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Electrographic
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Úkoly evidence nemovitostí v ČSR
v období do r. 1975

+

Evidence nemovitostí (dále jen EN) se zakládá a vede
v souladu se skutečností od r. 1964 podle ustanovení
zákona č.,,22/1964 Sb., o EN a prováděcí vyhlášky
č. 23/1964 Sb. Nositelem tohoto úkolu jsou střediska
geodézie (dále jen SG), zřízená v rámci oblastních
ústavů geodézie v každém okrese. Obsahem EN se
postupně stávají i právní vztahy k nemovitostem
a tím EN nahrazuje dosavadní funkci pozemkových
knih.
S EN se setkává široká veřejnost - občané vlastnící nebo užívající nějakou nemovitost, národní výbory a prakticky všechny socialistické organizace
spravující národní majetek - a proto je často př~dmětem kritiky. Stavem EN se zabývalo v únoru 1970
i byro ÚV KSČ, jež v závěrech svého jednání k celkové situaci v resortu Českého úřadu geodetického a kartografického uložilo zlepšit i soulad EN se skutečnosti.
Český úřad geodetický a kartografický zhodnotil
podrobně dosažené výsledky na úseku prací SG v uplynulém pětiletém období a stanovil další směr činnosti
a rozvoje SG pro období 1971-1975
se zvláštním
zřetelem na zabezpečení souladu EN se skutečností
a na racionalizaci prací.

Pracovní náplň i vnitřní organizační strukturu SG
pro minulé období stanovila Technicko-ekonomická
studie perspektivy činnosti středisek geodézie, vydaná bývalou Ústřední správou geodézie a kartografie
v roce 1966. Hlavním úkolem SG bylo zakládání
a údržba EN a vyhotovování geometrických plánů
jako podkladů k převodům nemovitostí, i další služby související s vedením EN a bytovou výstavbou.
V údržbě EN byl splněn ve všech obcích ČSR
prvý pětiletý cyklus přezkoumání souladu EN se
skutečností ve smyslu vyhlášky č. 23/1964 Sb. Byl
tím získán dobrý přehled o rozsahu a charakteru změn
EN dosud neprovedených a zároveň podklad pro plánování měřických prací v konkrétních obcích a pro
vyžadování předepsaných podkladů (zejména geometrických plánů) pro zápis změn do EN od vlastníků nemovitostí. Nepodařilo se však plynule všechny
změny zjištěné zaměřit. Důsledné vyšetření a zaměření všech změn (i v místních tratích) bylo náplní
komplexní údržby, jejímž cilem je především připravit operáty EN pro komplexní založení právních
vztahů v EN. Komplexní údržba byla k 31. prosinci
1970 provedena na 40 % území ČSR. V uplynulém
pětiletém období byl zlepšen soulad EN se skutečnosti.
Zatím co v roce 1965 bylo ohlášených a jinak známých
změn nevyšetřených a neprovedených v operátech

EN 1 138 tis. (případy
parcely), byl snížen jejich
počet k 31. prosinci 1970 na 305 tis. V pozemkových
mapách byly zobrazeny změny týkající se 2007 tis.
parcel a ve všech částech operátů EN provedeny
změny v počtu 10 813 tis. položek a parcel výkazů
změn (v ČSR je evidováno k 1. lednu 1970 celkem
1983 tis. uživatelů a vlastníků a 11 436 tis. parcel).
Přesto však nejsou v EN z různých příčin zobrazeny
a zapsány některé podstatné změny, které' byly způsobeny zejména investiční výstavbou dokončenou
i před několika léty.
Zakládání evidence právních vztahů probíhalo ve
smyslu zákona č. 22/1964 Sb., o EN a prováděcí vyhlášky č. 23/1964 Sb., jednak na podkladě listin doručovaných střediskům geodézie orgány oprávněnými
rozhodovat o těchto právech, a pak komplexním zakládáním EN (místním šetřením) v obcích. Průběh
komplexního zakládání EN v obcích nebyl v souladu s původními předpoklady. Občané ani socialistické organizace nemohou často předložit právoplatné
,listiny k prokázání vlastnictví a oprávněné orgány
nestačí včas rozhodnout o majetkoprávním vypořádání dříve uskutečněných změn ve správě nebo trvalém
užívání nemovitostí,
popř.
vypořádat
dědictví
apod. Ani SG nevěnovala tomuto úkolu původně předpokládanou kapacitu. K 31. prosinci 1970 bylo při
zakládání evidence právních vztahů zapsáno 958 tis.
listin, založeno 1111 tis. listů vlastnictví (tj. asi 49%
i celkového předpokládaného množství 2250 tis.),
komplexní EN je založena v 1934 obcích (tj. 26 %
z celkového počtu 7420 obcí), ale z celkového počtu
techmckých měrných jednotek (15 086 tis. parcel
evidenčních listů
staveb. s čp. a evid. č.) obsahuje
zatím pouze 19 % (2833 tis.).
Rozvojem výstavby zejména bytové a rekreač·
ních objektů se postupně v období 1965 až 1970 zvyšoval počet objednávek na geometrické plány pro oddělení stavebních míst a k zaměření dokončených staveb.
Uplatněním vhodné formy hmotné zainteresovanosti
na plnění služeb u SG se podařilo uspokojivě zvětšující se rozsah objednávek vyřizovat a přitom i zkrátit
původně neúnosné mnohaměsíční dodací lhůty. Vobdobí 1966-1970 bylo uspokojeno 86,6 tis. objednávek
občanů a 71,0 tis. socialistických organizací a národních výborů. Celkem tedy bylo vyhotoveno 157,6 tis.
geometrických plánů a přitom bylo zaměřeno 900 tis.
změněných nebo nově vzniklých parcel, což představuje podil 44 % všech parcel zobrazovaných v uvedeném období do pozemkových map. Geometrické plány
tvoří dnes rozhodující část měřických podkladů pro
zákres změn do map EN. Zatím co v roce 1966 bylo
prostřednictvím geometrických plánů zobrazováno
sotva 30 % z celkového počtu parcel dotčených změnou v průběhu svých hranic, pak v roce 1970 podil
geometrických plánů v tomto směru stoupl na 66 %.
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Průměrné dodací lhůty při vyřizování zakázek pro
obyvatelstvo jsou dnes asi 2,5 měsíce a pro socialis·
tické organizace a národní výbory asi 3 měsíce: Přitom podklady pro bytovou výstavbu se vyhotovují
přednostně.
Vydáním zákona.o EN stoupl význam EN. Evi.
dují se v ní i vlastnické vztahy a její údaje se stávají
podkladem pro sepisování listin o převodech nemovi.
tostí. Při zakládání evidence vlastnických vztahů je
nutno identifikovat stav parcel zapsaných v pozemkové knize se stavem v EN a pořizovat kopie a vý.
pisy z EN. Rozsah těchto prací prováděných pro
národní výbory, státní orgány, nebo na objednávku
občanů a socialistických organizací stále roste. Jen
v roce 1970 bylo vyřízeno celkem asi 340 tis. případů,
což zabralo u středisek geodézie spolu s časem potřebným k vyřizování různých dotazů veřejnosti asi 240
inženýrsko.technických pracovníků (tj. v průměru asi
3 na jedno SG).
Střediska geodézie vykonala v období 1966-1970
velký kus užitečné práce. Podařilo se zlepšit soulad
EN se skutečností, byli vyškoleni pracovníci, kteří
zabezpečují zakládání evidence vlastnických vztahů
k nemovitostem. Byla dodržena orientace činnosti
SG ve smyslu Technicko·ekonomické studie z roku
1966 a byla plněna zásadní ustanovení zákona č.
22/1964 Sb., o EN. Lepším výsledkům bránila přede·
vším omezená kapacita SG, která se nezvyšovala
úměrně růstu úkolů. Tak např. v operátech EN bylo
provedeno v roce 1970 proti stavu v roce 1966 018 %
více změn, bylo vyřízeno o 34 % více objednávek na
geometrické plány a založeno o 45 % více listů vlast·
nictví. Celkový stav pracovníků na SG se však zvýšil
pouze o 12 % a přitom se zvýšení rozhodující měrou
promítlo do nového úkolu zakládání evidence právních vztahů a ostatní úkoly byly plněny jen s nepatrně
zvýšeným počtem pracovníků.
Z provedené analýzy stavu EN a celkové čin·
nosti SG v uplynulých 5 letech vyplývá, že rozsah
rostoucích úkolů na SG přesahuje jejich kapacitní
možnosti a zákonem stanovená součinnost občanů,
národních výborů a socialistických organizací se stře.
disky geodézie ve vztahu k EN není uspokojivá. K nápravě bude třeba zabezpečit účinná opatření na úseku
řízení a organizace prací, kádrové struktury a rozmístění pracovníků, a dále meziresortním jednáním
s případnou úpravou stávajících právních norem souvisejících s EN, využitím všech kapacitních rezerv
přímo na SG a realizací dostupných racionalizačních
opatření především u OÚG a v souvislosti s rozvojem
automatizace i u dalších resortních organizací.

ČÚGK přistoupil ke, stanovení zásad směrů rozvoje činnosti svých orgá:p.ů a organizací pro období
1971-1975
na podkladěl materiálů, vypracovaných
vybranými pracovníky resortu za spolupráce mimo·
resortních představitelů geodézie a rozhodujících resortů, k realizaci závěrů byra ÚV KSČ z 23. 2. 1970.
Tyto zásady jsou dále upřesňovány a propracovávány
v souvislosti s usnesením vlády ČSR č. 57 z března
letošního roku. Činnost resortu ČÚGK musí zabezpe.

čovat optimálně požadavky národního hospodářství,
a proto se tomuto cíli podřizuje především výběr úko·
lů hrazených prostředky ze státního rozpočtu.
Hlavním úkolem SG bude i nadále zakládat a vést
EN a vyhotovovat k tomu účelu všechny potřebné
podklady formou služeb poskytovaných
občanům,
socialistickým organizacím, národním výborům i státním orgánům. Činnost SG bude však nutno zaměřit
především na to, aby bylo v prvé řadě věnováno úsilí
odstranění zjevných nesouladů EN se skutečným uží.
váním nemovitostí existujících v přírodě a přitom
i vytvoření všech technických podkladů potřebných
pro dořešení právních vztahů k změnou dotčeným
nemovitostem a k jejich zápisu na listy vlastnictví.
V pracích prováděných za úplatu budou přednostně
a v nejkratších možných termínech vyřizovány objednávky občanů.
Technické provádění prací SG bude stále více
ovlivňováno uplatňováním mechanizačních a automatizačních prvků s využíváním samočinných počítačů a koordinátografů a dojde současně k racionalizaci uspořádání všeobecné dokumentace vedené na
sa a pořizování výpisů i kopií, postupným zaváděním
mikrofilmové techniky a moderních reprografických
zařízení.

sa

Styk a spolupráce
se všemi okresními orgány,
úroveň jimi poskytovaných služeb a spolehlivost údajů
EN jsou základním hlediskem veřejnosti pro posuzování činnosti celého resortu ČÚGK. Předpoklady pro
společenské uznání činnosti sa nepostačí vytvářet
jen plněním služebních povinností, ale i politickou
angažovaností, zejména účastí vedoucích pracovníků
ve veřejných funkcích na úrovni obcí, okresů a statutárních měst v různých komisích a aktivech národních výborů a soustavnou popularizací obsahu a poslání EN se zvláštním zaměřením na dosažení plnění
zákonných povinností všech vlastníků - uživatelů
nemovitostí ve vztahu k EN.

Dosažení souladu EN se skutečností je a bude
hlavním úkolem sa. K tomu je třeba znát příčiny
dosavadního nesoulad1Je a realizovat opatření k nápravě.
Charakter dosavadního stavu zápisů v EN lze
v podstatě rozdělit do čtyř skupin:

a) Nemovitosti

(stavby nebo pozemky) existují v přírodě, ale nejsou zaměřeny a tím ani zobrazeny
a zapsány v operátech EN.

b) Změny v trvalých předmětech měření byly zamě·
řeny formou geometrických plánů, ale nejsou zobrazeny ani zapsány v EN, protože nebyla dosud středisku doručena předepsaná právní listina.
c) Nemovitosti jsou zobrazeny v mapách EN, byl
vyšetřen jejich uživatel (většinou již při zakládání
bývalé jednotné evidence půdy nebo později při
údržbě EN), a proto jsou zapsány i v písemném
operátu EN (ovšem mimo list vlastnictví), ale SG
nemá doložen právní vztah k těmto nemovitostem
a nemůže je zapsat na list vlastnictví (LV).
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d) Nemovitosti jsou zobrazeny na mapách EN a zapsány ve všech částech písemného operátu (včetně
LV) na podkladě pravomocné listiny, popř. platného zápisu v pozemkové knize při komplexním
zakládání EN šetřením v obci.
Uvedený čtvrtý příklad představuje ideální stav,
kdy zápis v EN je v souladu s právním vztahem k nemovitosti, který je totožný se stavem skutečného uží.
vání a dokumentuje současně skutečný stav v přírodě
existujících nemovitostí.
Příčiny způsobující neúplnost obsahu EN ve
smyslu bodů. a) až c) jsou jednak vnitřní, tj. plně
ovlivnitelné resortem, a pak vnější, které spočívají
v nedokonalosti právních norem a v nedůsledném
plnění zákonem stanovené součinnosti vlastníků a uži.
vatelů nemovitostí (občanů i organizací) a národních
výborů na úseku EN se SG.
Zaměřování změn pro EN se provádí ve smyslu
obecně závazných předpisů na náklad vlastníka
(správce) nemovitostí, a v některých případech z úřední povinnosti na náklad státu. Proto stav uvedený
v bodě a) (nemovitosti existující v přírodě nejsou zaměřeny) je způsoben jednak liknavostí nabyvatelů
nových nemovitostí v objednání geometrického plánu
nebo v jeho pořízení vlastními měřickými složkami
oprávněnými provádět geodetické práce a jednak resortními složkami, které nedůsledně plnily svou úřední
povinnost při vyšetřování a zaměřování změn v rámci
údržby EN, nebo dosud neprovedly reambulaci dříve
vyhotovených map velkých měřítek (z nového měře·
ní), popř. technickohospodářské mapování v případech zcela nevyhovujícího stavu současných map EN.
Provádění zákresu a zápisu podle geometrických
plánů až po doručení listiny (bod b) je v souladu s předpisy a sleduje evidování stavu až když skutečné užívání nemovitosti je shodné s právním vztahem doloženým listinou. Dodávání listin středisku se však značně opožďuje, a proto mapy EN neobsahují někdy
i několik let realizované a zaměřené změny (stavby,
komunikace apod.).
Doplnění EN o zápis nemovitostí evidovaných
ve smyslu bodu c) (tj. v mapě EN a v "uživatelské"
části písemného operátu) i na LV se provádí buď na
. podkladě listin doručovaných na SG (dědictví, prodej nemovitostí apod.) nebo při komplexním zakládání EN šetřením v obcích.
Cllovým řešením v EN je dosažení úplného souladu evidovaných údajů s právním stavem podloženým listinou a jeho uqržování plynulým vyšetřová.
ním, zaměřováním a dokládáním změn listinami ve
stanovených zákonných lhůtách. S ohledem na nedokonalost právních norem, která neumožňuje úplné
založení evidence právních vztahů k nemovitostem
prakticky v žádné obci a na omezenost pracovní kapacity nejen u SG, ale v resortu ČÚGK jako celku,
není reálné v nejbližších letech urychlit postupné zakládání komplexní EN v celých obcích. Bude účelnější vyřešit v prvé řadě mnohdy i dlouholeté zjevné
nesoulady EN se skutečným užíváním v přírodě existujících nemovitostí jejich vyšetřením, zaměřením,
zobrazením a zapsáním uživatelských vztahů vEN,
ale současně i vytvořením všech podkladů potřebných
k doložení skutečného užívání právními listinami a tím
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dosáhnout následně zejména u socialistických organizací souladu právního vztahu se skutečným užívá·
ním nemovitostí a současně se skutečností v přírodě.
V prvé řadě bude tedy cílem běžně zajišťovat evi.
dování všech v přírodě existujících nemovitostí ve
smyslu bodu c), při čemž bude třeba přednostně zaměřovat zejména objekty průmyslové, zemědělské a soustředěné bytové výstavby, liniové stavby a pak rodinné dl!>mky,rekreační chaty a popř. jiné stavby,
jejichž zobrazení podmiňuje nejvíce soulad map EN
se skutečností. Orientovat se přednostně na města
a velké obce a tam odstranit spolehlivě všechny zjevné nesoulady v EN během 2 až 4 let. Případy ad a)
a b) eliminovat i v ostatních obcích na minimum.
Následně doplňovat zápis právního vztahu na listy
vlastnictví a dosáhnout úplného souladu údajů EN se
skutečností ve Ismyslu bodu dl.
Účelům EN je nutno též podřídit nově zahajované THM a reambulaci map velkých měřítek a v některých případech i účelové mapování. Veškeré vyšetřování a zaměřování změn předmětů měření při
všech způsobech údržby nebo obnovy map EN konat
tak, aby byl výsledek plně využitelný nejen pro zákres změny do mapy, ale i pro vyhotovení geometrického plánu,'podmiňuje-li pořízení právní listiny á zápis na LV v EN. Pro EN je nutno též urychleně plně
využít dosud vyhotovené TH mapy a reambulované
mapy z dřívějšího nového měření (pokud se tak dosud
nestalo).

SG se zaměří v období 1971-1975
tyto úkoly:

především na

a) přezkoumání souladu EN se skutečností ve smyslu
§ 5, odst. 2 vyhl. č. 23/1964 Sb. provádět plynule
v pětiletém cyklu; každoročně přešetřit asi 20 %
_ území každého kraje a neodůvodněně nesnižovat
tento podíl ani v jednotlivých okresech, přitom
důsledně vyšetřit a zaměřit dokončené změny zásadního významu (odst. 3.1), a to tak, aby se výsledky měření plně využily pro následné vyhotovení geometrických plánů; řádně vyšetřené a zaměřené nesporně realizované .změny provádět jako
změny užívacích vztahů na podkladě výkazu ~měn
potvrzeného účastníkem změny v měřickém i písemném operátu EN (s výjimkou listu vlastnictví)
v předstihu před dodáním právoplatné listiny; ne·
dokončené změny, jež dosud nelze pro EN řádně
zaměřit, důsledně evidovat v záznamu pro další
řízení,
b) komplexní údržbu EN provádět pouze před komplexním zakládáním; měřické práce v obcích připravovaných pro THM, s výjimkou podkladů pro
vyhotovení geometrických plánů k majetkoprávnímu vypořádání k pozemkům, podstatně zjednodušit; uvedené geometrické plány vyhotovovat tak,
aby je bylo možno při THM převzít (číselně podle
nových zásad); dosud neevidované stavby na vlastních pozemcích jen vyšetřovat a předepsané geometrické plány vyhotovit až na podkladě THM,
c) komplexní zakládání evidence právních vztahů
k nemovitostem. provádět v předstihu jen v obcích
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(kat. územích) určených k techniclrohospodářskému mapování a ke konkrétní soustředěné investiční výstavbě; v ostatních obcích kromě zápisů doručovaných listin, vytvářet předpoklady pro vyřešení
dosud neuspořádaných právních vztahů zejména
u socialistických organizací, po vyšetření a zaměření
konkrétních předmětů měření v rámci údržby, reambulace nebo i THM (v lokalitách, kde nebylo
předem provedeno komplexní založení EN),
d) v ostatních obcích (kde se neprovádí přezkoumání
souladu nebo komplexní údržba) každoročně vyšetřovat, zaměřovat a v operátech EN provádět
hlášené a jinak známé dokončené změny zejména
v místních tratích ve smyslu odstavce a),
e) schválené změny správních hranic provádět neprodleně ve všech částech operátu EN a navrhovat
a s příslušnými orgány projednávat zejména před
THM nebo před obnovou map EN jiným způsobem, zdůvodněné změny hranic obcí (zejména pokud neprocházejí po přirozené hranici y terénu),
f) každoročně předkládat
příslušným orgánům a
ČÚGK ve stanovených lhůtách výsledky sumarizace sektorových přehledů o plochách kultur, úhrnných hodnot druhů pozemků a údajů evidence chmel.
nic,
g) před zavedením údržby písemných operátů EN na
samočinném počítači zajistit dokonalý vn,itřní soulad mezi jednotlivými částmi operátu EN,
h) geometrické plány a kopie, opisy a výpisy z EN jsou
prostředníkem k docilování souladu EN zejména
s právní skutečností, a proto je vyhotovovat v dohodě s objednavatelem
v nejkratších možných
lhůtách, a plány pro individuální výstavbu zásadně
zabezpečovat přednostně s plným využíváním služebního vozidla.
Volba konkrétních úkolů musí sledovat hlavní
účel, tj. zlepšování souladu EN se skutečností a ope·
rativní plnění služeb pro obyvatelstvo. Tomuto cíli je
nutno též podřídit využívání pracovní kapacity SG.
S ohledem na různost podmínek v jednotlivých
krajích a okresech vypracují SG v souladu s potřebami
a plány rozvoje okresů konkrétní pracovní programy
na období 1972-1975 s přihlédnutím k současnému
stavu EN a výhledu kádrové situace a postupné cíle
řešení úkolů v EN odsouhlasí s příslušnými stranickými a státními orgány. Přitom je nezbytné dbát na důslednou koordinaci úkolů SG s úkoly zadávanými ze
státního rozpočtu jiným resortním organizacím.

