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Herda, M.: Geodetické práce
přes Vltavu u Žďákova

pro stavbu a montáf
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obzor

29

inž. Mi-roslav Herda, CSc.,
Ústav geodézie a kartografie, Praha

Geodeticke prát;:e
pro stavbu a montáž mostu
přes Vltavu u Žďákova

Stavba velkých mostů vyžaduje vždy rozsáhlé a vesměs zajím!!,végeodetické práce se značnými požadavky na přesnost. Uplatní se proto zde i metody, používané v nejpřesnějších geodetických pracích, přizpůsobené rozměrům stavby a tvaru terénu. Použije-li se při
tom moderních přístrojů a pomi'lcek, docílí se při poniěrně nízkých nákladech takové přesnosti, že měřené
i vytyčené hodnoty je možné považovat za bezvadné
jak z hlediska projektu, tak z hlediska stavby a montáže. Projekt tedy nemusí /odchylky geodetických
prací uvažovat. To je výhoda zejména při použití prefabrikovaných dilů, při letmé montáži a betonáži, kdy
možnost vyrovnání odchylek založení stavby jelomezená nebo prakticky nemožná. Moderní metody inženýrské geodézie pomáhají tak zvyšovat podil mechanizace stavebnictví velmi účinně.

strukce, které 'po smontování mostu byly vyzdviženy
a rozloženy. Způsob montáže je na obr. 2. Mostovk~
i oblouk byly montovány současně pomocí dvou otocných a pojízdných jeřábů nosnosti 40 t a délce ramene
30 m. Mimo oba pylony jsou železobetonovými částmi
mostu ještě obě opěry a pět· párů patek pro stojky
v části mezi pylony a opěrami.
Geodetické práce pro stavbu a montáž tvoří
,3 části. Jsou to práce na geodetických základech
stavby, tj. na osovém systému li' výškovém bodovém
poli, dále je to vytyčování a měření železpbetonové

,

Most přes údolí Vltavy u Žďákova (obr. 1) je mr.mořádnou stavbou. Je40 rozpětí v hodnotě 330 m je
rekordem pro plnostěnné oblouky a značně překonává
dosavadní největší rozpětí 289 m proslulého Duhového
mostu u Niagarských vodopádů v USA. Žďákovský
. most je ocelový, jeho oblouk je dvojitý plnostěnný
truhlík průřezu 100 X 500 cm, horní i spodní stěn~
přesahují na obou stranách o 20 cm. Tvarově je oblouk
složen z kružnic o poloměru 333 m -Je střední části
a 317 m v krajních částech u hlavních ložisek. Oba
oblouky jsou spojeny systémem zavětrovacích trámů.
Mostovku délky 544 m a šířky 13 m (z toho vozovka
10,5 m) nesou štíhlé stojky v41cového tvaru. Mostovka
je ve výši 50 m nad nejvyšší hladinou přehradního
jezera, tj. 108 m nad původní hladinou před napuštěním Orlické přehrady. Most má dva dvojité pylony
výšky 50 m na základové patce rozměru 8 X 20 X
X 20 m. Hlavní ložiska oblouku jsou uloŽena na železobetoJilových kónsolách, které. tvoří součást základovýchpatek. Mos~byl montován letmo, bez lešení a byl
pouze podepřen"ve
čtvrtinách rozpětí pomocnými
montážními věžemi výšky 80 m stavebnicové kon-

části a vytyčování a kontrola montáže, tj. geometrického .tvaru ocelové konstrukce ve všech fázích. Geodetické základy stavby a vytyčení železobetonové
části byly uskutečněny před napuštěním přehradního
jezera, montáž byla vytyčována po napuštění. Docilené výsledky ukazují, že dnes je mo~né i při malých
nákladech docílit vysokou přesnost a spol,.!lhlivost
geodetických prací, a že ani stl'Dlé údolní svahy a značná výška konstrukce přesnost prakticky, nesníží. Požadovaná přesnost byla všude dosažena á při spojení
kOIMru~ce uprostřed rozpětí byl~\zjišti'jny jen milimetrove odchylky.
.

!

Geodetické základy stavby (obr. 3) tvoří pravoúhlý
systém os a výškové bodové pole. Základem osového '
systému je podélná osa, určená středy obou mostních
opěr. Tyto opěry bylý postaveny již v r. 1941, kdy
v témže místě měl být postaven ocelový most s příhradovým obloukem. Vybudované opěry usna:dnily
geodetické práce, neboť z nich byl terén údolí mtavy
dokonale ovládnut. Na opěrách byly ve vzdálenosti
asi 1 m od okraje osazeny koncové body 0L, Op podélné osy, dále zde byly s boku osazeny základní výškové body, nivelační značky č. 2 a5 a zajišťovací body
LI' P1 pro podélnou osu i výŠky. Z koncQvých bodů
podélné osy byly v blízkosti základových patek vytyČeny a osazeny další body podélné osy 01 až 06, K zajištění bylo použito vesměs betonových bloků se skobou a nýtem pro výšku. Podélná osa byla na bodech
01 až 0ll vytyčována obvyklým způsobem, theodolitem
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z koncových bodů opakovaným .zařazením hřebu
v obou polohách dalekohledu. Délka podélné osy 546 m
dovolila při použití theodolitu Zeiss Theo 010 dosáh.
nout tí:qlto postupem postačující přesnóst, charakterizovanou ina~imální chybou ±2 až 3 mm. Příčný
, systém os tvoří příčné osy obou pylonu (body PL a PP)
a. stojek (body SL a SP). Terén umožnil vytyčit a zajistit příčné osy pylonů v celé potřebné délce na březfch.
Přesnost vytyčeni středil pylonů se u monťovaných
ocelových mostů délky kolem 500 m udáva hodnotou
maximální odchylky 1 : ~O000 ve vzdálenosti středů
pylonů. Vyžaduje to tedy 'použít pro určení délek metodu, zaručující střední chybu menší než 1 : 50 000.
V daném terénu to znamená použít vytyčovací sít
rhombického tvaru se základnou, mě~enou se střední
chybou přibližně 1 : 100000. Proto byly vzdálenost
opěr - délka mostní osy -a
středy pylo:nů určeny
vyťyčovací sítí, kterou tVDřily dva čtyřúhelníky rhombickélto tvaru se společnou základnou ZlZ2' Tvar údolí
a poloha řeky blíže pravému břehu umožnily volit
;lákladnu velmi příznivě1 v polovině podélné osy a s odchylkou pouze' 16g od kolmice k, podélné ose. Délka
základny byly určena vzhledem k požadované přesnosti použitím invarových drátu. Proto byla její délka
zvolena v hodnotě 264 m, tj. II kladů drátu. Pro vytyčovací sít tohoto tvaru je růst délkové chyby vlivem
chyb v úhlech velmi malý. Podle vztahu pro relativní
délkovou chybu v rozvinovacírhombické
síti (Ryšavý:
Vy$ší geodézie, étr. 188)
.
'
.

mb

b =
kde

)l

7'

1 + Z2
2z"

V

. 2p",

1

+

Pp

mb

je stř. délková chyba mostní osy délkJT,b,

z

j~ poměr délky osy k délce základny,

Pc<

je váha ostrých úhlů, v daném případě čtyřnáso~ek Pp,

PP je váha úhlů při základně,
f-t je stř. chyba měřených ÚWŮ, předpokládá se
±3ce• Pak je mb = 1,2 mm pro délku OLOS a 0,7 mm
pro délku SLSp (chyba v délce základny není v uvede-
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ném vztahu uvážena). Úhly v rozvinovací síti byly
měřeny novým theodolitem Zeiss Theo 010, který byl
předtím důkladně přezkoušen. Byly určeny hodnoty
runové chyby, totální chyby optického mikrometru
(metodou Kučerovou) a dělení limbu (metodou Heuvelinkovou) a citlivost libely. Síť byla měřena dvakrát

nezávisle ve dvou různých dnech při zatažené obloze
v opačném pořadí stanovisek, jedno měření bylo skon.
čeno vždy v jednom dni. Nejprve byly na všech čty.
řech vrcholech opticky dostředěny stojany s podložkami a cílovými terči Zeiss. Pak byly postupně měřeny
úhly, a to metodou dvojřad. Na bodech 0L, Op resp.
SL, Sp bylo měřeno po 4 dvojitých skupinách, na boo
dech Zl' Z2 po 2 dvojitých skupinách. Při každé zá·
:měře se četla libela a zenitová vzdálenost, aby mohla
být zavedena oprava ze sklonu osy alhidády.
Měření délky základny invarovými dráty bylo
zvoleno vzhledem k požadované přesnosti a zejména
vzhledem k rovinnému terénu základny. Pracovní
postup délkového měření invarovými dráty je možné
zjednodušit pro uvedený účel a pracovat v minimál·
ním složení čety 2 ITP
2 PD. Koncové body základny byly důkladně zajištěny betonovými bloky rozměru
40 X 40 qm nahoře a 80 X 80 cm dole a výšky 100 cm.
Horní plocha bloku byla 30 cm pod úrovní terénu, blok
byl přikryt plechovým poklopem. Bod byl vyznačen
otvorem o průměru 0,5 mm shora v mosazném roubíku.
Roubík byl vložen do ocelové trubky délky 100 cm.
Při měření se bod signalizoval jehlou, vloženou do
otvoru. K měření byly použity 2 invarové dráty délky
24 m s napínacími soupravami. Klady drátů. byly ozna·
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čeny obvyklými značkami se skosenou hlavou. Na
koncových bodech byly značky upevněny v Zeissových
theodolitových stojanech s podložkami, na ostatních
bodech v dřevěných kůlech ve výšce 60 cm nad teré.
nem. Měření bylo maximálně zjednodušeno, byly za·
vedeny j13nhlavní opravy; první pozorovatel současně

zapisoval a stejně jako druhý přenášel dráty i.závaží.
Pomocní dělníci přenášeli napínací soupravy. Měření
invarovými dráty tímto postupem je stejně rychlé jako
přesné měření ocelovým pásmem, při tom je nepoměrně spolehlivější a samozřejmě přesnější, zejména je
zde podstatně menší chyba z porovnání. V rovinném
terénu je tento postup vhodný, neboť je možné všechny klady drátu zajistit značkami na theodolitových
stojanech, takže není třeba dalších stabilizací nebo
zajištění. Pak je možné měřit i po dlažbě, betonu apod.
lnvarové dráty byly před i po měření porovnány na
geodetické základně Hvězda. Při tomto porovnání
byla polovina základny měřena každým drátem v obou
směrech. Přesnost porovnání je charakterizována průměrnou stř. chybou ±0,02 mm v porovnání jednoho
drátu. Při výpočtu délky základny byly zavedeny
opravy z porovnání, promítnutí, teploty, vybočení
a sklonu. Oprava z redukce na nnlovou hladinu se nezavádí, neboť jako vždy při vytyčování jde o skutečné
délky. Naproti tomu je nutné zavést opravu z převýšení mezi základnou a spojnicí středů opěr nebo pylonů,
která dosahovala +9,1 mm resp. +3,0 mm. Délkové
měření základny trvalo 16 hod., výpočet 4 hodiny,
porovnání 12 hod. (2 X po šesti hodinách), výpočet
4 hodiny. Vytyčovací síť byla vypočtena a vyrovnána
podle zásad podmínkového vyrovnání směrového, aby
bylo možné použít fyzikální váhy směrů (Kučera: Dvě
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Obr. 7.: Nivelace pevných
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práce pro stavbu a montáž mostu
přes Vltavu u Zd'akova

tento účel těžkopádný, v uvedeném případě bylo vy.
užito vhodné příležitosti.
Vzhledem k tomu, že montáž mostní konstrukce
byla plánována až po napuštění přehradního jezera,
které zatopilo základnu, bylo pro kontrolu geometrického tvaru konstrukce při' montáži určeno ještě na
každém břehu po 3 bodech nad zátopovou čarou. Tyto
body byly určeny z koncových bodů základny pomocí
trojúhelníků, v nichž byly měřeny všechny úhly. Bylo
měřeno ve 2 skupinách, průměrný uzávěr byl9cc, takže
střední polohová chyba těchto bodůje přibližně ±2 mm.
Výškovým geodetickým základem stavby byly výš.
kové body, osazené na trvalých objektech, na skalách v blízkosti osy a objektů stí\vby a dále některé
osové body, výškově určené 'obr. 3). Převýšení mezi
výškovými body byla měřena geometrickou nivelací
přístrojem Wild N3 s planparalelní destičkou a invaro· .
vými latěmi, neboť požadovaná přesnost výšek, cha.
rakterizovaná maximální chybou ±3 mm, vyžadovala
tento postup. V některých případech byla požadována
přesnost vyšší, např. pro obě hlavní ložiska na téže
straně byla žádána mezní, chyba ±1 mm. Nivelační
pořady byly vedeny zčásti po pracovní stezce, zčásti přímo terénem po strmých údolních svazích. Výsledky
ukazují, že i v tomto nepříznivém terénu lze dosáhnout

Přesnost
vyty.
čovací sítě je charak.
terizována
těmito
hodnotami stř. chyb:

měření délky základn'y: celková stř. chyba mz =
= ±0,7 mm (tj. 1 : 375000)
vliv nahodilých chyb mZ1 ==
= ±0,4 mm
vliv systematických chyb
mZ2 = ±O,5 mm
měření směrů: stř. chyba měřeného směru (v závorce
z měření v jedné skupině): z vyrovnání
:;1=1,7cc(±4,2cc)
ž uzávěru trojúhelníků podle Ferrerova
vzorce ±1,9cc (±4,8cc)
z rozdílu obou m3ření (obsahuje vliv
chyb z dostředění a refrll-kce) ±2,7cc
(±6,4cc)
výpočet délky osy: celková stř.
1 : 200000

chyba

±2,7

výpočet vzdálenosti středů pylonů: celková stř. chyba
±2,3 mm, 1, 165000
Délka osy byla ještě nezávisle kontrolována elek·
troopticky dálkbměrem geodimetr NASM 2 při příležitosti jeho zkoušek. Rozdíl obou měření byl pouze
3 mm. Měření geodimetrem potvrdilo, že elektrooptické dálkoměry přiměřené přesnosti jsou pro délková
měření ve vytyčovacích sítích vhodné. Předpokladem
je dobrý přístup na stanoviska. Typ NASM 2 je pro

bez snížení výkonu poměrně vysoké přešnosti. Střední
chyba v převýšení mezi opěrami byla ±1,4 mm, střed.
ní kilometrová chyba byla ±1,1 mm. Výšky byly
kontrolovány
trigonometricky
měřením zenitových
vzdáleností při úhlovém měření vytyčovací sítě. Ze.
nitové vzdálenosti byly měřeny 2 X nezávisle, vždy
jednou v každé poloze. Střední chyba mezi opěrami,
vypočtená z výškového vyrovnání vytyčovací sítě,
byla ± 1 mm, rozdíly mezi trigonometrickým měřením
a nivelací byly u převýšení mezi opěrami +3 mm,
u převýšení mezi opěrami a koncovými body základ·
ny - 6 mm resp. - 7 mm.
Tyto hodnoty znovu potvrzují, že trigonometrické
měření výšek dává dobrou kontrolu a že má být vždy
využito. Další nezávislou kontrolu poskytl nivelační
.pořad mezi opěrami měřený po silnici, který tvořil sou·
část sítě tzv. opakovaných nivelací pro určení pohybú
zemské kůry v oblasti umělých zásahů (přitížení va·
hou vody v přehradním jezeru).
Rozdíl byl 1,4 mm.
t.
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Ještě je třeba uvést, že záměra nivelačním přístrojem
přes řeku v délce 120 m byla měřena obousměrně známým postupem, čtyřúhelníkem s délkou stran 20
·a 120 m. Rozdíl převýšení z obou směrů byl 3,5 mm.
Přesnost výškového měření dovolila při montáži mostovky zanedbat odchylku v převýšení obou konců,
takže měřené výšky nebylo tř'eba opravovat o tento
vliv.
•

obzor
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při vytyčení kotevních truhlíků pro kotevní šrouby
ložisek oblouku. Oba pylony byly vytyčovány tak,
že nejprve byly vytyčeny základové ratky a na nich
pak s požadovanou přesností středy a příčné osy. Na
pravém břehu bylo třeba př'edtím nejprve vylámat
plošinu pro postavení theodolitu, na kterou se sestupovalo po laně. Příčné osy pylonů byly vytyčeny měřením pravého úhlu, poloha osových bodů byla ještě
kontrolována protínáním ze základny. Rozdíl nepře-

Hlavním úkolem vytyčování železobetonové části bylo
'zajistit možnost osazení všech ložisek oblouku a mostovky s požadovanou přesností. Vzhledem k mimořádnému namáhání jednotlivých částí bylo třeba dodržet i přísnější tolerance v rozměrech a tvaru železobetonu. Proto byla maximální odchylka rozměru
.a tvaru železobetonových částí stanovena hodnotou
±5 mm. Týkalo se to zejména pylonů a. konsol a dále
i patek pro stojky a úložných ploch pro ložiska na opěrách. V daných terénních podmínkách to vyžadovalo
používat geodetické postupy i pro vytyčení bednění
a armatury. Vycházelo se vždy z osového systému
a výškových bodů a také podrobnosti konstrukce se
vytyčovaly theodolitem, nivelací, porovnaným pásmem, při větších nepřístupných délkách se použila

iI

kročil ±3 mm. V základových patkách pylonů byly
rovněž osazeny nivelační značky pro sledování sedání
vlivem přitěžování při betonáži pylonů a dále po montáži ocelové konstrukce. Phtížení betonáží 'pylonll
vyvolalo pokles pouze o I až 2 mm.
Celkově lze o vytyčení železobetonové části uvést.
že i když jednotlivé vytyi':ovací úkony nebyly teoreticky složité, obtížné prostředí, zejména velká výška.
značné rozměry, velké množství armatury o prúměru
většinou 80 mm (Roxor), poloha pylonú v strmé skalní
stěně aj., některé práce dosti znesnadňovaly. Bez důkladně stabilizovaných geodetických základů, jak byly
popsány v předcházejících odstavcí(:h, by bylo vytyčení žclezobetonové části podstatnC' obtížnější a méně
přesné.

základnová lať pro paralaktické méř'ení. Každý vytyčený prvek, bod, přímka, rovina, byl nejprve vytyčen
a pak vždy nezávisle kontrolován a jeho poloha popřípadě opravena. Vytyčení každé části bylo připraveno tak, že z výkresů byly zpracovány vytyč ovací
náčrty. Ph tom byly všechny údaje kontrolovány navzájem i v souvislosti 113 geometrickým tvarem celé
konstrukcE!a polohou objektu v souřadnicovém systému. Obtížné bylo vytyčení obou kqnsol, jejichž omezující roviny jsou většinou šikmé a konsoly jsou ve
velké výšce nad terénem. Proto byly příčné osy čel
konsol trvale zajištěny vždy dvěma body v terénu.
Bednění konsol bylo vzhledem k jejich velké váze vytyčeno s nadvýšením 50 mm, sedání podpěrného lešení
bylo během jejich betonáže sledováno nivelací a zbytek
nadvýšení v hodnotě přibližně 20 mm byl vyrovnán

