj tesn.e
popri nohách stojana a pozorovatel' staja<ťi v kl'ude
pozoroval rysku indexu. Pri prudšich nárazovh noh
bolo zistené chvenie v rozpati ± 1500• V tesnej bl!zkosti železničnej trate na tvrdom podklade (nástupište
pri prechádzaní vlaku, dochádzalo k chveniu v rozFiiti
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± 0,05g• Na okraji asfaltovej cesty pri prechádzani
tahších motorových vozidiel bolo chvenie ± 0,0050.,
pri prechádzaní ťažkých motorových vozidiel bolo
chvenie ± 0,03g• V makkých pOdach (role, lúky,
pasienky) pri obchádzaní stroj a nastava chvenie
± 0,01 g - ± 0,030, Podobne bolo zistené' chvenie
aj pod vplyvom vetra.
Z horeuvedeného vyplýva, že automatický stabilizovaný index vertikálneho kruhu je vetmi citlivý,
. preto strojtreba
stavať tak, aby nebol vystavený
otrasu a čítanie na vertikálnom kruhu ,treba vždy
prevádza~ vtedy, keď je stroj a okolie naprosto v krude.
3. Praktické preskúšanie tachymetrického teodolitu
Theo 020 pri technickohospodárskom mapova~i
bolo prevedené priltmo v praxi pri zhušťovani, poly.
gonizácii a tachymetrii'J
3.1. Praktické použitie pre polohové urěenie zhust'ova·
cich bodov
V triangulačnej sieti boli zamerané vodorovné uhly
v troch skupinách a z týchto určené súradnice dvoch
zhušťovacích bodov kombinovanou metodou. Dosiah.
nuté vÝ!lledky boli porovnávané s požiadavkou presnosti podra inštrukcie pre THM. 'I keď na výslednú
presnosť určovaného bodu majú vplyv i ďalšie okolnosti, predsa hlavnou _podmienkou tejto je presnosť
zameraných uhlov, na ktorú má najvačší vplyv výkonnosť teodolitu. Meranie uhlov bolo prevedené v troch
skupinách Zl;\- pomerne dobrých povetrnostných podmienok. Vypočítaná stredná chyba smeru meraného
v jednej skupine dosiahla hodnotu m(X = ±5,89cc,
stredná chyba výslednej hodnoty - aritmetického
priemeru mOl = ± 3,4000•
I
Z vyrovnaných smerov boli vypočítané súradnice
dvoch zhušťovacích bodov s hodnotou strednej chyby
± 0,017 m a ± 0,04:1 m. Pozorovanie uhlov pri určovaní druhého bodu bolo robené za horších povetrnost.
ných podmienok. Treba poznamenať, že vplyv na
'va6šiu hodnotu strednej chyby u tohoto bodu majú aj
menej hodnotné výpočtové kombinácie, keďže tento
bod sa nachádza v horskom teréne. Priemér oboch
stredných chyb je ± 0,029 m a neprekračuje stanovený priemer stredných chyb ± 0,03 m podra inštrukcie pre THM. Podobne maximálna prípustná polohová
odchylka jednotlivého bodu neprekračuje hodnotu
±0,06 m, tj. maximálnu prípustnú polohovú odchylku
jednotlivého bodll podIa inštrtikciepre THM.
3.2. Praktické použitie pre výškové urěenie ~hust'ova·
. cich bodov trigonometrick#m meranim
SkúšanýIh teodolitom trigonometrickým meranim bola
určená nadmorská výška zhušťovacieho bodu s neistotou v nadmorskej výške ± 0,0126 m, čo je 12,6 %
dovolenej 9dchylky odvodenej z .aritmetického prie.
meru vzdialenosti bodov, z ktorých bola trigonomet .
. rický určovaná
nadmorská
výška podfa vzorca
!:J. = ± 80r (inštrukcia pre THM)

!:J.

= ±

V 1,57 = ±

100 mm.

Z toho možno usudzovať, že trigonometrické meranie
výšok, merané skúšaným teodolitom na vii.čšievzdiale.
nosti, je vefmi spofahlivé.

3.3. Praktické použitie prc meranie
uhlov v polygonovej sieti

obzor
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horizintálnych

Skúšaným teodolitomTheo
020 boli zamerané hori.
zontálrte uhly hlavného polygónového poradu obojstranne orientovaného. Vypočítaná odchylka uhlového
uzáveru je 0,01 22g, dovolená odchylka !:J.w = ± 92
= 0,02 25· (pre hlavné polygonové porady podIa
inštrukcie pre THM). Dosiahnutá odchylka uhlového
uzáveru činí 53,22 % z dovolenej maximálnej od•
chylky.
Treba poznamenať, že polygónový porad nie je
vytýčený v ideálnych podmienkach. Práve naopak,
aby bola zaistená objektivna miera presnosti, bol
vybratý porad v riepriaznivom teréne v svahovitosti
O % - nad 25 % v neprehfadnoin pomerne zaraste·
nom teréne. Ďalej obdobným sposobom boli zamerané
horizontálne uhly vo vedIajšom polygónovom porade
obojstranne orientovanom. Určená odchylka uhlového
uzáveru je 0,0143g• Maximálna dovolená odchylka pre
vedrajšie porady (inštrukcia pre THM) vypočitaná zo
vzorca

Vn ±

!lw

= ±

120

Vn = ±

120

V7 =

± 0,03 1711

Dosiahnutá odchylka uhlového uzáveru činí 45,11
z dovolenej maximálnej odchylky.

%

3.4. Praktické použitie pti urěovani nadmorských
výšok trigonometrickým meranim v polygonovej sieti
V uvedených polygónových por'adoch boli určené padmorské výšky trigonometrickým
meraním, pričom
nadmorské výšky konQových a počiatočných bodov
boli určené technickou niveláciou. Dosiahnutá odchyl.
ka výškového rozdielu u prvého poradu je + 30 mm,
ČO činí 41,8 % pripustnej
odchylky podIa inštrukcie
pre THM vypočítaná podra

!:J. = ± 80V;:-=±

80 VO,701

=-

± 67 mm.

U druheho poradu docielená odchylka výškového
rozdielu - 20 .mm je 22,73 % prípustnej odchylky
výškového rozdielu (± 88: mm). Daršie overenie presnosti nadmorských výšok meraných trigonometrický
skúšanýmteodolitom,
bolo prevedené porovnaním
nadmorských výš ok 11 polygónových bodov určených
trigonometrický a technickou niveláciou.Určená priemerná chyba 8 = ± 0,01418 Ul a stredná chyba
m = ± 0,0170 m.
Odchylky pri meraní horizontálnych 'uhlav v polygónovej sieti, ako i odchylky pri urČóvaní nadmorských
, výšok trigonometrickým meraním, prevážlle nepresa.
hujú 50 % prípustnej odchylky.
3.5. Praktické preskúšanie pri výškopisnom merani pre

THM
bolo prevedené v mesiacoch august---september 1962
v teréne o svahovitosti 20 % až nad 30 %. Terén je
sílne zarastený, členitý s hustými terennými stupňami
(medzami). Spolu týmto tachymetrom bolo prevedené
výškopisné meranie na 53 ha a bolo určené 3310 bodov
podrobného výškopisného merl}nia. Meranie prevá.
dzala čata v zložení 2 1TP
3 PR. Meralo sa klasickou
tachymetrickou metódou s dvoma 4 m tachymetric.
kými latami s nadstavcami. Urovnanie lat do zvislej
polohy sa prevádzalo pomocou krabicových libiel.
Praktické skúsenosti s automatický stabílizovaným
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skúsenostt z pou'tttia tachyTheo 020 pri meraní pre TEM

Obzvlášť dobré výsledky boli dosiahnuté pri
určovaní nadmorských výšok trigonometrickým mera.
ním u zhušťovacieho bodu ako i u polygónových bodov, čo ukazuje na výkonnosť (presnosť)teodolitu pri
meraní vertikálnych smerov.
Praktické skúsenosti pri meraní výškopisu tachy.
metrickoumetódou
s automaticky stabilizovaným
indexom výškového kruhu boli celkom uspokojivé,
nielen že meranie bolo rýchlejšie (asi o 1,5 %), nebolo
treba pri kaž dej zámere dbať na horizóntáciu indexovej libely, ale hlavne vylúčili sa prípadné chyby
z neurovnania indexovej libely. I keď praktické skúšky
ukázali, že výkonnosť skúšaného teodolitu' vyhovuje
pre hlavné druhy prác vyskytujúcich sa pri technickohospodárskom mapovaní (zhušťovacie práce, polygony.
zácia, polohopisné a výškopisné nieranie) a skúsenosti
s automaticky stabilizovaným indexom sú najlepšie,
treba konštatovať, že skúšaný teodolit nebude pre
THM mimoriadnym prínosom, či už po stránke kvality prác alebo hospodárnosti prác.
Porovnanie tachymetrického teodolitu Theo 020
s jestvujúcimi tachymetrami Dahlta 020 a Redťta 002
pre praktické technicko-hospodárske
meranie toto
konštatovanie potvrdzuje. Presnosť meraných horizontálnych a vertikáhiych smerov u všetkých troch
tachymetrov je v podstate tá istá. Prednosť autoredukčného tachymetra Redta pre polygonizáciu a polohopisné meranie pre jeho autoredukčné zariadenie na
meranie dfžok je jasná. Prednosť tachymet:r:ú Dahlta
pri výškopisnom meraní oproti Theo 020 sa najlepšie
ukáže taktiež pre jeho autoredukčné zariadenie na
meranie dÍžok. Rozšírenie používaternosti tachymetrov
Th~o 020 a Dahlta, spojených s diarkomernými klinmi
Dimesskeil 002, alebo logaritmickým diarkomerným
klinom Lotakeil 004, je u obidvoch tachymetrov rovnaké.
Zároveň treba konštatovať podra tu uvedeného
pozorovania, áko aj s ohradom na terenné pomery
v našich zemiach, že šÍršie a hospodárnejšie využitie
pri THM má oproti tachymetrickému teodolitu Theo
020 tachymeter Dahlta 020. Zatiar prednosť automatickej horizontácie u Theo 020 sa nevyrovná prednosti
aut,oredukcie dfžok u Dahlty a Redty.
Lektoroval:

in!.

František

Čálek, ÚSGK,

Praha

Z KARTOGRAFICK~ PRAXE
Úprava zvětšovacího přístroje
pro vyhotovování fotosazby

"nf. Jaromír

Při kartografickém
zpracováni máp velkých měřltek jsou ústavy geodézie a kartografie v krajích
závislé na dodávání sazby názvosloví z Kartografického a reprodukčního ústavu. Byla proto ÚSGK
vytyčena zásada, že jednotlivé ,ústavy budou postupně vybaveny vlastním fotosázecím přístrojem
vyrobeným podle čs .. prototypu, který je obdobou
sovětského FN-2. Protože však sériová výroba váZla
a nebyla v dohledné době naděje na jeho dodání,
přistoupil náš ústav k vyhotovení vlastního fotosázecíhopřlstroje
jednoduchou úpravou zvětšovacího přístroje Herkules.