-

soustředit u všech SG, kde to stav objektu dovoluje, všechny eleboráty evidované ve všeobecné dokumentaci (YD) do vyhražených prostorů
a strany přijímat jen v místnostech VD. Ve YD
zajišťovat i pořizování výpisů a kopií z EN
a postupně vytvořit podmínky pro vydávání
geodetických údajů jiným geodetickým složkám,

-.:::...důrazněji usilovat o postupné soustřeďování detašovaných pracovišť do sídla ONV a zlepšit
řízení a využívání pracovníků na celém území
okresu.
b) Účelného využití inženýrskotechnických
se dosáhne především

pracovníků

-

jejich účelným územním rozmístěním a uplatněním účinného systému náboru a usměrňování
fluktuace,

-

zvýšením stavu pracovníků plně využitelných
pro polní měřické práce správným zaměřením
systému politické a odborné výchovy kádrů,

-

organizováním vhodné formy socialistické soutěže k podchycení iniciativy pracujících,

-

hmotným zainteresováním
pracovníků v oblastních
zlepšování souladu EN se
odst. 3.1, tj. přednostním
nesouladů,

především
ústavech a
skutečností
odstraněním

vedoucích
u SG na
ve smyslu
zjevných

c) Při plánování a výkaznictví
-

zajistit dokonalou koordinaci prací SG s úkoly
zadávanými jiným resortním organizacím ve
spojitosti s tvorbou a obnovou map zejména
velkých měřítek,

-

vytvořit vhodné normativy výkonů ke kvalifikované diferenciaci rozpisu a k sledování plnění
úkolů v krajích a naBG,

-

uplatnit vhodnou mechanizaci při sledování činnosti SG.

d) Vybavení SG usměrnit především k vytvoření pod.
mínek pro rozvoj automatizace prací SG, mikrofilmování všeobecné dokumentace a mechanizace pořizování kopií a opisů.
e) Technický rozvoj orientovat
smyslu:

především

v tomto

-

nové zásady pro zaměřování změn uplalmit u SG
přednostně v prostorech s' číselně zaměřenými
mapami (nové měření a THM) a v ostatních
obcích u velkých změn nebo jejich komplexu
(počet počítaných bodů vyšší než 100) a u liniových staveb delších než 300 m. Na ostatní pří.
pady změn je rozšiřovat s ohledem na kádrový
stav u jednotlivých SG,

-

pro vytvoření optimálních podmínek pro efek.
tivní další údržbu map u SG ve smyslu předchozího odstavce, zavést důsledně nové zásady pro
zaměřování změn (rozšířen! sítě pevných bodů
podrobného bodového pole a výpočet souřadnic

o

-

rJkoly evidence nemovttostt v (!SR
v obdobt do r. 1975

rozvoj u SG a koordinovat styk SG s výpočetním (automatisačním) střediskem,

dosažení optimálních podmínek pro činnost
SG a tím pro zlepšení úrovně EN je nutno usilovat
jednak na úseku organizace, řízení a technické úrovně
prací, a pak na úseku vhodné právní úpravy a součinnosti organizací, orgánů i občanů ve vztahu k EN.
a) Uspořádání SG bude účelné upravit v tomto smyslu:

T.:

u všech SG stanovit odpovědného pracovníka,
popř. 74řidit četu, s posláním zavádět technický
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u všech zaměřených podrobných bodú na hra.
nicích parcel) již při reambulaci a THM,
-

k obnově mapy EN využít ve vybraných prostorech fotogrammetrické metody, která doplní
obsah mapy sítí pevných bodú podrobného pole
určených v souřadnicích S.JTSK, všemi poloM
hopisnými změnami a umožní dekadizaci kresby
a současně efektivní využití nových zásad při
její další údržbě na SG; k zákresu dříve realizovaných změn do stávajících map EN v sáhových
. měřítkách, k jejichž zápisu do písemného operátu není třeba listina podmíněná geometrickým
plánem (zejména stavební objekty na vlastních
pozemcích), využít i vhodných leteckých snímkú
pořízených k jiným účelúm,

-

realizovat postupně výsledky výzkumu o využití samočinných počítačú pro údržbu písemných operátú EN, sumarizační práce a popřípadě
i pro pořizování výpisú z EN,

-

vytvořit podmínky pro postupné mikrofilmování
VD a přitom k dúslednému vyřazení nebo archivování již ofotografovaných elaborátú mimo pro·
story SG a sledovat vývoj reprodukčních zařízení v CSR (popř. i v zahraničí) a těmi nejvhod.
nějšími vybavit všechna SG a tím postupně odstranit ruční vyhotování snímkú z map EN
a opisú z písemných částí elaborátú dokumentovaných ve YD,
•

-

vytvořit předpoklady pro kvalitní přípravu a přenos dat ze SG až do výpočetního (automatizačního) střediska. K tomu účelu zajistit ve vztahu
ke krajskému resortnímu pracovišti pro přípravu dat kontrolu prvotních dokladú a pak metodické vedení pracovníkú SG pověřených úkoly
technického rozvoje a kooperací s výpočetním
střediskem (resortním, příp. i mimoresortním),

-

v souladu s výsledky výzkumu vytvářet předpoklady pro zapojení EN do informačního systéM
mu geodézie a kartografie.

f) Součinnost orgánú, organizací a občanú se SG lze
při stávající právní úpravě zlepšit především:
-

-

-k

dúslednými písemnými výzvami organizacím,
popř. občanúm k předání podkladú pro zápis
v EN na konkrétní změny ve vlastnictví (uží.
vání) nemovitostí, zjištěné střediskem geodézie
nebo jinak známé,
při ,nesplnění výzvy SG podle 'předchozího odstavce ve stanovené lhútě, zajišťovat vúči vlastníkúm nebo uživatelúm opatření potřebná k zajištění souladu EN se skutečným stavem ve
smyslu znění § 7 (2) zákona č. 22/1964 Sb.,
o EN a § 9 (1) vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou
se zákon o EN provádí (tj. provést trvalé oznaM
čení hranic pozemkú a vyhotovit geometrický
plán na jejich náklad),
prosazování opatření směřujících k zlepšování
stavu EN (zejména k předávání právoplatných
listin pro zápis změn v EN a geodetických dokumentací realizovaných staveb) především u: ne·
movitostí socialistických organizací, plně využi.
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vat v současné době vytvářených koordinačních
komisí při oblastních 'Ústavech geodézie v krajích.
g) Možnost dosažení vhodné právní úpravy na úseku
EN bude i nadále sledovat CÚGK.

Hlavním cílem koncepce činnosti SG v období do roku
1975 je odstranit všechny zjevné nesoulady EN se
skutečností a vytvořit i dobré předpoklady k postupnému' získávání komplexních údajú o evidovaných
nemovitostech, tj. i o právních vztazích, a to přednost.
ně u národního majetku. Konkrétní program prací
bude nutno diferencovat podle specifických podmínek
v jednotlivých krajích i okresech.
Při dobré organizaci práce, účelném využívání kapacit SG, vhodném podchycení iniciativy všech pracovníkú a dúsledném uplatňování všech dalších racionalizačních opatření je reálné i při omezeném stavu
pracovníkú tohoto základního cíle dosáhnout, a tak
splnit jeden z hlavních úkolů uložených resortu závěry
byra ÚV KSC v minulém roce. .

CV'1'Spro geodézl1 a kartografii (odborná skupina pro
evidenci nemovitosti) spolu s krajským výborem CVTS
pro geodézl1 a kartografii a závodní poboč'ka Cvrs při
Oblastním ústavu geodézie v Brně pořádají ve dnech
2. a 3. listopadu 1971 seminář na téma

Problémy právní závaznosti
evidence nemovitostí
Na semináři budou předneseny
blémo.m:

referáty

zakláddní

k těmto pro·

-

probMmy komplexního
tostí

evidence nlfmovi-

-

prdvní vztahy v obcích s nedokončeným scelením

_. právní vztahy v obcích s přídělovým řízením
- právní zdvaznost místního šetření při technickohospoddřském mapování a vyhlášení platnosti operátu
technickohospodářské mapy
.
-

prdvní zdvaznost místního šetření při reambulaci
a vyhldšení platnosti operátu poreambulaci

SemInář bude zahájen v sále Favoritu Brno v úterý
2. listopadu v 10 hodin, závěr semináře 3. listopadu ve
14 hodin. Vložné 80 Kčs. Přihlášky přijímá závodní PO.
bočka CVTS při Oblastním úlltav" geoaézie V Bmě,
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Úlohy na úseku EN v SSR na obdobie
do roku 1975

T.:

Olohy ua úseku EN

lJ

SSR na obdobie
do roku 1975

Ing. Jo%ef Hazucha
Slovenská správa geodé%le
a kartografle, Bratislava

2. Dobudovanie a obnova mapového fondu
Na objasnenie úloh 'vevfdencii pody - 'katastri
spomeniem stručne dejinný vývoj. na Slovensku.
Pozemkový 'kataster má vyše lOO-ročnú tradíciu,
prešiel dlhým 'vývojom, 'ktorý hol vyvolaný poddanými i nespokojnosťou
štátnej pokladnice
(malý
príjem daní 'z vozemk'ov) 'a technickým po'krokom.
Poddaní a štátny aparát sa dožadovali, aby sa p I a t i I a daň uielen z pody Ipoddaných, ale aj z IpOdy
panskej.
Prvý s ú 'p i s všetkých 'P'0zemkov za účelom
zdanenia, ktorý sa 'začal v 'roku 1658 bol vylkonaný
bez mapových podkladov. Plochy - výmery pozemkov sa získali len odhadom - dopytom u užívatela.
Výmera pozem'ku sa určo'vala podla jednotlivých pracovných 'úkonov a ic'h plnenia, napr. 'koJko
sa vysiaIo, 'korko 'sa za deňzoralo,
pokos'ilo a pod.
Tento súpis bol n e v y h o v u j Ú c i, pretože odhad nebol sporahlivým, konkrétnym údajom na zdanenie. Na odstránenie týchto nepresností pri určení ploch jednotlivých pozemkov pristúpilo sa k zmeriavaniu pozemkov.
Prvé ma 'P O"V a c i e p r á c e holi vykonané
v lokálnych súradnicových systémoch. Tento sposob
méllpovania nebol vyhovujúci a až v roiku 1858 na
území Slovenska sa začalo mapovať v 'súradnicovom
systéme
bez 'P roj e Ikč n o m (nedefinovanom),
potom s t e r e o g r a f i c k o m, val c o v o m a po
r. 1927 v S - }TSK. Výsledky rohto mapovania sa
vy'uží'vajú dodnes.
Na podklade takto spravovaných máp sa vyhotovil aj 'spofahlivý písomný operát - založil sa
p o zem 'k o v Ý k a t a st e r, Iktorý prešiel mnohými
zmenami čo do obsahu ma'py a písomného operátu.
Zmeny v obsahu mapy a písomného operátu sa robili podra ,potrieb ikapitalistickej spoločnosti, :ktorej
pozemkový kataster slúžil.
Pozem'kový 'kataster ,po raku 1945, najma všaJk
po rD'ku 1948, 'sa nemohol ďalej ,použí'vať v po~odnej forme, musel sa prepracovať a U'sposobiť ta'k,
aby slúž1il socialistickej spoločnosti.
Pozemkový 'kataster bol postupne 'prepracovaný
na TI o v Ú e v i den c i u pod y. V prvých ro'k.och
budovania socializmu v našej .vlasti 'bolo treba evidovať všetlm IPodu 'podra jednotlivýchkultúr
a podra užívaterov. Ev i den c ia pod y' (EP) 'hola 'využívaná pri r8'vízii prvej a druhej 'pozemkovej reforme, pri konfiškáciach
pOdy, prI presídJovacích
prácach, najma však pri socializácii polnohospodárstva - (hospodársko-technické
úpravy pozemkov).
Pri stabiJi:zácti podneho fondu veJmi Ildadnú
úIohu zohralaj
e d no t n á e v i den c I a pod Y
(JEP) založená na 'zá'klade vlá'dneho uznesenIa
č. 192/1956 v zmysle rokovanIa X. zjazdu KSC.
Po splnení týchto úloh prIstúpllo sa k zakladaniu e v I den c i e n e hnu t e r n o s t i (EN) podIa zákona ,č. 22/64 Zb. Táto úloha je velmJi náročná uielen na ,čas ale aj na kvalitu.
Rezort geodézie a 'kartografiev
rámci EN vykonáva úlohy, 'ktoré sú načrtnuté ďalej.

Mapový fond !pre ÉN je vy'hotovený v roznych
súradnicových systémoch, mIerkach a kvallte.
Podla kvality mapový fond rozdelujeme na vyhovujúci a nevyhovujúci.
V y h o v u j Ú c i ma,pový fond udržiavaný v súlade soskutočnosťau
hol vyhotovený v súradnicových systémoch: bezprojekčnom
(nedefinovanom),
stereografickom,
valcovom a JTSK.
Takýto mapový fond pokrýva plochu SSR len
na 66,5 %. O'krem toho bol vyhotovený vo vyššie
uvedených súradnicových systémoch mapový fond
v rozsahu 13,8 %, iktorý nebol a Hie je udržIavaný a
pre EN je nateraz nevyhovujúci.
Ne v y lb o v u j Ú c i mapový
fond zahrnuje
mapy, ktoré majú všeobecný názov "náhradné mapy a 'katastrálne
náčrty", ktoré ďboli vyhotovené
v približných zobrazovacích sústavách, prípadne na
volných listoch.
Nevyhovujúci mapový fonď pre EN Ipokrýva
!plochu SSR na 33,5 %. Na odstránenie
tohto nepriaznivé'ho stavu 'v mapovom fonde SSGK vypracovala k o n cep c i u r i e š e n ia. Podla tejto dobudovanIe a obnova :rna'pového fondu sa vYkoná do
r. 1985.
3. údržba mapových a písomných operátov EN
V zmysle zá'konač. ,22/1964 Zb. a 'vyhlášky č. 23/
1964 Zb. sú orgány geodézie a 'kartografie 'povinné
vykonávať údržbu EN 'SO skutočným stavom.Údržba
EN tzv. be'žná Ú'držba sa v)llkonáva na pod~lade došlých listín, ,hlásení zmien soc. 10rganJzáciami, jednotnými rolnídkymi družstvami, občanmi a napokon
prikomlplexnej
údržbe zisťovaním všetkých zmIen
priamo ,v obci. Všetky nahlá'sené a zistené zmerty,
ktoré nastall počas roka či už ide o 'zmeny technické alebo~meny
netechnickéhochara'kteru
sa prelIllietrru Ido všetkých operál:1ov EN najneskoršie
do
konca m'arca nasledujúceho ,roku.
Treba 'spomenúť, lže táto úloha nie je všade
v a'žuri'te 'za predchá'dzajúce roky, lebo orgány geodézie (strediská geodézie) museli zabezpečovat aj
iné doležité Itermínované ,úlohy. Za toto obdobie sa
nahromadilo torko zmien,že strediská geodézIe neboli doposiar Vlstavezamerať
a premietnuť všetky
zmeny do operátov EN a zosúladiť evidenciu so
skutočným stav,om.
Na zvládnutie tejto úlohy sa rezort geodézie a
kartografie starostlivo pripravuje, ale hlavne organizáciou Ipráce a zavádzaním novej techniky.
4. Zápisy právnych vztahov v EN
Právne vzťahy do operátu EN ~apIsujú strodiská geodé'zie od 1. aprila '1964. Toto sa vy'kon1iva
vo dvo'ch etapách:
a) v I. etape sa zapi'sujú vEN bežné zmeny vlastníc'kych vzťahov, novovzniknuté
vlastnícke
právo, ako aj ic'h obmedzenia a obdobné údaje
o správe národného
majetku (§ 4 vyhlášky
č.23/1964 Zb.) podla došlých listín.
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b) v II. etape sa zap'isujú 1právne vzťahy v EN
ešte nevyznačené (§ '4 ods. 6 vyhlášky ,č. 23/
/1964 Zb.).
.
Evi1dencia právnych vzťa'hov sa vy'konáva v rámci obce. Prá'vne vzťahy 'sa zapisujú na "Listy vlastnlctva" ,(LV)
Zápisy do LVv I. e t a Ipe savykonáv'ajú
Jen na
podklade došlých 'právoplatných listín, ktoré stredls'káJm geodézie z'asielajú súdy, štátne notárstva
a'ko aj iné orgány a socialisttcké ,organizácie, výnimočne aj občanla.
Od začiatku akcie, t. j. od 1. 4. 1964, do 'konca
roku 1970 strediská geodé'zie 'V I. etape na podklade
došlých listín založUi 335910 LV.
Na podklade 'zí's'kaných skúseností od roku 1964
dodnes možeme s istotou predpokladať, že počet
dochádzajúcich listín je ,už ustálený.
Zápisy !do LV v II. e t a 'P e (k o m p 1 e x n é z aklad a n e) sa vykonávajú na podklade miestneho
vyšetrovania v príslušnej obci, Dperátov EN, pozemkových 'kníh a Iprávoplatných listín.
Pri miestnom vyšetrovaní sa preveria zápi'sy
v LV z I. etapy a došetria sa Iprávne vzťahy v EN
ešte nevyznačené. Súčasne sa vyšetria aj všetky
ťarchy a obmedzenia, 'ktoré viaznu na nehnuteInostiach.
K 'Om p 1 e x n é z a k 1 a da n i e E N v plnom
rozsahu nemaže sa uskutečniť pre velké množstvá
nedoložených právnych vzťahoch, listín o nehnutefnostiam. 'Podfa dotera'jších rozborov tieto sa 'odhadujú až na 50 %.
Aby sa tlllohl'ozabezpečiťkomplexné
založenie
EN 'Vcelej obci, treba :zákonč. 22/1964 novelizovať.
Preto v rnkoch 1971-1975 rezort geodézie a ,kartografieplánuje
komplexné 'za;kladanie EN vykonať
len v cca 450 obciach. V dalších pll.ťročniciach 'sa
bude plán komplexného zakladania EN zvyš'ovať.
Predpokladá sa, že komplexné založenie EN sa
vo všetkých obcia'ch dolkončí d a d v o c hro
k ov
pod o bud o v á ním a p o v é h 'O f o n d u.
Do konca roku 1970 'bolo 'komplexné založenie
EN vykonané v 344 obciach. ,P'I'ičom sa založilo
v rámci 1. a II. etapy 416018 LV.

c) sumarizácia
níc.