Montážní postup, tzv. letmá montáž, použitý pro
Žďákovský most, vyžaduje stálou spolupráci s geodety:
Mostní konstrukce zaujme během montáže několik
tvarů. Aby byl zajištěn správný tvar oblouku, byl
oblouk sestaven z jednotlivých dílú délky přibližně
6 m nejprve v mostárně. Celý oblouk byl ph tom rozdělen na čtvrtiny a sestaveh položený vodorovně na
podpěrách v mostárenské hale. Hlavní rovina oblouk\l
byla tak ve srovnání s polohou v trase mostu otočena
o pravý úhel. Tato tzv. dílenská sestavná montáž zaručila správn}' tvar jednotlivých dílů a oblouku bez
půS'bbení vnějších sil. Tento výrobní tvar byl proměřen a získány hodnoty odchylek v'4či ideálnímu tvaru.
Stejnou vzájemnou polohu při vlastní montáži zajišťovaly přesně vrtané otvory pro lícovací nýty.
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V p~ůběhu vlastní montáže byl tvar oblouku v každé
montážní fázi jiný, neboť při postupném přidávání
dílů se mění silové momenty. Při pojezdu montážního
jeřábu se mění rovněž tvar, dochází ke snížení až
o 150 mm; Montážní tvar byl v každé fázi měřen a porovnán s tvarem, vypočteným v projektu. Poslední
" fází montážního tvaru byl tvar konstrukce před dosednutím do ložisek ve vrcholu oblouku. Po montáži

vrcholových ložisek a snížení opěrných hydrabIických
čerpadel na montážních věžích přestal oblouk být podpírán a zaujal tzv. tvar bez zatížení vozovkou. Vrcho.
lová ložiska stoupla při tom o 320 mm. Po betonáži
vozovky předpokládá projekt pokles o 159 mm. Na
tvar konstrukce má značný vliv teplota a přímé ozáření
sluncem.' Změna teploty způsobuje výškové změny
několika centimetrů, přímé ozáření způsobuje vybočení asi o 10 mm protivodním směrem, neboť je ozářena jen protivodní a horní stěna protivodního oblouku,
ostatní stěny oblouků jsou zastíněny. Je tedy tvar
konstrukce velmi složitý a proměnlivý. Měřené tva·
, rové změny jsou spolu s fyzikálním měřením napětí
v konstrukci důležité pro srovnání s teoretickými
hodnota,mi a pro další podobné konstrukce.
Součástí vytyčovacích prací pro montáž bylo
vytyčení pomocných konstrukcí, montážních věží
a kotevních bloků. Bylo použito protínání z koncových bodů základny pomocí vypočtených vytyčova.
cích úhlů (uskutečněno před napuštěním jezera).
Další částí přípravy bylo vytyčení hlavních os na
základových patkách pylonů, na konsolách, vrcholech
pylonů a patkách stojek. Na vrcholech (zhlaví) pylonů
byly osy vFf;yčeny později, až bylo možné dopravit
pracovníky na pylon montážním jeřábem. Z těchto os
byla vytyčena poloha ložisek. Nejobtížnější a nejdů.
ležitější bylo vytyčení hlavních ložisek oblouků na
konsolách. Tato ložiska jsou válcověho tvaru délky
1 m a průměru 30 cm. Př~ osazení bylo požadováno
dodržení maximální polohové odchylky ± 1 mm pro
obě ložiska na téže straně. Zejména byla důležitá šou'osost obou válců, aby tlaky byly správně rozloženy.
Důležité bylo také dodržet uvedenou odchylku v poloze osy ložisek vzhledem k příčné ose mostu, neboť

odchylky od kolmice k podélné ose se násobí a způsobily by směrové vybočení oblouku. Při osazení ložisek
bylo postupováno tak, že nejprve byly vytyčeny obě
osy, podélná a, příčná a výška podkladního roštu na·
čelách konsol. Pomocí těchto os byly osazeny kotevní
šrouby, které mají mimořádné rozměry, délku 3800 mm
a průměr 120 mm. Na ně byly navléknuty oba podkladní rošťy, namontováno potrubí pro zabetonování
kotevních otvorů a navléknuta obě ložiska, povodní
a protivodní. Poloha ložisek byla provizorně zajištěna
a přesně zaměřena. S ohledem na vypočtené odchylky
byla připravena rektifikace polohy. Při rektifikaci byl
theodolit upevněn na pomocné konstrukci v podélné
ose mostu, tj. uprostřed mezi oběma ložisky přibližně v úrovni os ložiskových válců a ve svislé tečné rovině. Staničení osy theodolitu bylo určeno paralakticky pomocí základnové latě, po~tavené na spojovacím trámu konsoly a předtím zaměřené z příčné osy
\ pylonu. Ve vodorovném směru byla ložiska rektifikována pomocí milimetrových měřítek, přikládaných
vodorovně k ložiskovému válci, na kterých byly čteny
theodolitem údaje v mm s odhadováním desetin mm.
Výškově byly ložiskové válce současně měřeny nivelačním přístrojem, postaveným na spojovacím trámu
konsoly. Pak byly malými posuny celé konstrukce
ložisek obě osy ztotožněny a výškově správně umístěny. Po dvojnásobné kontrole polohy byla poloha 10·
žisek zajištěna a byly zabetonovány kotevní otvory.

Je obdivuhodné, jak montážní četa dovedla bezpečně pohybovat ložisky o váze několika desítek tun.
o zlomky milimetru, přesně podle pokynů geodeta.
Obdobné vytyčení se opakovalo na druhém břehu.
Poloha ložisek pro mostovku na opěrách a pylonech
byla vytyčena již běžným postupem s důrazem jen na
dodržení správné výšky.
Technologii geodetických prací pro montáž oblouku tvořilo 7 základních úkonů. K tomu je třeba pozna-
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hovovalo. Labilita konstrukce by nivelaci s přesnějším přístrojem značně ztížila. Mezní chyba ± 1
až 2 mm byla snadno docilována. Výšky střednice
oblouku byly určovány odměřením pásmem od pásnic
mostovky. Po oblouku bylo nivelováno jen v okolí
vrcholu, kde malý sklon neznamenal nebezpečí pro
pracovníky.
5. Kontrola svislosti stojek. Je důležitou kontrolou
správného tvaru konstrukce. Šikmost stojek by
ukazovala na to, že mostovka je před obloukem
nebo naopak. U dlouhých stojek byla svislost kontrolována theodolitem s přesností asi ± 2 mm. Krátké stojky při vrcholu oblouku byly kontrolovány
olovnicí. \

menat, že při letmé montáži lze ovlivňovat tvar konstrukce jen omezeně. V daném případě bylo možné
v každé montážní fázi mimo několika prvních dílů
u ložiska řídit směr oblouku. Výšku oblouku bylo
možné opravit jen ve dvou fázích. Poprvé u prvních
dilů, položených na pomocné konstrukci u hlavních
ložisek, a pak svislým posuvem na montážních věžích.
Tvar ve svislé rovině, tj. křivost oblouku, nebylo
možné při montáži měnit. U mostovky bylo možností
víc, podkládáním stojek a změnou délky úhlopříčných
táhel bylo možné měnit směr i výšku.
Základní úkony lze seřadit takto:
1. Vytyčování svislých rovin rovnoběžných s podélnou osou nebo od podélné osy málo odkloněných.
Takto se vytyčuje podélná osa oblouků a mostovky
a kontroluje se tvar oblouků. Dodržení podélné
osy oblouků bylo totiž pro mostárnu vzhledem
k délce styku 1000 mm podstatně obtížnější než
dodržení křivosti, kde je styk v délce 5000 mm (při
tloušťce stěny 15 až 75 mm.) Přesnost vytyčení
těchto svislých rovin byla poměrně vysoká, maximální chyby byly ± 1 až 3 mm. Důležité bylo za·
jistit vhodná stanoviska theodolitu a polohu cíle,
aby záměra byla bez překážek a aby hodnota odsazení byla rovněž vhodná (důležité pro bezpečnost
pracovníka, který signalizoval cíle na konstrukci,
držel měřítko. nebo vyznač~val podélnou osu).
Tvar oblouků byl kontrolován svislou rovinou, odsazenou o několik centimetrů od vnějšího okraje
horní pásnice oblouku.
2. Délkové měření ocelovým pásmem po mostovce.
Toto měření nebylo obtížné, přesnost charakterizuje
maximální chyba ± 5 inm/100 m. Oblouk nebyl
délkově přímo proměřován, byla použita trigonometrická metoda (viz dále).
.
3. Vytyčení svislých příčných rovin. Tímto vytyčením byla kontrolována symetrie kónstrukce vzhledem k podéln~ ose. Zkřížení konstrukce (zavětrovacích trámů) by způsobilo vybo~ení z podélné osy
u dalších dílů. Odchylka z příčné roviny byla mě·
řena s mezní přesností ± 1 mm.
4. Vytyčení výšek geom~trickou nivelací po mostovce.
Byl používán přístroj pro technickou nivelaci (Meop; ta) s dřevěnými latěmi, což pro tento účel zcela-vy-

6. Kontrola prostorové polohy konstrukce protínáním. Je nezávislou kontrolou správné polohy konstrukce. Jako vztažný bod byla zvolena spodní
hrana vnitřního okraje spodní pásnice oblouku
(obr. 4). V tomto bodě se zavěsí olovnice a zaměří
se nejméně ze tří kontrolních bodů na břehu. Rozdíl kombinací nepřevýšil '3 mm. Obvykle byly měřeny dva body, symetrické k podélné ose současně.
Rozdíl délek poskytl další kontrolu.
7. Měření výškových deformací pomocné konstrukce
a montážních, věže geometrickou nivelací a trigonometricky. Tímto způsobem byla nahražena hydrostatická nivelace, pro kterou se nepodařilo investorovi zajistit dodání potrubí dostatečné délky. Hydrostatická nivelace je pro podobné účely velmi
výhodná, neboť je možno ji nasadit v nejvíce namáhaných místech a dovoluje měření v libovolných
intervalech.

Obr. 14.: Výrobněmontážní odchylky tJ geometrickém tvaru
oGelovékonstrukce před betonáží.
•

Celkový průběh montáže byl hladký a její výsledek je možné označit jako vynikající. Odchylky od
správného geometrického tvaru jsou nepatrné, což při
tak rozměrné konstrukci svědčí o opravdu znamenité
práci mostárny i montáže. Celé dílo se stane jistě
dobrou vizitkou našeho stavebnictví.

Nakonec je vhodné upozornit na další 'iýznam, který
mají pro nás geodetické práce na podobných velkých
stavbách jako je Žďákovský most. U :q.ásje totiž vzhle·
dem k vybudovaným celostátním geodetickým základům dnes málo příležitostí využívat přesné geodetické
metody. Velké stavby jsou právě jednou z nich. Je
třeba proto tuto možnost uplatnit, přesné a nové geodetické metody správně využívat. Neboť mimo možnosti, které by poskytoval export naší geodézie, by se
zkušenosti v těchto pracích'získávaly jen ojediněle.
\

Lelttoroval: prof. Inf. dr. Václav Krumphanzl,
FS ČVUT, Praha
,
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.
inf. Štefan Priam,
Ustav ~e6rie merania SAV, B,l'atislava

použitia laserov
na držkové merania

prechqde do niššieho stavu k sa zo sústavy
novovzniklý fotán hVmk'
V posledných rokoch vzbudil pozornosť odborných
kruhov. na celom svete objav kvantového generátora
svetla "lasera". S ohradom na jeho prednosti boli predložené ,už početné návrhy na jeho využitie vo vede
a tecluiike, medzi iným , aj, pri mefaní dižok.
\
Podrobné štúdium atómových proceJOv odohrávajúcich sa vo vnútri atómu, hlavne krúženia elektrónov po u;rčenej dráhe, prechodl1 elektrónov z jednej
dráhy na, druh1Í, priviedlo k novej vednej disciplíne
nazvanej' kvantová elektronika. Rozšírenie kvantovej
elektroniky viedlo k vyt'voreniu úplne nových zdrojov svetla, ktorýchpoužitie
v. svetlolokácii odkrýva
overa vačšie perspektívy ako doterajŘieprístroje.
Ide
o tzv. optické kvantové generátory-lasery. Význam
~lova laser objltsňuj~ princíp činnosti prístroja a tvoria
" ho prvé písmena anglických slov: Light Amplification
byStimulated Emission of Radiation čo značí: zosilenie svetla stimulovaným žiarenlm.

vyžiari

Konečne u stimulovanej enuslC je sústava tiež
v počiatočnom stave
s vyššou' energetickou ~adinou, ale pod vplyvom fotónu hVmk dodanému zvonku
(ktorý sa však v tomto prípade nepohltí) pr~jde do
stavU k-Mho s niššou energetickou hladinou a v dósledku toho sa uvorni ertergia vo .forme fotónu, takže
zO sústavy potom odchádzajú dva fotóny.

m

K objasneniu ~ojmu stimulo'vané žiarenie si uajprv
ozrejíníIIle pojmy: absorpcia, spontánna emisia a stimulovallá emisia, ktoré tVQria j;ri základné faktory
kvan,tových prechodov elektrónov medzi' dvoma hladinovými plochami.
V kvantových sústa'vách, ktorými mÓŽebyť: atóm
vo vornom stave (plyne), molekula, vzniká za určitých
podmienok svetlo - tj. fotóny. Okolo jadra atómov
obiehajú elektr6ny po predpr~ných
dráhach a sú
viazané s jadrom určitými silami. Zmeny v stavoch
elektrónov vedú k emisii žiarenia, ktorého dÍžka vln
závisí od toho po ktorej dráhe elektr6n, u ktorého došlo
k zmene, obieha. V optickejoblasti
žiarenia ležia len
energie valenčných elektrónov, tj. elektrónov vrbhných
obalov jadra. Keď dojde pod vplyvom vonkajších
ú,činkov alebo i samovorne' k zmene v sústave, napr.
prechod elektrónu z m-tého stavu do k-Mho, je v dosledku zákona útchovania energie rozdiel energie vyrovnaný buď pohltením daného množstva energie,
alebo uv:ornením (emisiou) fotónov.
;
Dané kvantové sústavy graficky znázorňujeme
spósobom uvedeným na obr. 1, pričom póvodný stav
je vyznačený silnejšie.
Pri a bsorpcii
(obr. la) máme v počiatočnom
stave hladinu k s určit0l!- energetickou úrovňou. Pod
účinkom fotónu hVmk> k:torý dodá určité množstvo
imergie, prejde sllstava do hladiny s vyššou energetickouúrovňou m a samotný fotón sa pri tomto procese
absorbuje.
U emisie elektrónov rozoznávame
kvalitatívne rozne typy prechodov, a to:
-

dva možné

Základnou podmienkou funkcie lasťrov je dosiahnutie
prevahy stimulovanej emisie nad absorpciou a spontánnou emisiou. Docielenie zosílenia je podmienené
tým, že vyššie položená kvantová kústava je početnej.
šie obsadená (nastala inverzia). In'\7erziu dosiahneme
pridaním nejakej (napr. svetelnej) energie zvonku tzv.
čerpaním. Intenzita stimulovanej emisie musí v dósledku inverzie presahovať rýchlosť pohloov:ania energie vsústave, sposobenú róznymi stratami, čo je Qbecnou podmienkou pre vznik kmitoi. Ak v určitom objeme priestoru obsahujúcom atómy alebo ionty schopné emisie fotťmov bola dosiahnutá inverzia, potom
akýkorvek fotón, ktorý náhodne dopadne do tejto
sústavy a má vho~ný kmitočet, spósobí uvornenie
energie a stimulovaný hromadný prechod atómov do
niššieho stavu.
Na uvedenom základnom princípe funkcie laserov pracujú aj masery, len s tým rozdielom, že masery
sú predovšetkým zosiIovače mikrovlných alebo rádiových kmitočtov, a lasery sú generátorysvetla
s dorazom na koherentnosť a monochromatičnosť emisie.

V súčasnej dobe rozderujeme lasery podra látky, z ktorej je vytvorené aktívne prostredie na [10]:
-plynové

spontánnu emisiu
stimulovanú emisiu.

U spontánnej emisie(obr. lb) jesústava v počiatočnom stave m s v.Yššou energetickou hladinou a po
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U plynových
laserov je aktívnym prostred.ím
vhodný plyn alebo zmes plynov, nachádza.júcich Sil.
v pyrexovej alebo kremennej trubici pod nízkym tlakom. Najčastejšie to býva zmes neónu a hélia. Trubica je zakončená zrkadlami a celá je umiestnená do
inténzivného vysokofrekvenčného
polil. za účelom
budenia stimulovanej emisie. Tento kvantový generá.
tor svetla pracuje vždy kontinuálne. Principiálne najsilnejšou stránkou plynového lasera je, čo do teoretickej medze, stabilita kmitočtu. Túto stabilitu mení
viac negatívnych vplyvov. SÚ to:
-

-
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zmena teploty meniaca vzdialenosť zrkadiel
tepelnou rozťažnosťou spojovacích dielov kon.
štrukcie,
mechanické kmity konštrukcie spájajúcej obidve zrkadlá.

Tieto vplyvy mažeme obmedziť dokonalou stabilizáciou čerpacieho výko:JÍu, dokonalou tepelnou reguláciou okolia lasera a zapojením vhodných tlmiacich
prvkov do konštrukcie.
Najviac preskúmané a rozpracované sú lasery
v pevnej fáze, ku ktorým zahrňujeme všetky lasery
s aktívnym elementom, vytvoreným vo forme dutiny
z pevnej látky. Bývajú to najčastejšie kryštaly, amorfné látky (sklá) a tuhé roztoky luminiscenčných centier.
Na opracovanie a vnútornú homogenitu kryštálov
Sil.kladie velký doraz a opracovávajú Sil.obyčajne do
tvaru tyčiniek, dlhých rádove niekolko cm o priemere
okolo 0,5 cm. Najčastejšie Sil.používajú tyčinky kru·
hového prie,rezu, ktorých čelá Sil.postriebrujú. Jedno
z čiel Sil.postriebruje na priepustnosť 2--":'5 %, alebo
Sil.v ňom nechá malý nepostriebrený otvor za účelom
vypustenia časti emisie z kryštálu von. Na kryštáli
je navinutá špirálovitá zažíhacia lampa (typu impulznej fotolampy) a pri jej zapojení Sil.v rubíne vytvára
vynútené (stimulované) žiarenie, ktoré Sil.usmerňuje
cez čelný otvor v podobe intenzívneho zvazku červeného svetla. Svetlo z kryštálu je emitované v krátkych mikrosekundových pulzoch, čo je charakteristickou vlastnosťou kryštálových laserov. Z toho davodu
kryštálové lasery pracujú impulzne.
Ďalším typom laserov sú polovodičové
lasery,
u ktorých podstatou je elektroluminiscenčná dióda,
pretekaná prúdom v priepustnom smere a je tvorená
monokryštálom, najčastejšie na báze GaAs (arzenid
gália) alebo jemu podobných ~mesných kryštálov.
Usmernenie zvazku lúčov tohto typu nie je nikdy tak
dokonalé ako u kryštálových
alebo plynových 111.serov.

-

žiarenie, ktorého kmitočet je..,9mnoho rádov vyšší
než dosial používané kmitočty v oznamovacích
a iných zariadeniach.

Ako je známe, najhlavnejšie nedostatky
s elektrooptickými dialkomermi sú:
-

meraní .

nemožnosť práce v podmienkach zlej viditelnosti
stažená práca v podmienkach vo dne
ohraničený dosah účinkov prístroja.

Pre celé viditelné spektrum je jasná atmosféra
pozoruhodne priezračná a celková hustota atmosféry
nespósobuje pre slnečné žiarenie prílišné oslabenie.
Rýchle zosílenie útlmu ..signálu v atmosfére však na·
stáva za zlého počasia (dážď, hmla, sneh). Predovšetkým Sil.zoslabuje zvazok lÚčov. Útlm svetelného signálu je nevyhnutným javom pri lubovolnom počasí,
lebo vo vzduchu sú vždy prítomné vodné pary, molekuly plynu a čiastočky prachu. Je rozny pre rozne
dÍžky vln. Okrem toho, hoci útlm llie je závislý od
výkonu žiarenia, čím je vačšia intenzita žiarenia, tým
menší bude útlm v percentuálnom vyjadrení vzhladom
k velkosti vyžarovaného signálu.
Vďaka spomínanej intenzite svetelného lúča lasera
jeho výkon neporovnaterne prevyšuje výkon svetelného toku obyčajných zdrojov svetla a navyše jeho
spektrálny jas mnohokrát prevyšuje spektrálny jas
slnka. Toto prirovnanie však nevystihuje celkový
výkon svetelného lúča lasera. Je nutné preto vysvet.
liť, ako z jedného cms určitého materiálu možnozískať
svetelný lúč takých vlastností. Výkon je práca za čas.
Teda čím je kratšia časová perioda na vynaloženie
daného množstva energie, tým vačší je výkon. Napr.
ak rubínový laser vyšle energiu 10 joulov za 1 milisek.,
má 10 kW výkon, ale ak ten istý 10 joulový laser vyšle
energiu v 1 mikrosek., výkon stúpne na 10 MW. Pre.
tože laserový výkon je taknier monochromatický
(svetlo je ostro jasné dfžkové vlnenie) a priestorove
koherentný (amplitúda.vlny pri časovom momente Sil.
mení S dÍžkou sinusoidálne),mOže byť fókusóvaný na
mieste, ktorého velkost Sil.približuje teoretickému limitu a je podlil. Hanningana daná vztahom [5]:
iiIi

polomer miesta
kde A.