Lorelmann, Ústav geodézie

a kartografie
Pardubice

1. Princip postupu
Negativní písmena, vyhotovená z mléčné plastické
fólie, se sesazují v názvy do sázítek fotoliter (.inž.
M. Mikšovský, Možnosti využití fotgsazby v čs. kartografické tvorbě, GaKO 5/59], z nichž se zvětšovacím přístrojem fotografují na citlivý materiál
do příslušné velikosti. Výsledkem je positivní název.
2.' Úprava zvětšovacího přístroje
Zvětšovací přístroj pro fotografováni
vysázených
názvi'J.bylo nutno poněkud upravit: postup je opač-
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ný, než je tomu při použití př1stroje pro zvětšování - citlivý fotomateriál se vkládá do rámečku
pro uložení negativu, sázítko s fotoliterami se uloží
na promitací desku přístrOje. Při osvitu sázecích
pravítek se vytvoří obraz vysázených názvů na
opačné straně objektivu, tedy v blízkosti umístění
citlivého materiálu. Aby takto vzniklý obraz se
utvořil přesně v rovině citlivé vrstvy a měl předepsanou velikost, bylo nutné provést úpravu zvětšovacího přístrOje.
S přístroje byla sejmuta vrchní část i s kondenzorem, aby byl přístup k rámečku pro ukládání filmu. V rámečku bylo ponecháno pouze spodní sklo a na místo citlivého filmu se uložil slabý
astralon
zrněnou
stranou k objektivu. Vzniklý
obraz vysázených názvů bylo možno ~pozo~ovat na
matné straně astralonu, tedy v rovině budoucí
citlivé vrstvy fotografického
materiálu. K pohyblivé části přístroje byly připevněny dva kovové
ukazatele pro nastavení přístroje do určité velikosti typu (obr. 1). Pohybem přístroje po obou

Obr. 1.: Upevn~nl tndexll a vyznačeni
na vodlclch lištách.

rysek

olbzor
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směru mezer mezi literami a tak, aby se neodráželo do objektivu (obr. 2). Nedochází pak ke zobrazování mezer mezi jednotlivými písmeny, ani
k nežádoucímu černání ploch.
Pro vyvolání fotografického materiálu je nutné
užít kontrastně
pracující vývojky s maximálním
obsahem hydrochinonu. Ustálení se provede běžným způsobem. Nejlepších výsledků se dosáhne
částečným přeexponováním
a dodatečným zeslabením substraktivně pracujícím zeslabovačem obsahujícím ferrikyanid draselný (červenou krevní
sůl). Tento zeslabovač pracuje intenzívně zejména
ve slabých částech (plochy], kdežto v místech velkého nahromadění stříbra (čerň písma) zeslabuje
méně. Výsledné písmo je pak silně kontrastní a
mezery mezi líterami nejsou patrné.
3. Postup při vyhotovování názvů
Podle rozlpisu sazby sesazuje pracovnice názvy
do sázitek. Po překontrolování názvů zrcátkem (jde
o zrcadelně převrácený obraz) je předá k repro-

Obr. 2.: Reprodukce

zv~t~enZ

vodících lištách se docílí určité velikosti obrazu
vysázených názvů a současně potřebné zaostření.
Nyní již zbývá jen změřit jeho velikost lupou se
stupnicí, označit rysky u ukazatelů na vodících
lištách a označit příslušné zmenšenÍ, Tento postup
. se opakuje podle potřeby množství požadovaných
velikostních typů. Pro kontrolu je nutné vyhotovit
název na film á po usušení přezkoušet jeho velikost měřící lupou.
Pro osvětlení sázítek je výhodné použít dvou
kloubových technických lamp, upevněných za přístrojem tak, aby světlo dopadalo na sázítka ve
I

a kartografický
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vysázených

názvll.

dukcl. Fotograf uloží sázítka na promítací desku
a zvětšovací přístroj nastaví tak, aby oba indexy
ukazovaly rysku příslušného typu, příp. zvětšení.
Dále pracuje při červeném světle. Vloží fotografický materiál mezi dvě, skla rámečku, příloží list
černého papíru, aby nebyl materiál osvětlován
shora a rámeček vsune do přístroje. Objektív zacloní na maximum, aby hloubka ostrosti obsáhla
nepřesnost nastavení a stisknutím tlačítka expozičních hodin provede expozici. Vyvolání i zeslabení provede pro více filmů současně.
Jak vyplývá z ,popsaného pracovního postupu,
je výhodné organizovat práci tak, aby fotograf
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mohl reprodukovat vždy větší počet sázíte k současně a aby neměnil zbytečně často nastavení
typu. Zorné pole objektivu je poměrně velké a lže
jej využít pro současné fotografování více sázítek.
Při vyhotovování sazby pro mapy velkých měřítek se vyskytuje velké množství opakujících se
názvů (i čísel J, zejména v tiráži mapových listů
(např. mapa JEP). Pro tento ptípad je výhOdné
vyhotovit větší množství pozitivních názvu, provést montáž a z ní kqntaktem vyhotovitnegativ.
V budoucnu odpadne zbytečné opakování nejpomalejší části fotosazbyruční sázení do sázítek,
neboť kontaktním
kopírováním
získáme rychle
větší množství názvů. Tim se podstatně ovlivní
produkce fotosazby.
Zavedením fotosazby- v roce 1962 v našem re-

,.: Oprava

zvětšo1Jacího přístrole pro
vyhotovování
fotosazby

produkčním oddíle se zvýšila kvalita mapových děl
velkých měřítek a urychlil se jejich výrobní cyklus,
dříve zpomalovaný kooperací KRÚ, který mnohdy
nemohl pro nedostatek výrobní kapacity obratem
sazbu (zejména dodatkovou) vyhotovit. Fotosazba
přispívá ke komplexnosti a samostatnosti
našeho
reprodukčního oddílu, která je nutná při konečném
zpracování map velkých měřítek, zejména pro zpracování mapy technickohospodářské
a mapy JEP.
Lektoroval:

Inž. Karel Dvořák,

KRÚ, Praha
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Nová etapa V práci ČSVTS
v odvětví geodézie a kartografie
Úkoly Československé
vědeckotechnické
společnosti nabývají stále většího významu' při rozvoji
tvůrčí aktivity pracupcícp, zvyšování jejich kvalifikace a technické úrovně a uplatn,ění nejpokrokovějších poznatků vědy a techniky ve výrobě.
V odvětví geodézie a kartografie byla činnost
vědeckotechnické
společnosti' ).lsměrňována prostřednictvím odborné skupiny pro geodézii a kartografU v sekCi stavebnictVí. Přes nesporné úspěchy v rOzvoji členské základny i ve vlastní odborné
práci byla 'činnost vědeckotechnické
spolecnosti
v odvě'ví geodézie a kartografie značně omezena
poměrně malou pravomocí odborné skupiny a zaměřením na působnost sekce' stavebnictví. Proto
z řad otlborné veřejnosti bylo opětovně požadováno ustavení samostatného
orgánu pfímo podřízeného Ústřední radě Čs. vědeckotechnické
společnosti, který- by mohl lépe metodicky usměrňovat
činnost odbOrných orgánů v krajích a prostřednictvím těchto orgánů i činnost závodních poboček
a který by zajišťoval i účast geodetů a kartografů organizovaných
v jiných sekcích na práci
v odvětVí ..geodézie a kariografie. Tato snaha vyústila v konkrétní návrh, který byl posouzen předsednictvem
Ústřední rady Čs. vědeckotechnické
společnosti a jeho usnesením z 1. října 1963 byla
převedena odborná skupina pro geodézii a kartografii' jako samostatná odbqrná komise k Ústřední
radě Čs. vědeckotechnické
společnosti.
.,
Hlavním posláním odborné komise zřízené při
Ústřední radě Čs. vědec~otechnické
společnosti je
účastnit se na řešení významných odborných a
technických otázek v odvětví geodézie a kartografiE;l,k;teré mnohdy· zasahují do oblasti působnosti
více sekcí. Vedení komise je jmeI/.ováno Ústřední
radou Čs. vědeckotechnické
společnosti. Podle potřeby a podmínek geodetických a kartografických
prací bude komise ustavovat odborné a pracovní
skupiny, jejichž hlavním posláním je podílet se na
řešení technických probléniů v oboru geodézie, fotogrammetrie,
kartografie,
inženýrské
geodézie,
měření podzemních prostor, evidence nemOvitostí
apod.
Při krajských
radách
Čs. vědeckotechnické
společq.osti je obdobně třeba ustavit krajské komise pro geodézii a kartografii jako odborný a poradní aktiv krajských rad.

Činnost odborné komise bude, zaměřena
na na tyto otázky:

zejmé-

organizace odborné činnosti v odvětví geodézie
a kartografie
ve spolupráci
s odborovými a
hospodářskými
orgány,
zvyšování odborné kvalifikace pracovníků,
rozvoj výrobně technické a ekonomické propagandy,
organizace
odborných
akcí celostátního
charakteru,
poskytování pomOci závodním pobočkám ptostřednictvím
krajských
rad v rozvíjení jejich
činnosti a při řešen'í, rozhodujícících
úkol\!
technického rozvoje,
organizace
odborných přednášek,
konsultací,
seminářů, exkursí a účasti v řešitelských kolektivech,
spolupráce s vědeckotechnickými
společnostmi
v zahrapičí a další odborný zahraniční styk.
Činnost odborné komise bude soustředěna především na pracoviště v odvětví geodézie a kartografie. Smysl této prál;e bude spočívat v tom, že
ve vědeckotechnické
společnosti bude organizována odborná a výchovná činnost mezi pracovníky
v odvětví geodézie a kartografie, bude využíváno
jejich 'iniciativy a tvůrčích. schopností ke zlepšení
jejich vlastní práce, a tím i pracovních výsledJiŮ
celého odvětví. Chceme-li tuto úlohu úspěšně plnit,
je dále nezbytné zdokonalovat systém a metody
práce vědeckotechnické'
společnosti
a důsledně
uplatňovat principy demokratického
centralismu,
zejména upevňovat
kolektivní
vedení, zvyšovat
osobní odpovědnost jednotlivých
funkcionářů
za
splnění přijlltých usnesení a za ro~voj odborné
práce a zejména zlepšit spojení orgánů vědeckotechnické společnosti s pracovníky v.e výrobě.
Značnou pomoc v zajištění uvedených úkolů
odborné komise pro geodézii a kartografU mohou
poskytnout nejenom krajské komise, ale jejich prostřednictvím i závodní pobočky Čs. vědeckotechnické společnosti ustavené na pracovištích geodézie a kartografie. V období výročních členských
\ schůzí v lednu a únoru bude účelné orientovat se
na zlepšení činnosti závodních poboček pro plné
využití tvůrčí iniciativy a schopností prllcovníků
se zaměřením na zlepšení a 'prohloubení organizač-