údajov

evidencie
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chmel-

Suma'rizácia sektorových ,prehIadov o plochách
kultúr a'ko aj ostatné sumarizácieposkytujú
národnému hospodárstvu prehladné Ú'daje a 'rozčlenení
padneho fondu podla druhov 'Pozemkov, skupín polnohosp. závodov - sektorov a výrobných IPodoblastí. TietO' údaje sú závazné pre plánovanie, riaderrie :polnoh'ospod. výroby, 'pre výkazníctvo aštatistliku. Sumari'začné Iprehlady sú zostavené podla obcí
a s8'ktorov. Vykazuje sa ,skutočný užívací vzťah
v ,príslušnom roku.
Sektorové ,pTehIady sa dalej zostavujú Ipodla
okresov,krajov,
,republik a pre celú CSSR. Sektol'ové výsledky sa 'vždy IPorovnávajú s predchádzajúcim rokom. Rozdiely, ktoré v priebehu roku v dosledku zmien nastali sa podrobne analyzujú v "Rozbore~mien v podnom fonde", :ktOlrýpodáva pr8'sný
obraz o pohybe Ipody 'za uplynulý Dok. Tento 'rozbor
je nepostrádatefnou
pomockou pre poInohospodárske orgány, štatl:stiku a plánovanie, národné výbory a iné organizácie prichádzajúce
do styku s padou. Každ.aročne začiat,kom júla 'vydávajú rez.orty
g8'odézie a kartografie "Š ta t i s ti c k úro
č e nk u o pod n o m fo n d e v C S SRp o d I a ú d aj o vEN".

7. Vyhotovovaniegeometrických

plánov '

Jedna z hlavných úloh SG doležitých ,pre národné hospodárstv.o najma pri priemyselnej, by tovej a inžinierskej výstavbe je vy h o t o v 'o van i e
g e o m e t l' i ck Ý c hp 1 á no V.
Požiada'V'kyštátnych, socialistických, družstevných organizácií a obyvateIstva sú také veliké, 2e
rezort geodézie túto úlohu zabez'pečuje len pr1
vynaložení . vef'kého praoovného a organizačného
úsilia. Objednávky na geometrické plány majú stále
stúpajúci cha'l'a'kter.
PodIa vykonaného rozboru se dá očakávať, že
strediská geodézie v piatom5 RP budú musieť vybaviť cca 110000 objednáv,ok.

5. Vybudovanie bodového pula
V rámci komplexnej údržby EN sa majú zameria:vať zmeny na body siete pravouhlých rovinných súradníc S- JTSK. Za tým účelom je' potrebné vybudovať sieťpevných
'bodov podrobného
pola (PBPP).
Vylbudovanie PBPP sa vykoná postupne súčasne
so zameriavaním zmien alebo osobi!tne pre celú
ob8'c. Okrem náročnosti na kvalitu sl táto úloha
vyžiada aj značný časový fond.
Na rok 1971 sa počita s ča'sovým fondom na
vybudovaniePBPP
s ,80 000 SH.
Pr8'dpokla'dá sa, ,že vo všetkých obciach PBPP
bude vybudované v ,priebehu 6-7 rokov.
6. Sumarizačné

práce

Ůalšou úlohou, ktorú SG na úseku EN 'každoročne
plnia, sú sumarizačné práce, a to:
a) sumari.zácia s ek t a l' o v Ý c h ,p l' e hra d o v
'Oplochách Ikultúr,
b) sumarizácia
ú Ihl' n n Ý c h hod n atd
r uho'V pozemkov
('kultúr),

Ůalšou 'Úlohou na úse'ku EN je s 1už b a vel' e j n o s t i, kt.orú strediská, geodézie poskytujú
štátnym, 'socialistickým, družstevným o,rganizáciam,
národným výborom 'všetkých stu'Pňov, súdom, štátnym notárstvam a obyvatelstvu. Ide a lnformácie
dotýkajúce sa EN, vyhotovovania odpisov, výpisov,
kópií, identifikácií parciel a pod.

9. Závádzanie
prác EN

mechanizácie

a automatizácie

"o

M ech a n i z á c i a sa radí medzi nižšie stup ne
racionalizácie ,pracovných postupov. V rezorte SSGK
bola zavedená v roku 1958pri zakladaní ,operátov
- lEP. Velmi dobre sa osvedčila. Pracovníci si techniku mechanizácie rýchle ,a dobce OSVOjili.Využíva
sa najma pri ~yhotov'Ovaní a obnovovaní písomných
operátov EN.
Mechanizácia pre EN má však aj nevýhody,
keďže na diernoštftkových strojoch sa nedá efektívne vy'konávať Ú'držba EN. Táto nevýhoda mecha-
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no

nizácie hude odstránená
prechodom na automatizáciu.
A u tom a t i z á'c i a v rezorte geodézle a kartografie sa začala uplatňovat v oblasti geodetických
výpočtov, neskoršie v ,oblasti e,konomických agend.
Prlpravuje sa plne ju využívať pri údržbe pozemkových máp (zobrazovaním zmien a vÝ'počte výmer),
vyhotovovaní nových písomných operátov EN a ich
údržbe.
V roku 1966 bol zostavený program na sumarizáciu se:ktorových prehladov o plochách kuItúr
na samočinnom počítači MINSK 22. V rokoch 1967 ,a
1968 sumarizácia bola spracovaná na samočinnom
počítači MINSK 22 pre celý Západoslovenský kraj.
V roku 1967 sa súčasne prikročilo aj k vyhotovovaniu písomných operátov EN na samočinnom počítači v Západoslovenskomkraji
a pokračovalo sa až
do roku 1969. Takto spresnené operáty oproti operátom vyhotovovaným mechanidkým -sposobom boli
kval~tnejšie a obsahovali aj slovné údaje. Q.perát
bol lahko čitatelný aj pre neodborníka.
Pokračovať vo vyhotovovaní operátov automatizáciou bolo však z a s t a ven é jednak preto, že
takto vyhotovený operát bol drahší a podnik vý·
počtovej techni'ky, ktorýpráce
zabezpečoval, už
o tieto nemal záujem, lebo mal výhodnejšie zákazky.
V budúcnosti sa už týmto sposobom n e bud ú
operáty EN 'v y ho t 'o v o va ť. Prejde sa na výhodnejšie strojea1ko Je str e d n Ý s a moč i n n Ý p očít a č s rýchlym diernoštítkovým vstupom, rýchlou
tlačiarňlQu a s vefkoikapacitnými
páskami
alebo
magnetic'kými di'Skami.
Vyhotovovanie a údržba Ip í s o m n Ý c h o 'P e l' át o v EN pomocou automatizácie
sa zatial ne v yk o n á v a. Toho času sa robia overovacie skúšky.
Počíta sa, že už 'v roku 1973 sa všeobecne zavedie

T.:

OZohy na rLseku EN v SSR na obdobte
do roku 1975

automatizácia aj na vyhotovovanie a údržbu písomných operátov EN.
Súčasne bude potre'bné 'budovať l' e g i s tel'
n e hnu tel n o stí, ktorý spolu s registrom geodetických údajov a registrom kartografických
údajov by tvorili súčasť info'rmačného systému geodézie a kartografie.
Na zabe~pe'čenie automatizácie v rezorte geodézie a kartografie sa vybuduje výpočtové stredisko na G e ode ti ck o m úst a v e v Bratislave, na
ktor.é budú nadviizovať automatizačné
strediská
O Ú G a I n ž i n i e l' s k e j g e o d é z i e.
Zavedenie automa'tizácie zabezpečí viičši súlad
mapových apísomných operátov ako tomu bolo doposiaf.

Nie je možné vymenovať všetky úlohy, ktoré
rezort geodézie a kartografie na úseku EN vykonáva. Preto sa ,poukázalo na úlohy vačšieho rozsahu.
Ostatné, ako úlohy rpre sčítanie ludu, HTúP, vyhotovovanie podnikovej evidencie Ipozemkov, lnventarizácie lú'k a pasienkov, a pod., nie sú tak náročné
na časový fond, ako načrtnuté úlohy.
Orgány geodézie, najma v tejtopa~ročnici
budú
musieť vyvinúť yela úsilia, aby dané úlohy zvládli
v plánovanom rozsahu a v požadovanej kvalite. Na
zabezpečenie týchto úloh budú sa musieť odborne
pripraviť tec hni c:k é k á d l' e sústavným školením na jednotlivé druhy prác. Dobrá priJprava kádrov je zárukou aj úspechu automaHzácie.
Rezort geodézie a kartografie
doposial úspešne
plnil dané úlohy, a ,to je zárukou, že aj Heto vytýčené ciele 5 RP sa dosiahnu.

Ing. Pavel Navara, Astronomický ústav ČSAV,
Ing. Tomáš Dařiček,
Ing. Karel Hamal, CSc., Ing. Antonin Novotný,
Fakulta Jaderná a fysikálně inženýrská, ČVUT, Praha

Ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém
a kartografickém v Praze byla úspěšně dokončena
jedna z částí úkolu badatelského výzkumu, laserové
měření vzdáleností k UDZ. Úkol byl započat v roce
1967 souhrnnou studií. V roce 1968 a 1969 byly uskutečněny některé dílčí experimenty, sloužící jednak
k ověření předpokladů, výpočtů a studií, jednak k získání praktických zkušeností s provozem laseru. V těchto letech se podařilo vzbudit zájem o laserové aplikace pro měření dlouhých vzdáleností i na jiných pracovištích, takže bylo možno v závěrečném roce pětiletky
uskutečnit praktický ověřovací experiment při mini·
málním finančním zatížení VúGTK Praha. Na experimentu se s VÚGTK Praha dále podílely AÚ ČSAV,
Praha a FJFI ČVUT, Praha a to finančně i prakticky.
Dnes je možno říci, že bez žádného z výše uvedených
tří partnerů by nebylo možno experiment uskutečnit
v tak krátké době a v takovém rozsahu.
Myšlenka sestrojení laserového družicového ra, daru je odvozena od rádiového radaru běžně používa.

ného za II. světové války. Krátký puls je vyslán
rem k cíli, jehož vzdálenost je měřena, a měří se
mezi vysláním a přijmutím odraženého pulsu a
řený údaj se násobí rychlostí šíření signálu v
středí.

srně·
doba
změpro-

R je vzdálenost [ml, c je rychlost šíření signálu v prostředí [mis] a t je změřená doba šíření vyslaného a odraženého signálu [2].
Objevem kvantových generátorů světla byl do rukou experimentátorů dán pulsní vysilač, který umož.
nil zlepšení dosahu při podstatném zmenšení rozměrů zařízení ve srovnání s radary a dosažení přesnosti
měření vzdálenosti doposavad jinými prostředky nerealisovatelné. Výhody a přednosti použití laseru pro
přesná měření dlouhých vzdáleností byly popsány např.
v [1, 2]. V současné době jsou laserové družicové radary používány v USA např. [3], Francii [4], a v poslední době v Japonsku [5]. Jiné země doposavad ne·
oznámily postavení laserového družióového radaru
s vlastním laserem. Běžně dosahovaná přesnost měře.
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ni jsou jednotky metrů, což pro geodetické družice
typu GEOS přináší lepší relativní přesnost než 10-6•
Zlepšeni přesnosti měření o řád je převážně otázkou
technického vybaveni. Zlepšení o dva řády si vyžádá
přesnější studium vlivu atmosféry na deformaci náběžné hrany vysílaného pulsu a zpřesnění korekcí
rychlosti šíření monochromatického světelného svazku v závislosti na okamžitém stavu atmosféry, nicméně je ve fysikálních možnostech metody. Zvětšení
dosahu měření je fysikálně možné a nezhoršuje absolutní přesnost, neboť dráha průchodu atmosférou zůstává stejná. Při zachování metrové přesnosti měření
vzdálenosti k Měsíci se např. dosáhne relativní přesnosti lO-s. Pro budoucí "Programy určení rozměru
světové geodetické sítě" lze počítati s relativní přesností měření lO-s až 10-9, které má být dosaženo jed.
nak zaměřením družic s vyšší oběžnou dráhou, jednak zlepšením absolutní přesnosti [6].

Tabulka

veličina
Ad
Ap

R
T"
ev
ed
TJv
TJp
TJI"
TJI
A

e

•

r

151
15.

K
Výpočet velikosti odraženého signálu resp. přijmutého
signálu lze provést s použitím modifikované radarové
rovnice [7]:
Ep/E~

= PpfP~ =

AdAp

(4 T/1t

R2 e~ed)2

= G (2)

Ep resp. Ev je energie přijmutá resp. vyslaná, Ppresp.
P~ je výkon přijmutý resp. vyslaný, Ad resp. Ap je
efektivní plocha odražečů družice resp. efektivní
plocha přijímače [m2], T je útlum atmosféry pro jednu
cestu svazku, R je vzdálenost družice [mJ,
resp. d
je divergence vyslaného svazku resp. odraženého
svazku od družice [rad].
.
Ostatní vlivy jsou zahrnuty prostým násobením
výsledku. Účinnost optického systému vysílače resp.
přijímače 'YJv resp. 'YJp, propustnost filtru 'YJI, kvantová
účinnost fotokatódy fotonásobiče 'YJI'" zesílení fotoná.
sobiče A, náboj elektronu e, šíře laserového pulsu na
úrovni jeho poloviny maximální hodnoty T [s], zatě.
žovací odpor fotonásobiče r [Q] a korekce z nehomo.
genity rozložení energie ve svazku resp. nepřesnosti
navedení a vlivu rychlostní aberace 151 resp. 152 jsou

ev

5.
BM 455E

e

4.
DUAL-BEAM

SCOPE

Obr. 1.: Celkové principiální schéma zapojení: 1 laser,
1a zdroje, lb ovládání laseru, 2 kolimátor, 3 jotonásobič,
4 osciloskop, 5 elektronický čitač, 6 přiřazení času.

I

Č. 1: Konkrétní
parametry
rovnice (2) a (3).

velikost

obzor
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experimentu

jednotky

specifikace

9,35 X 10-"
8 X 10-"
1,213 X 106
0,6
<10-'
1 -4
0,882
0,45
0,03
0,45
10'

m"
m"
m

GEOS B
SBG

1,601 X
X 10'9
25 X 10-9
50
0,5
0,5
v.o X 1018

cou·
10mb
s
ohm

pro

poznámka

fotometr
efemeridy
h .....,60
0

rad
rad

GEOS B
S-20
Meopta Př.
EM! 9558
B

fotonjJ

VN
1400 V

e= hv

zahrnuty do rovnice (3), která 'vyjadřuje, jaké bude
napětí na zatěžovacím odporu fotonásobiče na jeden
joule vyslané energie pro konkrétně popisovaný expe·
riment, ve kterém byly použity přístroje a 'zařízení
s parametry souhrnně uvedenými v tab. 1.

N je napětí na zátěži fotonásobiče [V] a K je konstanta
vyjadřující přepočet jednotek energie joulů na fotony
pro rubínovou spektrálni čáru 694,3nm.
Výpočtem rovnice (2) dostaneme G = 3,341 10-13
a dosazením do rovnice (3) dostaneme N = 5,02 V,
což odpovídá 2,57 105 fotonů na vstupu přijímače.
Vypočtené napětí je tak veliké, že by nutně muselo
dojít k přesycení fotonásobiče a k nelineárnímu zkreslení přijmutého pulsu. K tomuto jevu by došlo tím
spíše, že laser měl na výstupu energii 3,5 J, takže na
zátěži fotonásobiče vychází napětí 15550 mY. Naměřené hodnoty přijmutých pulsů byly řádově 100 mV
a pro konkrétní uvedený případ 65 mV. Diference
o více než dva řády potvrzuje výsledky např. uvedené
v [8]. Pokles energie přijmutého signálu o více než
dva řády ve srovnání s očekávaným výsledkem byl již
několikrát zjištěn, ale přesnému vysvětlení tohoto jevu
brání nedostatek většího počtu seriózních měření. Ve·
lice reálnou se zdá ta domněnka, která poukazuje na
úzké spektrálni čáry vodních par v okolí emisní čáry
rubínu (694,3 nm), které se mohou při jistých teplotách rubínového krystalu s jeho emisní čarou překrývat, neboť její položení je, i když slabě, závislé právě
na teplotě rubínu. Značná vlhkost ovzduší při uvede.
ném konkrétním měření by této dOlnněnce nasvěd·
čovala.

Blokové schéma uspořádání měřicí aparatury je na
obr. 1. Zapalovacím pulsem laseru byl aktivován dvoupaprskový osciloskop (dual.beam), přes který byl ovládán "start" čítače pro měření transitní doby odraženého signálu. V předpokládané době návratu byla
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spuštěna jedna časová základna, na které se přijmutý
puls, zesílený fotonásobičem, zobrazil jako bod. Časový
úsek mezi zapalovacím pulsem laseru a pulsem z monitoru výstupu laseru byl několikrát měřen během
pozemních zkoušek. Přijmutým pulsem byla spuštěna
druhá časová základna osciloskopu, která sloužila pro
zobrazení navráceného pulsu a zároveň ovládala
"stop" čítače. Přiřazení času bylo provedeno přibližně
hlášením údaje pracovního chronometru na magnetofonový záznam. Typický fotografický záznam přijmutého signálu na stínítku osciloskopu je na obr. 2.
Bližší rozbor a podrobná identifikace, spolu s podrobným popisem experimentu jsou publikovány v [9].

TRACE:A

---------,
lms/d

i

na přesnost nastavení jednotlivých částí. Oscilátor
i zesilovač byly napájeny vlastními jednotkami, ovládání laseru bylo možno provádět z místa registrace
i dálkově. Laser byl chlazen vodou. Chladicí agregát
byl v příslušenství laseru.
výstupní svazek byl rozšířen a kolimován Galileiho
teleskopem v poměru 1 : 5. V tab. 2. jsou sumarisovány základní parametry laserového vysílače.

Nejpodstatnějším výsledkem experimentu je získání
prokazatelného laserového odrazu od družice GEOS B.
Experiment však přinesl celou řadu praktických zkušeností a poznatků.
Předně byly získány zkušenosti s provozem vy·
soce výkonného la'feru, původně konstruovaného pro
laboratorní použití, v observačních podmínkách. Zkušenosti budou využity při konstrukci definitivního
laserového vysílače.
Dále se ukázalo, že lze k odfiltrování nežádoucího
světla oblohy, družice a Měsíce použít vývojového
typu filtru vyrobeného v Meoptě Přerov, jehož transmise 45 % při pološířce pásma propustnosti 4 nm se
ukázaly pro tuto aplikaci naprosto vyhovující.

~

100nS/div

Kromě pozemních zkoušek byla provedena detek.
ce odrazů laserového svazku od mraků. Ukázka sním-

TRACE:B

Obr. 2.: Pracovní záznam odrazu laserového svazku od
dr.užice GEOS B, 5. září 1970, 20h 28m 298 UT.