N.A
n
()

1,22l

= ---

2N.A

-/dÍžka vlny
- n.sin ()
-index
lomu
- uhol, ktorý zviera okrajový lúč prechádzajúci'bhniskom s optickou osou (obr. 2)

Vlastnosti svetelných lúěov vychádzajúcich z lasera
Nezávisle od kOllŠtrukcie optického kvantového gene.
rátora má svetelný lúč, ktorý z neho vychádzá, pozoruhodné vlastnosti presahujúce vlastnosti iných
zdroj ov svetla. Sú to:
-

neobyčajne úzko usmernený zvazok elektromagnetického žiarenia
- vysoká monochromatičnosť, resp. vysoká stabilita
kmitočtu koherentného svetla
- intenzívne žiareni~, ktorého hustotu mažeme zvýšit jednoduchým sústredením na pole rádu 107 V I cm

Na základe toho mozeme povedať, že laser omnoho
lepšie "preráža" zlú viditelnosť ako najvýkonnejšie
existujúce zdroje svetla v svetelných dialkomeroch.
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,. ,Závislosťútlmu od dížky vln je minimálna pre infračervený vlnový rozsah. Vtak:omto prípade je efektívne
použitieplynového
lasera, ktorý vyžaruje v infračer.
·venej oblasti spektra. Verkáintenzita
infračerveného
lúča mOže značne zmenšiť·htanicevyplývajúce'zo
zlej
viditelnosti a meranie sa bude mocť prevádzať v fubovoTnom úseku dňa i noci.
'

Zaperou na dlžkoué
meranfa

hlavne v USA, ktoré sa principiáh,le v mnohom neodlišu~ú od vyššie uvedenej.
.
'
1

.

Okrem toho má zvazok lÚčov. veImi ostrý smer
Jeho rozbiehavosť je menšia ako 0,2°, čo tvorí pri.
bližne 1m na 1k~ vzdialenosti, ba niektorí zahraniční špecialisti ju. použitím teleskopickej' optiky znížili
na I" - 1,5". Takáto vysoká koncentrácia zvazku by
umožnila (s ohfadomna vyššie uvedený útlm) 'odmerať IubovoTnú VZdI;'lenosť vyskytujúcu sa v geodetickej pra~i.

a

Vysoká koherentnosť,tj.
jednoliatosť vlnovej
fronty v rovine kolmej k osi zviizku, dáva možno~ť
lepšie rozlíšiť odrazený signál od' postranného svetla
(pozadia) ako svetlo vyžarované obyčajným ~drojom
pri jeho značnom jase. Prirodzené svetlo pri denných
pozorovaniách dáva vzťah signál/šum < 1, čo značí,
že šum prevláda nad signálom, čoho dosledkom su
chybné výsledky. Pod šumom rozumieme všetky iné
signály akó užit6čné. Sú dva pramene šum~:
mimo prijímača, ktorý pochádza z denného svetla
vnikajúceho do' prijímača objektívom
šum vnútorného povodu, ktorý jesposobený prijímačom samotným. U fotonásobiča, tento šum pochádza zo spontánnej emisie elektróuov z fotokatódy.
'
'

U vedenýexp~rimentálnyprístroj
(obr. 3) bol vyskú-,
šaný pri silnom slnečnom svetle. Merali'sa vzdialenosti
do 1 200 m.Ako reflexný povrch, čiže pasívny odrážač
svetla, ,,-!úžila biela stena natretá vápnom. Merali sa
aj vzdialenosti do 3 OOOm.s obyčajnou stenou ako
reflexným povrchům. Skúšky vykonané v noci dovolili merať vzdialenosti d05 500 m, ba aj do 11 200 m
s roztiahnutým plátnom povrchu 3 m2 ako odrážačom
svetla.

Od r. 1960, kedy bol skonštruovaný prvy uspesny
laser, sa intenzívne pracuje na jeho· zdokonalovaní.
Vyvinul sa celý rad roznych konštruk'cií, usposobených
aj na meranie vzdialeností. Pri tejto príležitosti spomenieme aj laser, pri ktorom sa na vyvolanie kontinuality koherencie infračetveného svetla vyu:žíva slnko
ako "slnečná ·pumpa". Pomocou obalu z hemisférického zrkadla o priemere 30 cm sa uskutočňuje koncentrácia slnečného svetla do vlastnéht laserovho
zariadenia - floridu vápenatého.

Iné pokusy boli vykonané v parížskej oblasti vo
Fmncúzsku za' roznych atmosferickýoh podmienok.
Za terč boli brané rozne steny, strechy a )né Tahko
zistiteTné predmety. AkčIÍý r~d,us skúšané1).o prístroja
bol pri jasnom počasí 7 km. Atmosferické zrážky
(sneženie, dáŽĎ), ak nie sú príliš husté, len véfmimálo
znižujú akčný rádius.
\

-

Vo výskumnom laboratóriu istej am~ickej :firmy
bol skonštruovanýdiafkomer
charakteristických údajov:
.

U vedieme schému konštrukcíe jedného laseras využitím na dÍžkové merania (obr. 3) [3]:
.
Od zdroja napájenia 1prichádza elektrický signál
do kvantového generátora - lasem 2, z ktorého sa
vačšia časť svetla vysielačom 3 vysiela1k cieTu. Odrazenj. svetelIl;ý signál prichádza do prijímača 5 a po
prechode cez clonku 6, svetelné :filtre 7, Fábryovú
šošovku ,8 do fotozosilovača 9. Po náležitom zosilení
v ~O prichádza odrazený signál do oscilografu 11. Do
toIio istého oscilografu prichádza i základný signál,
pochádzajúci z časti svetelného zvazku vychádzajúceho z lasera. P01UOC~Jl
natočenej doštičky 12 je usmernený do fotozosilova!ča 13 a ďalej do oscilografu. T~kisto do oscilografu prichálka aj synchronizovany
signál ol.! zdroj a napájania. Zo vzťa1).u základného,
odrazeného li synchronného signalu v oscilografe odvodíme.meranú vz~ialenosť.
Existujú aj iné varianty blokových sóhém dia:Tkomerov, rozpracované roznymi zahraničnými :firmami,

dÍžka vlny 6943 A
šírka pásma 0,1 A
výkon lúča 2000 W
rotbiehavosť zvazku: - bez teleskopickej sústavy
šošo,:iek 0,7°
- s teleskopickou sústavou
šošoviek 1,4'.
Zdrojom svetla u. tohto diafkOIUeru je rubínový laser
s budením xenonovou lampou. Akčuý, radius v noci
je 11,2 km. Ako odrážateT sa používa biela omietnutá
stena ..
V r. 1961 bol v USA tiež vypracovaný impulzný
optický lokátor nazvaný "Colidar" (skratka slov
Cosmic Light Detecting) podobných parametrov ako
mal prístroj hore uvedený. Akčný rádius tohoto lokátom je v atmosfére 10 km a celková váha prístroja je
14 kg.
•
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[41 Golubjev,

PresnosP) dosiahnutá pri pokusných meraniach v parížskej oblasti bola pri jednom meraní ± 5 m. Pri meraniach viackrát opakovanýchsa
výsledky rozchádzali o 5 m akeď sa vybrala skutočná hodnota, vzdialénosť bola známa s presnosťou ± 2,5 m. Pritom bol
zisténý zaujímavý zjav, že meniné vzdialenbsti boli
pri hmlistom alebo zamračenqm počasí o nieČo dlhšie
ako pri počasí peknom. Je možné, že tento zjav má
svoj póvod v zhoršení pomeru signál/šum, ale to nic
je ešte dokázané. Centrálne laboratorium pre telekomunikápÍe v Paríži vyrobilo laser pre vojenské účely,
ktorého presnosť je-ccal m na 10 km.
_

:.

\,

;f.,

Príčiny tak malejdosiahnutej
presnosti sa móžu
objasniť napr. činnosťoJ prístroja vimpÍ1l~nom režime,
chybo,u začatia indikáeie meranejvzdialenosti,
nedokonalou moduláeiousvetla
v lased, atď. Vyslanie
svetelného impulzu nvedie do ehodupočítač inlpulzov;
príjem ho zastaví. Počet impulzov hodín medzi okamihom vyslania a okamihom prijatia nám udáva meranú
vzdialenosť. Chyba v činnosti celého tohoto zariadenia
sa nám prejaví v ehybnom určení vzdialenosti.
Ukazuje sa, že najsporahlivejšie výsledky dosiahneme vtedy, ak prijatý signál bude mať vysokú hladhm, vZ6stupné čelo vysielaného impulzu bude strmé
a samotný impulz krátky. Trvánie impulzu musí zostať rádove také iste akorozlišovacia doba prijímača.
~ toho dóvodu jel potrebné vydať veTmi silný, čo najkratší impulz. '
Je potrebné ešte poznamenať, že uvedené shémy
neboli špeciálne konštruované pre geodetické ciele,
ale hlavne pre ciele navigačné, čo ~načne ovplyvnilo
presnosť a dosah týchto prístrojov.
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Zpráva o vyhodnoceni

tematickýoo

úkolu ŮSGK

Ústřední správa geodézie a kartografie schválila návrh
soutěžní poroty z 10. prosince 1965 ni! vyhodnocení
tematických úkolů č. '1/65 a 3/65 plánu Tú pro zlepšovatele a vynálezce z oboru geodézie a kartÓgrafie.
Tematický úkol ě. 1-

Návrh stabiJizacegeodetických
-pevných bodů ohrožených stavebním provozem při investiční výstavbě a jejich ochrany
před zničením nebo pdškozením.

K řešení tematického úkolu došlo celkem 5 příspěvků, u nichž byl poveřen provedením šetření o proNajnovšie výsledky výskumu dokazujú, že lasery sú spěšnosti Ústav geodé:<;ieakartografie v Praze. Vzhle
aj napriek· týmto, nedostatkom veTmi nádejné prí- dem k široké problematice zadané úkolem, nevyřešil
žádný z dQšlých příspěvků celý úkol komplexně. Každý
stroje pre geodetické eiele. Meracie prístroje tohoto
z řešitelti se zabýval jen dílčí problematikou, předetypu dovolia zmerať a preštudovať povrch mesiaca,
úchylku kontinentov, pohyb radovcov, a iné. Súča,sná vším tou, která se vyskytuje na jeho pracovišti. Ve
svém souhrnu -však soutěžní příspěvky vyřešily úkol
cena laserov vzhrádom na ich kvalitu je pomerne
vysoká, ale dá sa očakávať,že realizovaním naj:ťlov- komp~xně, a proto bylo rozhodnu.to vyplatit celou vypsanou odměnu 500,- Kčs všem řešitelům rovným dí
ších výsledkov výskumu sa budú mócť: konštruovať
lem. Řešitelé jsou soudruZ,i inž. dr. Staněk z Inženýraparáty rozumných roznierov a prijatelnej ceny, ktoré
ských
a průmyslových staveb, inž. Pátek z SG Písek,
predčia predošlé prístroje.
inž. Žampach z ÚGK'Praha, inž. Valkovič z Východo. . Prvý krok v praktickej realizácii laserov pre geóde- . slovenských železáren a inž. Štorkán z VÚGTK.
tióké ciele u nás urobilo ČVUT Praha [16].
Tematický úkol ě. 3 - Odstranit hlučnost fakturovacího stroje SUPERMETAL,který
jei součástíkQordimetru.
!

[II A'cker.l, F.: -Ober die Verwendung von Maser nnd Las41rim
Bereich . der Geodllsie und Photogrammetrie. Osterr. Z. f.
Vermessungswessen, 52, 1964; 41-46.
.
[21 Bosc, II.: Utilisation du laser pour la mesure des distances.
Onde electr., 43, 1963; 436-437,
738-747'.
•
131 Dordevič, M.: Laseri i njihova primena za geodetska linear. na'merenja. Geodet. list, 18, 1964; 113-117.
\

') Vda.ie,opresnosti sú čerpané z [21, pričom uvedený prameň
neudáva' bliš§ie, či ide o strednú alebo skutočnú chybu V Ifieranej
1lltke.
.

Řešením tematickéhQ úkolu se zabývalo jediné podání. Na podkladě průzkumu prospěšnosti provedeného ÚGK Liberec a s přihlédnutím k tomu, že. havrhované řešení bylo již úspěšně realizováno v GÚ
Bratislava, dospěla ÚSGKk závěru, že. úkol byl vyřešen
. komplexně. Proto rozhodla vYPllltitceloj vypsanou od·
měnu 1000,- Kčs kolektivu řešitelů foudruhům inž.
Hagarovi, SpevákoVl a Machovi.z GÚ Bratislava.
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Zaměřování příčných tunelových
řezů železničních tunelů

inž. Vlastimil Vyhnánek,
Geodetická kancelář ČSD, Olomouc

Fotogrammetrický oddíl naší geodetické kanceláře
převzal v roce 1965 proto typový přístroj pro zaměřování příčných tunelových profilů, zhotovený podle ideového námětu prof. Blaháka. I když má tato
metoda měření úzce specializovaný charakter, uvedu zde některé poznatky a výsledky práce s tímto
novým přístrojem.

Metoda měření je založena na principu jedno snímkové fotogrammetrie.
Světelný zdroj realizovaný
bodovou 100 W žárovkou, umístěnou v ohnisku
prstencové čočky, vytváří v rovině vlícovací'hokříže
světelnou stopu na tunelové troubě. Obraz této světelné stopy, osvětlených vlícovacích bodů a příslušného čísla profilu, je snímán fotografickým přístrojem z patřičné vzdálenosti. Vlastní snímek je pak
překreslován na malém překreslovači Zeiss pomocí
vynesených vlícovacích bodů do stanoveného měřítka.

Přístroj byl zhotoven v traťových výrobních dílnách
ČSD a je konstrukčně
uspořádán tak, aby jeho
montáž byla možná na typizované vozíky. Na snímku (obr. 1) je patrná celková sestava soupravy.
Na prvním vozíku je stanoviště fotografického
přístroje, na druhém je konstrukce kříže s pros větlova.nýml vlícovac:mi body, prstencovou cockou, číselníkem a indi'kátorypro určování ipřevýšeníkoleje.
S konstrukcí na každém vozíku souvisí i umístění pracovních plošin pro obsluhu přístroje. Oba
vozíky jsou spojeny za provozu 12 m dlouhým skříňovým spřáhlem. Osvětlení aparatury umožňují akumulátorové baterie typu III GO-5o.
Pro přepravu jsou menší díly přístroje ukládány v bednách, větší díly jsou přepravovány volně.
Vhodnou montáží lze použít přístroje pro snímání
profilů v jednokolejných i dvoukolejných tunelech.

1. Příprava

Podle délky tunelu a množství potřebných profilů
je vypracován požadavek na výluku příslušného
tratového úseku. S ohledem na nejideálnější podmínky pro snímání a na dopravní situaci, je
zpravidla pro práci s přístrojem
volena noční
doba. Denní světlo totiž vytváří až do vzdálenosti 50-100· m od tunelového portálu reflexy,
přesvětluje světelnou stOlpu,a tím zhoršuje měřickou kvalitu snímku. Také dopravní
situace
bývá v noci pro výluky kolejí podstatně příznivější,
neboť počet vlaků je zpravidla nižší než ve dne.
V období příprav se také zajišťuje potřebné
materiální vybavení, jako vozíky, vápno na signaI1zaci, fotomateriál, dosavadní dokumentace apod.

2. Rekognoskace

terénu

PřI pochůzce se podle místních poměrů stanoví
počet snímaných profilů a jejIch situační vyznačení.
V nejbližší stanici se vyhledá vhodné stanoviště pro
uskladnění, montáž 1 demontáž přístroje z motorových vozíků.
3. Signalizace

Jednotlivé tunelové pasy se zastanIčí, případně
i oČíslují. Vápenýmpruhem
se na tunelové troubě
vyznačí místa určená ke snímání příčných tunelových profilů.
4. Montáž

přístroje

Před vlastním snímáním se provede montáž přístroje na dva motorové vozíky tak, aby tažný vozík byl
s vlícovacím křížkem. Při montáži se provede justáž celého přístroje, proměření vlícovacího kříže
a přezkoušení světelného zdroje a osvětlení. Takto
připravený přístroj pak v době výluky odjiždí do
tunelu.
4. Snzmkovánz

Při snímkování je nutná souhra obsluhy vlícovacího
kříže a fotografického 'přístroje. U vlícovacího kříže se překontroluje
centrace světelného pruhu a
před každou expozicí se nastaví na číselníku pořadové číslo profilu. Na indIkátorech se po urovnání
sázecí libely odečítá případné převýšení koleje. Po
vykonání těchto úkonů je možná vlastní expozice.
Po expozici najíždí celá souprava k dalšímu
sIgnaUzovanému pruhu příčného profilu. Při pojíždění se sleduje stopa světelného pruhu a vizuálně
se zjišťují místní deformace tunelové trouby. V případě zřejmé deformace souprava v tomto místě
zastaví a snímá mimořádný profil v místě zjištěné
deformace.
Snímkování se provádí na kinofilm s citlivostí 21 DlN, fotografickým přístrojem zn. Praktlna
se šIrokoúhlým objektlvem o f=35 mm a světelnosti 2,8. K přístmji je možno 'použít nástavcové
kazety na 17 m dlouhý filmový pás (asI pro 400
snímkO).
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6. Demontáž přístroje

Při přerušeném snímkování se demontuje pouze
spřáhlo, ramena vlícovacího kříže a fotografický
přístroj. Vozíky se v tomto případě spřáhnou na
bezprostřední vzdálenost a aparatura se před povětrnostními vlivy chrání velkou celtovou plachtou.
Po skončeném sním kování se pro kontrolu přeměří
poloha vlícovacích bodů, odpojí se světelný zdroj
a jednotlivé díly se uloží do přepravních beden.
7. Fotolaboratorni.

práce

Laboratorní zpracování 'Odpovídá běžné fotografické
praxi. U některých úkonů je třeba dbát zvýšené pozornosti. Podmínka jemnozrnného vyvolávání filmu
je důležitá pro kvalitu vyhodnocovacích prací. Rovněž pozvolné sušení filmu je neméně důležité, aby
se zabránilo nežádoucím místním deformacím filmu ..
Jednotlivé snímky se po usušení třídí a registrují.
8. Vyhodnocováni.

Vyhodnocování se zpravidla provádí v měř.1: 50.
V tomto měřítku se připraví tzv. 'vlícovací podklad,
tj. podle naměřených hodnot se vynesou vlícovací
body v požadovaném měřítku. Jednotlivé snímky se
pak vkládají do skleněného rámku a umístí se dl)
malého překreslovače Zeiss.
Po centraci snímku se nastaví měřítka a upraví
zaostření. K odstranění menších odchylek, způsobených nerovnoběžností roviny snímku a roviny vlícovacího kříže (světelné stopy profiluj, se použije
šroubů podélného a příčného sklonu překreslovače.
Jakmile jsou promítané
vlícovací body totožné
s vlícovacími body podkladu, obkreslí se na originál
listu obrys příčného profilu podle zachycené světelné stopy.
Vykreslený profil se doplní popisnými údaji
[označení pasu, staničení, název tunelu, datum vyhodnocení, zaměření a vyhodnocovatel j a obrysem
základního průjezdného průřezu, případně se odsunutím zjistí a vyznačí požadované k6ty.