1964/18

Geodetický a kartografický obzor
roč. 10 (52) číslo 1/1964
19

nI výstavby i odborné činnosti. Postavení závodních poboček je možno zlepšit aktivní účastí na
sestavení i plnění. plánu technického rozvoje vlast~
ního pracoviště, pomocí při zvyšování kvality geodetických a kartografických prací, přenášením nových metod práce na jiná pracoviště. spoluúčastí
v hnutí zlepšovatelfi a vynález~fi a při zvyšování
odborné kvalifikace. Závodní pobočky mohoU přispět i k rozšíření členské základny, potřebné ,pro
další organizační vývoj orgánů Čs. vědeckotechnické společnosti v odvětví geodézie a kartografie.
Jednou z nejdiiležitějších
celostátních
akcí,
kterou připravuje odborná komise pro geodézH a
kartografi1, je uspořádání IV. geodetické konference o mechanizaci a automatizaci geodetických
a kartografických
prací. Uspořádáním této .konference, na níž se předpokládá i mezinárodní' účast,
,byla pověřena městská komise pro geodézH a kartografii v Praze. Úspěch této akce, která se uskuteční v roce 1964 v Praze, však předpokládá aktivní spolupráci co nejširšího
okruhu pracovníkfi
v geodézH a kortografi1 ve všech krajích. Spolupráce bude potřebná jak v odborné části konference při přípravě vlastních materiálfi, tak i při účasti
na připravované výstavě. Dobře organizovaná spolupráce širokého okruhu pracovníkfi v odvětví geodézie a' ka:rtografie přispěje k úspěšným závěrfim
a výsledkům konference, které pro značný význam
mechanizace a automatizace pro odvětví geodézie
a kartografie jsou ůdbornou veřejností očekávány
s velkým zájmem.
Další akcí připravovanou odbornou komisí pro
geodézii a kartograf1i ve spolupráci s hospodářskými orgány v roce 1964 je aktiv o zákonu o geodézH a kartografii, který ja rovněž středem zájmu
geodetfi a kartografii pfisobíCích v rfiznýcb orgá"
nech státní správy.
Zvýšená pozornost bude věnována i prohloubení spolupráce se zahraničními vědeokotechnickými
společnostmi. Rozvoj cestovního ruchu připravovaný pro rok 1964 vytvoří nové, velmi příznivé
předpoklady
pro utužení a zpružnění zahraničních stykfi, především ;5 vědeckotechnickými
společnostmi některých sousedních státfi, jako Německé demokratické
republiky, Polska a Maďarska.
Tato spolupráce může být organizována nejenom
vysíláním menšího počtu delegátfi, ale přímou podporou a umožněním tohoto styku se strany odborných komisí v krajích i závodních poboček.
.
Neméně významná je i zkušenost z vlastní práce dalších vědeckotechnických
společností v zahraničí, zejména v těch státech, kde na tomto úseku bylo dosaženo dobrých úspěchfi, jako např.
v Sovětskěm svazu, Bulharsku, Jugoslávii aj. Rovněž
účast odborné komise pro geodézi:i a kartografii
v mezinárodních organizacích, sdružujících geodety
a kartografy" bude nutno prohloubit. Čs. vědeckotechnická spolačnost je členem Mezinárodní federace zeměměřičii. Práce této organizace, zejména
výsledky některých jejích komisí, jsou předmětem
zájmu odborníkfi v odvětví geodézie a kartografie,
kteří u nás mohou přisp~t i k aktivní účasti, např.
v oblasti nových metod v geodézii, fotogrammetrH a kartografii, v inženýrské geodézH, při výcho"
vě geodetů a karto1jrafii apod. Do sféry zájmů
odborné komise pro geodézii a kartografii spadá i
činnost Mezinárodní fotogrammetrické. společnosti.
Mezinárodní geodetické
asociace a Mezinár<;>dní
geografické unie. Koncepce íj.časti odborné komise
a aktivita bude stanovena po projednání Ijl v dohodě s orgány, které Československo v uvedených
organizacíCh dosud zastupují.

Odborná komise pro geodézl1 a kartografii
spolu s krajskými komisemi a se širokým aktivem
pracovníků závodních poboček mají předpoklady
sehrát významnou společenskou úlohu při dalším
rozvoji odvětví geodézie a kartografie. Těžiště její
činnosti je především ve zvýšení pomoci závodním
pobočkám na pracovištích geodézie a kartografie.
Účinnost odborné práce vyžaduje v prvé řadě,
aby se zdokonalily metody a styl řídící práce
všech těchto orgánů, Splnění tohoto předpokladu
vyžaduje svěřit co nejširšímu okruhu pracovníků
konkrétní úkoly a zvýšit podíl účasti Čs. vědeckotechnické společnosti na řešení všech základních
otázek odborného a výchovného zaměření v odvětví geodéziea
kartografie a v neposlední řadě i
zvýšit oborové a odvětvové uvědomění našich pracovníků. Proto je velmi účelné spojovat činnost odborných komisí i závodních poboček co nejtěsněji
s odborovými i hosp~dářskými orgány a podílet se
na rozvíjení VŠE;lchforem socialistického soutěžení,
rozšiřování a zkvalitňování _hnutí brigád socialistické práce, uplatňování zku.šeností nejlepšíchpracovníků a zlepšovatelů v geodetické a kartografické Výrobě, účasti výrobních i vědeckých pracovníků na řešení technických' problémů směřujících
k zvýšení pOdílu technického růzvoj.e na plnění
úkůlfi 'geodézie a kattografie a .na pomoc při zvyšování kvalifikace všech našich pracovníků.

XXIX. vědeckotechnická
konference o evidenci a
invlmtarizaci podzemních zařízení v 'průmyslových
závodech v Katovicích (PLR)
Svaz polských geodetů (SGP) uspořádal ve dnech. 24. a
25. října 1963 v Katovicích XXIX. vědeckotechnickou
konferenci na téma "Inventarizace
a evidence p~dzemních .zařízení v průmyslových
závodech".
Konference se zúčastnilo asi 400 osob, z toho bylo
200 příslušníkťt jiných profesi. Ze zahraničí se zúčastnily delegace z NDR, MLR, FSRJ a ČSSR v celkovém
počtu 14 osob. Vedoucí naší delegace prof. inž. dr.
Krumphanzl byl pozván jako přednášející, inž. M. Herda CSc., inž. M. Dokoupil jako delegáti CSV1;S a inž.
J. Šimek.
Na

konferenci

byly

předneseny

následující

refe.