K experimentu bylo použito stávající fotografické
komory SBG (Car! Zeiss-JENA). Laserový vysílač byl
upevněn na tubusu komory, takže bylo možno provádět společně sledování družice po její dráze laserovým
vysílačem i komorou, jejíž optická část sloužila jako
vstup přijímače. Celkový pohled na zařízení je na obr.
3. Ve fokální rovině komory byl umístěn optický systém s fotonásobičem, modifikovaný fotometr. Optické
schéma přijímače je na obr. 4. Přesná pointace při
vedení družice byla prováděna jemnými korekcemi
předem připraveného programu pohybu komory,
které byly, podobně jako "start" povel laserového vysílače, zaváděny ručně observátorem, sledujícím družici v ..hledáčku. Speciální úpravu programu pohybu
komory pro uvedenou aplikaci provedl Ing. G. Karský,
CSc., z VÚGTK Praha.
K experimentu byl použit laser vyrobený na katedře fysikální elektroniky prof. Kvasila na F JFI
ČVUT Praha. Bylo použito rubínového laseru složeného z oscilátoru a zesilovače. Rubíny byly umístěny
ve společném ohnisku dvojeliptické čerpací dutiny,
čerpání bylo prováděno dvěma výbojkami a konce
rubínu byly seříznuty pod Brewsterovými úhly. Spínání laseru bylo prováděno rotujícím hranolem. Rotace hranolu byla zajištěna synchronním motorkem
s 12 000 otjmin, který byl poháněn rotačním měničem.
Uspořádání se vyznačovalo minimálními požadavky

1971/222

Geodetický a kartografický
roi!nik 17/59, i!islo 9/1971

název
délka pulsu
divergence laseru
výstupní energie
rozměry rubínu
otáčky motoru
chlazení
max. kadence
divergence
vysílače
průměr svazku

veličina
ns
mrad
J
mm
ot./min
pulsů/min
mrad
mm

oscilátor
18-23
1,5-1,8
150 X 15
12000
vodní
5

I

TRACE :A
zesilovač

obzor
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50mV,10nsfdiv

18-23
3
3-4,5
150 X 15
vodní
5
0,6-6
7,5

ků je na obr. 5. Puls vlevo je způsoben atmosférickým
rozptylem svazku, puls vpravo je odraz od mraku.
Počátek druhého pulsu je měřítkem vzdálenosti a jeho
délka měřítkem síly mraku ve směru optické osy zařízení.
Přesnost měření vzdálenosti byla určena dostupným čita čem pro měření transitní doby odraženého
signálu. Použito bylo čitače Tesla BM 455 E s rozlišovací schopností 1 {ts. Detekční trakt byl podřízen nepříliš velikým požadavkům určeným právě čítačem,
takže chyba v měření vzdálenosti byla 350 m. Malá
absolutní přesnost není přínosem z hlediska doposavad
používaných metod, nicméně bylo dosaženo prověření
celého přijímacího traktu a bylo možno provést srov·
nání měření s vypočtenými efemeridami vzdáleností,
které bylo. v mezích přesnosti efemerid naprosto shodné,

Výše popsaný experiment měl hlavně dokázat použi.
telnost laseru čs. výroby pro uvažované měření, neboť
laser je technicky nejnáročnější část zařízení. Uskuteč-

TRACE: B 100m V, 10ns/div
Obr. 5.: Pracovní záznam odrazu laserového svazku od
mraku.
něním odrazu od družice a změřením vzdálenosti
k této družici bylo navíc dokázáno, že použitá kon·
cepce měření je v zásadě správná a že v ČSSR je
možno přistoupit ke stavbě laserového družicového
radaru.
V průběhu experimentu bylo třeba vyřešit mnoho
problémů. Za to, že je bylo možno vyřešit včas a s úspěchem patří dík autorů pracovníkům Preciosy Turnov,
Dioptry Turnov, Meopty Přerov, dílen AÚ ČSAV
a v neposlední řadě pracovníkům Národní družicové
stanice Ondřej ov. Za spolupráci na řešení vědeckých
a technických otázek patří díky kolegům Havlíčkovi,
Karskému, Krausovi, Lálovi, Lapáčkovi a Zacharovi,
jakož i mnohým ostatním.
Lektoroval:

Obr. 4.: Principiální optické schéma přijímače: 1 primární zrcadlo, 2 a 2' korekční desky; Modifikovaný
lotometr: I lokální clona, II spojka, III a III hranoly,
IV filtr, V fotonásobič.

Ing. Vladimir Martinák, CSc.,
VTOPÚ Dobrulka
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RNDr. Ludvik Loyda, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,topografický
a kartografický v Praze

Tektonika říčních údolí a nivelační
měření

Dnešní představy o erosním vzniku říčních údolí,
z nichž vycházejí i další názory a studie o vzniku
teras, o erosních cyklech ap., jsou zřejmě každým
pokládány za výsledek dřívějších důkladných výzkumů a snad proto jsou také považovány za pevný základ geomorfologie a kvartérní geologie, o j~hož správnosti se nemusí pochybovat a který proto
samozřejmě již není ani třeba dále ověřovat.
V obou těchto vědách jsou představy o vzniku
a vývoji říčních údolí stále velmi těsně spjaty se
známým a často pozorovaným jevem - s vymíláním drobných tzv. ronových rýh a stružek dešťovou
vodou v měkkých horninách holých svahů, náspů,
příkopů ap. Vysvětlování vzniku říčních údolí erosním způsobem je tak vlastně založeno jen na našem přesvědčení, že princip obou jevů - zařezávání řek i vymílání ronových rýh deštěm - je v podstatě tentýž.
Tato už dlouho uznávaná analogie však nijak
nepřihlíží k rozdílné tvrdosti a odolnosti hornin
v obou uvedených případech - tvrdých hornin
na jedné straně (u většiny říčních údolí] a hlin
a písků na straně druhé (dešťové rýhy]. S touto
důležitou skutečností a zároveň i vážnou námitkou
seerosní teorie vyrovnala jen slovně a sice uznáním zcela nepodloženého názoru, že řeka se může
zaříznout i do nejtvrdší horniny, má-li k tomu
dostatek času.
Toto zcela obecné tvrzení se sice zdá být na první pohled docela věrohodné, avšak chybí mu bližší určení míry ve vzta,zích: velikost toku - rychlost proudu - odolnost horniny - hloubka zářezu - doba erosního působení. Pojem "dostatek
času" je tak široký, že si lze pod ním představit
stejně 1000 jako 100 000 či inilión let i více. Celá
erosní představa zůstává proto stále jen úvahou,
o kterou - nelze-li ji dále zpřesnit - není možno
se vážně opírat.
Dalším slabým bodem erosních výkladů je vysvětlování vzniku takových údolí, na jejichž dně
neteče vůbec žádný vlodní tok nebo jen nepatrný
potůček, viditelně neschopný vyhloubit tak neúměrně velké údolí. Erosní teorie si však těchto údolí
buď nevšímá nebo zcela jednoduše předpokládá, že
v nich samozřejmě kdysi existoval nějaký větší
vodní tok, který mohl později zmizet nebo se zmenšit ap.
V této kategorii úvah, nápadů a představ je však
nutno vždy počítat s tím, že nejen kterýkoliv z dllčích erosních výkladů, ale třeba i zdánlivě správný princip celé erosní domněnky může být kdykoliv vyvrácen. K tomu ovšem zatím nedošlo a snad
ani dojít nemohlo. Tektonický výklad vzniku říčních údolí, který byl jako jediný postaven proti
názorům erosním se brzy po svém vzniku dostal
do velkých nesnází - nemohl své tvrzení také
doložit zjištěním' a zakreslením
všech prasklin
a zlomů, určením velikosti, doby a změn tektonických posunů ap.
Tento zdánUvě zcela správný

požadavek

j9 to-

tiž ve většině případů stále zcela nesplnitelný pro
velké a ekonomicky nijak nevyužitelné
finanční
náklady potřebné k jeho realizaci. Obtížnost nebo
i nemožnost opatřit potřebné důkazy o tektonických pohybech byla ovšem nakonec využita - jako
doklad zásadní správnosti erosních výkladů.
Poprvé se tektonicKý názor vyskytl zhruba před
100 lety. Roku 1869 tvrdil O. Peschel, že některá

Obr. 1

Bočná migrace řeky Angary
u města Usol.je (Voskresenski;

v širokém
1968).

údolí

údolí nejsou erosního původu - např. údoU Jordánu a Mrtvého moře nebo u nás údolí Labe v Ceském středohoří a Děčínských stěnách. Předpokládal zde existenci rozevřených puklin, kterých řeka použila pro svůj dnešní tok.
Tento tektonický názor však nebyl Peschelem
nijak blíže doložen. Zastánci erosních výkladů na
něj rychle reagovali a postavili proti němu spekulativní domněnku o antecedenci. Podle ní pomalu tekoucí řeka dokáže proříznout rychle se
zvedající překážku nebo i celé pohoří (např. údoU
Labe v Ceském středihoří] - a to bez ohledu na
tvrdost hornin, kterými je tato překážka tvořena.
Důkazy o správnosti této úvahy nebyly požadovány
a tak antecedence je všeobecně uznávána až do
dnešní doby. Názory Peschelovy tím byly zcela
zamítnuty a prvky tektoniky v geomorfologických
výkladech byly na delší dobu opět potlačeny.
Podruhé se na částečný význam tektoniky poukazuje až za několik desetiletí - a to přímo
v erosních vysvětleních vzniku a vývoje některých
říčních údolí. Ani tentokrát však toto upozorňování na tektonické vlivy není niJak bUže podloženo
- naznačuje se jen obvykle pravděpodobnost jakési značně neurčité
"tektonické
predispozice".
Tento předpoklad lze jistě lehce vyslovit - nemusí-li se ovšem už dále dokládat. Kromě, toho ani
princip, ani vedoucí !Úloha erosních ,dějů nejsou
uznáním tektonické predispozice nijak dotčeny.
Jako třetí období ve vývoji tektonických názorů
na vznik říčních údoU lze označit posledních asi
10-15 let. V této době si geologové a geomorfolo-
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gové začlnajI v mnoha přIpadech zcela vážně všímat projevů mladých tektonických pohybů přImo
v řIčnIch údolích. Jsou studovány změny spádu
vodnIch toků, rozdíly v mocnosti a složení řIčnIch
uloženin, změny v meandrování řek ap. TImto způsobem zjistil např. Piotrovskij (1968), že na Aldanském plato ve vých. Sibiři jsou všechna řIční údolí pouze tektonického původu. Proti původně zcela
soběstačným
erosnIm představám
a pozdějšímu
připouštění neurčité tektonické predispozice je už
tedy stavěn zcela vyhraněný a dokonce i doložený
názor tektonický.
Nejmladší a zřejmě i konečná etapa ve vývoji
tektonických názorů spadá již do dnešnI doby, kdy
začíná být ověřována správnost nových tektonických výkladů výsledky opakovaných nivelačních
a triangulačních
měřenI. Dosavadní geologické
a geomorfologické příznaky tektonického pohybu
jsou totiž stále důkazem jen nepřímým a nemohou
mít tu průkaznost jako výsledky opakovaných geodetických měření. Ta jsou schopna zjistit i amplitudu a změny rychlosti a směru tohoto pohybu
a stávají se tak vlastně jediným přímým a exaktním ověřením jeho existence. Bez výsledků těchto
měření by asi nikdy nebylo možno erosní předgoklady vyvrátit v jejich podstatě a omezit tak jejich
platnost jen na ta údolí, která jsou založena podobně jako zmíněné dešťové rýhy - v měkkých
nezpevněných sedimentech.
Stará tektonická představa Peschelova a nejnovější tektonic'kě poznatky se však od sebe přece
jen poněkud liší. Dříve se pojem tektonického údo-

obzor
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lí vlastně kryl s představou rozevřené kUno vité
trhliny, dnes se však - a to převážně díky opakovaným nivelačním měřením - ukázalo, že dna
říčních údolí jsou tvořena různě velkými krami,
pohybujícími se samostatně a nezávisle na svém
okolí. Nestejná hloubka a šířka dna jednotlivých
údolí nebo i různých úseků téhož údolí jsou potom
jen odrazem jednak rozdIlů v geologické stavbě
území a jednak i různé intenzity tektonického pohybu.
V důsledku těchto nerovnoměrností
pak musí
na dně říčních údolí nutně docházet k přemísťování koryta vodního toku do míst největších poklesů.
Tyto bočné migrace jsou velmi časté a to jak
v ;přímých úsecích ,údolí, tak i v jeho meandrových
smyčkách.
V prvním případě ukazuje bočný posun koryta
řeky příčný profil údolím Angary (obr. 1), vysvětlovaný výlučně tektonickým způsobem (Voskresenski j 1968). Příkladem migrace říčního koryta uvnitř
meandrového zákrutu může být pražský meandr
Vltavy (obr. 2). Přemisťování koryta tímto způsobem zde odporuje erosním výkladům. Podle nich
se řeka nemůže posunovat do jádra meandru. Uvedené přemístění lze vysvětlit jen tektonicky tj. diferencovaným vertikálním pohybem ker tvořících
dno údolí. Tento výklad podporuje i dříve již provedený rozbor opakovaných
nivelačních
měření
v Praze, kterými je pohyb jednotlivých ker jasně
prokázán (Matoušek 1926).
Výsledky opakovaných měření zatím ovšem nejsou příliš časté a také geodetické body nebývají
lokalizovány tak, aby mohly být vždy využity k řešení problematiky genese říčních údolí. V některých přIpadech však tyto výsledky už zcela bezvýhradně potvrzují správnost tektonických výkladů.
Např. v jižní části Nizozemska je zemský povrch
tvořen mořskými i sladkovodními písčitými nánosy
a lze tu proto provádět opakovaná nivelační měření bez nebezpečí většího nebo nepravidelného
sedání půdy, které na ostatním území státu tato měření znehodnocuje (Waalewijn 19601. Publikovaný
graf opakovaných nivelací si však stejně jako většina podobných výsledků geodetických
měření
v podstatě příliš nevšímá topografie území. Doplnění grafu třeba jen schematickou mapkou však
ukazuje, že k poklesům dochází téměř vždy v místech, kde nivelační linie překračuje vodní tok.

~

1

2

J

Obr. 2 - Posun poryta Vltavy v pražsk~m meandru {Zdruba
1940} do dnešní
polohy
proběhl
viditelně
od
vně;§ího okra;e do středu zdkrutu. Směr tohoto posunutí te v rozporu
s erosním principem
vývoje meandrl1
a lze tet vysvětlit
tedině tektonicky.
Vysvětlivky:

1 -

2 -

3 -

nl!ní terasy, zvětraliny
aluvtdlní
niva
star~ říl!ní koryto (úrovefl

rasy)

tzv. IV. te-

Na trase Tilburg - Valkenswaard (obr. 3) přechází takto nivelace přes několik drobných říček:
Leij, Reusel, Beerze a 'Dommel. Měření provedená
v letech 1932 a 1951 ukazují sice jednak nepatrný
celkový zdvih szo části nivelační trasy a pokles
v její jv. části, ale upozorňují hlavně na zvlášť výrazný pokles výškových bodů, založených při všech
jmenovaných řIčkách. Největší pokles při řtčce
Beerze dosáhl v uvedeném obdobI 80 mm. Protože
toto klesání nelze vysvětlit rozdílným sedáním pOdy, zbývá jedině výklad tektonický. Potvrzuje se
tím ovšem jen předpoklad, že vodní toky sledují
poruchové linie a vzniklá údolí s tektonicky klesajIcím dnem jsou vlastně v principu malými příkopy (grabeny).
Druhá nivelační trasa Roermond - Venlo je
vedena při pravém břehu řeky Maas (obr. 4). Opakované nivelace provedené v letech 1923, 1937-39,
1954 a 1960 ukazují na celkem malý pokles údolního dna. Pouze v místech, kde se do Maasy vlévají
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Obr. 3 - Pohyby ker zemsk~ kůry v Nizozemsku mezi
Tilburgem a Valkenswaardem. Opakovaná ml!ření obJevila silnl!;~í poklesy v tl!ch místech, kde nivelal!ní linie
pFecháze;í říl!ní údolí.
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Obr, 4 - Tři opakovan~ nivelace v údolí řeky Maas
zJistily zesílení poklesů pFi vtoku f'tl!ky Swalm. Kerng
pokles zde naznal!u;í i levé pFítoky Maasy, sml!řu;ící do
t~hož místa Jako f'tl!ka Swalm.
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řfčky Roer a Swalm, je klesánf intensivnějšf a dosahuje až -45 mm. Tato opakovaná nivelace upozorňuje na další jev, který zřejmě nebyl také očekáván a sIce na zvlášť sIlné klesánf l1dolnfho dna
v mlstech spojenf !dvou nebo viceřek. Z toho lze
usuzovat, že v oblasti soutoku se křižf zlomové
linIe, na nichž pak dochází I k většímu rozevfrání
puklin a tedy k intensivnějšímu klesánf jejich výplně a tim ke vzniku širších nebo hlubších přikopovitých údolí.

Vznik uvedených grabenitových poklesfi lldolnfho
dna lze v nizozemských nižinách přičfst převážně
roztahovánf zemské kfiry. Ve zvedajfcfch se pohořích však bude příčinou vznIku těchto grabenovitých poklesfi spfše vyklenovánf zemského povrchu (vysunovánf pohoři). Přlkladem mfiže být jedna z tektonIcky, seismIcky i vulkanicky snad nejaktivnějších oblasti zemského povrchu - Yellowstonský národnf park a jeho nejbližšf okoli. Nivelačnf linie zde sleduje pravý břeh řeky Madison
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Obr. 5 - Recentní diferencouan~ poklesy ker údolního dna I'eky Madison u Montaně, USA.
Vysuětliuky: 1 - uýchoz skalního podkladu, 2 - pl'ehradní hrtiz, 3 - niuelace z roku 1934, 4 - niuelace z roku 1959.

a zasahuje 1 do szo cípu parku (obr. 5). Celková
délka trasy je 80 km, opakované nivelace mezi
městy West Yellowstone a Cameron byly provedeny
v letech 1934 a 1959, tj. v intervalu 25 let. Jimi zjlštěné pohyby ker údolního dna mají převážně poklesový charakter s maximem téměř 6 m (Small
1965). Poklesy se přitom týkají nejen sedimentární
výplně údolí, ale výchozů skalního ,podložI, na
nichž jsou některé nivelační body založeny. Podélný prof1l pak ukazuje zřetelně, že klesá i hráz jezera Hebgen.
Teprve další nivelace ukáží, zda v tomto údolí
,problhá sice nerovnoměrný, ale přece jen jednosměrný pohyb (pokles) nebo zda jde o pohyby
směrově diferencované
- např. při zemětřesení
r. 1959 se j. břeh jezera Hebgen poněkud zvedl.
V každém přlpadě je rvšak už nivelacemi zjištěna
jak existence silných poklesů na dně říčního údolí
tak i jejich nerovnoměrný charakter a neočekávaně velká rychlost.
Poslední geologické, geomorfologické i geodetické údaje tedy zatím naznačují, že dna říčních údolí
se sice celkově propadají jako dna známých' tektonicky vzniklých příkopů (grabenů), ale přesto
tu nemusí probíhat pouze poklesy (Loyda 1969).
V menší mlře je zde zřejmě možno očekávat i dílčí zdvihy. Protože však pricip pohybu ker na dně
grabenů je stále tentýž, musí platit u všech depresI tohoto typu a tedy i u říčních údolí.
Tyto recentní zdvi.hy na dně příkop ovitých údolí
jsou také řádně doloženy opakovaným nivelačním
měřením a sice na pokusných geodetických polygo-

nech v údolí řeky Surchob v Tadžikistanu mezi
Pamirem a Ťan-šanem (Pevnev aj. 1968). Že zde jde
o pohyb vysloveně tektonický a ne o pouhé vytlačení plastických hornin (bulging) dosvědčuje nejen rozdílná Výška base řlčního aluvia, jehož části
jsou posunuty vertikálně až o 55 m, ale i geologické složení celého území (obr. 6). Hřbet Petra I.
(Pamir) tvoří v těchto místech pevný pískovec,
G1ssarský hřbet (Ťan-šan) je pak budován tvrdým
krystal1nikem.
Výsledky opakovaných nivelačních měření tedy
jasně potvrzují existenci diferencovaných pohybů
ker tvoříclch údolní dno. Tato skutečnost nebyla
v geologii ani v geomorfologii vůbec předpokládána a stává se tak v těchto vědách vlastně zcela novým faktorem, který je třeba brát v úvahu při každém pokusu o vysvětlení vývoje říčnlho toku, vzniku jeho údolí, terasových systémů ap.
Není a ani nemůže být úkolem tohoto pojednánI
podat už důkladně
propracovanou
tektonickou
teorii, vysvětlující všechny zvláštnosti vývoje řlčních údolí. K tomu bude třeba ještě mnoho hlavně
regionálních výzkumů geologických, geomorfologických a geodetických, které jistě přinesou další
cenné možná i nečekané výsledky. Zatím jde tedy
v podstatě jen o naznačenI nové tektonické koncepce, která na základě rozboru dosavadních nedostatků a omylů spekulativních erosnlch představ
se snaží svAj výklad opřít pouze o skutečně zjištěné poznatky. Zde je ovšem třeba opět upozornit,
že rozhodující slovo v této geomorfologické problematice by měly mít Výsledky opakovaných geodetických měření.
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Obr. 6 Příčný prolil
údolím řeky Surchob. Zřetelný
zdvih nivelačních
bodů č. 5 a 6 ;e důkazem samostatného zvedání ker při okra;i údolního dna.
VysviUlivky:

1 2 -

3
4
•5
6
Lektorovall:

-

krystalinikum
Ťan-šanu,
pískovce Pamiru
vápence a ;Uy Pamiru,
aluviální
štěrky
hlavní zlomové linie,
nivelační
body.
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Reprografie a jejf aplikace v kartografii
a kartografické polygrafii

Zcela novým způsobem rozmnožován(, který na
rozd1l od všech dosavadn(ch způsobů nevyužívá fotochemických procesů, nýbrž pouze fyzikálnCch, a to
fotoelektrických a elektrostatických efektů, je elektrografie, která byla ve své podstatě vynalezena již kolem
r. 1935 Maďarem Seleniem, avšak prakticky zužitkována teprve od roku 1938, kdy Dr. Carlson využil
jako fotopolovodící vrstvu vrstvy sklovitého selénu
a potom senzibilizovaný kysličník zinečnatý.
Pro tento způsob rozmnožován( se zavedlo
v anglosaských zemích označen( xerografie, v evropSkých zemích elektrofotografie. U nás se vžívají pro
odlišen( názvy oba s tím, že pod označením xerografie
rozumíme použití selénového polovodiče jako citlivé
vrstvy, kdežto používán( papírů se senzibilizovanou
vrstvou kysličn(ku zinečnatého se označuje jako elektrostatický tisk, případně elektrofax. V poslednCch
letech se i u nás začíná používat pro xerografii také
označen( nepřímá elektrografie a pro elektrofax název
přímá elektrografie ..