Je přirozené, že každého bude zajímat celková efektivnost metody. Z počátečních prací, které se neobešly bez potíží, se dá soudit, že přístroj splnil
očekávaná kritéria. Z ekonomického i dopravního
hlediska je jistě dobrý výsledek 50-70 snímaných
profilů za 1 hod. práce.
Vlastní vyhodnocení, přes malou praxi pracovníků, je také uspokojivé. Denně bylo vyhodnoceno
15-20 profilů.
V měřických výsledcích se rovněž odráží malá
počáteční praxe praco\:,níků s přístrojem. Po prvnich pracích, kdy se za provozu měnily základní
nastavené parametry přístroje [klesání kříže, pootočení rovin snímku a vlícovacího kříže, proměnná
intenzita eJ. proudu z agregátu apod.), byly nutné
drobnějšl úpravy přístroje, aby se podobné nedostatky, ovlivňující přesnost metody, neopakovaly.
Přes všechny nedostatky bylo však podle kontrolních měření docíleno na vyhodnocených profilech v měř. 1: 50 střední
kvadratické
chyby
M = ± 2,9 cm, v měř. 1: 20 pak docíleno nevýrazného zlepšení hodnotou stI'. chyby m = ± 2,8 cm.
Z porovnání plyne závěr, že zvětšení měřítka vyhodnocení celkovou přesnost podstatně neovlivní.
Zvětšují se pak nedostatky filmu s místními deformacemi, přistupují vlivy zkreslení a distorze objektivi\ apod.

Použití fotografického přístroje
Zll.
Praktina
s nástavcovou kazetou na 17 m film zcela neuspokojilo. Měření v zimním období snad způsobovalo
zkřehnutí filmového pásu, který se při práci několikrát přetrhl, přetáčení filmu drapákovým způsobem je velmi choulostivé a vyžaduje silnější filmovou f6lii, propojení navíjecí cívky lankem je nedostatečné. V dalších pracích se mnohem výhodněji
použilo normálních filmových kazet, které se sice
musí častěji vyměňovat, ale toto zdržení je v provozu zanedbatelné.
Každé další měření přináší nové poznatky
k zlepšení pracoVnlho postupu a je patrné, že i vlastní vyhodnocené výsledky jsou zatím jen náznakem
úspěšnějšího uplatnění metody v praxi u ČSD.

Přístroje se zatím použilo jen k potřebné dokumen·
taci pro naléhavé rekonstrukce železničních tunelů.
Vlastní smysl a uplatněni uvedené měřické metody
však spočívá v periodickém proměřování fixovaných pro~ilů, na nichž bude možno porovnáním
včas posoudit vznikající deformace, způsobené provozem nebo tlakem hornin a zabránit tak předem
ohrožení bezpečného provozu na trati.
Uplatnění metody u nás je velkým přínosem
po stránce ekonomické i měřické. Umožňuje získat
poměrně levným způsobem dolwnalou technickou
dokumentaci železničních tunelů. Bližší ekonomický
a teoretický rozbor metody uvádí prof. Blahák ve
své výzkumné zprávě, předložené ministerstvu dopravy v r. 1960 a v dalších svých příspěvcích s touto tematikou [Sborník VŠD z r. 1961 j. Pro ilustraci
postačí tyto údaje:
Dosavadní polygonové metody, používané u nás
pro zaměřování příčných tunelových profilů, kladly
značné nároky na draho cenný čas potřebných výluk
pro měření. Fotogrammetrická
metoda zkracuje
tento čas 6krát až 15krát, podle zvolené metody
a měření v jednokolejných nebo dvoukolejných tunelech.
Měřická přesnost polygonových metod je uváděna hodnotou střední chyby m = ± 4 - ± 8 cm.
Geodetická složka ČSD tímto způsobem rozšířila vhodnou aplikací fotogrammetrie rozsah speciálních prací a přispívá tak nejen ke zkvalitnění
projekčních a dokumentačních prací, ale uváděným
periodickým proměřováním přímo ovlivňuje bezpečnost železničního provozu.
Lektorova~: inž. Eugen Adler, CSc., SVŠT, Bratislava
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RozvojmapqváriJ
n;{ africkéin1kontinerltu
V

~eografický

doc. ~r. Ctibor Votrubec, CSc.,
ústaý ČSA V Brno, pracoviitě Praha

posleďníth 15;1~t~ch _

528,9[6J=82

V minulosti naráželo mapování Afriky na vážné
překážky.
Vadila velká rozlehlpst
kontinentu
l..~0,185OQO km2) a jeho_úzeIÍmf celistvost, vniti'ní
oblasti jsou od pobřeží vzdálénY 'i více než 1 500
j{ilometrů, vadil nedostatek
silnic a' tl;lleznic
i vhodných základen, z nícl1ž by geodetl při svých
pracích vycházeli. Při stavbě triangulačních
sig
nálů byla překážkou hustá vegetace a nedostatek
komuni'kací. Výroba map se n'ě'kdy jevila jako činnost, která nepřináší beZťrostřední zisk, a podceňovala se na úkor geologické prospekce bez dostatečně solidního mapovánr. Kartografie na africkém kontinentu byla dloupo nucena spokojovat se
pouze rekognoskačními
map~mi malých měřítek,
které spíše jen zachycovaly různé skutečnosti, n.ež
aby je přesně a detailně lokalizovaly. Velmi nedokonale bylo zmapo'váno zejména africké vnitrozemí a často tam chyběly podrobnější mapy vůbec.
'.

V:9chozí situace

v roce 1949

rie, č'if;t Tanzanie a Madagaskar měly. mapy měřítka 1": 100000. Velmi 'špatně zmapována nebo zcela nema'pována byla bývalá Francouzská Zá'padní
Afrika, zejména její sahárská část, Rovníková Afrika, Angola, Bečuánsko, Etiopie, převážná část bývalého Italské'ho Somálska a Mosambiik. Š'panělská
Sahara, Libyjskápoušť
a tři čtvrtiny Egyptské
pouště nebyly zmapovány vůbec.
Po druhé světové válce začalo v\ A:frice letecké
mapování [14-19],
které představuje nejrychlejší
a velmi ef~ktivní práci a vytváří podklad pro odvozené speciální mapy. Francouzi použivali v Západní Africe speciální metodu zvanou trimetrogon,
tzn. pořizovali z letadla simultánně jeden svislý
a dva šikmé letecké snímky. Tato metoda umožňovala pracovat velmi rychle, ale měla závažné nedostatky. Proto bylo takové sním kování po čase zastaveno a nahrazeno normálním svislým leteckým
snímkováním. načež se kvalita map podstatně zlep~
šila.

I

Dobré a podrobné mapy měla jen Jižní Afrika, kte:
rá byla poměrně brzy zmapována v měřítkách
1: 50 000 a částečně i 1 : 25000, Na středomořském
pobřeží Afriky provedla francouzská kartografie
'I ňÁlr:e 2 200 km, od východu na západ mapování
v měřítku 1: 50 000, a to celého Tuniska, hustěji
zalidněných a dobř~ obdělávaných částí Alžirska
a velké části Maroka. ltaJové' zmapovali pob~ežní
část Libye v měřítku 1:50 000 ,a Britové zmapovali
v měřítku 1 : 25 000 celé údolí a deltu Nilu a území
východně až. k Suezu. Ostrov Madagaskar, rOfhodn'ě hospodářsky i strategicky zajímavý, .byl už před
rokem 1949 podrobně zmapován, část v měřítku
1: 20000 na 34 listech. ,Jak vidíme, byl za kolonIalismu výběr území pro mapování veden přednostně
zájmy vojenskými a hospodářskými. Podle ředitele
pařížského Národního geografického ústavu piof~
Rllmeau [1) bylo v roce 1949 celkem asi 43 %
afrického území zobrazeno jenom na nedokonalých
rekognoskačních mapách.
Mapy středních měřítek (1 : 35 000 až 1 : 75 000)
existovaly jen pro pobřežní krajiny: francouzské
mapování severoafrického
pobřeží, britské mapo~
vání Sierry Leone a jižní části Ghany, Jihoafrické
republiky, úzkého pobřežního pruhu Kenji a vnitrozemí Tanzanie a Kenji. Jlllak z vnitrozemí
měly podrobnější mapování, jenom oblasti' důlní
těžbý a 'velká města jako Pretoriaa Johannesburg,
okolí města Tabora V Tanzanii, významného polohou na křižovatce železnic vedoucích z Dál' es
Salámu 'k jezeru Tanganji'ka a ,k jezeru Viktoria,
dále okolí Nairobi a rozsáhlejsí území podél kenij,ských železnic.
Mapy měřítek 1: 200000 nebo 1: 2,50 000 byly
v' Africe jen 'pro Maroko, Alžírsko, Tunisko, Gambil, Portugalskou
Guineu, Sierru Leone, Ghanu, Súdán, Somálsko, Kenju,. Rwandu a Burundi, obě Rhodesie, Njask.o a Jihoafrickou republiku s Jihozápadní Afrikou. Západní Afrika, část
Llbérie, Kongo (Léopoldville), západní cástNigé-

V posledních 15 letech byl v mapování Afriky llčiněn neobyčejný pokrok [5]. Byly zmapovány oblasti převážně neosídlené a nové mapy se tvořily
převážně v měř1tku 1 : 50 000.
Severní Afrika měla řádné mapování 1 : '50000
na geodetických podkladech už před rokem 1949.
NY'nLse pilně pracuje na reambulaci této mapy;
v poslední době bylo vydáno 20 nových listů pro
Alžírsko a 11 prb Tunisko. Velká část alžírské Sahary měla vyhovující mapu 1: 200000, a 'po roce
1954 se v pracích na této mapě pokračovalo, takže
pěti následUjících letech bylo vydáno dalších 15
listů mapy 1: 200 000 saharské oblasti.

v

Západní Afrika byla už \T roce 1949 zmapována
na 110 listech v měřítku 1: 200 000; dvě třetiny
z těchto listů byly odvozeny z topografického měření, tre!ina z tnmetrogonických
snímků; V následujících deseti letech bylo 70 listů této mapy revidováno (z nich 48 geodetickými metodami) a přibylo 67 zcela nových listů, pořízených z léteckých
snímků v měřítku 1 : 50000; pak se zaměřily a~tr(lnomické body a v terénu se doplnilo názvosloví a
výškopis. Letecké snímlwvání usnadňovalo verifikaci starých map. Bylo je možné používat i v nejméně přístupných oblastech, kde klasické metody
selhávaly a neposkytovaly potřebné topografické
podrobnosti. Letecké snímkování se zejména osvědčilo v zalesněných a bažinatých oblastech.
Všimněme si nyní pr~í vykonaných na území
bývalých anglických kolonií. Mapování tam prováděl Directorate of Overseas Surveys a nyní samostatné mapovací služby. nových afrických státú,
jako je· Survey nf Ghana aj. Tyto služby získaly
dobré pracovní zkušenosti a většinou velmi schopné technické kádry. V uplynulých 15 letech bylo
dokončeno podrobné mapo{rání malých území. Tak
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např. ,Gambie byla ui v roce 1948 zmapována V' měřítku 1 : 50 000 na 30 listech. Rozsáhlá území však
dosud úplnou podrobnou mapu nemají. ale přesto
mapovací práce velmi pokročily. V podstatě bylo
skončeno letecké snímkolJání severní Nrgérie v měřítku 1: 50 000 ci 1 : 100000, kde jsou pro něj klimatické podmínky příznivější než na vlhkém a
oblačném nigerijském jihu.
Sierra Le~JIle se ·malpovala v měřítku 1.: 100000
.fotogrammetrickou metodou. Ghana má k dispozici
mapu 1: 250 000, zachycuj1cí fía 18 listech vydaaýt:h Survey Departmentem
celé státní úZ8mÍTotéž území bylo ve stejném měřítku pokryto taž
vojenským mapováním (Army Map Service, serie
G 504]. Mapy 1 :125000 bylo vydáno 50 liMU, pokrývajících jižní část Ghany. Mapa 1: 62500 zachyc
.cule na 151 listech téměř celé území Ghany od
pobřeží až po 7°30' s. š., což je zhruba 5/12 plochy
státu. Mapy jsou barevné, s vrstevllicemi. Mapu
1: 50 000 vydalo Directorate Overseas Surveys. Bylo
vypracováno 56 listů. pro potřeby výstavby Vollského říčního projektu, z nich 36 listů Je s vrstevnicemi, 11 částečně s vrste~nicemi, 9 bez vrstevnic [jen se situačním obsahem). Mapa byla vydíina
v letech 1952-1953. Mapa 1: 16000 byla vydana
bez vrstevnic na 55 listech, jež kryjí území vých(,one od VáHy a jižně od 6°30' s. š.
.
Uganda m~la už před druhou světovou válkou
mapu 1: 250 000, ale teprve pb roce 1949 se zde
přistoupilo. k leteckému &riímkování pro konstrukci
podrobnějších map. Počátkem roku 1960 bylo vy- dáno už; 138 listů mapy v měřítku 1: 50000, dalších,80 listů bylo rozpracováno a zároveň probíhala revize dosud vyšlých map. Připravuje se HOVU
mapa Ugandy v měřítku 1: 250000, jež bude .odvozena přímo z leteckých snímků.
V Keni bylo do roku 1958 zaniěřeno hlavní
úsilí na vytvoření mapy 1 : 50 000 a pro málo osídlené severní a východní území v měřítku' 1 : loo 000.
Totó dílo bylo u~ dokončeno. Rovněž pro oblasti
důle~ité z hledis}{a hospodářského
rozvoje. v Tanzanii,Zambii a Malawi byla 'pořízena mapa 1 : 50000.
Plošně menší území Basutska (30344 km2] a Svazijska (17364 'km2] 'byla už celá zmapo\'ána v měřítku 1 :50 000.
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vání v Kongu rozšířilo a za deset letoylo vyuáno
12 topografických
listů, krbmě toho tři mapové
náčrty v měřHku 1: 200000 a dále nová mapa
Konga (Map of the Congo] na 33 listech, poříwná
fotogrammetricky.
V měřítku 1: 100000 byly vydány pro Kongo 4 listy topogr'lfických
map, 13
listů map bez vrstevnic a 70 listů pořízených :: leteckých snímků. V posledních 15 letech vyšlo celkem 648 listů fotoplánů měřítka 1: 50000, z nichž
část bez geodetických podkladů a 80 listů měřítka
1 : 50000 až 1: 20000, k čemuž nutná nřÍpočísti
35 listu topografických
map 1: 50 000, 637 mapových listů bez vrstevnic a 197 dalších mapovych
listů měřítka
1: 25000 až 1: 10 000. Na tomto
rychlém postupu je vidět, iak veliký' byl zájem
o zmapování celé.ho území zejmél}a pro účely vo·
jenské, ale i jak se projevily předností letecké
fotogrammetrie,
která umožňuje' ,vypracovat. ve
velmi krátké době první mapy dosud nezmapované .
a málo ;z:námé krajiny, jež se pak stávají podkladem pro jakOukoli další hospodářskou i investiční
činnost.
Podrobné ,mapování Angoly započalo geografickou expedicí, uskutečněnou
v roce 1941. Jejim
úkolem bylo vytvořit geodetické zákla~y pro. mapu
1: 100000. Dnes je triangulací
prvního řádu pokryta více než 'Polovina území Angoly. Osm listů
pořízených
leteckou
fotogrammetrií
v měřítl{u
1 : 100000 (Levantemento Aerofotogramétnco)
lJ7,
vyšlo a zachycuje okolí hlavního města Lualldy.
Dále vyšlo 12 listů mapy 1 : 250 000, .která má být
rozšířena' na celé území. V' 'mapách
měřítka
11:200 000 vyšlých v letech 1953~1954 jsou zachyGěny úse'ky od přista'vu ArirbJ;iz po Barra Cuanza,
od Fos do \Vassabi přes Baixos da Cabe~a da
Cobrapo
,přísta v Ambriz. V měřítku 1: 100000 'je
zmapováno území od Barra do Bengo po Barra do
Cuanza. Tyto nové mapy nahrazují
staré, které
byly velmi nedokonalými náčrty zhotovenými podle různých cestovatelů a podle dokumentace důlních závodů.

První list podrobné mapy, Mosambiku vyšel.
v roce 1936, druhý následoval v roce 1937. V dalších letéch pak vycházely ročně průměrně 4 listy
až do roku 1954, kdy bylo celé' dílo doko'nčeno,
takže celé území Mosambiku je nyní pokryto re!\ognoskační mapou 1 : 250000 s geol1etickým podBývalá Franc;ouzská rovníková Afrika neměla
i do ro'ku
1947 podrobnější
mapy. V roce 1949 ,kladem ..
byl vydán Croquis provisoire de l'Afi'i9ueequa·.
, Ostrovy KapverQské,c Sao Torné a PÍ'incipebyly
torialle Fran~aise et du Cameroun o 48 mapových
už před druhou' s,rětovou válkou podrobně ,;zmalistech. Od počátku se na území Rovníkové Afriky
povány v měřítkách 1 : 30 000 ('Principe), i: 5Q000
provádělo mapování metodami letecké fotogramnebo' 1 : 100 000 podle velikOsti a významu ostrova.
metrie s použItím astrOnomIckých bodů apod Od
Terén těchto ostrovu. je velmi výrazný, a proto maroku 1949 se v urychleném tempu pořizovaly~vislp,
pování mohlo být založeno na triangulaci.
letecké snímky Kamerunu. Nyní je už ,k dispoziCi
mapa pro celé území býv. Francouzské rovníkové
Madagaskar má být zobrazen na 490 listech
Afriky až po 15° s.š., což je dohromady 206 listů.
základní mapy 1: 100000; 49 listů vyšlo už před
Je to základní topografick{j dno ,získané fotogrammetÍ'icky ze svislých leteckých snímků 1: 5G000 rokem 1949, 230 dalších listů vyšlo v následujicím
desítiletí. Geodetická měření, jakož i nivelační měse sítí astronol11ickY určených bodů. Zkusenost~
ření byla na Madagaskaru dokončena.
ůkázaly, že i v plochých územích jsou astronomické' body dostatečnýmpodklade'm
Iilapováni. 1I1etoda fotogrammetrická
je poměrně rychlá, mapy
mohou být vyrobeny brzy, a to i pro krajiny, hteré
jsou jinak málo vhodné pro klasické metody mapování.
Hodnotíme-li uplynulých 15 let kartografické
činÚzemí Konga (Léo ] mělo v roce 1949 přesné
nosti na africkém kontinentu, vidíme, že hlavním
mapy jen pro náhorní část, Katangu a Jezerní obúsilím kartografie bylo porízení základních topolast, tedy pro oblasti mimořádného hospodářského
grafických
map převážně'
v měřítku
1: 50 000,
iájmu s výrazným reliéfem. Po roce 1949 se mapov aridních
a semiaridních
oblastech
1: 100 000

1966/43

Geodetický a kartolraflckt
••••

roč.

obl:OI'