ráty:
I

mgr. inž, J. S 1 i v k a: Úloha podzemních zařízení a nutnost jejich Inventarizace
mgr. inž. -Cz. Jan k o w i c z: Moderní metody vyhledání
podzemních kabelů a potrubí \
gr: inž. R. S z e r s zelÍ:
Geodetická inventarizace podzemních "I nadzemních
zařlzení
v průmyslových
závodech
prof. inž. dr .. V. K rum p han z 1: Elektromagnetické
určování polohy podzemních vedení
,
inž. F. C s a n d a [MLR): Přístroje k vyhledávání podzemních zařízení a jejich inventarizace
v MLR
mgr. lnž. M. Z a k: Evidence a aktualizacé podzemních
zařízení
inž. F. Hec ker (NDR); Inventarizace a evidence podzemních zařízení 11 NDR.
Dále byly předneseny
2 koreferáty
inž. dr. St.
Sz a n cer em a mgr. inž. K o z a r s k 1 m a 38 diskusních příspěvků.
I
Tematika pfednášek i diskusních příspěvkll byla velml široká, širší než by bylo možné usuzovat z názvu
konference.
Nechyběla
ani důrazná,
věcná kritika.
Vzhledem k tomu, že řada problémů, o nichž \ bylo \
jednáno, je aktuální i u· nás, zmíníme se o některých
referátech podrobněji.
Mgr. inž. J. Šli w k a probral nejprve obecnou problemati1m inventarizace
v průmyslových závodech {nejen podzemních zařízení). Správně zdůraznil, že mapo-
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prve v archivech, pak u jednotlivých provozů útvarů
jsou základem inventarizace
a uvedl zajímavá
v údržbě a poté se pracuje v terénu. Uvedl j~dnotlivě
člsla, výsledky prilzkumu o stavu mapových podkladil
části podzemních vedení, dilležité pro určovánI jejich
v polských prilmyslových závodech. Většina závodil má
polohy podle jednotlivých druhil veden!. Měřítko 1:500
polohopisný a výškopisný plán, i když třeba nedoplňopovažuje za nejvhodnější.
vaný. Asi v polovině závodil jsou v něm dokumentována
podzeqml vedenI. Naproti tomu asi polovina závodí'1 má
Prof. dr. inž. V. K l' U fu p han z I ve své přednášce
vlastní detektor k vyhledávání podzemních vedení. Aby
hovořU' zejména o principu elektromllgneticl.ých
detekbyla zajištěna vysoká tfiroveň geodetické dokumentace
torů, uvedl postup s minimem a maximem signálu a
podzemnlch vedeni v závodech, žádá přednáše jícl toto
schéma svého prototypu detektoru, který je používán
opatřeni:
většinou u ústavů geodézie a kartografie
v ČSSR a
hlavnI postupy při vyhledávání. Přednaška se těšila velreorganizacJ geodetické služby v prilmyslových- zá:
vod ech,
.
_
ké pozornosti účastníků, neboť byla proslovena polsky.
Práce prof. Krumphanzla v inženýrské geodézii a zezajištěni kádrové, finančnl a přístrojové,
jména v problematice
základních
plánů závodil jsou
sjednocení IPěřlckých a kartografických
postupli a
stanovení krltérU přesnosti,
.
v Polsku velmI známé a hodně se z nich čerpá, jak
jsme sepřesvědč1I1
i na pracovištrch, která jsme narespektování potřeb různých oborů,
vydáni
všeobecně
pléj.tných směrnic, smluvených
vštívili.
~gr. !nž. M. Z a k rozděluje inventarizac!
na 3
značek, vzorových elaborátů a katalogů,
části: geodetickou,
s!'ecializovanou
podle investic a
výzkum optimálnlcb
organizačních
a technických
ekonomickou. Z tohoto rozdělenI vyplývá také organipostupů.
zace měřické služby. Úkolem geodetické inventarizace
Zajímavé jsou dále odpovědi závodO: na otázku, který
je zpracování všech map se všemi pedzemnlmi vedenIútvar závodu by měl zajišťovat geodetickou Inventarlmi. Tyto práce provádI geodet investora. Jelikož náplň
zaci. Vyskytly se odpovědi, uvádějící 11 různých útvarů
všech pracI je velmi široká, je nutno zřídit geodetické
od konstrukční
kanceláře přes hlavního mechanika a
složky u všech třI organizací: investora, projektanta a
energetika až' ke zvláštnímu oddělení.
dodavatele.
Mgr. inž. Cz. Jan k o w i c z rozdělil práce s vyInž. F. G s a n d a [,MLR] hovořU zejména o speciálhledáváním podzemních vedení detektory na obecné a
ním detektoru' na vyhleclávánI křlženI potrubIJ který je
podrobné. V obecné části má být zjištěno, zda-li podpoužívaný. v Maďarsku: Zde se rovněž jako v Polsku
zemnl vedení nebo kovové předměty jsou vůbec v zájdetektory vyráběj I sériově.
movém/ územl, tj. považuje toto územl v tomto směru
Inž. F. Hec ker [NOR] se zmlnil o postupu prací
za neznámé. V podrobné části se určí poloha, hloubka
při vyhledávánI'
podzemních
vedení v průmyslových
a druh vedenI. Obecné části vyhledání věnuje neobvykle
závodech v NDR. Postupy jsou obdobné jako u nás.
velkou pozornost, ačkoliv podle našich zkušenost[ neI zde považujI měřrtko 1:500 za nejvhodnější pro prl1jsOU výsledky s přístroji pro vyhledávání podzerrmích
myslové závody.
kovových předmětů v tomto oboru valné. Tyto přístroje
V prvnlm koreferátě
inž. dr. S z a n cer
mimo jiné
mají význam většinou jen pro vyhledání
armatur a
uvedl otázku zpl1sobů zaměřovánI podzemnlch vedení,
poklopil, přikrytých
nízkou vrstvou terénu a potom
hovořil i o způsobu zaměl'ování na budovy, označování
ovšem v jiných oborech, zejména při vyhledávání podvyhledaných bodil vedenI, o metodě měření a shrnul
zemních stabillzací
geodetických
bodil, ve vojenství
teorii
elektromagnetického
vyhledávání
podzemnlch
jako hledače min a v krimInalistice;
Přednášející uvedl
vedení.
řádu těchto přístrojů. Jejich hloubkový dosah je malý,
Druhý koreferent
mgr. inž. K o z a l' s k i rozebíral
obvykle jen 40 cm. Přístroj Goldak z USA má dosah
organizaci,
legalizaci
a
ekonomii geodézie v investiční
150 cm, což by již umožnllo lepší výsledky.
výstavbě. Chybí předpisy o tom, kdo má provádět inZ detektorů- pro vyhledávání polohy a hloubky podventarIzaci. Měli by ji provádět investor a projektant.
zemních vedení uvedl přednášejícI polský seriově vyráUvedl, že mnohé problémy teto konference
byly jIž
běný detektor EW-4, výrobek podniku Energia ve Vardotčeny na loňské konferenci o inventarizaci
podzemšavě. Pracuje s kontaktnlm připojenlm na hledané vedeni na frekvenci 200 Hz. Vysílač je napájen z moto- , nIch zařlzenI v městech a sídlištích [viz zpráva doc.
Michalčáka v GaKO 1962/2 a texty v časopise Przeglqd
cyklového akumulátoru 6V, zařlzenI přij1mačea
baterIe
geodezyjny 1963/2]. Zabýval se také podrobněji otázjsou vestavěny v držadle antény. Pl'íjem akusticMho
kou, v kterém útvaru v závodech má být inventarizace
.slgnálu je zprostředkován
miniaturním reproduktorem,
vedena a spolupracI IPezi investorem, projektantenl
a
který se vkládá do ucha. Cena přístroje je 3 ]00 zL
dodavatelem,
kteří musI nutně' mít svoje geodetické
Pl'ednášejlcI upozdrnH na malý výkon i citlivost přIsložky. V závěru žádal přenést
některé
požadavky
stroje. Dále uvedl:
z loňské konference i do usnesení letošnI XXIX. kondetektor 261A:-6004 výrobc~ VEB Fllnkwerk Koll eference.
dá z NDR. Je to sfťový kontaktní detektor s frekNa konferenci byl také promltnut fllm o vyhledávenci .800 Hz. K tomu poznamenáváme,
že tento
vánI podzemních vedenI katovického filmového kroužpřIstroj byl námi vyzkoušen v r. ]960 v Praze a
ku SGP. Náš film nebylo možno pro. poruchu na provykázal podstatně nepl'lznivější výsledky než detekmítačl předvést. Byl promrtnut až ve Varša"ě po předtor prof. Krumphanzla;
.
nášce předsedy polské Správy geodézie a kartografie
detektor T 16/4, firmy KIeler Howaldswerke
z NSR,
mgr. inž. S z m i e I e w a na členském
shromáždění
podobných. vlastnosti jako předcházejIClch s' frekSGP.
vencí 1030 Hz;
Diskuse se zúčastnil značný počet účastníků jak již
Elopatec Speclal firmy Sewerln v Guterslochu .NSR
bylo vpředu uvedeno. Diskutovala \i řada vedoucích
je bateriový indukční· detektor s frekvencI 1100 Hz
pracovnikl1 jiných profesI. Bylv zdůrazněny požadav1,y
a ]0000 Hz:
vypracovánI instrukcI, sjednocenI smluvený;ch značek,
BICC z Anglie, s!ťový detektor s frekvencI 1000 až
aby dOKumentace byla srozumitelná
všem profesím.
1400 Hz. Pl'ednášejlcí \ kupodivu neuvedl detektor
Rovně~ byl vznesen požadavek zavést důsledné zams.
Ferrolux, v Polsku i u nás často používaný. Dále
řovánI položených
vedenI před záhozem.
který je
uvedl ještě přlstroje k určovánI poruch vedení a
v Polsku obvyklý jen na některých závodech a sIdliškabelil pomocI detekce plyni'l radioaktlvnlch
(tzoUch [např. v Nové Huti u Krakova].
top bromu, jodu, xenon, radon] nebo halových.
Inž. B a n dur S k lkritizova
I v diskusi současný
stav Doposud není celostátf'í norlT''J nf! !f'VfmtRr!7Aci
Mgr. inž., R. Sz e l' s z e 11 uvedl, že v Polsku jsou
podzemních vedeni, hlavně pak nejsou jednotné smluvevzhledem k úkolům geodetů dva dl'Uhy průmyslových
ně značky. Vytyčo17ánI, kontrolu polužení a dOKumenzávodů: staré, velmi nepravidelně a chaoticky zastavětaci provádI geodet
investora.' Ori.l!inál se zobrazuje
né závody se stejným průběhem podzemnlch vedenI a
v měřítku 1:250 prozatrm bez kopU. Praxe ukazuje, že
nové, . pravidelné a uspořádané závody. Pak doporučlI
je ~utné, aby vedle sebe pracoval! geodet investora,
orgalllzovat práci s vyhledávánlm
podzemnlch vedenI
tak, že se prošetřI veškerá dokumentace v závodě nejprolektanta
a dodavatele.
vá dna
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Inž. J. S i ,m e k uvedl postupy, používané na. pražských sidlištfch a zdůraznil, že zde je zaměření položených vedenI před záhozem předpokladem
pro předloženI faktury za stavebně montážnI práce dodavatele.
Inž. M. Her d a,CSc., hovořil o zkušenostech z pi-ažsl{ého železničního uzlu 'a z rekonstrukce
závodii CKD.
Cena za vyhledání podzemních vedení .10 u náS ve'
srovnání s Polskem nejméně 3 X 'nižSL
Inž. M. D o k o upil
tlumočil pozdrav geodetfi Ostravska polské národnosti
a nabídl katovickým kolegfim
družbu, což bylo odměněno potleskem.
,Inž. F ili P o w i c z z Biura studiow hutnictva
Biprostal Kraków, velmi kla.dně hodnotil předání dokumentace detektoru prof. Krumphanzlem, což .umo'l'nilo
sestavit několik těchto přístrojii, které se osvědčily
a jsou hodně používány. Podobně jako u nás bylo také
poukazováno
na nedostatečnou
údržbu mapových děl
v priimyslových závodech.
.
JednánI konference bylO zakončeno rezolucí, která
shrnula přednesené
náměty a požadavky.
Současné s konferencI
byla instalována
výstava
prací na téma konference. Bylo vystaveno několik detektorfi, jejichž vývojem se zabývá 1 varšavská polytechnika. Dále zde byly mapové eláboráty. obdobné na"
šim základním
plánům závodi\, vytYčovacischémata
podzemních vedení, generálni plányzávodii
apod. Delegace CSSR uvedla na výstavě ukázky technické mapy
1 :500, barevný snímek technickoprovoznlho
plánu sídliště 1: 500 na astralonu s .reprodukcI,polnf
náčrty
zaměřenI podzemnJch vedení před záhozem, kontrolnI
zápis o zaměření a předávacI protokoly vytyčené trasy podzemního vedeni (formuláře .používané v Praze
a OstravěJ.
Celkově je možné o konferenci shrnout, že jejI
hlavnI cíle, ukázat význam a nutnost inv,entarizace
podzemních :;,ařlzení v průmyslových závodech, ukázat
nejnovějšI úspěchy v tomto oboru, v oboru přístrojů pro
vyhledáváni
a uvést technícké
a organizačni
zásady
inventarizace
spolu se' vzory elaborátů. byly. dosaženy
a konference se stala mezníkem v dalším vývoji inven·
tarizace podzemnlch zařízení v priimyslových závodech
Polska. Naši delegaci překvapil velký počet vedoucích
'pracovníků ze všech průmyslovýCh center Polska i z jiných oborů, kteřl se zájmem sled.oiTali jednání konference a diskutovalL Rovněž velkým překvapenlm bylo,
že katovická tel,evize přinesla večer v den 'ZahájenI
konference záběry ze zahájenI, z jednání a z výstavy,
a že byly otištěny dva obsažné článkY v dennlm tisku
Tribuna Ludu 'a Dziennik Zachodny. S podóbnou propagací a porozuměním ze strany těchto institucí seu nás
geodetické konference obvykle nesetkávajI.
VedoucI čs. delegace prof. Krumphanzl, se zúčastnil den před konferencI v KatovicIch jako .člen korespondent zasedáni ústř,edního výboru SGP (Zarzl!d Glównyj. SGP organizuje postgraduální studium inženýrských
kádrů všech resortů, kde geodeti pracují (včetně. vysokých školJ. Kromě toho se pořádá řada speciálních
kursů a seminářů; Skolení se kO,ná jednak ve Varšavf!
jednak ve všech krajských městech, kde jsou pro to
vhodné podmínky. Délka kursů je od, 50 do 200 hodin.'
V současné době se uvažuje o zřlzenl institutu 'pro
školeni kádrů při SGP se zřet,elemk
potřebám neibližšl ch deseti let.
Po konferenci následovala řada návštěv na pracovištIch geodetů v Krakově, ve Varšavě a ve Vrat1slavi.
Všichni zahraničnl
hosté navštívili Krakov, kde SGP
zorganiz-ovalo prohlldku města
hradu Waw~l. Prof.
Krumphanzl zde navštIvil katedru průmyslOvé geod'ézie,
kde prodiskutoval výzkum voblastl
aparatur na elektromagnetické
určováni polohy podzemních roZvodů a
byla mu předv;edena vylepšená aparatura pro hydrostatickou nivelaci s vysokou přesnostL Večer se vrátill
všichni llčastníci do Katovic.
Inž. Simek navšt!vil v Krakově zeměměl!ičsk,áoddělení Presidia rady narodowej, Geoprojektu, Projektového ústavu Nowa Huta a Naftové rafinérie.
Zvláště
pak návštěva v Geoprojektu, který provádí vytyčovací
a dokumentační práce na sídlišti NowaHuta,
byla velmi cenná. Systém zakládánI vytyč ovacích os a vyty-čo-
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vání je stejný jako u nás. Na předávání vytyčených
tras a staveb majI své formuláře podobné našim {s roz,
piskou dole J; Podzemní vedeni se zaměřují před, záhozem n'apolní
náčrty formátU A4 barevně podle druhu
inves.tice. Fakturuje
se podle jednotného
ceníku" ve
kterém je poměr mezi vytyčením a dokumentací
Investice 1: 4,zaEmco
u nlís 1: 0,7. Jejích poměr lépe
vystihuje pracnost těchto úkonů, přičemž ceny za vytyčovací práce jSou' v Polsku o málo nižš1. Struktura
měřického oddílu vypadá tak, že vedoucí oddnu řldi
a organizuje výrobu, a vede i personálnl ,záležitosti,
jeho zástupce kontroluje a fakturuje zakázky, dále má
1 administrativní
snu a priiměrně 15 výkonných tech·
niků:. Z tohoto pracoviště si tnž. Simek odvezl ukázky