Ing. Jaromir Jelek, CSc.,'
VA AZ Brno

Elektrofotografické vlastnosti selénu a jeho upotřebitelnost jako citlivé vrstvy byla zvláště zkoumána ve výzkumných laboratořích anglo-americké společnosti XEROX, která postupně vyrobila celou škálu
xerografických přístrojů od jednoduchých kopírovacích zařízen( až po složité kopírovací automaty pro
rozmnožován( mikrofilmů, výstupů z počítačů apod.
Elektrografické vlastnosti kysličn(ku zinečnatého
(ZnO) byly sledovány nejprve v laboratořích RCA
(RADIO CORPORATION of AMERICA) a později
v jiných ústavech a institucích. Úsilí těchto výzkumných ústavů a vývojových a výrobn(ch laboratoří
bylo korunováno tím, že v současné době se vyrábí
více než 50 typů kopírovacích elektrostatických zařízení, z nichž opět mnohé jsou konstruovány jako vysoce výkonné automaty, umožňující kopírován( z knih,
rozmnožován( mikropodkladů, rozmnožován( výstupů
ze samočinných počítačů apod.
Elektrografie je založena v pod!ltatě na dvou fyzikálních principech:
a) změně elektrické vodivosti při osvětlení uvedených
fotopolovodičových látek - polovodičů,
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b) na přitahování elektricky nabitých částeček za
účelem zviditelnění latentního elektrostatického
obrazu.
Z obou uvedených fyzikálních principu, které
jsou položeny za základ elektrofotografie, lze odvodit
její praktický pracovní postup, ať je to pro přímou
nebo pro nepřímou elektrografii. Společné pro oba
zpusoby jsou tyto pracovní operace:
a) nabíj-ení fotopolovodivé vrstvy ve tmě,
b) osvětlení nabité fotopolovodivé vrstvy,
c) zviditelnění
(vyvolání).

latentního

elektrostatického

obrazu

V případě, použití selénové desky, tj. v případě
nepřímé elektrografie, následují dále:.
d) přenos práškového obrazu na jiné podložky, tj.
papír, hliníkovou fólii, papírovou ofsetovou fólii,
fólie z plastických hmot apod.,
e) fixace přeneseného práškového
podložkách.

obrazu na jiných

Při přímé elektrografii je konečnou operací při
zhotovení kopie:
f) fixace práškového obrazu na puvodní podložce, tzn.
na vrstvě kysličníku zinečnatého, naneseného na
papírové podložce.
Ad a) Nabíjení
polovodičové vrstvy (selen,
ZnO), která je nanesena na kov nebo papír se provádí
ve tmě elektrostatickým nábojem (kladným nebo zá·
porným) obvykle ionizací polovodivé vrstvy vysoko.
koronovým výbojem z hrotové elektrody nebo elek.
trody, vytvořené jedním nebo několika slabými drát·
ky, na nichž je vysoké napětí od 5000-10 000 voltu.
Fotopolovodivá vrstva selenu nebo kysličníku zineč.
natého tak získá pruměrnou hodnotu elektrostatické·
ho povrchu náboje několika set voltu (až 700 voltu).
Aby se zabezpečilo homogenní nabíjení povrchu fotopolovodivé vrstvy, musí se protější (druhá) strana
vrstvy uzemnit, což má velký význam zejména tehdy,
nabíjí.li se méně citlivá fotopolovodivá vrstva jako
např. vrstva kysličníku zinečnatého.
Ad b) Osvit. Nabitou elektrografickou vrstvu lze
exponovat vhodným elektromagnetickým zářením do·
stačující intenzity přes předlohu v kontaktním kopí.
rovacím zařízení, nebo projekcí v reprodukčním přístroji apod. Po osvitu se zachová kladný nebo záporný
elektrostatický náboj pouze na neosvětlených místech
v dusledku vysokého odporu poiovodivé vrstvy, který
obstarávají např. u ZnO molekuly kyslíku s negativ.
ním elektrostatickým nábojem. Z osvětlených míst je
elektrostatický náboj odveden vodící uzemněnou podložkou v případě kovové podložky pod fotopolovodící
vrstvou. V případě papírového podkladu se soustře·
ďuje elektrostatický náboj po osvitu na rozhraní mezi
polovodivou vrstvu a podložku. Oba zpusoby osvitu
vytvoří latentní elektrostatický obraz, který se musí
zviditelnit vyvoláním.
Ad c) Vyvolávání
spočívá v
ho prášku, tzv. práškové vývojky,
nabit opačným elektrostatickým
náboj latentního elektrostatického

nanesení barevné.
který byl předem
nábojem než je
obrazu na vrstvě

obzor

n9

polovodiče. Vyvolání samotné se muže provádět několika zpusoby: buď kaskádovým zpusobem nebo
magnetickým kartáčem (štětkou) v případě suchého
vyvolávání nebo pomocí tekutých vývojek, v nichž je
aktivní vyvolávací barevný prášek rozptýlen v podobě jemných suspenzních částeček. Fyzikálním základem uvedených zpusobu vyvolávání je buď triboelektrický efekt nebo elektroforeza u tekutých vývojek.
V praxi nejpoužívanějším zpusobem je zpusob
kaskádového vyvolávání, který využívá triboelektrického efektu mezi pigmentem obarvené termoplastické
pryskyřice o velikosti částeček 0,2-20 mikrometrli
(tzv. barevný prášek) s hrubozrnnějším práškem, tzv.
"nosičem" o velikosti částeček od 200 do 300 mikrometru. Kaskádovým
přesýpáváním
vyvolávacího
prášku dochází třením k nabíjení barevného pr~šku
opačným nábojem než je náboj elektrostatického óbrazu a k nabíjení nosiče nábojem souhlasným s elektrostatickým latentním obrazem, čímž je zaručen doko·
nalý přechod barevného prášku na elektrofotografickou vrstvu. Barevný prášek a nosič musí být voleny
tak, aby se v triboelektrické řadě nacházely na opač.
ných stranách a aby se barevný prášek, tj. prášek
aktivní, při oddělování od nosiče nabíjel opačným nábojem. K vyvolávání se mUže použít prášku z kopálové pryskyřice, pečetního vosku, asfaltu, kalafuny,
sazí, uhlí a dalších syntetických nebo přírodních pryskyřic, zabarvených ruznobarevnými pigmenty. Ve
funkci nosiče mohou být použity skleněné kuličky,
písek, železné piliny apod.
Tónovací částečky aktivního prášku barevné vývojky mohou se oddělit od jejich negativně nebo po~
zitivně nabitých nosných částeček jen v silném elek.
trickém poli. To je však dostatečně silné jen v blízkosti hraničního náboje. Proto se musí k zabezpečení
většího plošného náboje použít uzemněná nebo kladně nabitá "pomocná elektroda", nacházející se těsně
za vyvolávaným povrchem a která zaručuje stejno.
měrné, bezchybné vyvolávání rozsáhlejších ploch latentního elektrostatického obrazu.
Ad d) Zhotovení
kopie. Z xerografické (sele.
nové) desky se přenáší práškový obraz na jinou pod.
ložku, např. papír, fólii z plastické hmoty, hliníkový
kovolist apod. Pro přenos se na fotopolovodivou vrstvu
s vyvolaným elektrostatickým obrazem přiloží např.
list papíru, na němž se koronovým výbojem vytvoří
elektrostatický náboj shodný s nábojem obrazu (tzn.
nesouhlasný a nábojem vyvolávacího barevného práš.
ku), čímž se částice "vyvolávacího" prášku přitahují
k papíru a jsou na jeho povrchu drženy elektrostatickými silami. Přenos elektrostatického obrazu na tis·
kovou hliníkovou desku je obdobný jako na papír.
Rozdíl spočívá v tom, že se xerografická deska s vy·
volaným obrazem před přenosem na tiskovou desku
vsune do nabíjecího zařízení a teprve potom je obraz
přenášen na hliníkovou fólii, fixován teplem a pokryt
roztokem arabské klovatiny ve vodě. Po 15minutovém sušení je potom příprava defky pro tisk ukončena.
Ad e) Fixace elektrostatického
obrazu na
podložce.
Získaný elektrografický obraz na polovodivé vrstvě ZnO nebo získaný obtah na papíře, vytvořený částí vyvolávacího prášku (práškovitou barevnou pryskyřicí) je třeba na povrchu podkladu
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upevnit, protože není dostatečně mechanicky odolný.
Utvrzení obrazu se provádí buď roztavením termoplastické pryskyřice teplem nebo rozpuštěním této
pryskyřice ve vhodném organickém rozpustidle jako
je např. metylenchlorid, trichloretylen nebo tetrachlormetan. Tím se aktivní prášek dobře spojí s podložkou
a získá se obraz dostatečně sytý a mechanicky odolný
buď na papíře nebo na elektrografické vrstvě ZnO.
Předností elektrografického kopírování je značná
rychlost zhotovení kopií a jejich vysoká kvalita.
Velkou předností je dále to, že každou kopii zhotovenou na elektrofotografickém papíře ZnO lze po úpravě
jejího povrchu speciálním přípravkem použít jako papírovou ofsetovou matrici pro zhotovení 50-100 ks
otisků na maloformátovém ofsetovém stroji. Je-li požadován větší počet ofsetových tisků (500-1000 ks),
dodávají výrobci elektrofotografického papíru polovodivou vrstvu ZnO, nanesenou na kvalitnější a silnější
podložce, která vydrží delší namáhání v ofsetovém
stroji.

tovení negativů a pozitivů fotografickou cestou. Nositelem tisku je zde vrstvička roztavené termoplastické pryskyřice na místech kresby, která velmi dobře
přijímá tiskařskou barvu. Polovodivá vrstva z nekresebných míst se odstraní až na povrch hliníku, aby
tisky byly na těchto místech dokonale čisté.

je založen na tom, že tmavá místa jsou schopna
absorbovat větší množství tepla než místa světlá.
Proto papír, který je v termografii používán a který
obsahuje stříbrné soli mastných kyselin, se umístí
s předlohou do kontaktu ve vhodné vzdálenosti od
zdroje infračerveného záření, které po dopadu na
tmavá místa kresby na předloze vyvíjí teplo, jež způsobí, že se z citlivé termografické vrstvy ze stříbrných
solí redukuje kovové stříbro, které dává na zhotovované kopii tmavé zbarvení. Naproti tomu bílá nepokreslená nebo nepotištěná místa na předložce odrážejí
infračervené paprsky a na těchto místech nevzniká
Jsou známy také úpravy elektrofotografického
potom žádné zabarvení termografického papíru. Uvepapíru ZnO v tom směru, že po zhotovení kopie
v elektrografickém kopírovacím zařízení lze tuto kopii . deným způsobem se v několika vteřinách (4-6 vteřin)
objeví na termografickém kontaktním papíře vcelku
dále rozmnožovat na diazotypický citlivý materiál.
Tyto jmenované postupy mají význam v tom, že se dobře čitelná, suchá kopie. Tento termograf,ický proces
ve své jednoduchosti představuje nejrychlejší a jeden
sníží náklady na 1 kopii, zhotovuje-li se jich větší
z nejlevnějších způsobů rozmnožování korespondence,
počet.
písemností, tištěných
textů, statistických
údajů
Přístrojové a materiálové vybavení pro elektroa ostatních konceptních materiálů, i když rozlišovací
grafické rozmnožování bylo s výjimkou xerografickéschopnost této kopie je nižší ve srovnání s kopiemi,
ho přístroje polské výroby POLYRYS KS 2 a PYLOkteré byly zhotoveny např. optickou projekcí, což je
RYS KS 4, zabezpečováno zatím z kapitalistických
způsobeno fyzikální podstatou procesu, kdy se tepelstátů.
né paprsky vzniklé absorpcí infračerveného záření
Na základě jednání s SSSR lze uvažovat o náv místech kresby šíří paprskovitě na všechny strany,
kupu sovětských reprografických zařízení: elektrofoto.
čímž je síla kresby na termografické kopii vždy širší
grafického reprodukčního přístroje ERA M, elektronež na předloze.
fotografického přístroje reprodukčního (vertikálního)
Termografický způsob rozmnožování se začíná
VEGA 66, čtecího a zpětně zvětšujícího zařízení
velmi rychle uplatňovat v zahraničí, zejména ve spiELEKTROFILM, rotačního elektrografického kopí.
sové dokumentaci a korespondenci proto, že se rozšířil
rovacího přístroje REM 420/600, rotačního elektrosortiment dodávaných materiálů a termografický
grafického kopírovacího přístroje REM 300 K aREM
způsob rozmnožování není závislý jen na speciálních
600K.
citlivých termografických kontaktních papírech.
V rámci rozvoje reprografie v ČSSR je realizován
Velmi výhodné je využívání termografického převývoj. zařízení a materiálů pro elektrostatické kopíronosového kopírovacího papíru v barvách: černé, fialování, tj. přístrojů, které pracují s elektrofotografickým
vé, modré a červené pro přenos textu nebo obrazu
papírem s fotopolovodivou vrstvou ZnO. Přístrojové
z originálu v termografickém přístroji na jakýkoliv
vybavení zajišťované VHJ ZVS Brno zahrnuje tři
běžný druh papíru.
typy elektrofotografických automatů COSTAR pro
Další termografický přenosový papír se využívá
kopírování výkresů, knih, časopisů do formátu A 3 pro přenos z předlohy na papírovou ofsetovou fólii
rychlostí 8 kopií za minutu s možností nastavení počtu
opět v termografickém přístroji, takže po preparaci
kopií od jedné kopie do 20 a trvalého kopírování
kapalinou lze tisknout v maloformátovém ofsetovém
a s návazností na maloformátový ofset. Jeden z typů
stroji.
umožňuje kopírování dlouhých pásů a má sloužit pro
Velmi účelné je také spo~ní lihového způsobu
rozmnožování výstupu ze samočinných počítačů. S dorozmnožování a blánového (cyklostylového) způsobu
dávkami z výroby se počítá v roce 1972.
rozmnožování s metodou termografickou s využitím
Vedle těchto kopírovacích automatů se uvažuje
tzv. termohektografických papírů a rozmnožovacích
o vývoji a výrobě zpětně zvětšujícího zařízení pro
termoblan, pomocí nichž se v termografickém přístroji
35mm mikrofilm až do formátu A 2.
zhotoví matrice pro lihové rozmnožování a cyklostylová blána 'pro rozmnožování v cyklostylu.
Principu elektrografie je· také využito při zhotoTermografického přístroje lze využít i pro termovování elektrofotografické desky typu "ELFASOL",
kopírování diapozitivů na průhlednou fólii schopnou
což je jemně zrněná hliníková deska, která je opatřepromítání a rozmnožování pomocí diazotypie a pro
na vrstvou organického polovodiče, který může být
kašírování dókumentního originálu z obou stran
osvětlen přímo ve fotoreprodukčním přístroji nebo
může i kontaktně snímat předlohy, takže odpadá zho- ochrannou termografickou fólií.
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Termografické přístroje a jmenované termogra.
fické materiály ve formátu A4 jsou v rámci rozvoje
zabezpečovány VHJ KOH·I·NOOR HARDTMUTH,
Ceské Budějovice v roce 1971.
Pro úplnost je třeba se zmínit ještě o zařízeních
pro automatické zhotovování matric pro rozmnožo·
vání na blánových strojích, tj. cyklostylech. Jsou to
tzv. elektrojiskrové přístroje, pomocí nichž lze poři.
zovat "elektroblánu" z jakéhokoliv originálu, tzn.
z pérové kresby, dopisu, výkresu, fotografie, ale i z ba·
revných polotónových předloh propalováním elektrickou jiskrou, takže podle složitosti předlohy lze
"elektroblánu" ve formátu A4 zhotovit v průměru
za 8 minut a vytisknout z ní až 10 000 kopií. .
Elektrojiskrové kopírovací přístroje vyrábí např.
dánská firma REX ROTARY. Ze socialistických států
vyrábí tyto přístroje SSSR ve formátu A4 a A3 (VINIT
EKA-I, VINIT EKA II) a Maďarsko (Elektroskop
150.BE.102).

Ad 5. Reprografické metody rozmnožování
v kartografickém provozu
Kartografie se vyznačuje tím, že má ze všech pracovišť snad nejširší sortiment velmi rozdílných pod.
kladů pro rozmnožování. Velké množství prací, které
přichází v úvahu, lze podle charakteru rozdělit na
tyto skupiny:
a)
b)
c)
d)
e)

práce charakteru kancelářského rozmnožování
práce plánografické
zpracování kartografických a tiskových podkladů
zhotovení tiskových desek a vlastní tisk
archivace podkladů.