Votrubec, C.: Rozvoj mapovdnl na africkfm kontinentu
v poslednlch 15 letech

12 (54) 1!fs10 2/1918
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1963
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Survey
Revlew 10, 71, p. l3-Uf,
London 1949
[9] Mapplng and Surveying
of Afrioa south of the Sahara. SclentlUc Councll for Africa, publ. no. 12 and 23, London 19~
1957
[10] Ma r t o n n e, de E.: La carte
au 1/50000 et ľa photographleaérlenno
en Afrlque·Occidentale.
Tunls [Bascone-Muscal) 1951
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E.,
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39/A, Geneva 1983
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of air surveys
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Survey Officers,
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[18J S m I t h, W. P., Wh I t t a ker,
B. B.: Photogrammetry
and
Land tenure
surveys
with particular
reference
to Uganda.
The Photogrammetrlc
Record 3, 13, p. 42-!t2, London 1959
(17) S tam e I' s S m i t h, H. A.: Aerlal photography
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Conf. of Commenwealth
Survey Officers,
London 1955
[18] V o t I' U b e c, C.: Okoly geodetické
a kartografické
služby
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nebo 1: 125 000 a v případech, kde nebylo možno
zmapovat celá rozsáhlá státní Ozemí, zaměřilo se
Osilí na ty oblasti, které se jeví z hospodářského
'hlediska jako nadějné už v 'bHzké budoucnosti.
Klasické mapovací metody jsou v určitých oblastech afrického kontinentu jen velmi obtížně poUZitelné. V praxi dochází často k velkým odchylkám od těchto zpťísobii; příklady z Angoly, Mosambiku a Portugalské Guineje uvedl prof. A. Rumeau
[1, str. 26 J.
Všude, kde docházelo k rychlému hospodářskému rozvoji, vyvstal zájem o mapy velkých měří,tek,
nejčastěji 1: 50 000. Pro mnohá Ozemí s!3 staly
v Africe prvními podrobnými mapami, a toto měřítko 1: 50 000 se stalo takřka standardem pro
nové mapy Afriky. Pracuje se nejmodernějšími přístroji a metodami, které, umožňují mapovat velmi
rychle, poměrně spolehlivě a levně.
Nelze neuznat, že především zásluhou letecké
fotogrammetrie se postup prací neobyčejně zrych111. Veliký skok vpřed se týká zejména špatně přístupných a málo známých končin tohoto světadnu. Jsme svědky, jak v posledních patnácti letech
rozsáhlá území afri~kého lkonjj.nentu, 'která nebyla
viibec zmapována, dostávají ve velmi krátké dQbě
podrobné mapy sice bez přesného vyjádření terénu,
ale s bO'hatým situačním obsahem v měřítku obvykle 1 : 50 000. Zl;lmě Západní a Rovníkové Afriky
jsou nyní už pokryty dobrými mapami 1 : 200 000.
Pokrytí celého afrického
kontinentu
leteckými
snímky je nyní prakticky už zcela úplné. Významnýmí pracovišti se stávají státní a národní geodetické a kartografické ústavy [18J.
Dosud jakoukoliv podrobnější mapu, 1 rekognO'Skační, postrádají jižní Li'bye, Etiopie a Spanělská Sahara. V těchto případech jsou překážky
politického rázu, tyto státy a španělští kolonizátoři nechtějí připustH letecké snímkování svých
Ozemí.Mapování Afriky proběhlo a probíhá čtyřmi
etapami. V první se úplně (až na několik u vedených zbytkii) pokryl kontinent leteckými snímky
v měřítku 1: 50 000. Ve druhé etapě se zřizují a
zaměřují astronOPlické a geodetické pevné body
a jejich sít se doplňuje fotogrammetricky. Ve třetí
etapě jde o znázornění reliéfu vrstevnicemi s geodeticky nebo barometricky měřenými výškami. Ve
čtvrté etapě se v terénu zjišťuje a v mapě umístuje místní a pomístní názvosloví a doplňUjí a měří
diiležité detaily, které nelze vyčíst z leteckých
snímkii.
Fotogrammetrie
bylo s úspěchem v posledních patnácti letech používáno zejména na Sahaře.
Osvědčila se, a proto bude používána i v příštích
letech, kdy lze očekávat další významné úspěchy
při kartografických
pracích v Africe.
Lektorova/:

ini. Karel Pecka, KRO. Praha
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vyhodnocovaci pi'ístroje
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Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, Praha

ÚVOD
Výzkumná zpráva [10] je míněna jako úvodní
studie
fotogrammetrické'
přístrojové
techniky.
V současné době je ve VÚGTK také prováděno
zhodnocení zkušenosti při THM na univerzálních
strojích používaných v ČSSR. Zhodnocení dosavadních zkušenosti spolu s. touto studií některých typů,
vyráběných v zahraničí, má sloužit jako podklad
při rozhodování o modernizaci našeho strojového
parku při nákupech stl'ojů v nejbližších letech.
Citovaná výzkumná zpráva není a nemá být výčtem všech strojů v současné době vyráběných ve
světě. NebudQu zde popisovány stroje v ČSSR dobře známé, rovněž zde nebudou uváděny stroje podobného typu jako jsou stroje u nás používané.
Hlavní pozornost
bude soustředěna
na sfroje,
u nichž by stálo za úvahu doplnit jimi náš strojový
park. U ostatních strojů budou připomenuty pouze jejich konstrukční nebo jiné technické a ekonomické zajímavosti.
1. Analogové (klasické)

přístroje

1. 1. Pří str o j e s rek o n str
nálního
paprskového

45

ukcí origitrsu_

Univerzální vyhodnocovací
přístroje
určené pro
přesné mapovacI práce i aerotriangulaci nedoznaly
podstatných změn, některé za 10 i více let. Švýcarské autografy A7 Wild a západoněmecké stereoplanigrafy C8, re$pektive stereoplanigrafy
CS Carl
Zeiss-Jena, jsou používány ve velikém počtu v mnoha zemích, i v ČSSR, a zřejmě vyhovuji, neboť nejsou měněny. Italské přístroje DMI Nistri Beta 2 a
francouzské SOM POivllliers B mají menší zlepšení
beze změny v principu konstrukce. Všeobecně lze
říci [13], že zlepšení přístrojů i několik málo no- I
vých konstrukcí (z posledních let 1 jsou založeny
na klasických principech. Z přístrojů určených pro
přesné vyhodnocení jednotlivých snímkových dvojic budiž zde pouze připomenuty u nás používané
autografy A8 Wlld a stereometrografy
Car! ZeissJena.
Lze konstatovat,
že koncepce vybavení našeho
strojového parku výrobky firem Wild a Carl ZeissJena, je, pokud jde o klasické analogové vyhodnocovací přístroje, ďobrá a není nutné ji měnit, neboť
technické parametry přístrojil jiných firem, např.
italských a francouzských, jsou v podstatě stejné.
.1. 2. Afl n n í pří str o j e
Moderní optika poskytuje dnes fotogrammetrU kvalitní objektivy od zvlášť širokoúhlých po dlouhofokální. Ukazuje se účelné používat komory s různou
konstantou podle povahy fotografovaného
území.
Tyto dvě skutečnosti vedou k požadavku používat
ve vyhodnocovacích strojích afinně přetvořených'
paprskových trsů. Je nutno připomenout, že v Sovětském svazu již před léty věnovali pozornost tomuto problému a mají dva druhy přístrojů, pracujících s af1nně přetvořenými paprskovými trsy. Je to
Romanovského SPR-2aDrobyševův
SD-1. V posledních letech se věnuje pozornost tomuto problému
i v jiných zemích [6], a jeho důležitost byla zdůrazněna na kongresu Mezinárodní fotogrammetrické společnosti v Lisabonu 1964. Z resoluce přijaté

kongresem budiž zde citován bod II. 7.: "Důležitost
širokoúhlých komor na jedné straně a dlouhofokálnich komor na druhé straně stále vzrůstá, a proto
se požaduje pokračovat ve výzkumu teoretických a
přístrojových možností é!Jinních principů."
Návrh Schoelerův [14] využívá principu diferenciálního
mechanického
překreslení
používaného
u přístrojů SPR-2 a SD-l, avšak afinní přetvoření
je zde vtipně řešeno tak, že není potřeba žádných
dodatečných orientačních prvků. Tento tlávrh vedl
k vytvoření nového přístroje firmy Carl Zeiss-Jena
nazvaného stereotrigomat
[15]. Stereotrigomat
je
univerzální
vyhodnocovací
přístroj, založený na
principu mechanické projekce. Lze s ním graficky
i numericky
vyhodnocovat
snímky. do formátu
23 X 23 cm, pořízené komorami s konstantou od 35
do 500 mm. Je použitelný pro přesnou aerotriangul'aci, lze s ním diferenciálněpřekreslovat
snímky
kopcovitého území. Celý přístroj se skládá ze tří
prostorově oddělených části, spojených elektrickými převody: 1. měřicí přístroj s kreslicím stolem
a diferenciálním překreslovačem, 2. projekční analogovýmechanický
počítač, 3. elektrická skříň se
zesilovači a pod. zařízení. Měřící přístroj je v podstatě přesný stereokomparátor.
Transformace snímkových souřadnic na souřadnice modelové se děje
v projekčním počítači, který se skládá ze čtyř počítačů přetvorení snímků a modelové'ho 'počítače.
Diferenciální překreslovač je založen na optickomechanickém principu. K překreslení je použit přímo jeden z vyhodnocovaných
snímků stereodvojice, veličiny potřebné pro diferenciální
překreslení dodává 'p'ro'je'kční počítač.
Lze předpokládat, že stereotrigomat
by byl pro
svou univerzálnost vhodným doplňkem našeho strojového parku. Nutno však doporučit provést před
jeho případným zakoupením důkladný r9zbor a
ověření výrobcem udávaných parametrů.
2. Analyti( ká fotogrammetrie
2. 1. K o m par

átory

Přesné stereokomparátory
vyrábí dnes téměř všechny větší firmy. Nejznámější jsou stereokomparátor Wlld STK 1, stereokomparátary
italské firmy
DMI a francouzské firmy SOM. Principiálně se svou
konstru'kcí od těchto llší zá'padoněmecký stereokomparátor. U něj je pro měření snímkových souřadnic využito skleněných
mřížek, což spolu se
svislým uspořádáním nosičů snímků umožňuje podstatně menší rozměry přístroje. Přesný stereo komparátor vyrábí také anglická firma Hilger Watts.
Všech těchto pět přesných stereokomparátorů
má
registrační zařízení, které registruje snímkové souřadnice na 0,001 mm. Reálná přesnost přístrojů je
však menší, v literatuře
jsou udávány hodnoty
± 0,001 až ± 0,004 mm.
Nejmladší ze série přesných stereokomparátorů
je stecometer Car! Zeiss-Jena. Stejně jako STK 1
Wild, je také tento přístroj založen na Pulfrichově
principu. Vzhledem k tomu, že tento přístroj Jako
první svého druhu bude- již v roce 1966 k dispozici
v ČSSR, budiž zde podán jeho stručný popis. Stecometer [16] se skládá ze dvou prostorově oddělených částí, spojených elektrickými převody, kte-
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rými jsou přesný stereokomparát'Jr
a registrační
zařízení. Na, přesném stereo komparátoru lze'proměřit snímky do formátu 23X 23 cm, ,pohyby x, y se
uskutečňují fiuď ručními koly, nebo elektromotorem, pohyby px, py buď ručními lwlečky, nebo nožními kotouči. Registrační přístroj zaznamenává číslo zaměřovaného bodu a veličiny x, y, px, py na
0,002 mm psacím strojem na papír a na děrnou pás'
ku (nebo děrný štítek).
Jednosnímkové komparátory moh~u dosahovat
větší přesnosti měření snímkových souřadnic a nabývají významu s rozvojem analytické fotogrammetrie. Proto firma Car! Zeiss-Jena předvedla na
kongresu MFS v Lisabonu u nás dobře známý koordinátor Komess 3030, vybavený poloautomatickým
registračním zařízením pod novým jménem Ascorecord [2]. Registrace se děje psacím strojem a na
děrný pásek nebo štítek na 0,0001 mm. Původní
odečítací systém zůstává však zachován, takže je
možné současné vizuálníódečítání
měřených hodnoj. Přesnost přístroj,e je při vizuálním a poloautomatickém odečítání stejná ± 0,0005 mm.
Očekává se, že přesnýsterookomparátor
s'tecometer, který bude od roku 1966 k dispozici ve VÚGTK,
bude zatím krýt potřebu našich pracovišť na analytickou metodu a další nákup přesných stereo komparátorů bude vhodné realizovat po ověření tohoto
prvého přístroje.
2. 2. R e g i str a c e a z p r a c o v á n í dat
Registrace dat i ve fotogrammetrii
je prostředkem
k zvýšení hospOdárnosti, přesnosti a k automatizaci
prací. Registrační zařízení k tmiverzálním vyhodno- .
covacím strojůJll vyrábí dnes již prakticky všichni
výrobci fotogrammetrických
přístrojú, neboť přednost numerické fotogrammetrické metody před grafickou metodou je v mnoha druzích mapovacích
prací prokázaná. Analytická fotogrammetrická
metoda je pak bez registrace dat téměř nemyslitelná.
Otázka způsobu reg\strace musí být vždy řešena
v souvislosti se. způsobem dalšího zpracování registrovaných dat. Příimý zápis psacím strojem je vžd~
užitečný a potřebný. Je to forma vhpdná pro vyhodnocovatele pro kontrolu a při hledání případných
chyb. Pro další zpracování registrovaných
dat je
však často potřebné, aby současně se' zápisem psacím strojem bylo provedeno naděrování dat do děrné pásky. případně děrného štítku.
Registrace a zpracování čí'selných dat nabylo význámu i rozsahu teprve v posledních několika letech. Analytická fotogrammetrická
metoda získává
reálnou možnost praktickéhO využití teprve s možností použití samočinných počítačů. Myšlenka přín'.ého vstupu měřených snímkových dat na stereokomparátoru vedla ke konstrukci analytického vyhodnocovacího přístroje.
2. 3. A na.1 y t i c k é vy hod noc o va č e
Za otce myšlenky vytvořit analytické vyhodnocovací přístroj~ je označován U. V. Helava, pracovník
National Research Council of Canada. První přístroje byly konstruovány ve spolupráci čtyř institucí: National Research' Council, US Air Force,
Ottlco Meccanica ltaliana, Bendix Corooration.
Budiž krátce· popsán princip anaiytickéhO vyhodnocovače [4]. Přístroj se skládá ze tří prostorově oddělených částí: 1. optlckomechanická
část,
2. počítač a přidružené 'eJektronické vybavení, 3:
kreslicí stůl. Pohybem ručních kol X, Y se uskutečňují pohyby měřické značky vůči snímkům pomocí
šroubových vřeten. Otáčení ručních kol je převáděno na elektrické impulsy, které př'icházejí do počítače. Počítač určí rozdíly mezi modelovými a

snímkovými
souřadnicemi
způsobené
měřítkem
snímků, podélným a příčným sklonem, složkami
základny, distorzí atd. Tyto rozdíly jsou pomocí
elektrických impulsů z počítače předány do opticko-mechanické jednotky a pomocné motorky pohánějí vřetena. Výsledkem je sloučení pohybu ručních
kol X, Y a pomocných motorků. Z hlediska vyhodnocovatele se potom zdá, že celý systém pracuje
tak, jakoby ruční kola byla spojena mechanicky
s bezchybným modelem. Pohyb ručních kol může
být současně převáděn na kreslicí stůl.
Zatím jsou známy čtyři typy analytických přístrojů. AP-1 je první analytický vyhodnocovač postavený firmami OMI a Bendix pro US Air Force
za spolupráce N. R. C. AP-2 je rovněž stavěn pro
US Air Force; vznikl necelý rok po AP-1, avšak
bylo již využito zkušeností z kO~lstrukce prvního
přístroje. Oba typy jsou veŤmi podobné, pouze počítqČ AP-2 je poněkud větší. AP-2 provádí numerickou
absolutní orientaci a numerickou relativní orientaci
na více než. obvyklých šesti bodech, zpracovává
snímky se značnými sklony, konvergentní ~nímky
a pod. Jeho korelační snímací systém umožňuje
provádět automaticky orientaci, vyhodnocení profilůa kresbu vrstevnic. AP-1C rovněž vychází z AP-1
a byl postaven přímo vN. R. C. v Kanadě se záměrem, aby sloužil civilním účelům (C=civilní). AP/G
je nejmladší přístroj tohoto druhu. Byl postaven
firmou OMI pro civilní účely a ekonomická hledis"
ka byla nejdůležitější
pro koncepci konstrukce.
AP-1C a AP-C jsou v mnahém podobné, avšak počítač AP/C je rychlejší a výkonnější. Počítač AP/C
má připraveny programy pro následující operace:
určení prvkil. vnitřní orientace, relativní a absolutní orientace, měření přímých vzdáleností mezi dvě·
ma body, řízení koorditlátografu
podle údajů na
děrné 'pásce. Kromě těchto programů lze počítače
použít lpro různé jiné účely.
Podle zahraničních
literárních
pramenů
je
AP/C stroj velmi výkonný a dosahující vysoké přesnosti., Obohacení našeho strojového .parku o f:tento
stroj by bylo pravděpodobně ekonomickým přínosem, neboť již jen automatizace orientačního po.'stupu přispěje ke zkrácení pracovního času, potřebného k vyhodnocení jedné stereodvojice .•
3. Automatizace

fotogrammetrických

prací

3. 1. D i f e r e n ci á I n í pře k r e s lov a č e
Měřítkově a geometricky správný (překreslený) letecký snímek skýtá mnohé výhody, především bohatost informací. Překreslený snímek může částo
sloužit jako přímý podklad pro zpracov~ní polonopisné složky mapy. Překreslení snímků rovinného,
území, respe'ktive takového území, které 'Vzhledem
k měřítkům snímků a zpracovávané mapy lze za
rovinné pokládat, není zvláště obtížné a existuj&
několik druhů překreslovačů
pro rovinné území.
První' návrh na přístroj pro překreslení snímkil.
kopcovitého území je Lacmannův z roku 1931, první realizovaný přístroj je Gallus-Ferber z roku 1933.
Potom následovala v přístrojích víceletá přestávka,
vyplněná snaho!! o stanovení technologických postupů pro překreslování snímků kopcovitého území:
překreslování p'O vrstvách, facerový způ'Sob a pod.
Další rozvoj přístrojů pro překreslování snímků kopcovitého území, pro něž je zaváděn název diferenciální překreslovače, začíná asi v padesátých letech. Nejstarší bude pravděpodobně sovětský štěrbinový překreslovač FTŠČ 1, o němž již byla v našem odborném tisku stručná zpráva [9]. Jiný přístroj byl vyvíjen v USA a byl uveden na kongresu
v Londýně pod názvem T6o-0rthophotoscope, jeho.
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zlepšená modifikace T64 na kongresu v Ltsabonu.
Základem ortofo'tos'kopl)~ je anaglyfický vy'hodnocovad stereoskopický
přístroj, na jehož projekční
ploše je film citlivý pouze na modré světlo. Základní částí západoněmeckého
přístroje ortoprojektor
GZ 1 [1], který 'byl l'ovněž ukázán na kongresu
v Lisabonu, je projektor
stejného typu, jako je
u stereoplanigrafu C8,'včetně pomocného zaostřovaeího systému. Při práci se pohybuje expoziční štěrbina po projekční ploše, expoľrování se provádí
bez překrytu. Potřebná změna měřítka se uskutečňuje pohybem projektoru ve směru Z.
Konvenční překreslovače
(pro rovinná území 1
jsou nyní v ČSSR málo využívány, proto jsou pro
nás zajímavé návrhy Weibrechta [17] na uzpůsobení konvenčníchpřekreslovačů
PF(} diferenciální
překreslov/Íní. Na rozdíl od přístrojů výše jmenova-ných bylo by možno' s využitím konvenčních překreslovačů překreslit snímky s libovolnoukonstílntou komory a připojit překreslovač na libovolný vyhodnocovací přístroj. Konvenčnípřekreslovač
musí
být pro diferenciální překreslování
doplněn o tři
zařízení. Předně jsou nutné křížové saně pro pohyb
štěrbiny po projekční ploše. Za druhé je třeba zařízení pro plynulou změnu zvětšení v závislosti na
rozdílech převýšení' terénu. Weibrecht navrhuje pro
tento účel velmi jednoduchý analogový počítač, který je tvořen v podstatě dvěma pákami a dvěma
rovnoběžnými pravítky. Třatím zařízením jsou nezbytné mechanické nebo elektrické převody pohybů
X, y, z z vy'hodnocovače
na překraslovač.
Weibrecht rozvíjí svůj návrh ještě o využití analytických vyhodnocovačll pro spojení s konvenčními
,překreslovači [18]. Analytický vyhodnocovač skýtá
obzvláštní výhody, neboť kromě zařízení pro pohyb
I štěrbh~y po
projekční ploše není třeba žádných
úprav konvel1'čnich překreslovačů.
Závěr této kapitoly nebuCle snadný ani jednoznačný. Je nepochybné, že musíme sledo\1'atvývoj
diferenciálního překreslování, neboť výhody leteckých snímků proti čárovému vyhodnocení
jsou
v mnoha směrech prokázané. Obtížnější je však rozhodování, zda doplnit D:ášstrojový park některým
právě jmenovanýmdiferciálním.
prekreslovačem,
nebo získat již popsaný stereotrigornat;
který' je
rovněž vybaven diferenciálním
pře'kreslovačem,
či se zaměřit na někt~rý automatický
přístroj,
ů nichž bude řeč v dálší kapit::lle. Všechna tato zac
řízení jsou dosti nákladná. Je tedy nezbytné provést podrobnou studii technických' vlastností diferenciálních překr,eslovačů z/ hlediska' nároků na
přesnost THM;nutno také uvážit možnost adaptace
našich málo využívaných konvenčnfch překresloyačů.