.prací (předávací protokol, polní náčrt a návrh faktury). Také návštěva v Projektovém ústavě Nowa Huta
byla velmí zajlm{lvá. Zde je organizace poněkud jíná.
Novou část závodu Nowa Huta - asi polovinu - vytyčuje a zaměřuje Przeds12biorstwo geodezyjne, st,arou
část podle hospodářské smlouvy s inv,estorem Projektový ústav Nowa Huta. Organizace těchto pracl je velmi
podobná našI organizaci.
.
Po příjezdu do Varšavy uspo.řádal SGP autokar6vý
zájezd městem s prohlIdktIU pamětihodností
a poválečnou výstavbou měs,ta. Následující den se uskutečnila
návštěva Správy geodézie- a kartografie,
kde byl delegátům předveden samočinný počítač DMe 1 vyrobený
v roce 1961. Byl instalován před půl rokem a slouží
k výpočtům z geodézie, astronomie a geofyziky pro vědecké a výrobní složky celého Polska~ DMC 1 je malý
počítač, provádí 100 operací za vteřinu, kapacita paměti je 4900 číslic. Vstup a výstup zprostředkuje psacI
stroj, pomocné výpoč'ty se provádí pomocI děrné pásky.
Dosud bylo vypracováno. asi '5.(1 programů geodetických
výpočtii. V oddělenI počItače pracuje asi 6 programátorů, 1 specialista pro elektroniku a 2 pomocni pracovníci. Za hodinu výpočtfi se úČ1tuje 60 zl., ú::;pora za 6
měsiců používánI je asi půl miliónu zl. Přístroj používaný uvedeným úřadem je prototypem a jeho cena byla
1,5 mil. zl. Počítač pracuje s příkonem 5 kV, údržba se
1?rovádí vždy po dvou měsíclch. Použlvá minusdvojkový
systém.
Prof.. Kxumpanzl potom navštívil s inž. Dokoupllem
pracovnlky ministerstva komunálního hospodářství. Naše
diskusní příspěvky v Katovicích je podnitily k žádosti
o Užší. schiizku. Výsledkem rozhovorů byl požadavek,
aby výměna zkušeností byla častější.
Instrukce,. které jsme ziskali, obsahují mnoho poučného pro nás, ,zejména otázku prováděni, která je
v Polsku jednoznačná a úsporná. Všechny práce mínisterstva komunálniho hoSpodářstvi jsou řízeny a prováděny v nap~osté shodě se Správou geodélZíe a karto·
grafie.
,
Prof. Krumphanzl
navštívil
zeměměřickou
fakultu
varšavské polytechniky. Je zajimavé. že diplomová práce začlná po absolvovánI 10 semestrii, tj. o prázdninách,
a obhajoby jsou na podzim. Na kll'tedře inženýrskoprůmyslové geodézie byly shlédnu ty grafické pomiicky pro
výuku,které
nahrazují' kreslenI na tabuli a byl shlédnut většI počet diplomových prací.
Inž. Herda a' ínž. Dokoupil navštlvili
Przeds12biorstwo geodezyjne ve Varšavě a seznámili se se stavem
městských technických
map. Území Varšavy je' zobrazeno na mapě 1: 1000 v Gaussově zobrazení. Vnitřul
část 1I1ěsta je zpracována. v měřItku 1 :500. Podzemnl
vedeni jsou zobrazována v mapách uličnlch tras v měřitku 1: 250 ve formě pásů Z celkové délky ulic
2800 km je hotovo vlce neŽ '50 %' Mapy tras ulic JSOU
rýsovány ručně na snímkovém plátně. Ústav projektuje
též ínženýrské sitě jako jediný v Polsku. Nově položená
vedení se do plánfi tras ulic zakreslují podle projektu
a s kontrolou u správcii investic. Zaměřování před záhozem se ve Varšavě dosud nepodařilo zav;ést.
Dále delegáti -navštívili podnik Energia, který vyrábí hlédač kabelii EW-4, o kterém je zmlnka vpředu.
Inž. Herda pak ještě navšt!vil pracoviště PrzedS12bíorstva
geodezyjneho
na ul. Kasprzaka. Zde podal inž. Rur"
kiewicz výklad o způsobu vytyčování, stabilizaci pevných bodů a dokumentaci.
Os~vé polygony jsou nejčastěji vose komunikace, zajišťUji se do stran a obnovují se až je kO~Unlkace vybudována.
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in'ž. Milan DokoupU z ÚGK Opava konkrétní příklady
Pak nftsledovala společná návštěva Energoprojektu,
velkých národohospodářských
škod zaviněných chybnýkde se' prof.' Krumphanzl a inž. Herda seznámili s geomi mapovými podklady a neodborným prováděním vydétic~mi.
projekty pozorovacích 2lai\zení na polských
vo(iních přehradách.
Úroveň prací je po všech strán- , tyčovacích praci. Další případy připomněl inž. Krempa
z KPÚ v Banské' Bystrici, a to z praxe, kde vytyčovací
kách vysoká. Vedoucí oddělení mgr. inž. Klopociňski
schémata zhotovovali samí projektanti jednotlivých proinformoval návštěvníky v tom smyslu, že měl příležitost
fesI. Inž, Dokoupil podrobně informoval o vlastní praxi
prostudovat si také naše přehrady,. a proto se může vyvarovat různých chyb ';i stavět na našich, zkušenostech.
s vytyčovacími systémy, jejich stabilizací, o koordinač, Inž. Dokoupil navštívil pak Ještě Przeds~biorstvo
nIm výkresu a o nezbytnosti dokumentačního
zaměření
geodezyjne
ve' VratislavL Náplň jejich práce je přihotových investic před záhozem rýh.
bližně stejná jako na našich, střediscích gebdézie. ProInž. Zdeněk Novosád z KPÚOstrava
mluvil o rosváděj,! hlavl].ě polohopisné, plány pro, výktip pozemku.
toucím významu geoďězie v projekci měst a sídlišt. ProPráce pro ~nvestiční výstavbu d~lá Mieska Pracowna
vedl výčet mapových podkladu pro různé druhy a stup,Geodezyljna, )?ři projektování
!,!-ovévýstavby projektanti
něprojekgních'
prapí a popsal veškeré práce geodeta,
respektují stará podzemní vedení, jejichž dokumentnce
který je při výstavbě sldliště důležitým a nezbytným
se zachovala. StávajícJ podzemní vedení jsoU' vodítkem
spolupracovníkem
hlavni osoby - architekta urbanisty.
pro další projektovánI. Proto nemusély bVt dosud stará
Po rozboru ně:kterých nedostatků čtvercových sítI i tečpodzemní vedení detektoricky
hledána. Při zpracováni
nových polygonu' jako vytYčovacích soustav, se zabýval
projektové dokumentace
je již projektem určena regunáplní koordi\[Jai:~lího plánu, kde zdůrazňoval
zásadu:
lační čára, která musí být Výstavbou respektována.
Po
nliljprve koordinace projektb a teprve potom jednotlivé
obou stranách regulační Čáry je v prostoru 10 m prO'projekty,
proti, dosavadní opačné praxi. Tento. návrh
vedeno přesné zaměření podzemních vedení. Na křižo~
byl v,diskusi (dr. Jellnek, Inž. Křížek) hodnocen kladně.
vatkách se zaměřuje v rozmezí 30 m· od regulačních
Inž. Jiří Scháňka od GI Praha referoval o zkušečar na všechny strany. .
.
nostech s výstavbousídHšť
v Praze, zejména o koordi'.
Naše delegace se jako jediná ze všech záhr<tničIiích
naci projektů a o' náplni činnost! hlavního geodeta.
, d~legacl v Ka.tovicíchaktivně
pouUelajak
na výstílvce
Rozebral otázku vhodnosťl jednoho hlavního geodeta
'prací, tak také v' dIskusí. V přestávkách
odpovídali depro veškeré práce nebo tří - u generálního projektanta,
legáti řadě zájemcu na' další otázky .. Velkou výhodou
u generálnlho
dodavatele
a u investora
a zduvodnil
pplských geodetfi je daleko větší možnost cestovat do
účelnost této druhé alternativy.
Toto stanovisko podcizinY než. u Ms, což s·e projevuje velmi dobrým přeporovali 'někteřl diskutujlcl(dr.
Jellnek, Inž. Turza, inž.
hledem o nejnovější
technice
ve světě. Cest'a byla
Novosád, inž:' Uličlanský),
naproti tomu jiní [inž. Japro nás velmi poučná a přinesla k,romě odborných zajínoušek, inž.' Gabrhel, Inž. Havránek,' inž. SléglJ dovomavostí též rozšíření dalších vědomostí o Polské lido'vé
zovalinutnost
Jediného hlavnlho geodeta
Projektant
repubUce, o růstu techniky a o potřebě .větŠí aktivity
Inž. Heyda \'z KPÚ Ostrava doporučoval pro každé síd\I nás. Mezi všemi zahraničními
delegacemI byl velmi
liště dokonce čtyři geodety,a
to u projektanta, u provásrdečný kontakt. Navázání nových přátelství se zahraděcího podniku, u investora a hlavního geodeta, který
, ničními' olibornlky bude. mít velký význam při rozšiřoby zodpovídal za celkovou koordinaci v ÚGK. Nebylo
vání a výměně~kušeností.
s .geodety SOCialistických
tedy dosaženo jednotného stanoviska.
.
státi)..
.
, Siroká diskuse; která se rozvinula okolo vytyčovaZ 'poznatku
na konferenci v .KatoviCích a exkursí'
cích osnov, naopak vyzněla té'měř jednoznačně, že čtverv Krakově, ve Varšavě ave Vratislavi, vyplývá, že by se
cové sítě jsou větširlou .nevhodné pro sídliště, ale často
naše OSGK a ČSVTS měla zabývat těmito problémy:
velmi ekonomické pro průmyslovou výstavbu, a že pro
čelostátní normou o funkci hlavního geodeta v invýstavbu bytovou je vhodný systém osový.
vestiční výstavbě,
Zajímavý referát doc. inž. Ondreje Michalčáka ze
směrnicemí
o provádění geodetických
prací v inSVST Bratislava o poznatcích z vědeckotechnické
konvestiční výstavbě,
ference ve Varšavě v r. 1962 překvapil tím, jak nás
úpravou a dodatky cenlku ÚSGK,
polští geodeti v otázcp. lokalizace a Inventarizace
inžesprávným zařazením hlavnícb geodetu v ínvestIční
nýřských
síti předstihU. Proto návrh na vypracovánI
výstavbě,
.
.
směrnic, které by stanovily produktivní metody a optiorganizační
strukturou
měřických oddílů v resortu
mální přesnost, na vývoj potřebných přístrojů, na uspo·
ÚSGK,
i'iídání semináře na toto téma i na prohloubenI výuky
organizací a náplní postgraduálnlho
studia Se zana vysokých školách, nalezl v diskusi kladný ohlas.
měřenlm na mechanizaci a automatizaci
Inž. fanoušek oznámil, že pracovnici Pražského projekčastější výměnou zkušeností
se zahraničními
odto,vého !1stavu pracují na návrhu prováděni dokumenbornlky, ·zvláštěpak
s geojiety ze sociaUStických
tace inženýrských sít!.
Iltátu.
'
.
.
,
Bohatá diskuse k referátům prvého dne podrobila
kritice, k, alitu geodetických
prací a mapových' pod·
Zpracovalt:
tnžc Miroslav
HerdaiCSs.,
GCK Praha,
kladů, nekvalitní
21pracování technických· :z:práv a ne·
lnž. ltři Sirnek, DCK Praha.
p'ostačujíd
stavařské 'znalosti některých geodetů. Bylo
konstatováno,
že k odstranění
nedostatků
je nezbytné
vydání. jednotných směrnic a' vyřešení otázky hlavního
Pracovní konferenci o,úkolech
geodeta. Zástupce ÚSGK inž. Holý vysvětlil, proč došlo
ke zdržení novelizace vyhlášky č. 152/59 Ú. 1. o dokugeodé%ie v investiční výstavbě
mentaci staveb.
,Druhý den byly předneseny
tři speciální referáty.
Prof. inž. dr. Václav Krumphanzl mluvil o .práci geodetů
uspořádala
ZP CSVTS' ústavu geodézie. a·, kartografie
Ir průmyslové 'výstavbě, a to při výstavbě nových i při
vOpa"ě
ve dnech ·15. a 16. října 1963. V krásném prop.řestavbě stávajlcích
závodů, Věno\al
se podrobně
středí Domu kultury pracujlcí(:h v Os,travě sešlo se' přes
volbě vytyčovacích sltí a jejich vzájemnému srovnánI,
170 odboJ:nlků z nejrůznějších
pracovišť republiky .. Nejpodzemních rozvodů s uzavřepoCetněji byly zastoupeny projektové organizace, praco- . technol<'Jgii vyhledávání
ným i s volným obvodem a pracím na preventivní údržbě
Viště resortu ÚSGK, vysoké školy a vojenská správa.
strojního zařízení; uvedl domácí přístroje (vlastní i inž.
Velmí dobrá organizační příprava konference umožnila
Klimeše z B/rnaJ a .zahraniční fDynacord FerOlux). Přihladký průběh podle programu. Rozsáhlá, živá· a otevřemlouval se za vydání jednotnéhO' rámcového předpisu
ná diskuse ukázala, že přes značný pokrok ve stabilia za vyřešení funkce hlavního geodeta. Doporučoval,
. ,zaci činnosti geodetů ve výstavbě je ještě řqda nedoaby dobrá technické zpráva byla podmInkou převzetl
řešených
problemůa
že provádění
prací je dosud
u různých organizací odlišné.
práce geodeta.
Doc. inž. dr. Erich Sesták ze SÚDOP Brno vylíčil
Referáty prvého dne byly zaměřeny na prováděI1'l
geo.detických prací v investiční; výstavbě. V přednášce
některé probIémy železniční geodézie. Mluvil o volbě,
zajištění
a stabili~aci
polygonového
pořadu osového
o úkolech a nedostatcích geodézie· ve stavebnictví uvedl
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I mimo kolej, který je někdy vhodnějšl, o trojryskové
technické niveláci a jejích výhodách při pracích v tunelech a o přesnosti, obtížnosti a bezpečnosti vytyčovacich
pracl v nádražich. Popsal zařízení na umistěni latě ve
výši koleje mimo prl1jezdný profil a zmlnil se o potřebě
nevodivých pásem.
Posledni přednášku o' použiti fotogrammetrte
pro vyhotovování pojekčních podkladů pro ú_čely urbanismu
přednesl inž. Jozef Petráš, CSc., ze SVST v Bratislavě.
Prokázal vhodnost použlvání snímků. pro jejich vysokou
zpravodajskou hodnotu a na praktickém přikladu z reambulace náměstí v Bratislavě doložil rychlost, přesnost
i účelnost fotQgrammetrie.
I druhý den vyvolaly referáty hodnotnou diskusi, zejména o použití Durnl\vovy metody [inž. KociánJ, vějířové polygonizace [dr. ŠestákJ, o potížích při restauraci
starých závodů (inž. VotoupalJ, o efektivnosti měření
válcovacích tratí, montovaných železobetonových staveb
a jeřábových drah [inž: Vejdělek, inž. Bura), o přesnosti
vytyčováni železničnlch oblouků. [inž. Hromádka CSc.)
a o nutnosti kontroly založenl staveb [inž. Baďura).
Závěrem bylo přijato usnesenL Doporučuje ÚstřednI
správě geodézie a kartografie, aby zajistila vydánI směrnic o prováděnI geodetických pracl v investiční výstavbě, které by se staly všeobecně závaznou součástí základních předpisů o stavební dokumentaci a které by
vyřešily povinnosti, práva a odpovědnost hlavního geodeta. Na vypracování směrnic by se měly podílet ZP
ČSVTS z projektových ústavl1 ,prováděcích závodu _a investorských útvarů.. Usnesent dále doporučuje, aby USGK
provedla některé úpravy Ceníku geodetických, topografických a kartografických
pracI a aby v oblastech
předpokládané
investiční výstavby zajistila operativní
doplňování pozemkových map. Vedení komise pro geodézii a kartograf11 při Ústřední radě ČSVTS usnesení
doporučuje, aby pověřilo některé své krajské orgány
účastí na zpracování
podkladů. pro vydánl směrnic
o evidenci podzemnlch rozvodů.. Posledním bodem usnesení je požadavek, aby pro připravovanou IV. ,celostátní
geodetickou konferenci, která bude v roce 1964 v Praze,
krajské komise a závodní pobočky ČSVTS zajistily aktivní účast svých členů, spolupráci nll. vypracování referátů. a dodání exponátů. pro výstavu.
Záslužným činem ZP opavského ústavu je rychlé
a vkusné zveřejnění všech referátů. a diskusních příspěvků. jejichž texty účastníci odevzdali, v samostatné
příloze' k oběžníku ÚGK Opava.
Cálek