Ad a) Práce charakteru

kancelářského rozmnožování

Do skupiny prací kancelářskéhQ charakteru lze
zařadit zhotovování kopií z listových předloh průsvit.
ných i neprůsvitných s jednostranným i oboustran·
ným tiskem, zhotovování kopií z časopisů a knih,
zhotovování výřezů map jednobarevných i více barev·
ných. Při tom převládá charakter pérových (čarových)
předloh, kdežto polotónových předloh je jen malá
část. Formát předlohy je A 4, maximálně A 3. Počet
kopií 1-20.
Požaduje se, aby kopie byla zhotovena co nej.
rychleji, co nejpohodIhěji a nejlevněji. Informativní
charakter kopií nevyžaduje zvláště vysokou kvalitu
zhotoveného obrazu, ani její rozměrovou stálost. Oce·
ňuje se čistota kresby, její dobrá čitelnost, aby nebyl
porušen rozsah nebo smysl informace.
Do této oblasti velmi rychle pronikly moderní
metody reprografického rozmnožování, které umožňují
většinu prací racionalizovat a mechanizovat.
Dlouhodobé zkušenosti z provozů v zahraničí
i u nás ukazují, že pro typ kancelářského reprografic.
kého pracoviště je vhodné využívat elektrografický
a diazotypický způsob rozmnožování a termografii
zejména ve spojení s lihovým způsobem rozmnožování.
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Ad b) Práce plánografické
V tomto případě jde o zhotovování kopií plánů,
schémat, grafů a map, zejména velkých měřítek. Lze
sem zařadit i zhotovování kopií z jednobarevných
duplikátů fotografických, geografických map, plánů
měst apod. pro redakční a sestavitelské práce, pro
zpracování projektů kartografických děl, kopií z jednobarevných výtažků z kartografických originálů pro
pomocné práce kartografů apod.
Předlohy, ze kterých se kopíruje, jsou vesměs pé.
rové, převážně jednobarevné v černé barvě, jejichž
formát je většinou větší než A 3, počet kopií do 20 ks.
Zhotovená kopie musí být kvalitní se všemi detaily
předlohy i s dostatečnou rozměrovou věrností. Technologie výroby, tj. kontaktní způsob kopírování využívá v podstatě tří procesů: tisku~e želatiny, diazotypie, kopírování na papíry s různými citlivými vrstvami (modrokopie, sepiová kopie, reprografické materiály). V zahraničí se stále více v kartografických
provozech využívá širokého sortimentu diazotypických materiálů, zejména se sytým černým tónem i na
transparentních materiálech, a na rozměrově stálých
polyesterových podložkách.

Ad c) Zpracování ~artografických a tiskových podkladů
Výsledkem kopírovacích procesů v této oblasti
rozmnožování jsou podklady pro práci kartografa, litografa, materiály kontrolní, pomocné i materiály, na
něž se kreslí a ryje, podklady pro montáže a tiskové
předlohy. Je to v podstatě celý soubor zhotovování
mezikopií, potřebných pro technologický postup zpra·
covávání mapy.
Základním požadavkem na zhotovenou kopii je
kvalita přenosu kresby z originálu a rozměrová stálost kopie. Pro rozmnožování těchto originálů se vy·
užívá většinou fotoreprodukčních metod a fotomechanických přenosů, k čemuž přispívají i nové druhy
plastických hmot s vysokou rozměrovou stálostí (polyesterové fólie vykazují rozměrové změny v průměru
3 X větší než sklo, tj. 2,7.10-5 cm/cm), což umožňuje
používat suché fototechnické materiály a vzniká dále
předpoklad pro vhodné využití diazotypie, budou-li
tyto plastické fólie preparovány citlivými diazotypickými vrstvami, takže se zabezpečí dokonalý rozměrově věrný přenos se všemi detaily kontaktním
kopírováním.

Při tisku se využívá s úspěchem hliníkových desek s presenzibilizóvanýmidiazovrstvami.
Velmi zda·
řilé z hlediska kvality a rozměrové stálosti zhotovova·
ných kopií je eventuální využívání reprodukčních za·
řízení pro přímé zhotovování ofsetových desek z původních originálů, případně využívání elektrofotogra.
fických desek typu "Elfasol".

Kartografické práce vyžadují značné množství
informací ve formě přehledů, zpráv, tabulek, grafů,
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odborné literatury, mapek, plánů, a map nejrůznějšího
chara~eru, které se archivují a podle potřeby znovu
vybírají a reprodukují pro další využití. V této oblasti
nachází velké uplatnění mikrofilm.
Listinný materiál a knižní materiál se snímá vět·
šinou na 16mm mikrofilm v průběžných mikrofilmo·
vých kamerách nebo krokových kamerách. Některé
druhy podkladů se snímají též krokovou kamerou na
35mm mikrofilm. Také grafy, schémata, plány vět·
ších rozměrů se snímají na 35 mm mikrofilm.
Mapové podklady, mapy a jiné měřickě materiály
se snímají na rozměrově stálý 70 mm mikrofilm v ne·
perforované úpravě. Vysoká kartometrická přesnost
reprodukce klade velké požadavky na mikrorepro.
dukční zařízení. Požaduje se jeho stabilita, vysoká
kvalita snímacího a zároveň reprodukčního objektivu
(světelnost, zkreslení, barevná korekce), přesnost na·
stavení zmenšení nebo zvětšení v přístroji, dokonalá
rovinnost a paralelnost zobrazovacích rovin, přesnost
expozice a vysoká kvalita mikrofilmu a jeho nesrážlivost, což jsou požadavky, které nejsou většinou u současných mikroreprodukčních kamer splněny.

Mezinárodni symposium o zaměřování
památek
Československá
vědeckotechnická
spole,čnost - čs.
vtbor geodetlckt
a kartograf1ckt
společně s Mezinárodním komitétem ,pro fotogrammetri!
v architektuře
ICOMOS - ISP a ve spolupráci s Československým národním komitétem ICOMOS, s Inžentrskou
geodézií n. p.
v Praze, s Inžentrskou geodezií n. p. v Brně, se Státním
ústavem památkové péče a ochl1any přírody v Praze,
s Krajsktm střed~skem státní památkové péče ,a ochrany
přírody v Brně a 's Fakultou stavební ČVUT nositelem
řádu práce v Praze uspořádala pod záštitou ministerstva
kultury České soctalistické
republiky ,a ministerstva
kultury Slovenské socialistické
republiky,
ve dnech
26. 6.-2. 7. 1971 v Brně "Mezinárodní symposium o zaměřování plamátek".
Pořadatelé ,symposia navázali na "I. Geodetické symposium o zaměřování památek", které se konalo v Praze
v říjnu 1968 a ve třech ,samostatných souborech přednášek a diskusních příspěvktl tematicky zaměřentch na
využití fotogrammetricktch
měřicktch metod při pOřizování dokumentace památkových objekttl, projednalo:
zaměřování podzemních prostor,
využití fotogrammetrie

Závěrem je třeba poznamenat, že smyslem článku
je upozornit na rozvíjející se možnosti uplatnění nových reprografických přístrojů a nových reprografických materiálů, jak na úseku kancelářsko-administrativních prací, tak i na úseku aplikace reprografických
metod při využití v kartografii a kartografické polygram.

[1] ČERMÍN, K.: Využití reprografických
metod v reprodukci a tisku. In: Sborník přednášek Symposia
o rozvoji reprografie v ČSSR,' MTP a Poradní sbor
pro reprografii, Praha 1968, s. 149-161.
[2] JEŽEK, J.: Problematika
halogenstříbrné
fotografie
v reprografických
procesech. In: Sborník přednášek
Symposia ... , Praha 1968, s. 10-24.
[3] KILBERGER,
M.: Zásady moderního
ní v kartografii, In: Sborník přednášek
Praha 1968, s. 162-175.

rozmnožováSymposia ... ,

[4] KUBEČEK,
J.: Současný stav světového rozvoje
reprografie a jeho další směry vývoje. In: Sborník
přednášek Symposia ... , Praha 1968, s. 50-77.
[5] "Reprografické
přístroje", podkladový
materiál pro
úvodní oponentní řízení, GŘ ZVS Brno, VVÚ ZVS
Brno, Meopta Přerov, Meopta Bratislava,
Meopta
Brno, Brno 1970.
[6] Rozmnožovací
přístroje
termografické
a odpovídající
materiály
termo~afické,
fické, blánové a karbonové.
Uvodní
zpráva, KOH·I-NOOR
HARDTMUTH,
dějovice, Č. Budějovice
1970.

a lihové
hektograoponentní
České Bu-

[7] Zpráva o výsledcích studijní cesty do SSSR. Po·
radní sbor pro reprografii při MTP Praha, Praha 1968

Lektoroval: Ing. Jaroslav Kubeček,
federálnf ministerstvo hytnic:tví a strojfrenstvf. Praha

v památkové péči,

zaměřování lidové architektury.
Účastníci symposia projednali
využití jednosnímkové
a dvousnimkové fotogrammetrie,
analogové fotogrammetrie a digitalizace při pořizování dokumentace
památkových objekttl, možnosti automatizace prací spojentch se získáváním dokumentace,
otázky související
s ukládáním informací Ilfl mg pásku a se zptlsobem
zpracování
takto archivovaných
dokumentačních
záznamtl. Posouzena byla progrese fotogrammetricktch
a geodetických metod a jejich kombinací při pořizováni
dokumentace
památkovtch
objekttl a stanoven jejich
další vývojový trend.
Bez nadsázky lze tvrdit, že jednáni na "Mezinárodním
symposiu o zaměřování památek" svtm vtznamem, jedinečností a průběhem přesáhlo rámec obvyklý při po~
dobných 'příležitostech.
Dokladem toho je mimořádně
velký počet zahraničních
hostí. Úctyhodný počet 201
odborníktl z 18 evropsktch státd a z USA, kteří se 'symposia zúčastnili,
zaručilo vysokou odbornou úroveň
jednáni, které po celou dobu svéh'o trvání neztratilo
pracovní charakter. Dokonalý prtlběh zasedání byl výsledkem důkladné a pečlivé přípravy a péče, kterou
symposiu již dlouho před jeho konáním i v jeho prtlběhu
věnoval přípravnt vtbor řízený jeho předsedou Ing. Jiřincem za vydatné spolupráce tajemnika výboru Ing. ~ihá,čkaa ostatních člentl výboru.
K úspěšnému
prtlběhu rozhodujicí
měrou přispělo
vydání Sborniku, který každý účastník symposia obdržel
ještě před zahájením zasedánL Ve Sborníku byly shromážděny hlavní referáty, které jednotliví přednášejici
pro symposium připravili, takže přednášející na ně mohU
navázat a podle dotaztl nebo v diskusi je doplnit nebo
upřesnit. Sborník byl vytištěn ve francouzštině s anglickým, ruským a německým resumé a úpravou navázal na
Sborník "I. Geodetického symposia o zaměřování památek", konaného v r. 1968 v PlJaze. Samostatně vyšel
český překlad textu Sborníku rozmnožený reprodukční
cestou (rotaprintem).
Při organizačním
zajištění symposia nebyla opomenuta ani společenská
stránka. Jednání symposia doplnily dvě tematické exkurse a pro doprovázející byl na
dny pracovního zasedání účastníků symposia připraven
samostatný program. Po ukončení jednáni druhého dne
pozdrav!lzahraniční
účastníky symposia náměstek primátora města Brna v reprezentačnich
místnostech Nové
radnice v Brně.
Souběžně se zasedáním symposia probih~la výstava,
na které byly shromážděny ukázky již vyhotovené mě·
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řické dokumentace. Na výstavě předložily ukázky výsledkti svých prací 24 instituce, z· toho 6 zahraničních.
Vystavené práce měly velmi vysokou úroveň a je potěšující, že v mezinárodním
srovnání domácí instituce
obstály více než úspěšně námětem i zptisobem zpracování. Řada panelti byla velmi atraktivní, jako např. panel
Památkového úřadu NDR [Instltut fiir Denkmalpflege),
kde byly vystaveny první fotogrammetrické práce z oboru zaměřování památek, vyhotovené prof. Meydenbauerem, panel Ústavu pro dějiny staveb a jejich dokumentaci ve Stuttgartu
[Institut
fiir Baugeschichte
und
Bauaufnahme), ,kde byla instalována ukázka fotogrammetrického zaměření kostela v Neresheimu, panel Vysokého učení technického v Brně s výsledky zaměření
propasti Macochy, doplněný modelem v měř. 1:200,
panel Národního geografického institutu z Francie (Instltut Geograpbique
NaUonal), kde bylo instalováno
zaměření hlavního prtičelí katedrály
v Rouenu fotogrammetrickou
metodou a byly zde ukázány i další
možnosti využití fotograrnmetrie
pro účely památkové
pé,če. I ostatní instituce předvedly výhornou měřickou
dokumentaci doplněnou fotografiemi, ať to byla kJ.ženýrská geodézie, n.p.,
Praha, se svojí ukázkou fotogrammetrického
zaměření
klenby
kostela
P. Marie
v Sedlci u Kutné Hory, Inženýrská geodézie, n. p., Brno
s ukázkou zaměření moderní architektury
- pavllonu
Z v brněnském výstavišti, Státní ústav památkové péče
a ochrany přírody v Praze s ukázkou široké palety měřických
prací měřického oddělení ústavu pořízených
geodetickými i fotogrammetrickfmi
metodami. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze
na svém panelu již konkretizov,al vytyčované perspektivy a ukázal možnost racionalizace těchto pracízaváděním výpočetních technik. Ostatní instituce vystavovaly
neméně významné práce, jejich výčet však pro nedostatek místa není možné uvádět. Upozornit je třeba ještě na
výkres
Rakouského
spolkového
p.amátkového
úřadu
[Bundesdenkmalamt),
na kterém byl v délce přes 5 m
vykreslen rozvinutý pohled na západní fasádu horního
náměstí městečka Waidhofen a. d. Ybbs v měř. 1:50 a na
fotogrammetrické
vyhodnocení vrstevnic v měř. 1:1 gotické plastiky, které provedla firma W,aal, archiphoto
z Holandska. Tato odborná výstava měřické dokumentace byla umístěna v 1. !patře domu Pánti z Kunštátu
a Poděbrad. Druhá výstava, která obsahovala měřické
přístroje la pomíl.cky, byla umístěna v přízemí téhož
objektu. Vystavovalo zde 6 podnikíl., z nich největší
pozornosti se těšila expozice firmy Zeiss-Jenaz
NDR,
která vystavovala především dvojitou kameru SMK a fototeodolit ,se širokým úhlem 'záběru. Oba přístroje jsou
ukázkou vrcholné techniky v oblasU fotogrammetrickěho zaměřování památkových objektíl..
Na symposiu bylo registrován!? 201 účastníkíl., z toho
36 ze zabraničr. Z lidovědemokratických
státd přijelo
19 účastníkíl., z ostatních pak 17 účastníkíl., většinou
z Evropy. Dva účastníci vážili cestu delší: prof. Erder
z Turecka a prof. Borchers z USA. Symposia se zúčastnili přední představitelé
mezinárodních
i národních
institucí, jako prof. Luigi Solaini, předseda mezinárodní fotogrammetrické
společnosti, arch. R. K,aminskas
[SSSR), ředitel památkového ústavu Litevské SSR, prof.
Haiduški, vedoucí bulharské geodetické služby, Dr. M.
Baltič, -ředitelka památkového ústavu v Záhřebu a řada
vysokoškolských
profesorti-geodetti,
architektti 'a uměleckých historikti z NDR, SSSR, Bulhars.ka, Polska, JUgoslávie, Itálie, Turecka, USA, NSR, Francie, Finska. Je
škoda, že v době, kdy probíhala tak záv,ažná mezinárodní akce, byli přední představitelé
resortu geodézie,
památkové péče 'a škol natolik zaneprázdněni,
že se
většinou nemohli tohoto významného jednání zúčastnit.
Výsledek !pěttdenního zasedání byl shrnut do rezoluce,
kterou připravila návrhová 'komise. V rezoluci se hodnotí kulturní památky jako majetek všeho lidstva. bez
rozdílti hranic státti a světadílti. Požaduje se pořizování
co nejpřesnější
a nejúplnější
dokumentace
kulturních
památek za použití
fotogrammetrie,
která ve spojení
s ost'atními měřickými metodami představuje nejprogresívnější formu dokumentace památkových objektti a sídel z hlediska odborného, technického a ekonomického.
Výsledky jednání s příslušným
konkrétním
návrhem
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byly doporučeny k pozornosti všem členským státtim
UNESCO, Mezinárodní federaci geodetti, Mezinárodní
radě pro památky a sídla, Mezinárodním komitéttim
ICOMOS a Mezinárodnímu výboru pro architektonickou
fotogrammetrii.
Symposium zhodnotil za domácí účastníky Ing. Klimeš
z lG, n. p., Brno, za zabraniční účastníky Dr. Hans Foramitti v zastoupení předsedy ICOMOS prof. P. Gazzoly.
.oba ocenili prtiběh celého za:sedánía
konstatovali, že
výměnou zkušeností se ,podstatně přispěje k vyšší úrovni
těchto prací. Po přijetí rezoluce a po zhodnocení Dr. Foramitt1m a Ing. Klimešem zakončil symposium předseda
přípJ:1avnéhovýboru Ing. Jiřinec.

Z konference "Racionalizace mapováni
ve velkých měřítkách"

"

Česká vědeckotechnická společnost - odborná skupina
1705 geodetických základů a mapování, krajský
výbor ,ero geodézii a kartografU VČ kraje, závodní pobočka CVTS při Inženýrské geodézii n. p. Brno, závod
Pardubic6 spolu s vedením závodu Inženýrské geodézie
n. p. uspořádali ve dnech 8. a 9. června 1971 kon(erenci
o racionalizaci mapování velkých měřítek, doplněnou
výstavkou.
Konferenci zahájil předseda OS geodetických základů a mapování s. prof. Ing. Dr. J. Vykutil.
Seznámil přítomné s problematikou
racionalizace. Za
KR ČVTS měl projev s. Ing. Dr. M. Bajtalon
a za
vedení závodu Inženýrské geodézie n. p. Brno, závod
Pardubice s. Ing. VI. Pospíšil.
S. Ing. Vilém Ješuta
v přednášce, ••Využití feodetického polohopisného a výškopisného podkladu' , se
zabýval astronomicko-geodetickou
sítí (AGS), jednotnou trigonometrickou sítí (JTSK), nivelační sítí,' gravimetrickou sítí, jejich stavem, přesností a_dokumentací.
V závěru své přednášky navrhl řešení, které se zdá
být za nynějšího stavu a pro blízkou budoucnost dokumentačních prací nejhospodárnější. Předpokládá, že
Geodetický ústav by měl v originále všechny údaje, byl
by spojen s technickými dokumentacemi dálnopisem.
Kopie by zasílal obratem přímo žadateli. Předpokládá
to dostatečné a vhodné prostory a kádrové vybavení
místo dosavadních provizórií. Kromě ekonomických
výhod by byly dodávány nejspolehlivější (nejnovější)
údaje, bez nutnosti udržování se skutečným stavem
na nižších stupních dokumentací, dokonalé otisky s vyloučením pořizovaní opisů (zdroj chyb, náročnost),
údržba strojního zařízení s maximálním využitím v jediném středisku.
Naše geodetické základy s jednotným celostátním
souřadnicovým systémem tvoří dobrý základ k procesu,
který povede k vytvoření jednotného integrovaného
celostátního systému informací a bude předpokladem
odpovídajícího postavení a společenského ocenění našeho odvětví.
S. Ing. B. Delong, CSc., seznámil ve své přednášce ••Využití elektronických dálkoměrů" s vývojem elektronických dálkoměrů, kterých se používá pro budování
geodetických základů, pro zaměřování a zhušťování bodového pole, pro speciální práce v inženýrské geodézii
a pro zvláštní případy zaměřování bodů v kombinaci
s gyrotheodolity nebo jinými novodobými prostředky.
Ve stručnosti objasnil základní technické vlastnosti
a možnosti světelných a rádiových dálkoměrů z hlediska jejich využitelnosti v geodetické praxi. U světelných
dálkoměrů se používá k měření vzdáleností modulova·
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ných světelných vln, převážně z oblasti viditelného
spektra. Podmínkou měření je optická dohlednost. Svě·
telné dálkoměry dělí podle základních technických parametrů na tzv. velké, které jsou charakterizovány dosahem 30 až 50 km s přesností měřené délky kolem
1 : 500 000 a malé, jejichž dosah za dne je asi 2 km,
přesnost nepřevyšuje ±2 cm; malé světelné dálkoměry jsou určeny pro zaměřování a zhušťování bodového
pole. U rádiových dálkoměrů se používá k měření vzdálenosti modulovaných rádiových mikrovln v oblasti
cm nebo milimetrových
vln. Podmínkou měření je
existence přímé spojnice koncových bodů, optická do·
hlednost není nutná. Překážkou měření nejsou ani řidší
porosty, ani menší terénní vlny.
Spojením elektronických dálkoměrů s gyrotheodolitem vznikají možnosti určování polohy a výšky bodů
v podmínkách, kde není geodetická orientace na pevné
body možná nebo kde by byla signalizace pevných
bodů příliš nákladná. Jako nejvhodnější metoda při
kombinaci obou přístrojů se jeví metoda polární. Velká
výhoda je v tom, že při znalosti polohy a výšky stanoviska umožňuje určovat polohu a výšku zaměřovaných
bodů bez jakékoliv geodetické orientace a nezávisle na
okolní geodetické síti.
Elektronické dálkoměry v současné době představují nejvýznamnější prostředek mechanizace a racionalizace. V perspektivě příštích 5-10 let se očekává
konstrukční kombinace elektronického dálkoměru se
třemi přístroji: s theodolitem pro zaměřování bodů polární a polygonovou metodou, s malým počítačem pro
pohotový výpočet délek nebo souřadnic zaměřovaných
bodů a se zařízením pro automatickou registra.ci výsledků měření a výpočtu na libovolné médium.
Zlepšení se očekává v malém světelném
EOK-2000 firmy VEB Carl Zeiss, JENA.