maného detailního obrazu na snímku dopadá na
fotobuňku více nElbo méně světla. Přejde-li pohyblivý snímací .bod levého a pravéhO systému přes odpÓvídajlcí černobílou hranici dvou obrazů v rozdílném čase, má světelný tok dopadajíCí na dvě fotobuňky fázovou diferencL~.Fázový rozdíl je měřen
elektronicky a výsledkem· jsou signály proautomatické řízení servomotorů vozíků x, y, z.
Integrační mapovací systém [7] je založen na
jiném principu, méně automatickém, avšak mající
zase tu výhodu, že všechny informace nutné pro
zpracování map, tj. výškové i polohopisné, jsou získávány během jedné operace. Stereoskopický model je systematicky
proměřován ..v rovn.oběžných
profilech, značku v dotyku s modelem udrž:uje vyhodnocovatel. Systém byl vypracován na uzpůsobeném vyhodnocovači Nistri model VI, založeném na
anaglyfickém projekčním principu. Měřický stolek
pohybující se po projekční ploše byl nahrazen miniaturní snímací trubici televizního systému. V závislosti na jejím pohybu pracují dva koordinátografy. Na jednom jsou kresleny přerušované čáry ve
směJU profilů, přerušení se děje podle zvoleného
výškového intervalu. Zpracování vrst~lVnic se provede jednoduše spojením konců čar. Na druhém. koordinátografu
jsou současně televizním systémem
pořizovány ,dlferenciálněpřekreslené
snímky. '
Novější aAltomatické systémy vyznačující se zejména mohutností a nákladností
jsou UAMCE a
DAMC. Univerzální automatické zařízení pro zhotovování map (UAMCE) [3] zhotovuje automaticky
z leteckých snímků diferenciálně překreslené sníml,y a výškové n~črty ve třech odstínech šedi na
film, zpracování jedné stereodvojice. trvá asi 3 hodiny. Přístroj sestává ze čtyř identických snímacích
stolů, řídícího panelu a samočinného počítače. Na
řídícím panelu je stínítko se dvěma polarizovanými obrazy ,pro stereoskopické
sledov5Íní činnosti
automatu. Princip snímání a přenášen'í obraZil ie
televizní, 'sp,ímáníse
,děje v rovnó'běžných profilech. Číslicový automatický systém pro zhotovování
map (DAMC) [12] převádí fotografická
data ze
snímků na číslice a zpracovává je s použitím mag:
netické pásky. Přesný stereokomparátor
WHd STK1,
vybavený katodovými trubicemi' pro snímání~ a záznam Obrazu, proměřuje letecké snímky vr0\7fioběžných profilech. Data zpracovává 'samočinný počítač, výsledky jsou zaznamenány na magnetickém
pásku. Záznam z pásku převed~ koplrka CRT. na
film v některé
požadovanýchforeln:
diferenciálně překre.slený snímek, vrstevnicový
náčrt, překreslený snímek s vrstevnicemi, čísUcové údaje
o terénu. Zpracování· jedné stereodvojice trvá méně
než 1 hodinu. Ještě krátká zmínka o existenriněkterých dalších .automatických
zaří'zení. Přístroj
3. 2. K o m p I e x n í a li t o ma t i Z ac e
ARES [5] může být nazýván elektronickým stereo-'
skopem, onmistereomeasurer
BPR [H] byl konSnaha o automatiz~cl! celého proce'su fotogrammetrického. vyhodnocování je zřejmá zejména v GSA, struován s ohledem na potřeby při projektování
1fálnic.'
neboť většina dosud známých automatických zaříPlná automatizace fotogrammetrického· vyhodzení byla buď přímo konstruována v USA nebo za
nocení je jistě žádoucím pokrokeni a je tedy třeba,
americké spolupráce. Ze starších automatických zaabychom i u nás bedlivě sledovali vývoj automaticřízení, o nichž bylo referováno v roce 1960,na konkých p'řístrojů. Jejich případný nákup pro naše fogresu v Londýně, budiž uveden stereomat a intetogrammetrická pracoviště by bylo možno doporUgrační mapovací systém, jejichž prinCipů nov~jší
čit až po clůkladném ověření jejich výkonu s ohleautomaty využívají.
dem" na přesnost, avšak také i hospodárnost, neboť
Zlepšený přístroj, doplněný' diferenciálním přE:
jsou to vesměs komplexy přístrojú velmi nákladkreslovačem, byl pod názvem B8-::;tereomat předváděn v činnOsti na kongresu 'Ii Lisabonll [8]. WH- ných.
dův aviograf BS byl přizpŮSOben potřebám stereoZávěr
matu. Základem snímacího systému jsou dvě kato. dové trubice, na jejichž stínítku se pohybuje snímaPronikání automatizace do fotogrammetrické
prIstrojové techniky je dnes již zřetelné a dá se říci,
cí bod. V závislosti na optické hustotě p~ávě sní!

1966/47

z

Geodetickt a kartografický obzDl'

48

roč.

12 (54) i!1s1o 2/1988

že nabývá praktického
významu. Přesto klasické
analogové univerzální vyhodnocovací přístroje budou ještě řadu let nejdiUežitějším mechanizačním
prostředkem ve fotogrammetrti.
Proto bude třeba
postupně tak, jak budou jednotlivé přístroje amortizovány, doplňovat náš strojový park opět kvalitními analogovými vyhodnocovacími přístroji. Současně
s tím všaikbude nutno strojový park modernizovat
tím, že budou pořizovány stro'je nových konstrukcí
a stroje 's ruzným stuJpněm automati'zace. Stroje,
které by již stály za úvahu, jsou v článku stručně popsány, pt1p,omeňme však v závěru některé z nich. Je
to předně stereotrigomut vybavený (l.1f.erenciálním
'překreslovačem, univerzální vyhodnocovací př1strqj

použitelný pro přesnou aerotriangulaci,
grafické
i numerické vyhodnocení a pro pořizování překreslených sn1mkll i kopcovitého územf. Analytický vyhodnocovač AP/C se vyrábí teprve krátkou dobu,
avšak jeho technické i ekonomické parametry slibuJí širší použití to'hotopřístroje.
Ukáže 'Se pravděpodobně také brzy potřebné mít ve strojovém
parku některý z diferenciálních
překreslovačťi.
1 'když pravděpodobně
v ne'jbližší'ch dvou až
třech letech nebudeme náš strojový park vybavovat některým automatickým
zařízením pro fotogrammetrické vyhodnocení, je nutno rozvoj automatu \bedltvě sledovat, nebot je velmi rychlý.
Literatura:

Použití zvětlovacích přístrojů
pro reprodukci

viz str.
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.
Horymfr Lapál:ek,
laboratoi' kartoreprodukce
FS ČVUT, Praha

Poslední dobou se stále více používá fotografických
metod k vyhotovování kopií· ruzných textťi, plánu
a map. U nás se často používá refIexních kopírovaCích metod na želatinovou vrstvu nebo na suché
materiál y typu Autoreversal, které dosahují absolutní přesnosti. Tato metoda, která co do přesnosti
nemá konkurence, je dosti drahá v provozu. V zahraničí jsou prodávána kompletní zařízení pro vybavení fotografických a planogréiJ.fických provozoven, která jsou však pro menší pro~ozy dosti nákladná; pro nedostatek vhodného negativního materiálu,
projevujícího se v našich podmínkách, se rovněž
považuje za neúčelné používat rťizných dokumátorů
pro reprodukování plánů a map. Přílišným zvětšením se při zpětném získávání reprodukce slabé čáry
ztrácejí a silné pozbývají ostrosti. Proto je v podobných případech
nutné použít fotografických
přístrojů o větším formátu, např. 10X15, 13X 18,
18X 24 cm. U těchto fotografických přístrojll a obvyklých druhu zvětšovacích přístrojti však není
možné přesně dodržet podmínku rovnoběžnosti matnice a předlohy (originálu) takovým zpusobem, jako se to děje u velkých fotoreprodukčních přístroju. V důsledku toho jsou reprodukce rozměrově deformovány. Přesné zastavení do měřítka je na tak
malýc~ přístrojích velmi obtížné a u rozměrově
deformované předlohy téměř nemožné. Při zpětném
získávání reprodukce na zvětšovacím přístroji je
velmi nesnadné vložit a přesně nastavit požadovanou velikost obrazu (požadované zvětšení).
Tyto celkem obtížné reprodukční práce mllžeme nahradit jednoduchou manipulací, použijeme-li
jediného př1stroje jak pro sejmutí negativu, tak pro
1eho projekci. Stačí k tomu použít některý ze zvětšovacích přístrojll 6 X 9, 10X15, 13X18 nebo 18X 2.
cm a získáme ve'rni kvalitní a rozměrově přesné
reprodukce.

Postup prací
Do zvětšovacího přístroje vložíme zaostřovací negativ, který promítneme a zaostříme na předlohu,
ležící na průmětně zvětšovacího přístroje. Světlo,
promítnuté negativem, nám také určí polohu budoucího negativu na fotografické desce. Světlo zhasneme a vložíme místo zaostřovacího negativu fotografickou desku. Osvětlení předlohy provedeme
vhodným světelným zdrojem. Expozice je poměrně
velmi krátká. Naexponovanou desku vyvoláme a

ustáIíme. Po ustálení mťižeme ještě mokrou desku
vložit zpět do zvětšovacího přístroje a zhotovovat
další reprodukce.
Celá tato manipulace, která je velmi krátká,
nám umožňuje pořídit dokonalou reprodukci za 15
až 20 minut. Rychlost vyhotovení dalších reprodukcí závisí na vybavení laboratoře. V průměrně vybavené laboratoři je možno pořídit 100 reprodukc1 za
hodinu po dodání originálu. Při této technice jest
nutné používat skleněné fotografické desky jednak
proto, že se nedeformují, a také proto, že je možn:)
<; nimi pracovat
ještě pokud jsou mokré, čímž SEJ
podstatně zkracuje doba, potřebná k pořízení reprodukce.
Zůstane-li zvětšovací přístroj nastaven na určitou promítací velikost, můžeme jej již tak ponechat
a všechny předlohy jsou pak snímány na daný formát, přičemž zpětným promítnutím získáme stejně
velikou reprodukci, tj. vždy 1: 1. Nezáleží-li nám
na rychlosti, můžeme místo desek snímat na film,
a to buď na rozměrově stálý nebo na obyčejný, podle toho, jaká je požadovaná přesnost.
Používáme-li zvětšovací přístroj na ruzné práce
a jeho opětné nastavení na popisovaný postup by
nám dělalo potíže, pořídíme si při p I' V ním
použití uvedeného postupu kovové zarážky, které nám
přiložením k objektivové vodtcí tyči a k hlavním
vodicím tyčím vždy umožní přesné nastavení přístroje.
Vel'ká výhbda 'je v tom, že tímto způsobem můžeme reprodukovat různé předlohy a mj. též barevnou fotografii.
Popsaná metoda velmi dobře vyhovuje všude
tam, kde jsou čas od času požadovány od jistého
oJ:'1g1nálu- např. polních náčrtll - reprodukce.
Z jednou ofotografovaného polního náčrtu lze kdykoliv zhotovovat reprodukce. Negativy zabírají mnoheJ11menší místo. Práce s negativy je daleko snazší
a originál netrpí.
Při ukládání v archivech je možno jednotlivé
originály a jejich negativy od sebe přehledně od·
dělit. Tím má tato metoda i velký význam z hlediska bezpečnosti archivů, nebot v případě, že by
došlo ke zničení jedněch, mohou druhé zůstat nedotčeny. Využitelnost popsané techniky v praxi je
značná a je možno ji aplikovat v ruzných obměnách.
Lektoroval:
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Socialistickým soutěiením
vstříc XIII. sjezdu KSČ
Rok 1966 je mimořádně významným, nebóť .je výchozím rokem do čtvrté pětiletky.
Je rokem,
. v němž bude konán XIII. sjezd KSČ a je také rokem experimentálního ověřování principů n'ové soustavy plánovitého řízení a příprav pro její zavedení
v resortu ÚSGK. Již tento~stručný výčet nám napovídá, že bude velmi potřebné s největší důkladností
ana všech pracovištích rozvíjet,tvořivé síly každého pracovnika, rozšiřovat jeho účast na rozvoji, řízení a kontrole každé činnosti svého oboru! a to
především v rámci socialistického soutěženÍ. Samy
teze pro přípravu XIII. sjezdu KSČ říkají: "Vyznam
socialistického' soutěžení v podmínkách nové soustavy se nesnižuje - naopak' má být· nástrojem,
. který bude napomáhat rozvoji společnosti v nejširším slova smyslu, a to jak formováním socialistického člověka a vztahů mezi lidmi, tak i v oblasti
uspOkojování materiálních potřeb společnosti."
'Abychom dobře vkročili do tohoto roku, je na
místě v prvé řadě na všech pracovištích zhodnotit
dosavadní vývoj a stav naší základny socialistického soutěžení, posoudit všechny podmínky a za"mýšlet se nad tím, jak socialistické soutěžení,
zejména na počest XIII. sjezdu KSČ dále zdokonaUt,.jak výše uvedenou tezi uvést do života. Při ta.kovém hodnocení je správné vyjít ze zkušenOstí
"rozvoje socialistického
soutěžení
ke i 20. výročí
osvobození, neboť tento rok je charakteristický
velkým vzrůstem celkové úrovně soutěžení v ústavech
geodézie a kartografie. To potvrzují i některé údaje, např. celkový efekt soutěžení ke 20. výročí osvobození ČSSR představuje v hrubém objemu prací
4,9 miL Kčs a v úsporách na výrobních nákladech
2,2 miL Kčs. Za úspěšné výsledky bylo vyznamená·
no 7 ústavů jako celkl1 a kromě toho 85 kolektivů
čestnou plaketou 20. výročí osvobození. Socialistické soutěžení, do něhož je zapojeno přes 85 % pracovníkl1 ústavů, přispělo tak k úspěšnému splnění
celore$ortních úl<olů, a tím i k zlepšení vztahu resortu ke státnímu rqzpočtu.
'
Je velmi správné, že některé ústavy geodézie a
kartografie již v plném rozsahu provedly přípravy
k masovému rozvoji socialistického
soutěžení ba
počest XIII. sjezdu KSC. K tomu účelu volily ústavy
/ různé osvědčené formy, např. svolaly členské schů'
ze ROH nebo aktivy brigád socialistické práce a
nejlepšícll pracovníkl1, na nichž nejen projednaly
otázky rozvoje socialistické soutěže, ale stanovily
sO).lčasnéhlavní směry a obsahové zaměření zavazI ků pro rok
1966. Některé ústavy dobře rozvinuly
agitační práci, a to' i prostřednictvím
závodních
časo'pisů, v nichž 'piŠI -o problémech socialistické
soutěže, organizují v nich rozmanité besedy, rozhovory, ankety a diskuse, jako např. úGK Brati.,lava.ÚGK Prešov a Opava již uzavřely konkrétní
závazky na počest XIII. sjezdu KSČ.
Příznivému 'vývoji socialistického
soutěžení
v současné době pomohou nové podnikové výbory
ROH,na něž přešla z krajských výborů odborového
"vazu hlavní váha v péči o rozvoj vnitroústavního
soutěžení, jeho usměrňování a vyhodnocování včetně adílení příslušných čestných titulů a odměn.
Tím se vytvořilyi,lepší
podmí~ky pro přímou spolupráci vedení' ústavu s odborovou organizací
I v otázkách socialistického
soutěženÍ.
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V roce 196f), se opět všechny ústavy ÚSGK
účastní vzájemného soutěžení o Rudý prapor. Pro
hodnocení Výsledků a stanovení vítěze tohoto celo.,tátního socialistického
soutěžení stanovila ÚSGK
"polu s ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců státních órgánů a místního hospodářství
následující podmínky:
1. Plnění plánu dokončování

prací (celkem v Kčs I

'2. Nepřekročení plánovaných
1 Kčs objemu prací

vlastních

nákladl1 na

3. Splnění plánu zisku "(nepřekročení
plánované
ztráty. I - bUde hodnoceno jen jako ukazatgl
celoroční
4. Kvalita praq
lity)