President
republiky
soudruh Antonín Novotný propůjčil
akademiku
Josefu
Ryšavému
Řád práce
v uznání za jeho celoživotní
zásluhy
o rozvoj a
výuku československé
geodézie.
Předseda ČSAV akademik
Fr. Sorm odevzdal
vyznamenání
akademiku
Ryšavému v den. jelío 80.
narozenin
a blahopřál
mu jménem presidia
ČSAV.
V ocenění zásluh a vykonané
práce jmenoval
předseda
Ústřední
správy geodézie a kartografie
akademika
Ryšavého zasloužilým
členem oborové
rady vědeckotechnického
ro.zvoje v geodézíi a kartografii.
Předseda ÚSGK inž. ,. Průša předal jmenováni
zasloužilým
členem oborové rady vědeckotechnického
rozvoje
a blahopřál
akademiku
Ryšavému
k jeho 80. narozeninám
jménem
Ústřední
správy
geodézie a kartografie.

Vážíme si dlouhodobé vědecké činnosti akademika Ryšavého. Akademik Ryšavý nabyl v roce
1910 hodnosti doktora technických věd na Českém
vysokém učení technickém
v Praze. Pobyt a
studia
v zahraničí
měly význam nejen
pro
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jeho další vědecké práce, prO rozvoj nových
vědníCh oborů v geodézii" ale i pro prohloubení a samostatný vývoj české geodetické vědy.·
Akademik Ryšavý - propracoval
nově, na základě
vlastního vědeckého bádání, výklad geodetické dynamiky; zasloužil se o zavedení pokrokových metod při měření podzemních prostor, dále v pozemní
fotogrammetrii a ve vyrovnávacím počtu; zasloužll se o ustálení nového geodetického
názvosloví.
Akademík Ryšavý založil a od základů vybudoval
Ústav nižší a vyšší geodézie, který znamenal pevný
vědecký základ pro rozvoj zeměměřictví v ČSSR;
navázal vědecké styky se, zástupci různých států,
mimo jiné též s vědeckými pracovníky SSSR, Polska, Bulharska aj. V roce 1952 byj jmenován jako jeden z prvních akademikem a v Československé akademii věd mu připadl důležitý a odpovědný úkol pečovat o geodetický výzkum a výcho'vU vědeckých
kádrů v oboru geodézie. Akademik Ryšavý byl
aktivním pracovníkem mnoha vědeckých společností a zejmé"la jako tajemník ČeskoslovenskÉho
národního komitétu geodetického a geofyzikálniho
vykonal mnoho záslužné práce při budování trigonometrické, geodeticko-astronomické,
nivelační a
gravimetrické sítě. V odborných časopisech doml!.cích i zahraničních, zejména francouzských, uveřejnil několik desítek pojednání z oboru geodézie,
topografie, katastrálního vyměřování, geodetického
počtářství, měření podzemních prostor aj; sestavil
značný počet odborných hesel pro Technický slovník naučný a uveřejnil množství zpráv a posudků.
Významná je pedagogická činnost akademika
Ryšavého. Prof. inž. dr. Ryšavý po studiích geodézie a geodetické astronomie ve Francii se habilitoval v roce 1919 pro obor nižší a vyšší geodézie;

1964/23

Geodétický

24

lil' kartografický
obzor
roč. 10 (52) číslo 1/1964

v roce"1920 byl jmenován mimořádným profesorem
a v roce 1927 řádným prolesol'em geodézie na tehdejší Vysoké škole speciálních ryauk v Praze. Za
dobu 50 let působeni na Ceském vysokém učení
technickém v Praze byl tříkrát děkanem a v roce
19~7-194B rektorem CVUr;předsedou
a komisařem zkušebních komisí tvor v Praze a na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Akademik
Ryšavý zasloužil se významně o zavedení čtyřletého studia zeměměřickéh() inženýrst~í a vychoval
řadu zeměměřických
inženýrů a vědeckých pracovníků, které vyzbrojil praktickými a teoretický"
mi znalostmi a připravil je dobře pro plnění náročných úkolu, které od čs. geodézie vyžaduje celé
národní hospodářství. Základy, které žáci al{ademika Ryšavého získali, byly dukladné, modernI a
poskytují trvalý fond znalosti z oboru 'geodézie.
Akademik Ryšavý pilně sledoval všechny nové poznatky vgeodézU
i příbuzných jiných oborech a
jeho vysokoškolské
přednášky byly vždy na vědecké
úrovni.
Kromě četných
litografovaných
přednášek vydal knižně tyto publikace: "Měření
délek invarovýmiměi'íťky'
netuhými (1919)", "Měření podzemních prostor'l, "Geodézie (1941, 1949,
1953) ", "Vyšší geodézie (1947)". Zvláště obě geodézie se staly trvalýma
vyhledávaným zdrojem
vědomostí všech zeměměřických
inženýru. Vyšší
geodézie je prvý souborný spIs z tohoto oboru a
vynikající dIlo české geodetické literatury. /
Vážíme sl vxsledku vědecké práce akademika
Josefa Ryšavého, oceňujeme jehO zásluhy o rozvoj nových vědních oboru v čs. geodézii a vzpomínáme jeho záslužné,
dlouholeté
pedagogické
práce. Přejeme akademiku Ryšavému k jeho Ba.
narozeninám, kterých se dožil 6. ledna 1.. r., aby
se mphl těšit z plodu své celoživotní práce ještě
další léta v dobrém zdraví a klidné životní pohodě.

Redakce

Rudolf Han~k pětasedmdesátníkem
Jubilant, který dovršil 3. ledna 1. r. 75 let svého
života, zaslúhuje vřelou vzpomínku na tomto místě.
Toto jubileum dává čs. zeměměřičum
příležitost
vzpomenout jeho snah ];11'0 povznesení prací z praktické geometrie a jejI historie.
Po celOu svojiúřednI
činnost byl pilným přispfvatelem Zeměměřického
věstníku. Po dlouhou
řadu let byl i členem jeho redakční rady. Jeho příspěvky se netýkaly jen různých recenzí, drobných
statí a historických pramenných' Záznamu ze zeměIIÍěřictví, ale i pojedhánI z výkopné praxe, což
svědči o tom, .že jeho generace nežila nadarmo.
Po dvouleté praxi se stal asistentem geodetického
ústavu prof. Semeráda v Brně, odkudsi
přinesl
~noho poznatku pro svoji pozdější úřední činnost u katastrálního
úřadu. I v době svého zaslouženého odpočinku
neopomíjí
sledovat nokroky
v geodézii i jeho zálibě v histórii. Z Prostějova do
Olomouce není vlakem dalekO. Sem do' úniversitní
knihovny zajíždí si prohlednout všechny odborné
časopisy náše i cizí, aby se potěšil z pokroku geodetické vědy.
Všichni jeho přátelé z Prahy a Moravy rádi
vzpohltmou jehO životniho jubilea s přáním plného
'zdraví do dalších let.