dálkoměru

S. Doc. Ing. Zdeněk Nevosád,
CSc., se ve své
přednášce "Metodika zhušťování bodového pole" zabýval nejprve stručným výpočtem a rozdělením známých klasických metod zhušťování bodového pole.
Hlavním účelem však bylo seznámení s hlavními směry
v současné metodice zaměřování a výpočtu polohy geodetických bodů, které vyplývají z použití moderní
techniky, především elektronických dálkoměrů a samočinných počítačů.
Dosažení vyšší efektivnosti polních a výpočetních
prací předpokládá ovšem potřebné znalosti nejen teoretické, ale i praktické, pečlivou organizaci prací včetně kontrol a dobře zpracovaný projekt zhuštění bodového pole.
Poukázal na to, že největší potíže působí v praxi
kontrola vstupních údajů do samočinného počítače.
Hrubé chyby a omyly ať měřiče, zapisovatele, při děrování apod. snižují efektivnost výpočetních prací a ve~
dou mnohdy ke komplikovanému hledání chyb a k novému opakování výpočtu. Je proto třeba zvýšit náročnost na kontrolu u všech měřičů, zapisovatelů, při děrování vstupních údajů apod., a tím omezit možnost chyb
na nejmenší míru. Přednáška byla propagací nových
rysů v metodice zaměřování bodů a jejich matematickém vyrovnání. Bylo poukázáno na to, že nemůžeme
být spokojeni s vybavením zeměměřických pracovišť
elektronickými dálkoměry. O výhodnosti těchto dálkoměrů svědčí prudce se rozvíjející výroba světelných
a rádiových dálkoměrů v řadě států (SSSR, NDR, PLR,
Švýcarska, Anglie atd.).
V přednášce "Kombinace geodetických a fotogrammetrických metod" se s. Ing. J. Pukl zmínil o tom, že
s úkolem tvorby map velkých měřítek se naprosto nevyrovnáváme. Porovnával rychlost mapování v minulém století a dnes. Poukázal na délku mapovacího cyklu
při fotogrammetrické metodě. Poukázal na akci záchrany hodnotných mapových děl vybudovaných v městech
s rychlým stavebním rozvojem a v obcích, které byly
sceleny. Poukázal na to, že je potřebí obnovit mapový
fond tam, kde dosavadní podklady jsou pro jakoukoliv
technickou činnost již dávno nevyhovující. Jde opět
o města a střediskové obce s perspektivním investičním rozvojem. Dále půjde o obnovu map tam, kde

v důsledku politicko-hospodářských
změn, technických
úprav pozemků, rekonstrukcí
komunikační
sítě aj.
změn došlo k výrazným změnám polohopisu. Nebylo
by objektivní, kdybychom si namlouvali, že různé jednorázové akce, které resort podnikl pro zlepšení stavu
evidence půdy, měly vždy stejně kladný vliv na přesnost obsahu map měřítka 1 : 2880.
Zemědělská velkovýroba postrádá dobrý mapový
a evidenční elaborát, který je jedním ze základů plánování. Důkazem tohoto tvrzení jsou zkušenosti z dosud
prováděného technickohospodářského
mapování. Přes
všechny nedostatky i nedůvěru uživatelů poskytla tato
mapa dosud nejlepší přehled o stavu zemědělské i ostatní půdy a zároveň grafický obraz území v souhlase se
skutečností.
Přes všechny tyto skutečnosti je nutno uvítat snahy o další využití mapového fondu, který se odvozuje
od katastrálního mapování z prvé poloviny minulého
století. Jde o dekadizaci map v měřítku 1 : 2880, kde
se počítá i s pomocí letecké fotogrammetrie. Racionalizace obnovy nebo tvorby map velkých měřítek nezávisí
jen napoužítí
technologie. Ta je záležitostí tvůrčí, dynamickou. Musí se vycházet ze stavu mapového fondu
a potřeb uživatelů map velkých měřítek. Bude se měnit podle podmínek, v nichž bude uplatňována, s cílem
vyrábět rychleji, hospod~rněji a kvalitněji. V komplexní
racionalizaci resortu ČUGK v hlavě IX odst. 2c., je
uvedeno " ... zvýšit péči o pracovní podmínky a prostředí pracovišť resortu." Naplnit tuto větu činy, především u polních pracovišť bude vyžadovat velkého
úsilí a finančních prostředků. V tomto jsme zůstali po·
zadu za jinými odvětvími expedičního charakteru. Racionalizace se nesmí stát módní záležitostí s krátkou
životností, ale každodenním programem.
S. Ing. V. Pichlík,
CSc se v přednášce "Využití
fotogrammetrie pro mapování v měřítku 1 : 1000" zmí·
nil o fotogrammetrické metodě používané při technickohospodářském mapování polních' tratí a při vyhotovo·
vání mapových podkladů pro různé potřeby národního
hospodářství v měřítku 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000 a pro
mapování místních tratí v měřítku 1 : 2000. Při snaze
přejít na digitální formu vyjádření informací o předmětech měření lze kombinací numeriQkého vyhodnocení, geodetického doměření nevyhodnocených předmětů
měření a využití automatického koordinátografu, zvý.
šit automatizací efektivnost mapování ve velkých mě·
řítkách. Seznámil přítomné s výsledky experimentálního mapování zastavěných tratí v měřítku 1 : 1000
fotogrammetrickou metodou, s realizací vyzkumu v roce
1971, dále pak poukázal na to, že "Prozatímní návod
pro vedení předpisu pro kresbu a výpočet výměr" (vy.
daný Geodetickým ústavem v Praze v r. 1970) bude
musit být pozměněn při použití fotogrammetrické metody pro sledovaný cíl.
S. Ing. Kurka se v přednášce zmínil o "Mapování
pro investiční výstavbu".
Poukázal na to, aby byly
sjednoceny technologie a zavedeny jednotné, závazné
předpisy.
S. Ing. Jan Zámečník
přednesl přednášku na
téma "Racionalizace geodetických prací". Ve svém
projevu se zmínil, že při rozvoji čs. ekonomiky stojíme
před hlavním problémem omezeného rozsahu pracovních sil. Požadavky na geodetické a kartografické práce
stále narůstají, kapacita živé práce však zůstává nezměněna. Naše cesta dopředu se musí nutně ubírat
zlepšením řízení, zlepšením organizace a koordinace
ptací, zaváděním progresivních, účelově diferencova·
ných technologií s využitím moderní početní, zobrazovací a reprodukční techniky. Je nutné využít každé
hodiny práce a to ne vynaložením větší technické námahy, ale především postavením práCl~na vyšší tech·
nickou úroveň práci racionalizovat! Usili o rozvíjení
racionalizace musíme dát správný obsah a směr.
Dále se zmínil o uspokojování potřeb sp~lečnosti
resortem geodézie, o koncepci racionalizace ČUGK na
léta 1971-1975, programu komplexní socialistické racionalizace resortu, postavení zeměměřiče ve společnosti, o připravovaných
normách; zákonu o geodézii
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a kartografU, novelizaci zákona o evidenci nemovitostí
a vyhlášky o geodetických pracích v investiční výstavbě a o návrhu vyhlášky o evidenci podzemních vedení, která spolu s budoucím stavebním zákonem mohou
vytvářet lepší podmínky. Rozhodující však je vlastní
přístup pracovníků geodézie k tomuto postavení. Je
třeba neustále zvyšovat znalosti a zkušenosti na všech
úsecích geodetických prací a vytvářet příznivé podmínky
poradenské činnosti. Poukázal na otázku racionalizace
na vysokých školách a odborných školách a na spolupráci s geodetickými službami socialistických států.
V závěru zdůraznil, že náměty z diskuse budou projednány v ČÚGK. Konference konaná na počest 50.
výročí založení KSČ byla jedním z úspěšných kroků
v rozvoji geodézie a kartografie cestou racionalizace
a přinesla hodně užitku, rozšíření znalostí a přispěla,
abychom hnutí za komplexní socialistickou racionalizaci dali do pohybu a dávali mu správný směr a obsah.
Uskutečňuje se za spolU1Jčasti všech pracujících, je to
racionalizace s člověkem a pro člověka!
Je nutno podotknout,

že diskuse byla velmi živá.

Prvý den konference o 17. hodině bylo navštíveno
Pardubické závodiště a večer byl zakončen společenským večírkem.
Zhodnocení konference provedl s. Ing. St. Jaroš.
Poukázal, že skončil XIV. sjezd KSČ, jsou známy směrnice XIV. sjezdu KSČ k 5letému plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1971-1975.
Je na nás, aby
bylo provedeno rozpracování z hlediska geodézie.
Konferenci uzavřel usnesením s. prof. Ing. Dr.
J. Vykutil.
Konference byla dobře organizována,
"Ó.čast 161
účastníků svědčila o tom, že projednávaná tematika je
živá a je o ní zájem.

Usnesení konference "Racionalizace
mapování velkých měřítek"

obzor
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Z činnosti studijní skupiny D 6. komise FIG

Ve dnech 14.-18. 6. 1971 navštívil Ing. J. Šimek, tajemník studijní skupiny D, 6. komise FIG, Polskou Udovou republiku, kde navázal kontakty s polskými dopisovateli a spolupracovníky této studijní skupiny FIG.
Pracovníci Městského geodetického podniku v Krakově, kteří zahajují práce na technické mapě Krakova,
projevili velký zájem o spolupráci se studijní skupinou
D. Pro zahájení výměny zkušeností věnovali ing. Šimkovi tři technologické postupy:
- Technická instrukce o geodetické inventarizaci podzemních a nadzemních zařízení,
- Technická instrukce o měření tras,
- Technická instrukce pro vytyčování projektovaných
prvků v terénu,
které jsou uloženy v konzultačním středisku studijní
skupiny D, 6. komise FIG.
Pro další rozvoj spolupráce navrhují v Krakově výměnu odborníkil.-specialistil. obou stran ve formě krátké
stáže.
V Kra'kově, kde jeví veliký zájem o čs. elektromagnetický hledač typ Elmag 71 navštívil ing. Šimek A'kademii hornictví a hutnictví. Svoje zkušenosti z výroby
polského prototypu jsou ochotni předat čs. odborníkil.m.
Ing. Šimek dále navštívil varšavský geodetický podnik, kde jsou již zavedeny tradiční kontakty s odborníky
evidence podzemních vedení, kteří udržují v čele s ing.
Klopocinským dlouholeté odborné a přátelské svaZlky
s čs. kolegy. Zde došlo ke konzultaci o rozdílech v technologickém provádění technických map měst Prahy
a Varšavy.
Také návštěva v Projektovém ústředí hl. m. Varšavy
byla velmi prospěšná. V současné době je zpracováván
technologický postup na vyhotovení technické mapy
města Varšavy. Bylo dohodnuto, že po vydání bude zaslán konzultačnímu středisku studijní skupiny D do
Prahy.
.
Pro všechny odborné zájemce, členy CSVTS i ostatní
společnosti FIG budou materiály k dispOZici v konzultačním středisku
studijní
skupiny
D v Praze 1,
Hybernská 2.

1. Účastníci konference "Racionalizace
mapování velkých měřítek", konané ve dnech 8. a 9. června 1971
v Pardubicích při příležitosti 50. výročí založení KSČ,
vědomi si toho, že pro zvýšení efektivnosti a další
rozvoj mapování velkých měřítek je rozhodujícím
nástrojem komplexní racionalizace, se zavazují, že
budou v rámci své působnosti soustavně a plánovitě
sledovat otázky racionalizace mapovacích prací. .

Ing. Frant. Čálek,
předseda studi;ní skupiny
6. komise FlG

D

2. Účastníci konference doporučují
-

-

efektivněji a racionálněji využívat současné přístrojové vybavení geodeticko-kartografických
pro.covišť,
soustavně
a cílevědomě vybavovat
geodetickokartografické pracoviště moderními geodetickými
přístroji a pomůckami a vhodnou výpočetní technikou,

Příspěvěk geodetů a kartografů k tvorbě
a ochraně životního prostředí

Stavební fakulta CVUT uspořádala ve dnech 16. až
17. 6. t. r. u příležitosti oslav 50. výročí vzniku KSC vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma životní
prostředí. Touto vysoce aktuální problematikou se v sou- neustále zdokonalovat
organizaci práce, výroby,
časné době zabývají odborníci nejril.znějších profesí na
řízení a správy,
celém světě a jejich řešení je na nejvyšší úrovni organizováno OSN a jeho agenturami UNESCO, FAO aj.
- zvyšovat odbornou kvalifikaci pracovníků v oboru
Domácí a zahraniční odborníci ril.zných profesí předgeodézie a kartografie a soustavně přenášet nové
nesU na konferenci 59 referátil., z nichž 7 bylo z oboru
poznatkr vědy a techniky do praxe. K tomu vy- .
geodézie a kartografie, a soustředili v nich pohledy na
užít nejen služebních orgánů, ale také ROH
tvorbu a ochranu životního prostředí z ril.zných hledisek.
a zejména ČVTS pro geodézii a kartografii.
Referáty dokumentovaly nezbytnost urychleného řešení
řady dílčích problémil.. Ukazuje se, že úloha geodézie
3. Účastníci konference jsou přesvědčeni,
že trvalé
a kartografie není zanedbatelná.
a společné racionalizační úsilí řídících orgánů a pracovních kolektivů ve smyslu jednání
konference
Úvodem prof. ing. dr. A. Jíl e k vymezil pojem životního prostředí, zdil.raznll význam jeho tvorby a ochrany
povede k podstatnému
zvýšení efektivnosti mapovacích prací.
a připomněl připravovanou
světovou konferenci
ve
-

zaměřit se na techniku vyráběnou v socialistických státech, sledovat jednotnost vybavení pro.·
covišť a možnosti dobrého servisu,
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Stockholmu v roce 1972, které se zúčastní významní odborníci i státníci většiny zemí na světě. Podtrhl nutnost
věnovat péči životnímu prostředí v CSSR, kde v současné době trpí znečišťováním ruznými odpady sice jen
jedna osmnáctina státního území, ale na této části žije
plná jedna čtvrtina všech obyvatel CSSR.
Prof. ing. dr. M. H o I ý, CSc., poukázal na výnzam udržení ekologické rovnováhy a vytyčil zásady pro komplexn~
péči o životní prostředí člověka. K devastacím dochází
převážně nadměrnou exploatací zdroj u biosféry. Vzrustající civilizace, pokles obyvatelstva v primárním sektoru (v zemědělství z puvodních 80 % až na 10 % obyvatelstva, u nás na 20 %) a rychlý rt1st sektoru terciálního (u nás téměř 30 % obyvatel, někde až 50 %), soustřeďování obyvatelstva v městech, zpt1sobuje přechod
společnosti z přirozeného prostředí do prostředí umělého - antropogenního.
.
To má kromě žádoucích dusledkt1, jakým je zvýšení
životní úrovně, i řadu dusledkt1 nežádoucích, jakými jsou
porušení biologie krajiny, neuvážená exploatace zdrojt1
a znečišťování prostředí ruznými odpady. Tyto nežádoucí dt1s1edky nart1stají, při čemž řada přírodních zdrojt1
bude v dohledné době plně využívána, tak např. u nás známé zdroje podzemní vody již do r. 2000. Je třeba nejen pt1sobit pasivně k ochraně životního prostředí, ale i aktivně
přispívat k jeho tvorbě (úpravy pt1dy, racionální využívání pt1dního fondu, regulace využívání vodních zdrojt1,
racionální využívání spadlé vody, zastavení odnímání
pt1dy zemědělské
výrobě, rekultivace
devastovaných
území, regulace výstavby nových sídlišť, přestavby měst
a řešení dopravy z hlediska vytvoření únosného životního prostředí). To je rozsáhlý multidisciplinární
a interdisciplinární
problém. Vyžaduje
pečlivé studium
a znalost postupných zásaht1 člověka do přirozeného
prostředí, odhalování dt1s1edkt1 těchto zásaht1 a vypracování účinných projektt1 k postupné nápravě.
Ing. Z. Han d lov á .uvedla jako příklad dlouhodobého poškozování krajiny člověkem prt1myslovou činnost, která narušuje ekologickou rovnováhu krajiny.
Jsou to zejména prumyslové exhalace a jejich nepříznivý vliv především na ovzduší, pudu a vodu. Nejvíce je
postižena vegetace, která je k emisím nejcitlivější. Uvedla oblasti nejvíce postižené (Severočeská
hnědouhelná
pánev, Ostravsko, Plzeň, Praha atd.), statistické údaje
o množství pevného úletu, o škodlivosti chemických od·
padt1 a cementárského prachu na vegetaci, především
na lesní hospodářství. Je třeba zjišťovat rozsah a míru
pt1sobení škodlivin, pusobit proti pt1vodct1m, vyvíjet bezodpadové technologie a odtěžovací metody a zařízení.
Ing. J. Sem o tán,
CSc., mluvil o nutnosti rychlé rekultivace území devastovaných
následkem
povrchové
těžby uhlí, jejichž konečným cílem je navrácení krajiny
do stavu jejího nejvyššího možného společenského využití po vyuhlení.
Ing. arch. S. Vod ě r a upozornil na nezbytnost zachovat stavební kulturní památky a obohatit současně
tvořené životní prostředí přínosem výsledkli architektonické tvorby v uplynulých 11 stoletích.
Prof. ing. arch. J. Š t u r z a ukázal ve svém referátu,
jak tvář krajiny k jejímu neprospěchu mění prudký rt1st
industrializace, dopravy a mnohde i výstavba a přestavba starých měst a obcí. Úkolem krajinného plánování je
nalézt správné meze mezi nutnými zásahy do přirozeného prostředí a jimi získanými civilizačními přínosy. Nezbytná je plánovitá a rychlá kultivace prumyslové krajiny a zachování historických
památkových
kulturních
a uměleckých hodnot, ať již se jedná o urbanistický celek, nebo jednotlivé případy přirozeného, nebo uměle
vytvořeného přírodního prostředí.
Již při vyslechnutí těchto několika přednášek bylo
zřejmé, jak dt11ežitou funkci mohou mít naše mapová
díla, která dokumentují velmi názorně postupné zásahy
člověka do přírody, a proto jsou neobyčejně cenným objektivním materiálem pro studium vývoje životního prostředí. Další dt11ežitou funkcí mapy, resp. meřických
snímkt1 je dokumantace výsledku zásahu člověka do
přírody. Možnost "mapování" oblastí zamořených rt1znými odpady a při použití barevných a spektozonálních
snímkt1 i ·mapování "dt1s1edkt1 civilizace" na fIoru i na