(podle stanovených

5. Splnění jmenovitých
ft)

riormativů kva-

úkolů:

pro Kartografický a geodetický fond (Kartgeofond)
.
- splnění plánu geoc]etických základů pol()hopisných a výškopisných (v Kčs)

b I pro Kartografické a reprodukční ústavy
- splnění vybraných jmenovitých úkolů CTEP
(v titulech I
.
c) pro ústavy geodézie a kartografie v krajích
'"
vydání plánovaných map evidence nemovitostí v souvislém zobrazení a technickoho~podářského mapování (počet mapových
listů)
plnění harmonogramů. zakládání podnikokových evidencí pozemků mapov~ častí
(počet závodů).
Přitom bude současně

hodnoceno:

tempo snižování rozpracovanosti
kých prací (průměrná zakázka),

notářskotechnic,

technický rozvOj (počet zavedených zlepšovacícn
návrhů a případů nové techniky .- celkový jejich
efekt),
vývoj pracovní úrazovosti v ústavu.
Plnění podmínek bude hodnoceno v I. pololetí
'též s ohledem na podíl pololetí vůči ročnímu plánu
a ve II. pololetí s ohledem na celoroční výsledky.
Z~kladním zdrojem dobrých výsledků a co nejlepšího umístění v celostátní soutěži je především·
vnitro ústavní soutěžepí, kterému je fieba věnovat
hlavní pozornost jak' odborovými orgány, tak ve· '
doucími pracovníky všech stupňů. Dosud jsou přípa~
dy, že někteří vedoucí pracovníci stále nedoceňují
význam soutěže jako součást své řídicí práCE:!a
s malou aktivitou hledají cesty a způsoby jak zlepšovat úroveň vzájemného soutěžení pracovníkl1 a
kolektivů. Dnes už dobře • víme,' 'že v rozVíjení
soutěžení nemllžeme vystačit jen s morálními podněty, s obecnými výzvami a připomínáním,
ale
musíme více přidat ve vytváření konkrétních podmínek a ve hmotném zájmu. Právě malý hmotný
záj~
je jedním z nedostatků plodtcích formalismus. V roce 1966 učiníme tedy všechno pro masový
rozvoj socialistického
soutěžení na počest XII!.
sjezdu KSČ.
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aj registrovaná omezéní pl'evodl1 nemovitostí (§ 58 obč.
zák.]
- se zapisují s názvem věřitele a čís. R III ...
1. Jak vyzna~ovat na listech vlastnictví společné dvory
např.: "St. spořitelna v Rakovníku - č. R III 17/
nebo společné cesty?
/65-39/65";
Na jednotlivý společný dvůr něbo společnou cestu ~e
bJ zákonná zástavní práva, která vznikají přímo ze zázřIdí samostatný list vlastnictví. Zápis se provede podle
konných ustanovení (např. podle zákona Č. 71/1959
zásad "Směrnic EN část B" s tím rozdíleill, že do části
Sb., dekretu č. 108/1945 Sb., vyhlášky čís. 303/1952
Ú. 1. a 158/1959 Ú. 1.
A-LV se nebudou psát jména občanů (případně organizací), ale pouze čísla listů vlastnictví (těch nemovitostí,
- viz Odpovědi na dotazy I. pol. 3J,
jejichž :vlastníci budou mít podíl na společném dvoru
tato se zapisují s označením (jménem] věřitele a
nebo .cestě J, s uvedením podílu vzhledem k celku. Např.
číslem jednacím (značkouJ, např. "ONV Tábor.
č. fin. 1758/65 - 25/65;
1. Vlastníci zapsaní na listu vl.:a] č. 16 - 1/9
cJ usnesení
soudil a rozhodnutí
státních
notářství
bJ č. 24 -1/9
o schválení smírl1, resp. dohod, pokud v rámci smíru
cJ č. 36 - 2/9 48/65
resp. dohody došlo ke smlouvě podle § 58 o. z.
2. Vlastníci zapsaní na 'listu vI.: a] č. 42 -1/9
(Usnesení soudů a rozhodnutí státních notářství neb J č. 54 - 1/9 70/65
podléhají registraci J.
atd. až do vyčerpání ce,lku.
- tato se zapisují bez názvu věřitele, jen jednacím
číslem Nc, D apod., např. "Nc 15/65 - 28/65";
Na listech vlastnictví oprávněných nemovitostí bude
pak v poznámce D zapsána návraznoot na spolu vlastnictví
dl dřívější zástavní práva, která budou státními notářspolečného dvora nebo cesty poznámkou; např. List vI.
stvími při převodech nebo přechodech
nemovitostí
8 - 48/65.
/
střediskum sdělována, se zaznamenávají jen pl1vodním číslem deníku pozemkových knih, pod kterým
2. Která i!íllla listin nebo průvodních dopisů docházejíjsou uloženy listiny o zřízení zástavních práv nebo
cích stř~iskům
geodézie se zapisují v průbě!ném
Věcných břemen. U reálných břemen se vyznač[ číslo
soupise a v soupise hláše~í a listin a do výkazů změn?
deníku pozemkových knih a heslovitě povinnost nebo
oprávnění, např. chůze a jízda přes pozemek parc.
Listiny státních notářství a všechny listiny podléhajíč. 137/1, na pozemek parc. č. 138-30/65. Jde-li o oprávcí registraci se označují těmito čísly jednacími:
nění, zapíše se tato poznámka do části D-LV a jde-li
D ... / .. rozhodnuti (dříve usnesení) v řízení o dědictv(
o povinnost, zapíše se poznámka stejného znění do
R I
/ " smlouvy o převodu nemovitostí všeho druhu
části C-LV.
R II
/ ., dohody o zřízení práva osobn[ho užívání .poUpozorňujeme,
že u zmíněných reálných břemen, ktezemku
rá se odvolávají na pozemky podle parcelních čísel býR III
/ ., smlouvy o 'omezení převodli nemovitostí
valého pozemkového katastru, se musí provést identiNsn
/ ." rozhodnutí o prodeji nemovitostí při výkonu rozhodnutí
' fikace za účelem zapsání nových správných čísel EN.
Do výkazl1 změn a listl1 vlastnictví se n ez iEl p i s ují:
V průběžném soupise, v soupise hlášení a listin a ve
a] číselné údaje o výši pl1jček,
výkazu 'změn se zapisují vždy jen čísla jednací (viz shob] práva osobního užívání bytu nebo obdobná ve smloura) a nikoliv další čísla uvedená na listinách nebo na
vách vyhrazená nebo vymíněná práva, která vznikla
prli'vodních dopisech, nBlpř. N, NZ nebo PRo (Upozorňupo 31. 3.1964, a~o proto, že tato práva nemají povahu
jeme, že v příloze 2 a 3 Směrnic EN čj1st B bylo ve
dřívějších věcných práv (mají povahu obligační vzorech u čísel jednacích použito pouze zkratky R, propl1sobíjen
mezi účastníkyJ, a proto se v evidenci
tože v době vypracování směrnic nebylo rozlišení R I
nemovitostí nevyznačují a nemají být státními notářaž R III známo]. Výjimečně se zapíše jednací číslo N,
stvími sdělována střediskům geodézie.
jde-li o listinu sepsanou státním notářstvím, ale nepodléZrušuje 'Se bod 3 Odpovědí na dotazy III.
hající registraci.
U ostatních

listin se uvádí číslo nebo spisová značka.

3. Jak vyznai!ovat na listy vlastnictví právo trvalého užívání, které bylo zřízeno pro soclaij.stickou organizaci,
když ve skutečnosti jde jen o ideální spoluvlastnický
podíl (např. ideální 1/16) pozemku, který byl zai!Uměn do spolei!ného honu?
List vlastnictví se píše zpusobem popsaným ve Směrnicích EN část B a není rozhodující, zda se převádí celý pozemek nebo jeho ideální část, nebot vždy se jedná
o pozemek, který je začleněn jako část nějakého honu.
Jenom způsob' zakroužkování
do příruční katastrální
mapy se provede pře ruš o van ě, z čehož bude patrno, že pozemek nepatří čs. státu celý, a teprve při převodu po31edního Spoluvla'stnic'kého 'podílu na stát se přerušované zakroužkování opraví v nepřerušované.
4. Kde má být umístěna
tinyi"

ověřovaCÍ doloikq nB opisu Iis-

Ověřovací doložka státního notářství nebo národního
výboru musí být umístěna vždy za koncem písemného
textu a vyznačen účel vyhotovení opisu. Jestliže po ověřovací doložce následuje další doplňující text, např. registrační dolOŽka aipod., musí být správnost tohoto doplněného textu o'svědčena další ověřovací doložkou.
5. Která omezení, práva
dence nemovitosti?

a břemena se zapisují

do"'vi-

Do evidence nemovitostí se zapisují platná omezení
§ 58 obč. zák.), zástavnípráva
a věcná břemena vzniklá podle dřívějších právních pl'edpisl1:
C

6. Jak zapsat případ, když pozemek 1e výlučným vlastnictvím jednoho z maDŽeUl a na něm vystll'Věný d(Jmek je v bezpodflovém spoluvlastnictví
obou manželll?
Ve všech takových případecl). musí být zřízeny 2 listy
vlastnictví. V jednom bude zapsán pozemek patř[€í jednomu z manžell1. v druhém bude zapsán domek na manžele ~zpodílově. U obou listů vlastnictví bude v část!
D-LV vyznačena vzájemná návaznost odkazem na přislušný LV s položkou výkazu změn, např. "List vI. 25- 48/65".
\

7. Jak zapsat podflové spoluvlastnictví
JJlaDŽelii k pozemkn, na kterém je vystaven rodinný domek v bezpodílovém spoluvlastnictví týchž manželii?
, List vlastnictví se vyhotovuje jen jeden. Do část! A listu vlastnictví se zapíší vlastníci podllově, do části B se
zapíší jak pozemek, tak domek a do části D se zapíše
poznáinka, že dům čp .... je v boopodllovém spoluvlastnlctví a položka výkazu změn, např. "dům čp. 15 .v boopodílovém spoluvlastnlctví - 80/65".
8. Může středisko geodézie fakturovat národnímu vý_oru identifikaci parcel, které jsou v jeho správě anebo
jsou uri!eny ke zřízení práva osobního užívání?
Národní výbory jako organizace spravující pozemky národní majetek - plní v daném případě jen úkoly, které pro ně' vyplývají z ustanovení § 6 vyhlášky č. 117/
1964 Sb., o správě národního majetku, tj. neustálé upřesňování evidence jimi spravovaného majetku. Je při tom
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nerozhodné, zda tyto pozemky budou předmětem osobmho užívání občanů nebo zda zůstanou i nadále ve správě národních výborů [sdělení min. financí z 20. 3. 1965
Č. 314/12.613/1965].
. Z uvedených důvodů nemohou střediska geodézie požadovat od národních výborů úplatu za provedení identifi~ace pozemku pro jak~koliv p0tfeby národmch výboru.

mají být přičleněny
k dosavadním
pozemkům ve
vlastnictví občanů, jež jsou určeny pro stavbu ro-·
dinných domku, chat a zahrádek, nebo k dosavadním
pozemkům ve vlastnictví
socialistických
organizaci
jiných než státních; předpokladem pro převod ~ásti
pozemku na občany je, že takové části pozemku není
vhodné použít ke zřízení samostatného práva osobního užívání pozemku.

9. Podle jakých zásad se provede přeňíslování LV při
slouňení obcí a kde se vyznai!í položky výkazu změn?

Toto ustanovení vyhlášky podporuje ustanovení odJ
dílu II odst. 10 Směrnice
min. sprav. a MZLVH
z 19. května 1964 [tzv. registrační norma] uveřejněné
ve sbírce.pro
NV, ročník 1964, číslo 14, podle kterého
je možno při aroncLaci převést část pozemku ze socialistického společenského vlastnictví do vlastnictví občana.

Dojde-li k sloučení obcí, pro které jsou již LV zčásti
samostatně založeny, postupuje se takto:
- Číslování LV obce, která je totožná s novým názvem
obce, se nemění a LV z ostatních obcí se přečíslují
v aritmetickém sledu.
- Při sloučení obcí, s ponecháním obou jejich ná~vů,
nemění se číslování u obce, jejíž jménó bude na prvním místě nového názvu, např. Frýdek-Místek.
- Vznikne-lľ při sloučení obcí úplně nový název obce,
pak se ponechají bez přečíslování LV původní obce
s větším počtem založených LV.
Přečíslování LV se provede jednou položkou výkazu
změn. Tato položka se vyznačí na vnitřní straně desky
prvního svazku, vlepením bílého papíru, na kterém bude např. vyznačeno: "Listy vI. 3 - 16 býv. obce Budišov
nyní 57 - 70 obce Labská - 18/65".
Na listu vlastnictví
slučované obce se nad nadpIs
"List vlastnictví"
poznamená
"Obec.......
sloučená
s obcí
- 18/65". List vlastnictví číslo 1 [nemovitosti ve správě MNV) slučuvané obce sepřipojf
k listu vlastnictvf. číslo 1 sloučené obce. V části A-LV slučované óbce se zapíše nový název MNV s příslušnou
položkou výkazu změn. Sloupce a řádky v části B-LV,
které jsou bez zápisů, se proškrtnou.
Další záp~sy se
provádějI pouze na LV sloučené obce.
Obdobně se postupuje u listu vlastnictví číslo 2 [nemovitosti ve správě ONV).
i

10. Jak dlouho evidujeme zápi~ o listině v záznamu
změn, když organizace, která na nedostatky byla upozorněna, listinu nevrací?
Pravidelně po 2 !měsících se kontroluje záznam změn
a písemně se požádá organizace o vrácení listiny. Po
uplynut! lh roku se organizace naposled uvědomí, že
není možné provést zápis do EN [§ 6 odst. 3 vyhlášky
. č. 23/1964 Sb.). V záznamu změn a _v průběžném soupisu
hlášení se příslušné
položky vyškrtnou s poznámkou
"zrušeno".
11. Mohou obňané a zástupci orgánů a organizací naliližet do výkazu změn?
Prokáže-Ii Žladatel oprávněný zájem podle § 9 zák.
č. 22/64 Sb., může nahlížet do všech částí operátů EN,
pokud nejsou utajo·vány, tedy i do výkazu změn.
12. Vyskytují-Ii se případy, kdy obňan je vlastníkem
stavební parcely, která je úzká, nevhodného
tvaru
apod. MNV vyvlastní ňást sousedního pozemku tak,
aby byl stavební -pozemek vyhovující. Vyvlastněnou
i!ást odevzdá obňanovi do osobního užíváni. Tím se
někdy vytváří 'ada malých pozemkil., mnohdy o několika m2• Tyto pozemky jsou v pi'írodě qeznatelné
a pro spoleňnost nemají celkem význam. -lak postupovat?c
Podle § 15 nové vyhlášky o správě národntho majetku č. 94/65 Sb. (kterou se ruší vyhláška č. 117/1964 Sb.]
by k takovýmto případum v budoucnu, tj. od 1. ledna
1966, nemělo docházet! protože vlastnictví k pozemku,
který je národním majetkem, lze převést mimo jiné:
- jde-li ó spolúvlastnický podíl pozemku, převádí-li se
současně -do vlastnictví občana i podU na stavbě,
která může být předmětem osobního vlastnictví a
která je na tomto pozemku postavena,
- o části pozemku, které v rámci drobné asanace mají
být přičleněněny
k jiným parcelám
do vlastnictví
občanů, popřípadě jiných socialistických
organizllcí
než státních,
- o. části pozemku, které na základě dispozic územního plánu, popřípadě územně plánovacích ,podkladů

13. Jak zapsat vlastnictví sklepa pod cizím pozemkem?
Vlastnictví sklepa pod cizím pozemkem se zapisuje
do LV obdobně jako stavba na cizím pozemku s tlm
rozdílem, že ,mlsto "na" se píše "pod" např. sklep.
pod 56
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Semináf
dézii

O

vyufiti samočinných počítačů v geo-

Ve dnech 17. a 18. listopadu 1965 u~pořádala' komise
pro geodézii a kartografii při slovenské a krajské rlldě
ČSVTS v Bratislavě seminář na téma využiti samočinných počítačů v geodézii.
V prvním dnu semináře byly dopoledne předne-'
seny dva referáty a odpoledne byly uspořádány exkurze do výpočetních středisek, druhý den semináře bIl
věnován výměně zkušenosti a diskusi.
Referát s. inž. F. Charam:zy, pracovníka
VÚGTK
Praha, se týkal samočinných počítačl! a některých jejIch
aplik-ací v geodézii. Přednášejícl vyložil v první části referátu vývoj výpočetní techniky, klasifikaci prostředku
této techniky a charakteristiky
číslicových počítačů.
V další části referáW objasnil všeobecné základy programováp.í na samočinných počítačích a podal celkový
přehled o samočinných počítačích instalovaných v ČSSR.
Druhý referát, přednesený pracovníkem ÚcrK Bratislava, s. inž. J. Koclánem, -byl zaměřen na praktické
zkl).šenosti ústavu při strojním zpracování geodetických
výpočtů. Přednášející promluvil o organizaci prací při
,strojním zpracování výpočtů, o zkušenostech z kooperací s výp'očetními středisky a o ekonomickém efektu
strojního počítáni. Referát byl podložen bohatými praktickými zkušenostmi přednášejfcfho,
takže účastníkům
semináře ukázal konkrétní problémy, které jsou spojeny s přechodem na stfojní zpracování výpočtů i s jejich praktickým prováděním.
V odpoledních hodinách byly eXkurze do výpočetních středisek na SVŠT [Ural II), Ústavu ekonomiky a
organizace stavebnictví (Minsk 2) é! Ústavu mechaniky
a automatizace SAV (ZRA 1). Na počítačI ZRA 1 byly
účastníkum předvedeny o/ýpočty některých běžných geodetických úloh.
. .
\
Druhý den semináře probíhala výměna zkušeností
a diskuse, 'v níž vystoupilo sedm účastníků semináře.
V diskusi upozornil s. inž. Vůlffk [VÚGTK) na skutečnO(lt, že sice v oblasti technických výpočtů je již i u nás
nová· výpočetní technika celkem bohatě využívána, avšak
nepronikla dosud téměř vůbec do ekonomické oblasti.
Tento neuspokojivý stav je nutno co nejrychleji
odstranit.
Seminář si neklacil za cíl projednat vyčerpávajÍCím
způsobem
celou 'problematiku
automatizace
výpočtíl.
Íi geodézU. Ukázal však dosavadní
úspěchy na tomto
úseku činnosti a zdů1raznil nutnost dále soustřeďovat
úsilí pracovníků geodézie v tomto směru.
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Semináf O zkrácení výrobního cyklu technic·
kohospodátského mapování