Symposion o teorii měi'enia

měřicich přistrojů

uspOřádal ve dnech. 7.., a 8. října 1963 Ústav teórie
merania SAV v Domě vědeckých pracovníků ve Smolenicích. Symposionu se zúčastnllt vyníkající odborníci ze
zemí scialistického tábora
akademik A. G. N a z a l' o v a M. P. C a pen k o, doktor
.věd, zástupce ředitele Institutu automatiky a elektro'
metrie· pobočky Akademie věd SSSR v Novosioirsku,
z Polska prof. L a z a l' i n i, inž. S. K a l' a I o w, ředitel
Ústavu pro stavbu vědecký~h přístrojů Polské akademíe
věd ve Varšavě a příslušník téhož ústavu Mgr. inž. S.
S t uch I y, z Maďdrské I1dově demokratické
republ1ky
dr. T. B á n, ředitel Přístrojového ústavu Maďarské aka·
demíe věd, z Rumunska prof. A n t o n i u a z Německé
demokratické
republiky Dipl. Ing. R. K o i t z s c h, redaktor časopisu "Vermessungstechnik".
Jednání
zahájil
a první den řídil akademik
L.
K n e pp o, ředitel Ústavu teorie měření SAV; druhý
den řídl! jednání iUŽ. A. D e Ion g, CSc., ředitel Ústavu
přístrojové techniky ČSAV.
V úvodním referátě
vzpomněl
inž. J. B o I f, CSc.,
z Ústavu teorie měření SAV, že jíž Gal1leo Gal1lei řekl:
"Ve vědě musíme měřit všechno to,. co je měřitelné.
a co se neměří, musíme učinit měřj.telným". Správnost
tohoto výroku potvrdil vývoj vědy a techníky. Měření
proníkavě zasáhlo téměř do všech vědních oborů. Není
to například tak dávno, co se v medicině měřicí přístroje nepoužívaly. Dnes jsou lékařské
ústavy vybaveny
množstvím nejrůznějších
měřících přístrojů. Obdobných
příkladů bychom našl1 celou řadu.
V závislost! na vědeckém, technickém
a kulturním
vývoji I1dské společno<;ti se vyvíjela i měřicí technika
a metody matematického
zpracování výsledků měření.
A vždy tam, kde byly dokonalejší přístroje, bylo tře,ba
vybudovat dokonalejší teorii měření a dokonalejší metody pro zpracpvání výsledků měření. Koncem XVIII. a
začátkem XIX. století se nejpfesněji měřilo v astronomU.
Pro její potřeby vytvořil G a u s s teorii chyb, a tím po·
ložil základ teorii měření. Další vědní obory, které se
intenzivně zabývaly měřením a zpracováním naměřených hodnot byly geodézie a fyzika.
Sympo·síon ve Smclenicích jasně ukázalo·, že s rozvojem měřicl techniky je třeLia rozvíjet teorii měření,
a to nikol1v jako pomocný nástroj různých vědních
oborů, ale jako samostatný vědní obor. Současně je třeba prohlubovat teorii měřicích přístrojů, zlepšovat je,
jich konstrukci a hledat vhodnější metody vyhodnocení
naměřených výsledků. V tomto duchu vyzněly referáty
i diskuse. 'Dalším kladem jednání byla výměna zkušeností a informací mezi odborníky social1stických zemL
Smolenický Dům vědeckých pracovníků SAV v krásném
přírodním prostředí byl velmi vhodným místem pro
Symposion, neboť diskuse a rozhovory trvaly i po skončení oficiálních· zaSedání.
Pokud jde o geodézii. je třeba :jR smíl'lt s tím, že již
nemá to výsadnl postavení v oboru měření, jaké měla
kdysi. V současné dODě .elektronícké
měřicí přístroje,
používané v nejrůznějších
oborech, dosahují velmi vy·
soké přesnosti. Nu Symposionu se to projevilo tím, že
většina referátů byla z oboru elektrických a elektronických měřicích J.lřístrojů. Geodeta zaujaly hlavně obecné
otázkly teorie měření, aplíkace teorie ínformace v teorU měření a dva přednášky přímo z geodézíe: "Někte·
ré problémy teoríechyb"
(prof. B D-hmj a "Řešení některych otázek analýzy experimentálních
měření" (inž.
Ma l' Č á k, CSc. 11 inž. K u k u č aj. Tím ovšem není ře
čeno,že
ostatní referáty a diskuse byly pro geodeta
neužitečne. Kromě malého počtu těch, které se za':Jývaly přímo konstrukcí
určitého
přístroje, šlo vždy
o aplikaci teorie měření a o metody zpracování výsled'
'ků měření. Podr00né
informace
budou ve Sborníku,
který bude vydán.
SymposíoJl uzavřel a zhodnotll akademik
K n e p p o.
Vyzdvihl Zejména pracovní charakter jednání a pouká,zal na nutnost dalšiho rozvoje tohoto vědního oboru.
Závěrem je třetakonstatovat,
že již založení Laboratoře měřicích přístrojů (z níž vznikl nynější celostátní
Ostav teorie měření SAVJ před 10 roky bvlo krokem
velmi užitečným, stejně jako Symposion ve Smolenicích, které ukázalo směr dalšího vývoje teorie měření
a měřicí techniky.
Vykutil
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Farkašovský,

Kúkuča,

Bukovinský

GEO-TOPO - Prlrul!ka pre geodetov a topografov
Vydalo Slovenské
vydavaterstvo
technickej
literatúry, n. p., Bratislava. 576 str., kapesný formát.
Cena viaz. Kčs 26,Príručka -je rozdelená na 6 časU.
P I' V á Č a s ť príručky:
Všeobecná
čast (43
strán), Obsahuje prehrad geodetickej
a kartografickej služby v CSSR, matematické
a geodetjcké
značky a konštanty,
sústavy dlžkových, uhlových
a plošných mier, stručný návod na urcovanie dltkovej a plošnej zrážky papiera,
tabulkU tormátov
papiera, Jednotky pre meranie te'ploty a tlakU, tabulkU časových signálov, ZDznam bežných tlačív
pre geodetické
a topografické
práce, právne predpisy o vynálezeckom
a zlepšovatelsKom
hn,utí a
pOKyny pre bezpečnosť
práce a ochranu zdravia
pri geodetických
a topografických
prácach.
D I' U h á
č a s ť 'príručky:
Trigonometrické
vzorce 'a tabl}lky (24 strán), obsahuje vzorce z 1'0vinnej aj sférickej
trigonometrie,
sk,rátené šesťmiestne tabulky goniometrických
funkcií - GOTA
a 5miesne tabulky
kontrolnej
funkcie K
1 +
+ sina + cosa pre poč1tacl stroj a stotinné delenie.

J;>uliek. Príklady výpočtov
užlvaných tlačivách.

sú uvádzané

obzor
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na bežne

. I keď sa v príručke objavujú niektoré nepresné alebo neúplné údaje, ktoré sa tam vlúdili snád
nedopatrením
(napr.1 označenie
obr. 5.1, údaje.
o Číslovaní poly g6nových bodov v ods: c) kap.
5.3.11), možno celkove poklad ať látku za dokladne a starostlivo spracovanú.
V príručke sa vyskvtujÚ tiež niektoré
nedopatrenia
zapričinené
pr!
opravách po korektúre (napr. zámena označení obr.
6.-3 a 6.14, v tabulke 5.33 vzájomná zámena xp,
Yp). Tieto závady však čitatel snadno objavi a sám
si ich oprav!.
Napriek uvedeným drobným nedostatkom
treba príručku hodnotiť kladne. Je to snád prvá. kniha v geodetickej
literatúre
u nás spracovaná
takýmto sposobom a možno ju považovatť
encyklopédiu
zememerača.
Možno očakávať, že sa
stane cennou pomockou našim technikom - praktikom.

za

=

T I' e t i a č a s ť: Počítacie stroje a poml'lcky
(30 strán), obsahuje schémy jednoduchých
a dvojitých pOčítacich strojov, návody na základné počtárske úkony na jednoduchom
aj dvojitom počí,
ta com stroji, ďalej obsahuje popis logaritmických
počitadiel
a ostatných
pomocok pre. graficko-mecl1anické
výpočty
v geodézii
(Koordinátogram,
Cirta, Cirpol a pod.).
S t v I' t á č a s ť: Geodetické
prístroje
a pomocky (184 st1'án), obsahuje 'popis súčias'tok a súčastíl:eodetických
prístrojov
a pomocok, odčítacích pom6cok, pomocok na priame meranie dlžok
'a na vytycovanie,
popis teodolitov a tachymetl'ov,
princíp a popis jedno tlivých ptístrojov a poinocok
na optické meranie
dlzok, popis topografických
súprav (meračských
stolov), popis magnetických
p1'istrojov, popis nivelačných
prístrojov
a pomocol{, popis vynášacích
pomoeok
a pokyny
pre
správne
zaobchádzanie
s meračskými
prlstrojmi
a pomockami.
Pia ta
Č a s ť:
Praktická
geometria
(219
strán), obsahuje state o súradnicových
systémoch,
výškových
systémoch
a hůrizontoch,
o geodetických základoch
polohopisných
a výškopisných,
o meraní dlžOk, výšok a uhlov., o tachymetri~, o súradnicových výpoctoch (včítane grafických metód),
o podrobnom meranl ortogonálnou
a polámou met6dou, O meraní ploch a o vytyčovacích
prácach
a základné poučky z te6rie chýb.

S i e s t a č a s ť: Topografické mapovanie (44
strán), je spracovaná
s oaládom na súčasné topografické mapovanie
v CSSR v mierkach
1: 5000
a' 1: 10 000 a obsahuje ustanovenia
o polohopisnej, výškopisnej
a popisnej zložke topografických
máp.

.