pt1du, atd. Taková dokumentace
mt1že být podkladem
nejen k aktivnímu protiopatření, ale i podkladem k objektivnímu prokázání pt1sobených škod a k postihu jejich puvodct1. V NDR není zřejmě "mapování zamořených oblastí" novinkou. Viděli jsme ukázky map, na
kterých druh (druhem značky) a míra (velikostí značky) zamoření byla vyznačena na jednotlivých parcelách,
resp. oblastech.
Prof. dr. ing. K rum p han z I poukázal na pasivní
účast geodett1 a kartograft1 na tvorbě ochrany životního
prostředí prostřednictvím map a leteckých snímkt1, které jsou zdrojem informací o prostředí a podkladem pro'
navrhované úpravy. Aktivní účast geodett1 vidí při projektování a realizaci pozemkových úprav, kdy dochází
někdy k podstatnému přetvoření krajinného obrazu.
Toto aktivní pt1sobení vysvětlil podrobněji doc. ing. J.
Něm e č e k.
Pozemkové úpravy ovlivňují
přírodní
a i pracovní prostředí venkova a stávají se součástí
komplexních opatření v tvorbě i ochraně životního prostředí. Správně provedená delimitace pudního fondu
s ohledem na přírodní podmínky kladně ovlivní ~iologickou rovnováhu krajiny, nová cestní síť pracovní
i obytné prostředí venkova. Vodohospodářská opatření
řešící režim povrchových i podzemních vod a komplexní
pudně-ochranná opatření v rámci souhrnných projektu
pozemkových úprav vytvářejí účinnou ochranu proti
erozi. Rekultivace neplodné a málo úrodné pudy pomáhá
vytvářet velké plidní celky vyhovující racionálnímu obdělávání pozemkli.
O možnostech využití leteckých s'nímkt1 pro ochranu
životního prostředí mluvil ing. O. J e I' á b e k, CSc. Informoval d možnosti využití leteckých, snímkt1 pro sledování devastace území při výstavbě měst, prlímyslových
závodlí a dopravních sítí, při zjišťování rozsahu devastací zpt1sobených povrchovými doly a pro sledování vlivu
exhalací na lesní a zemědělské porosty.
O použití pozemní fotogrammetrie při ochraně životního prostředí pojednával referát doc. ing. Š m i d r k aI a, CSc. Mluvil o zaměřování a zakreslování devastovaných, nebo exhalacemi zamořených oblastí, o zaměřování sesuvných oblastí hald a výsypek a o sledování
deformací stavebních oblastí.
Ing. J. Pod hor s k ý, CSc., vysvětlil funkci mapy
jako zdroje informací o prostorové poloze rlizných jevlí
vhodné pro její názornost k využití při tvorbě životního
prostředí. Vysvětlil i funkci informačního systému geodézie a kartograf1e v obou jeho podobách, digitální
i grafické.
Ing. M. Ma r t 1n e k seznámil posluchače s připravovaným atlasem Prahy, jehož účel je podřízen funkci
řízení tvorby životního prostředí metropolitní aglomerace. Zdt1vodnil plánované obsahové uspořádání
atlasu,
poukázal na vazbu atlasu s integrovaným informačním
systémem města a zdt1raznil potřebu atlasu jako permanentního díla pro potřeby souborného a zásadního rozhodování o tvorbě životního prostředí města a jeho aglomerace.
O vlivu astronomických činitelt1 na životní prostředí,
zejména záření Slunce pojednával referát ing. S. H 0I u b a, CSc.
.
Podnětné pro geodety byly referáty doc. ing. arch. L.
L a u e r m a n a, CSc., a prof. ing. dr. K. Jan lí, DrSc.
Vyplývá z nich předpoklad, že materiální a ekonomické
výsledky technické revoluce umožní opustit tradiční materiálovou základnu ve stavebnictví a zkrátit ekonomickou životnost staveb dík použití nových materiálli pro
konstrukce. Prognostické úvahy o vývoji stavebních technik napovídají, že životnost staveb v budoucnu podstatně klesne, až na 25-35 let, a že tedy každá generace
bude si vytvářet nové vlastní životní prostředí. Tomu
bude nutno přizpt1sobit i vývoj geodézie a kartografie.
Dnešní typ map a zpt1sob jejich aktualizace by zřejmě
trendu vývoje ve stavebnictví nevyhovovala.
RNDr. K. Hro m a d a ve svém referátu upozornil
na nebezpečí vznikající tím, že člověk těží stále větší
množství surovin energetických,
rudných i stavebních.
Porušuje vodní sft i režim podzemní vody, zpt1sobuje nárlíst oxydačních pochodt1, které vytvářejí rychlé klimatické změny a stále rostoucí znečištění atmosféry i hydro-
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sféry. Snahou geologů je usilovat
akru dobré zemědělské pfidy.

o záchranu

každého

Referát ing. M. O P P lov é o ekonomice životního
prostředí byl zaměřen na strukturu
investic a jejich
územní rozložení a na vliv limitfi pfidy a kvality pozemkfi při rozmisťování investic. Pfida je nenahraditelný
životní prvek a omezený zdroj ploch pro stavební a investiční účely. Ukázala na problémy spojené s oceňováním
pozemkfi a na nutnost stanovení cen pozemkfi pro základní investiční rozhodování. Bezplatné užívání pfidy
není příznivé racionálnímu hospodaření s pfidou. Inženýrka Opplová předvedla praktické ukázky vlivu ceny
pozemkfi na rozmisťování investic a poukázala na možnosti stanovení ekonomické ceny pozemkfi v ČSSR s přihlédnutím k bonitě, poloze, sklonu, přístupnosti a vhodnosti k zástavbě.
Prof. ing. J. Str a k a, DrSc., referoval o ukládání
a údržbě městských inženýrských sití, které tvoří složitou nervovou soustavu celého města. Nadměrná hlučnost a prašnost vede k nahrazení tvrdých krytfi ulic asfaltovými koberci, které zaručují příjemnější a tišší dopravu a jsou omyvatelné. To vede k nutné změně technologie ukládání a údržby městských podzemních inženýrských sítí. Od ukládání přímo do země v otevřených výkopových rýhách, které vyřazují z provozu celé
uliční úseky při každé opravě nebo doplňování, bude
nutno přejít v centrech měst a v nově budovaných sídlištich k soustřeďování městských podzemních vedení do
kolektorfi. To si vyžádá z hlediska zaměřování i zobrazování a vedení evidencí podzemních inženýrských sití
značné spolupráce geodetfi a vyvolá problémy, jak tyto
nové, soustředěné sítě nejvhodněji kartograficky vyjádřit, případně digitálně dokumentovat.
Referát tří autorfi doc. ing. M. B a t í k a, CSc., inženýra V. P 1ach é h o, CSc., a ing. J. S Ýk o r y, CSc.,
se týkal problémfi účinkfi chvění zpfisobeného dopravou
na budovy. Z referátu je Zřejmé, že měření kmitání na
vozovkách, základové pfidě, základech budov a na budovách samých, zpilsobené dopravou, bude v budoucnu jednou z důležitých součásti projektování a výstavby sídlišť,
a to nejen v souvislosti s tvorbou životního prostředí,
ale i v zájmu ochrany historických a kulturních památek. I zde mfiže být funkce geodetfi významná.
Domnívám se, že z uvedeného je zřejmé, jak problematika tvorby a ochrany životního prostředí je zajímavá
I z hlediska geodetfi a kartograffi. Geodeti a kartografové by měli být perspektivně připraveni na spolupráci
v této oblasti a aktivněji než dosud spolupfisobit při
zlepšování životního prostředí v ČSSR.

Z cyklu vědeckých přednášek z oboru
geodézie na ČVUT v Praze
V ponděH 7. června 1971 pokračoval cyklus přednáškou Ing. Bořivoje Delonga, CSc., pracovníka Výzkumného ústavu geodetického v Praze na téma: Určování polohy a výšky bodu prostorovým délkovým protínáním.
Speciální úkoly geodetické praxe vyžadují určování
polohy a výšky bodfi bez použiti jakýchkoli optických
přístrojit
Jde např. o body v hlubokých bazénech povrchových hnědouhelných
lomfi, v nichž se často usazuje mlha, nebo o body skryté za řidšími porosty nebo
menšími terénními vlnami. K zaměřování takových bodů
lze použit v současné době rádiových dálkoměrfi, které
jsou schopny překonat
uvedené překážky optického
měřeni.
V přednášce autor hovořil o řešení geometrické úlohy,
při níž se tři šikmé délky" měřené rádiovÝIIl dálkoměrem a vycházející ze tří daných bodů, stýkají v pro-

storu v jednom bodě a definují jeho polohu i výšku.
Pro řešení této úlohy byly odvozeny potřebné vzorce,
provedena chybová analýza a naznačena technologie
měření i výpočtu. Kromě toho byly charakterizovány
výsledky dosažené při praktických
provozních zkouškách. Tato metoda určování bodfi je nazývána prostorovým délkovým protínáním.
Základní myšlenka výpočtu polohy a výšky bodů
určených
prostorovým
délkovým protináním
spočívá
v řešení průsekfi tří koulí. Užitím vhodné prostorové
transformace lze definiční rovnice zjednodušit tak, že
vznikne možnost jejich jednoduchého a přitom exaktního řešení. K objasnění dvojznačnosti úlohy stačí znát,
leží-li určovaný bod nad nebo pod rovinou definovanou
třemi danými body. Bez podstatných změn lze metody
použít rovněž k urťování polohy umělých druž.ic Země
pomocí laserových dálkoměrných systémů. Kromě řešení prfisekfi tří koulí lze užít ještě jiného postupu výpočtu, při kterém se vychází ze vzorcfi pro matematickou redukci elektronicky měřených délek.
Diskuse, které se zúčastnila řada pracovníkfi, se dotýkala problémfi přesnosti, optimálních hodnot výškových úhlů, teoretického
odvození, možnosti aplikace
v inženýrské geodézii a použití v družicové geodézii.
Diskusi zakončil doc. Hauf, informoval přítomné o pokračování cyklu v příštím školním roce 1971-72 a současně pozval na první přednášku, která bude 7. října
1971.

MAPY, ATLASY

PRAZSKt INFORMATOR - vydala Kartografle n.p. Praha,
1971, 1. vydání, formát A5, 160 stran textu, 24 barevných
mapových přiloh, 33 mapových obrazfi v textu, lakovaná
obálka, brož. Kčs 12,50

Bývalé Kartografické nakladatelství přistoupilo k přípravě Pražského Informátor·a jako pomficky pro návštěvníky I obyvatele hl. m. Prahy. Publikace obsahuje
výběr podstatných a dfiležitých informací o Praze, jejím
administrativním
členění, dfiležitých úřadech a institucích, vědeckých
ústavech, společnostech,
politických
a kulturních organizacích. Bohatý adresář obsahuje dále
dfiležIté Informace z oblasti školství, kultury, tělovýchovy, zdravotnictví, cestovního ruchu 'a dopravy. Přehledně informuje o přírodě v Praze, kulturních památkách a zajímavostech, doporučuje ucelené vlastivědné
exkurze Prahou a ,poskytuje informace o vyhHdkových
letech.
Publikace je vítaným rozšířením dosavadního edičního profilukartografických
publikací vydávaných nyní
v Kartografii n.p.
Praha. I když ve značné míře využívá formy písemného projevu a textových informací,
snaží se v přílohových mapách i v dalších schématických mapách umístěných v textu o kartografickou
interpretaci vhodných údajfi. Tím poskytuje uživateli názorné a prostorově lokalizované informace, což je právě
specifikum a přednost kartografické
interpretace
jevfi.
Kartografická
forma informací
také dává publikacI
oprávnění
k vydání v kartografickém
vydavatelském
podniku. Této - stránce publ1kace budou též zejména
určeny kritické připomínky.
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Přílohové mapy jsou zpl1acovány s využitím dvou jednotných mapových podkladQ, středu města a širšího
I1zemí. Situace je vhodně redukována a upravena ve
značně schematizovaném zákresu. Rušivě a bez zřejmého dQvodu jsou u všech map širšího I1zemí zakresleny
pomníky.
Volba obsahu vhodného ke znázornění v mapách je
jistě do určité míry věcí názoru. Značný počet mapových
příloh je však v nesouladu s poměrně malou druhovostí
kartogl1aficky vyjadřovaných jevQ. Při zachování dosavadního počtu mapových příloh bylo by možno kartograficky registrovat značně více a v rozsáhlejší kategorizaci jevQ. Tak např. by bylo jistě vitané uvést všechna
kina (nejen premiérová), značně rozšířit I1daje o pražské dopravě zejména zákresem jednotlivých tratí městské dopravy (nejen konečných stanic) apod. Na mapě
služeb (č. 22) by jistě byla účelná klasifikace hlavních
druhQ služeb. U některých map by v příštím vydání
stáLa za I1vahu volba jemnějších značek, jež by umožnily
jejich přesnější umístění (dQležité např. pro přílohovou
mapu 18-zdr,avotnictví).
Konečně jsou celé textové
oddíly, jejichž kartografické
znázornění chybí (např.
školy). Všem mapám by prospělo jejich označení názvy,
jež by byly vhodněji umístěny, než dosavadní pořadová
čísla mapy.
Mapy v textu jsou řešeny jako obrazová schemata bez
topografické situace. Toto řešení je obecně l1čelné, brání
však žádoucí lokalizaci některých jevQ (např. obr. 1 Územní vývoj Praihy, obr. 2 - Městské obvody a části,
obr. 3 - Sídliště a vilově čtvrtě, obr. 29 - bez názvu,
apod.). Redukce názvosloví na některých mapách ·a jeho
nahražení čísly jenel1čelná,
protože ztěžuje orientaci
v mapě (např. obr. 30, 31, 31/1 apod.). U mapy vyhlídkových letQ (obr. 33) skoro I1plné nahrazení názvosloví sídlišť čísly zpochybňuje l1čelnost kartografického
vyjádření vQbec. Pro příští vydání bude též l1čelné
uvážit velikost ,a kvalitu užív,aného písma, jež např.
v obr. 29 je na samé hranici čitelnosti. Jako celek pQsobí
mapy v textu dojmem určité nesourodosti. Tento dojem
je podpořen chybějícími názvy u některých map (např.
obr. 29, 32a 33) a chybějícími odkazy v textu na některé mapy (chybí např. odkaz na obr. 3D, 31, 32, 33).
Textová část, výběr a rozsah bude jistě předmětem
diskuse a mnoha připomínek uživatelQ. Vzhledem k rozlišnostipotřeb
a zájmQ návštěvníkQ a obyvatel miliónového velkoměsta tomu ani jinak být nemQŽe. Bezpochyby
by však v přfštim vydání bylo vitáno větši množství
telefonních čísel, (ne-li všude, kde je možnost telefonního spojení). U jednotlivých skupin informací by bylo
též možné nepatrným
rozšířením
obsahu podstatně
zkvalitnit a zpřesnit ,publikované I1dajer (např. uvedením cenových skupin v ubytovacích a ,pohostinských zařízeních ap.).
Vážným nedostatkem publikace tohoto druhu je značná zastaralost v době vydání, jež bylo uskutečněno až 10
měsícQpo redakční uzávěrce. Při rychlém tempu a vývoji hospodářského,
kulturního i společenského života
metropole socialistického
státu bude u příštích vydání
zcela nezbytné tohoto nedostatku se vyvarovat.

Vcelku kvalitní polygrafické i knihařské zpracování
a vkusná lak()vaná obálka JSOUdoorým předpokladem pro
denní užívání publikace. K rychlé orientaci a pohotovému vyhledávání by pro příští vydání přispěla nápaditější knihařská
I1prava (např. oddělení obsahových
celkQ barevným kartonem, zářezy a popisem v bloku
apod.).
Vydavatel Pražského informátora v předmluvě žádá
kritické posouzení publik,ace. Proto jsem se zaměřil
zejména na její nedostatky. Přes tento výčet nedostatkQ
se jedná o publikaci užitečnou, která ukazuje možnosti
tvorby nových druhQ kartografických publikacI. Kritické
připomínky jsou proto míněny jako podnět k obsahovému i výrobnímu zkvalitnění 2. vydání publikace, které na
sebe jistě nedá dlouho čekat. Riziko dílčích nedokonalostí a nedostatkQ 'při tvorbě nového typu publikace
s náročným aktuálním obsahem je jistě značné. Tím
více patří dík všem, kdo se na zpracování Pražského
informátora jakýmkoliv zpQsobem podlleli.

Ooc. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.: Elektronické
délek I.
(Skripta, ČVUT - fakulta
Praha, 1971)

stavební,

měřeni

Vydavatelství

ČVUT,

První díl skripta ,Elektronické měření délek' obsahuje
všeobecnou látku z elektronického
měření délek, společnou oběma typťim dálkoměrQ, tj. rádiovému i světelnému.
92 stran textu IskrLpta je rozděleno na 21 kapitol, text
je doplněn řadou obrázkQ a tabulek. V prvních kapitolách (1.-5. kap.) jsOU definovány základní elektromagc
netické veličiny li zkoumány jejich vlastnosti (směšování
vln, Iom ,a odraz, poLarizace vlnění, interference
vln,
moduLace vlnění, rychlost elektromagnetického
vlnění,
absorbce vlnění a ohyb vLn). Na základě těchto I1vah je
uveden výběr vhodných vln a rozdělení dálkoměrQ.
Další 'kapitoly (6.-9. kap.) pojednávají o rozdělení
elektronických dálkoměrQ na kmitočtové, impulsní a fázové ,a 'probírají se jednotlivé metody. Kapitoly 10.-13.
se zabývají měřickou částí dálkoměrQ. Rozebírají se
možnosti přímého měření transltního č,asu, měření kmitočtu, měření fázového rozdílu a otázka určení celého
počtu vlnových délek. V kapitole 14. jsou uvedeny
potřebné redukce, a to fyzikální, matematická a topografická.
V kapitolách 15.-19. se zabývá autor vlivem ovzduší
na index lomu, 'přesností měřených vzdáleností u jednotlivých typQ dálkoměrťi (fázové, impulsní a frekvenčn!), šířením velmi krátkých vln a absorbcí a extlnkcí
elektromagnetických
vln. V posledních dvou kapitolách
na základě rozboru vlivu tvaru dráhy a prof!lu terénu
na elektl10magnetické vlnění je rozebrána otázka dosahu
rádiových a světelných dálkoměrQ a použití těchto
elektronických dálkoměrQ .pro geodetické práce. Stručně je probrána problematika délkově určené sítě.
Metodický postup, dělení kapitol, jejich řazení a výklad látky je logicky uspořádán, celý text je proložen
řadou obrázkQ a tabulek. V teoretrcké části jsou uvedeny jen nejdQležitější vzorce, rozbor přesnosti a I1vahy
o ,aplikaci.
Skriptum je sice určeno jako učební pomQcka, svým
obsahem se však řadí mezi literaturu, potřebnou pro
každého pracovníka, který přijde do styku s elektronickým měřením délek. Prostudování skri:pt dává čtenáři
možnost přistupovat k měření s dostatečnou hloubkou
znalostí o podstatě měření, což je předpokladem dalšího
zpl.'acování naměřených hodnot.
Ing. Vladimír

Radouch, CSc.
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