I

Príručka nle je učebnlcou,
ale má byť, ako
autori v predhovore
uvádzajú,
každodennou
1JOmockou strednotechnickým
kádrom, pracovníkom
v rezorte geodézie a kartografie
ako aj geodetom
v iných rezortoch.
Z tohto hladiska
pristupovali
autori ku spracovaniu
rozsiahlej látky. Sú tu uvedené návody a technologické
postupy bez teore11ckých zdtJ\.odnení. Zato je tu mnoho praktických
príkladov, podrobných
popiso,v a prehladných
ta-

Oborová norma ON 73 0410' Vytyčování a kontrolní měření pozemních stavebních objektů, ministerstvo výstavby a Výzkumný ústav stavební výroby, Praha, 36 str.~
35 obr., formát A5, brož., cena 9 Kčs.
S platností od 1. 10. 1963 byla vydána zmíněná norma. Je určena pro vytyčování oDjektů a kontrolní měření v průběhu jejich výstavby a vztahuje se na panelový systém bytových a občanských staveb a železobetonový montovaný skelet jednopodlažních
pr:myslových objektů.
Norma je zpracována na podkladě výzkumu katedry
geodézie ČVUT (267 A/61) a ob,dobně i katedry geodézie SVŠT, podle požadavkí'l výše uvedeného výzkumného ústavu. Pražská katedra zpracovala část o bytových a občanských stavbách a bratislavská
O monto·
vaném skeletu.
p I' v á čá s t - vytyčovací práce má tyto statě: Všeobecně. Stavební čára. Vytyčování obrysu objektu. Vy·
tyčování základí'l. Vytyčování os a hran nosných zdí.
Vytyčování výšky pro osazení stropních panelí'l. Vytyčování dalších podlaží u panelového systému. Vytyčovánl' a osazování sloupů. Vytyčování a osazování vodorovných konstrukcí. Vytyčování a osazování jeřábových
drah. Způsob vytyčování. Přesnost vytyčování. Stabilizace bodů. Přístroje a pomůcky. Ovlivňování přesnosti
vytyčování.
D I' u h á č á st. kontrolní měření má tyto statě:
Všeobecně. Metody. Rozsah a způsob kontrolních
měření. Přesnost kontrolních měření. Závěr. Na konci jsou
příklady a tabulka odchylek přI vytyčování železobetonového
skeletu
jednopodlažních
průmyslových
objektů.

Norma je velmi Instruktivně
doprovázena názornými
obrázky, takže může podle ní provádět zmíněné práce
i nezasvěcený pracovník. Jelikož se budou při zprůmyslňování stavebnictví většinou stavět objekty z montovaných prvků, je nezbytné, aby tuto normu mělo kaž~
dé geodetické pracoviště ve stavební projekci a výrobě,
ale také aby ji mělo každé středisko geodézie na okrese. Je věcí pracovníků ÚGK, aby vybavili svá pracoviště
touto dobrou pomůckou. Norma je zatím doporučená až
do' zaběhnutí. Věřím, že každý rád po ni sáhne a využije
cenných in':ormací a pokynů.
prof.·

1';Jormu prodává

n. p. Kniha. Praha

Krumphanzl

2, Vinohradské

32.

SOCIALlS"fI~KÉ

SOUTĚŽENí

Dále upevňovat a prohlubQvat socialistický vztah
k práci'
"Socialistické soutěžení a hnutí brigád socialistické
práce v ústavech Ústřední správy geog.ézie a kartografie se stalo nejmocnější zbraní v každodenním boji za splnění a překračování plánovaných
úkolů a patří k nejspolehlivějším nástrojům výchovy pracujících. Do socialistické soutěže se zapojuje stále větší počet pracujících, který v současné
době .dosahuje 85 % všech stálých pracovníků
ústavů. V uplynulém roce soutěžilo již 324 kolektivů (tj. 56 % pracovníků) o titul BSP. Z tohoto'
pdčtu byl udělen titul 170. kolektivům. Jen v roce
1963 získalo titul BSP 46 kolektivů.
Socialistické soutěžení v resortu ÚSGK se ve
svém VýVOjioprošťovalo od strnulých forem, heustále se rozvíjelo, obohacovalo novými. zkušenostmi,
tvůrčím hledáním, vznikem nových forem a metod.
Zvlášť stupající tendenci zaznamenalo socialistické soutěžení v údobí příprav XII. sjezdu KSČ.
K tomuto historickému datu získali praCující Kartografických
a reprodukčních ústavů v Praze a
Bratislavě ·za zvlášť dbbré výsledky čestné názvy
"Ústav XII.' sjezdu KSČ''" a desítkám. kolektivů
v ostatních ústavech byly taktéž uděleny' čestné
názvy "Kolektiv XII. sjezdu KSČ". PraCUjíCí ústavů dále ve .smyslu výzvy předních pracovníků našeho národního hospOdářství "Za děl,nickou čest,
za čest zemědělce" rozvinuli hnutí za socialistický
yztah k práci. To se zejména projevilo ve zvýšilném počtu vyhlašování záv:azki\ a výzev mezi pracovníky a kolektivy, ve vytváření a usměrňování
socialistického
soutěžení na nové prvky, z' nichž
nejvýraznější je hnutí "Za vzornou kvalitu prací",
do něhož se v průběhu minulého roku :přihlásilo
"15% všech výrobních pracovníků ústavů. V socialistickém soutěžení v ústavech vyrostlo mnoho pracovníků s příkladnou obětavostí, se smyslem pro
nové a pokrokové, pro "něž se stala práce opravdu
věcí hrdinství a cti. Takoví pracovníci působí příkladně na ostatní a stojí vždy v předních řádách.
Mnozí byli vyznamenáni státními vyznamenáními
a 246 pracovníků získalo resortní vyznamenání ř.estný odznak "Nejlepší pracovník ÚSGK".
Zájem našísocialistiGké
společnosti žádá, abychom všichni dále prohlubovali a upevňovali vzájemné soudružské, vztahy v duchu zásad SOCialistické morálky i pomáhali si vzájemně v prác;i, pře~
dávali nezištně dobré zkušenosti, vzájemně překonávali potíže a každodenní starosti v práci i v životě. Starali se, aby každý z nás mohl dáv.at společnosti více nežli dává dosud.
Chceme socialisticky pracovat a socialisticky
žít. Proto je správné začít právě tam, kde je to
v současné době rozhodující - u našeho vztahu
k práci. Socialistický vztah k prá.,ci nechápeme. jen
Jako dpbrou pracovní morálku v. plnění základních
povinnostLSocialistický
vztah k práci předpokládá rozvinutou iniciativu a aktivitu, tvůrčí přístup
a opravdovou lásku k práci.
. TenW základní prvek by .měl masově proniknout do hlavní a nejúčinnější formy socialistického soutěžení, do vnitrQústavní soutěže. Aby
toto soutěžení mohlo být v tomto roce ještě lépe
,rozvíjeno, musíme úkoly plánu včas rozepisovat
a projednávat s každým pracovníkem na pracovišc
ti. Každý pracující musí znát s't'éúkoly
dopředu,
a to nejen v příslušných měrných jednotkách výkonu, ale musí znát i potřebu materiálu a náklady na splnění úkolu. Musí mít také zajištěn včasný přísun potřebných materiálů, pomůcek a přístrojů na pracoviště. Jen za těchto předpokladů

muze pak pracovník uvažovat, jak by práci zlepšil, zlevnil a urychlil, je.n za takových podmínek
může vyhlásit konkrétní a kontrolovatelný
socialistický závazek a vyzvat jiné k vzájemnému soutěžení o lepší splnění plánovaných úkolů. Tyto předpoklady musí vytvářet každý vedoucí hosp6dář- ,
ský pracovník.
Úkolem stranické a zejména odborové organizace je dbát, aby hospodářští 'pracovníci vytvářeii
tyto předpoklady a aby radou i pomocí přispěli
ke splnění uzavřených
socialistických
závazků.
Pouhým vyvoláváním a strohým požadováním závazků od kolektivů, jejich mechanickým sčítáním
a vykazováním pomyslných' výsledků bychom toho
mnoho ke zlepšení nepřinesli.
Péče hospodářských
pracovníků
a. kontrola
stranické, odborové i mládežnické organizace nad
vytvářením podmínek a správným orientováním
socialistického soutěžení jsou .před:pokladem dalšího prohlubování účinnosti socialistickéhO soutěžení V' našich ústavech. Zvlášť odpovědný úkol při
vytváření podmínek rozvoje socialistického soutěžení mají vedoucí čet a oddílů, kteří nejlépe znají
problémy mi pracovišti, každého pracovníka, jeho
schopnosti i nMostatky.
.
V uplynulém roce jsme se několikrát pozastavili, nad tím, že přes 'poměrně vysoký počet
soutěžících v některých'/ústavech
nejsou plněny
některé úkoly v plánovaném rozsahu. Příčiny jsme
našli většinou v nesprávném zaměření socialistic- ..
ké soutěže. Je tomu tak tehdy, uzavírajHi pracující socialistické závazky na to, co je jejich samozřejmou povinností, nebo jsou-li uzavírány socialistické závazky bez jakéhokoliv vztahu k plnění vlastních plánovaných úkolů. Jsou to např. závazky na včasnou docházku na pracoviště, na udržování jeho čistoty. závazky na správné opatrování a zacházení se stroji, závazky na prostudování
srpěrnic nebo přečtení různých knih, deÍmíhotisku
apod. Příčina, proč jsou ještě dnes uzavírány a
vyhlašovány formální závazky není v tom, že by
pracující ústavů. nechtěli přispět svýni, podílem
k lepším hospodářským výsledkům, ale především
v tom, ža stranické aodhorové
organizace spolu
s vedoucími pracovníky nezaměřují vždysocialistické soutěžení správným směrem, neusměrňují iniciativu pracujících a ponechávají ji živelnému vyv9ji.
V nastávajícím' roce doporučujeme podle konkrétflích problémů každého pracoviště zaměřit socialistické soutěžení trlavně na tyto směry:
za prvé, všestranně 'zvyšovat produktivitu práce
zejniénauplatněním
a zaváděním nové techniky,
pokrokové technologie a organizace práce, zvyšováním technické úrovně a kvality všech prací,
Zil druhé zvyšovat hospodárllost
především snižo.váním vlastních nákladů výroby, úsporami cestovních výdajů, energie, papíru" surovin a ostatních materiálů,
,
.
za třetí prohlubovat socialisticky vztah k práci,
k životu a společnoti, prosazovat a aplikovat všechno nové a p'okr-oRavé , co se v naší společnosti
rodí, pěstovat u každého pracovníka pocit odpo.vědnosti za. splnění úkolů, poctt hrdosti na svůj
ústav, své pracoviště a jím kvalitně vykonávané
práce.
.
Znamená to důsledně bojovat proti lhostejnosti,
sobeckosti a individualismu a všestranně se vzdělávat. Takový by měl být hlavní směr zejména BSP.
Stále si buďme vědomi, že největší' rezervy v naší
práci jsou v so~ialistickém poměru k ptáci.
Oddělení
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je také pro
Tato organizace
a studentů

techniků,

mistrů, dělníků, novátorů,

zlepšovatelů

zajišťuje svým členům přednostně knihy
poskytuje jim 15010prémii
a informuje je o knižních novinkách
Členským zpravodajem
Přihlášku do Klubu vám na požádání pošle Ústřední evidence KČTL
v Praze 1, Spálená 51. S členskou přihláškou dostanete také ediční
plán KČTL na rok 1964.

Dobry

pomocník

a zájemcu
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o techniku

všech
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Zahrnuje hesla ze všech oborů techniky a průmyslových
odvětví. U základních hesel podává ucelený přehled o významu
jednotlivých pojmů, jejich použití v technické a průmyslové
praxi, popisuje stručně technologické
postupy. konstrukce
apod.
I. dfl:
II. dll:
Ul. dfl:
IV. díl:

656 stran, 1229 obrázků,
672 stran, 1283 obrázků.
676 stran, 1263 obrázků.
676 stran, 1387 obrázku.
(vyjde v prosinci 1963)
V. díl: 1000 stran, váz. asi 85,-

váz.
váz.
váz.
váz.

77,81,81,82,-

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

Kčs (vyjde v roce 1964)

Slovník si zajistěte ve STl\EDISKU TECHNICKÉ LITERATURY
v Praze 1, Spileni 51
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