Např. u polních tratí při zakázce Oslavany pohybuje
se střední chyba v polohopisu ± 0,17 m (srovnáváno
s oměrnými), ve výškopisu ± 0,42 m (srovnání fotogrammetricky vyhodnocených a ge,odeticky zaměřených
Dne 22. listopadu 1965 konala závodní pobočka eS VTS
hodnot). Rovněž i přesnost v místních tratích je dostapři ÚGK v Bmě sem'iuář na téma ťZkráceni výrobniho
čující, je-li dodržen dříve požadovaný předpoklad cyklu THM". Tento seminář měl na záikladě získaných
i kvalitní
sníme,k. Tak například při zakázce Oslavany,
zkušeno~tí z dosavadní činnosti při THM u brněnského
v obci Babice, byla'v měřítku 1: 1000 dosažena střední
ústavu ukázat na možnosti hospodámějšího
a rychlejchyba v poloze ± 0,18 m (dovolená odchylka 0,54 ml.
liího výl'Ol:míh'O pochodu při těchto pracích. Jednání
v semřnářibylo
zahájeno iUĚ. L. Hromádkou; ří~no
•
Inž. Fr. NOivobný uvedl ve svém referátu připomlninž. St.' Jarošem a dělilo se na část přednáškovou a
ky k dokončování konstrukčních
prací, které jsou podiskusní.
slední prověrkou věcné náplně a způsobu vyhotovení.
Přednášková část byla, zaměřepa k hlavním bO'l:lům' Základní potíží při ti§chto pracích je, že mají být k disprogramu:
pozici všechny měřické podklady, které jsou všakzpra,
vi dia "rozptýlené, poněvadž se současně provádí pla1. Technic'ká pr'Oblemat\ka p'Olníc.h praCí THM
nimebráž, rytí výškO'pisu, doplňoV1ací měření poloho'pis2. Technická problematika
kancelářských
pmcí a rená, výškopisná aj. Zde by bylo výhodné, kdyby MO doprodukce THM
sáhly určitého předstihu. Dosud je málo kvalitní výtah,
3. Problémy O'rgani~ace prací THM
často třeba přetahovat, originály jsOU ušpihěné, mnohé
čáry nesprávně vyry'té a zase naopak.
Vypracq'váním přednášky k problematice pohíích prací byl pověřen inž. J. Karafiát, inž. VI. Pícka a inž. Jar.
Značné nedostatky jsou ve vyznačení údajů u výškoŽalio. V krátkém přehledu byl načrtnut ústavní průběh
Vých bodů, ve stycích u výškopisu a v nedostatečně
THM, kdy v roce 1961 se za:poč1alo s lokalitou Vyškorv, zpracovaném názvosloví. V§ěchny tyto i jiné neuváděné
v roce 1963 s Hodonínem, v 'ro'ce 1964 s Oslavany
závady lze snadno odstranit pečlivoupracf
a důsledným
a v roce 1965 &e Zn01mem a ŽidloC'h'OVicemi.Během této
dOdržovárl-ím požadavků Instrukce pro THM.
doby bylo třeba př8Jk'on.at 7inačué potíže v měřickém
S'llímkování, a tep'rve když se za:č'al prová'll.ět návrh
Inž. V: H1iríngová se zmínila o analytickém výpočtu
inž. M. Háj1ka na využití letových hodi-n místo dřívějších
ploch, při kterém se, podle brněnského zlepšovacího náletových dní,nastalo
podstatné zlepšení. Rovněž při
vrhu využívá při uzávěru obce zcela mechanizOvaného
místním šetření nastaly proti počátku určité změny.
způsobu 'u SPS, a to přímo z výpočetních podkladů.
Nejprve za p;odklad pro náčrt o místním šetření byl
O reprodukčních
pracích referoval inž. AI. Kotačka.
užíván otisk pozemkolVé mapy, která později. byla naNejprve uvedl předepsané a používané praC'ovní postuhrazena podle. zkušeností liberedkéb.o ústavu 7ivětšenipy při reprodukci THM. Zmínil se též o zkušenostech,
nou, leteckého S'llímku.' Ten byl dále pdužit při novém
které vyvstaly při použití novélio filmu Gewae,rt Autotecbnologic~ém postupu. při místním šetření, dělícím se
reversal pro reprodukci. Kladem užití tohoto materiálu
na dvě fáze. V první fázi zjišťuje teC[lnlk v př~rodě
jé, že lze z originálu na neprůsvitné podložce zhotovit
,pomocí zvětšeniny leteckého snímku předměty měření
refle,xní me,todou přímo diapozitiv, nevýhodou pfi posám, bez členů k'Omise a bez ohledu na úd;aje EN. Tepr·
užití však byl šedý závoj na diapozitivu, neostrost a
ve před ukonč8JfiÍ11lprací v oihci provádí se druhá fáze
nedostatečná
sytost' vkopírovaného
lineamentu a dále
šetření, a to jen v kanc;eláři za souiHnnosti členů komise pro místní šetře'ní, přÍ'p1adněuživatele nebo vlas1t- i to, že nebylo možno na diapozitiv vkopírovat popis
mapy. Muselo být přikročeno k dalším pracným a zdlou'1íka a plné'ho využití O'rig1i'náluoperátu EN.
havým poch.odům, které jsoU nevýhodné a ,nákladné.
Rovněž. i v organizacI polních prací nast.aly změny.
"'Pro další - činnost reprodukčního
oddílu považoval ~a
Na loIkalttě Vyškov vykonáv,ala měřické práce v každé
nutné buď se vrátit k reflexnímu procesu, nebá zavést
'Jbci pouze jedna měřIc1ká četa s ~bsazenímdvou
techkolodiový proces reprodukční, nebo .přistoupit k novému
niku a práce se pro'táhl'a !ta třI až čtyři roky. Na Osl,azpůsobu kartografického
zpracování - rytině, která by
vanech byla již práce organizována talk, že vlícovací
byla vhodným podkladem pro reprodukční .práce a nabody,bocto'vé
pole a první fáze místnfho š3tření se
hradila ,bY mnohuy nevyhovující výtah na, fóliích.
provádě1'a n'a celé ploše mapovaného prostoru. O&ta'tní
měřické práce se soustřeďovaly
na úplné dokončení
Přednáška inž. J. Pukla byla zaměřena k poslednímu
jedné nebo dvoru olbcL Za tohoto postupu se půvo1dní bodu - k problémům organizace. Srovnáme-li odlišnost
ř.tyřletá ro~praco'lnanost zkrátila- na dobu dvou let.
v náplni topografického 'mapování a mapování velkého
měřítka, vyvstane nám nutnQst i změněné organizace
Má-li vedouCíměřiCkélho
oddílu (MO) plynule zapráCI). Nejdůležitějším momentem je přede,vším vyšetřejišťovat hospodárné vyu:Zíití a plynulý přechod z jedné
ní předmětů měření, jejich užívacích a místních vztahů,
lokal'i'ty na lokaii'tu druhou, muže 7iodpovídat ve výrobkteré nelze jinak ,šetřit než po ,katastrálních
územích.
ním cyklu jen za zdáTné ukončení pulníoh prací a
A zde se již ukazuje, že by bylo vhodnější" aby finálni
z kancelářských
pl"ací jen za zobrazení polohopisu a
Jednotkou' mapového díla bylo katastrální
území a ne
jeho výtah tuší Ia vyhotovení výIDwpisnél10 astralonu
list, jak je tomu třeba u topografických map nebo jak
v tužce. Toto množ,ství úkolů však nadále znemožňuje,
to žágá Instrukce pro TaM. Toto členění by též lépe
aby vedoucí MO mohl provádět důkladnou kontrolu
vyhovovalo pro číslování, pomocného bodového pole a
pruváděných prací. Bylo'by Zla:potřebí, aby jeden praz něho plynoucího uspořádání měřickéhoi
výpočetníl1o
covník výrobního útvaru byl vyčleněn jen pro kontrolní
práce. Velkým nedusta'tkem je i fa skutečnost, že pro - operátu.
mlaJdti praéovníky. kteří ještě ni'kdy tytopTáce
neproVelmi dobré zkušenosti jsou i se signalizací, do které
váděli, nejsou. k dispozici ani grafické přílohy ani pobyli z 90 % zapojeni uživatelé a majitelé fozemků.
četní pří'lohy v Instru!kci pro THM. Na urychle1ní výaby výrobn
cyklus
robního cyklu a 2lmenšení podílu polních prací při THM Jestližo se doposud \ požadovalo,
bude hrát nemalou úlohU no'vá technika a zvě'tšl;lný všech pperací byl uplatňován v rozsahu celé lokality,
ukázalo se v průběhu lokality Hodonín, že pouze v popoctíl . letecké fotogrammetrie,
a to nejen v polních,
čátečních fázích je nutno pracovat na celé lokalitě,
ale i v místních tratích~
ostatní práce je pak lépe postupně dokončovat podle,
K druhému bodu pl"ogra:ID'u bylo předneseno více
správních celků. Při tomto postupu nevznikají rovněž
referáltů. Inž. Fr. Ktimecký referoval o pracolVních popotíže se zapůjčením operátu JEP nebo EN ze střediska
stupeeh ve fotogrammetl"ii a jejfm začlenění při výrobgeodézie.'
ním cyklu THM, která dopO'sud neodpovídá mOŽJnékapacitě. O'rčité známé nedosta1t1ky,v dosavadní prá,ci byly
Současným využitím zvětšeniny pro náčrt místního
zapříčiněny nedostatečnoj!. kvalitou leteckých měřických
šetření a měřický náčrt či klasifikovaný sníme'k (uvesnímků. Jsou-li snímky kvalitní, je dosažená přesnost
deno již v prvém' referátu),
byla odstraněna
mnohá
při vyhodnocování v mezích st,anovených "Instrukcemi".
duplicitní práce. Jarní měřické sním kování na lokalitě
I
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Židlochovice bylo použit~ i pro vyhodnocen! místních
traH a přilehlých zahrad a jeví se dokonce kvalitnější
, než letní, takže není třeba uvažovat o dvojím náletů.
Při všech těchto pracích zůstává však mňoho problémů v kooperaci. Tak například bude třeba zlepšit spolupráci se středisky geodézie v šetření správních hranic, a to v předstihu,
aby obvod nově mapovaného
/ území byl totožný s obvodem v operátu JEP, Poměrně
velký podíl konstrukčních
prací při technickohospodářském mapování umožňuje, aby polní práce byly prováděny jen v nejproduktivnějším
období.

!

formou .spoluúčast ZP ČSVTS na; práci technologické
komise VGK Brno, zvl. na problému hustota a ochrana
bodů bodového p~e a kartografické
zpracování originálů.
\
Seminář byl zakončen v odpoledních ,hodinách obsáhlým projevem inž. St. Jaroše. Zúčastnilo se ho 44'účastníků, ponejvíce pracovníků
ÚGK Brno, ale i hostů
z nGK Opava a Pardubice, z SVŠT a Elektrovodu v Bratislavě a VAAZ v Brně.
Jednotlivé referáty a dva diskusní příspěvky jsou
zveřejněny v plném znění ve Sborníku tohoto semináJ''''
který vydala ZV ČSVTS při ÚGK v Brně.

Spolupráce více složek ve výrobním cyklu vyžadu\ je důkladnou koIÍtrolní činnost, kterou však vedoucí
,MO dnes zajistit nemůže při současném zatížení výkaznickou a evidenční
činností. Zde by bylo nutné
oprostit jej od těchto akcí, o kte,ré by se staral někte,rý
další, méně kvalifikovaný pracovník. Všechny tyto přic
pomínky i další, které vyvstanou postupem doby, budou
moci podstatně působit na. zkrác,ení výrobního cyklu.
Po přednesených
referátech byla zahájena diskuse,
které se zúčastnilo 13 účastníků semináře. K problematice polních pracÍ. mluvil néjprve inž. A. Poláček, který
. požadoval, aby projekční
jednotkou
bylo katastrální
ú~emí, aby by: vypracován dokonalý rozbor fotogrammetrické a geodetické metody a podle získaných _výsledků byly vhodně využívány obě. me,tody. lnž. J. Solc
z SVŠT v Bratislavě podal přehled o intenzívnějším využití fotogrammetrie
při mapování ve velkých měřítkách v zahraničí a doporučil její větší využití i 'u nás.
Inž. M.Klim~
informoval úcastníky o technických po·'
vinkách, které _mohou ovlivnit. efektivnost mapovadch
prací.
K druhému bodu programu se přihlásilo šest diskutujících. lnž. M. Poláček referoval o užití a zkvalitnění
analytické aerotriangulace,
která svou přesností vyhovuje mapování v měřítku 1: 5 000. lnž. M. Matzke,ová
upozornila ve svém příspěvku na některé nedostatky,
které zmenšují ~valitu fotogrammetrických
prací. Kvalitou kartografického
zpracování se zabývali inž. J. Mikšovský a M. Kolbálek. V; MiiIle,r uvedl pak některé
objektivní příčiny, které podmiňují mnohé nedostatky
v kartografickém
zpracování. lnž. J. Sadecký referoval
o možnostech/vyuŽití
hyperbolového
planimetru a plánované je,ho pólové' úpravě.

I

!

Na téma "Problémy organizace" hovořil inž. K Jireček, inž. J. Pospíšil, inž. M. Hájek a inž. J. Otisk. lnž.
J. pospíšn' z ÚGK Pardubice se zmínil o _zku~enostech
s dosavadním výrobním cyklem THM naUGK vPardubicích a dále nastínil organizaci práce v navrhovaném
tříletém cyklu s dvouetapovým 'měřickým
náletelI} a
komplexními měřickými oddíly. lnž. K. Jireček z VGK
Opava navrhoval
týmové zpracování
THM s jediJ?ým
odpovědným vedoucUn a zařazenými odborníky z fotogrammetrie,
kartografie
a dalších
specializovaných
oborů.
Byla vypracována závěrečná doporučení, a to jednak
provedení
úGK Brno a pro ZP. ČSVTS. Žádá se, aby
ústav li příslušného útvaru ÚSGK ůplatňovall\lrčité
změpy v lnstru'kci THM (jako například, aby pr.ůsvitku
názvosloví bylo možno zpracovat na vyvěšeném pausovac1m papíru, evidenci pomocného bodového pole podle
katastrálních
území, doplnění Instrukce vzory a ukázkami operátu a povinnost vyhotovit topografie vlícovacích bodů); v plánu investic zajistit nákup pomůce,k
pro kartografii,
vrstvy pro rytinu a další geodetické
přístroje; technický rozvoj aby se zabýval problematikou/ odstranění systematické
chyby u blokové AAT a
určováním ploch parcel; v projekční složce volit obvod
zakázek totožný s hranicemi' katastrálních
území; pro
organizační strukturu výrobních útvarů vyzkoušet návrh
Inž. Jiréčka a uvažovat o začlenění kontrolního pracovníka do. výrobního útvaru a pro zvýšení kvality díla
zvýšit hygienu pracoviště.
ZP ČSVTS má pak zorgan1zovat seminář o reprodukčních a polygrafických
novinkách; umožnit všem svým
členům účast na IV. BTZ, která bude věnována reprodukci a tisku ma'p velkých měřítek; zajistit vhodnou

,,,Přesvědčení, že nelze čekati nečžnně, až pominou nepříznivé okqlnosti,
hlavně rázu hmotného, které překážej! žádoucímu rozvoji literatury
naší, na níž tak značnou měrou závisí i zmohutněni
českého ducha technického, vedou nás po zralé a bedlivé úvaze k tomu, abychom se přičinili
o založení nakladatelského
družstva
laciných
spisů technických:
Čes k é mat i c e tec h nic k é".
Z provolání zřizovacího komitétu ČMT

Psal se rok 1895, pět leť po založení České akadem18pro vědy, slovesnO'st a umění, když ustavující
sdružení, tj. zřizovllcí komitét v čele s prof. Josefem '.Šolínem, svolalo ustavující valnou hromadu
na den 15. prosince do velké zasedací síně Staroměstské radnice, aby vyhlásilo založení České matice technické za ú,čelem vydávání české technické
literatury.
Založení České matice technické bylo činem
vskutku významným. 1 když se již od začátku roku
·1861 na tehdejším Královském českém polytechnickém ústavu zemském .v Praze přednášelo česky,
české technické spisy byly vydávány jen poskrovnu. Tehdejší nakladatelé, řídící se především zájmy
ekonomickými, odmítali vydávat pro malý okruh
čtenářů poměrné nákladné knihy techniské#a mnozí čeští autoři byli nuceni psát svá díla německy.
A tak Ještě čtvrt století po založení Českého vysokého učení technického existovalo pouze 234 českých spisů a článků technických, nikoli však pro
nedostatek vhodných autorů. Chyběla nejen speciální odbOrná díla, ale v řadě oborů i díla základní, takže stav v české technické literatuře
bylo
možno přirovnat "ke stavbě, z které ční do výše
tu a tam 'Osamělý pilíř, jednotlivá zeď, leč bez náležité so,uvislosti, ke stavbě, které místy se samých
základů nedostává."
. Česká matice techQická vyrůstala z malých
skrovných Útčátků, ale za velikého nadšenC Byla
svépomocnou akcí a na její práci se. od pOČátku
nezišt~ě podíleli přední vědci .a technici, kteří pomáhali i v administrativě a mnohdy i při expedici
knih. A proto dnes, u příležitosti sedmdesátého výročí založení, kdy vzpomínáme i těchto těžkých
začátků, jeVí 's,e nám činnost České matice technické o ,to :ÚctYhodnější..
. Za dobu svého trvání vydala Česká matIce tecltnická značné množství technických knih, zejména
v řadě Technických průvodců a vysokoškolských
učebnic. Především však svou vydavatelskou čin. nosU položila nejen pevný základ české technické
literatuře, ale význarlmě přispěla 'i k rozvoji domácí vědecké a pedagogické činnosti a spoluvytvářela i české odborné názvoslQví.
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SbíI"kou Technických průvodců vytvořila
nL řadu příruček, v nichž jsou zpracovány
technické znalosti ve zhuštěné formě. Tato
nemá obdobu ani v zahraniční literatuře.
do konce r.
do konce r.
do konce r.
do konce r.
do konce r.
do konce r.
do konce r.
do konce r.
do konce r.
dokonce r.
do konce r.
do konce r
do konce r.
do dnešního

i900 bylo vydáno
1905 bylo vydáno
1910 bylo vydáno
1915 bylo vydáno
1920 bylo vydáno
1925 bylo vydálllo
,1930 byilo vydáno
1935 bylo vydáno
1940 bylo vydáno
1945 bylo vydáno
1950 bylo vydáno
1955 bylo vydáno
1960. byl'O vydáno
dne bylo vydáno

14
32
53
79
124
139
154
176
194
214
271
339
362
392

spliJsfio
165'30
spd'sfi o
40230
spisfi o
74830
spdsfi o 107430
spisfi o 179180
spisfi o 306630
&pisfi o 371 835
sp'isfi.o
442935
spisu o 508 337
spllsfi o 584038
spisfi o 896138
spisfi o 1 057 885
spisfi o 1191960
llPisťí o 1280205

všech spi3ů čMT včetně Technického

>

základzákladní
knižnice
Celkem
výt.
výt.
výt.
výt.
výt.
výt.
výt.
výt.
výt.
výt.
výt.
výt.
výt.
výt.

průvodce.

Česká matice technická však nsbyla jen vydavatelem. Její snahou bylo vždy spolupŮ.sobit při
rozvoji odb'ol1llé a vědecké činnosti. Po dlouhá léta
se podílela na všech pracích, které směřovaly k vytvoření nejvyšších vědeckých orgánů a technických pracovišť. Spolupracovala s technickými institucemi a organizacemi, zejména s Československou
chemickou společností, Jednotou českých matem atiků a fyziků, Spolkem inženýrů a architektů
a
Spolkem československých
zeměměřičů. Prostřednictvím svých členů - vysokoškolských profesorů
- byla co nejúžeji spjata s Českým vysokým učením
technickým.
Po roce '1949, po vydání nového vydavatelského
zákona, byla vydavatelská
činnost České matice
technické jejím dobrovolným rozhodnutím svěřena
Technicko-vědeckému
vydavatelství aod 1. ledna
1953 StátníIhu nakladatelství
teclÍnické literatury.
tím ovšem její činnost nezanikla.
Státní nakladatelství
technic'ké literatury naopak v úzké spolupráci s Českou maticí technickou
pokračuje v její pokrokové činnosti a snaží se využít všech bohatých zkušenOStí z její vydavatelské
praxe. Členská základna České matice technické
se stala jádrem celostátní organizace Klubu čtenářů technické literatury, který v letošním roce dosáhl více než 50 000 členů.
L Klub čtenářů technické literatury navazuje
na dlouholeté tradice České matice technické a
úzce spolupracuje
s Československou
vědeckotechnickou společností a Socialistickou
akademií
a do své "ediční činndsti zahrnuje produkci hlavních
nakladatelství,
která v Československu
vydávají
technickou l'iteraturu.
Dnes, kdy péče o technickou literaturu přešla
ze svépomocných rukou do programu s'trany a vlády, kdy naše státní nakladatelství
vydávají ročně
více literatury než mohla Česká matice technická
svými mo2inostmi a prostředky vydat za celou dobu
svého trvání, trvá i nadále dílo České matice technické, která sl'! snaží v duchu svých pokrokových
tradic přispět k velikému úsilí všech, kteří pracují
na výstavbě socialistického
státu. Proto s úctou
a s vděčností vzpomínáme založení ČMT, jejího
dlouholetého nesmírného úsilí a cílevědomé práce
a u příležitosti se4mdes~téhO výročí založení zakládají fi vy~lašují Státní nakladatelství
technické
literatury a Ceská matice technická
J

literární

c~ny ČMT -

SNTL

za díla, která
přispívají
významným způsobem
k dalšímu technickému rozvoji československého
národního hospodářství.
K provedení tohoto rozhodnutí se vydává tento

Statut

literárních

cen -

ČMT -

SNTL

1. Ceny se udělují za původní, dosud neuveřejněné
práce, vydané v příslušném roce Státním nakladatelstvím technické literatury, které přispívají
významným způsobem k dalfímu rozvoji československ;é vědy a techniJky a tím k dalšímu rozvoji československého
národního hospodářství.
2. Ceny udělují ředitel SNTL a předseda ČMT na
jednomyslný návrh poroty, složené ze stejného
poNu zástupců SNTL a ČMT.
3. Díla vyhovující podm~nkám, bodu 1) mohou porotě navrhnout k udělení ceny veškeré fyzické
i právnické osoby, ,zejména pracovníci československých vědeckých a výz'kumných ústavů,
vysokých škol a průmyslových
pOdniků, tyto
instituce, členové poradních orgánů SNTL a členové poroty.
4. Porota může navrhnout k udělení tři ceny a lve
zcela výjimečných případech nejvýše další dvě
mimořádná čestná uznání.
5. Ceny budou uděleny poprvé za rok 1966. Vyhla-

šnvány budou ZJpravidla v Měsíci knihy, poprvé
k 31. březnu 1967.
6. Za rok 1966 stanoví se tyto ceny: první cena
10000 Kčs, druhá cena 8000 Kčs, třetí cena 7000

korun.
7. Založení cen .bude vyhlášeno v odborném tisku;
stejným způsobem bude oznamováno
uděleni
cen.

Geodiitische Rechnungen und Anbildungen in der Landesvermessung. (Geodetioké výpočty a zobrazení v geodézÍ'Í.) DruJhé, rozšířené vydání, Stuttgart 1964, Verlag
Konrad Wittwer, 260 str., 77 obr, 12 ta'b. VÚGTK čís.
27501.
Tradiční pojetí německých monografií a 'ličebnic geodézie, udržované po desetiletí známým Iél stále znovu
obnovovaným dílem JO'rdélJnovým,přehledné rozdělení,
pedagogicky vytříbené podání a snaha po úplnosti to jsou na první pohled zřejmé vl'astnosti knihy, lépe
řečeno učebnice profesor'a hanoverské
vysoké šk'oly
teohnické Waltera Grossman-na.
V prvék!apitole odlnozu]e autor základní geodetické
veličiny na ploše rotačního elipsoidu, vztahy mezi nimi
a zpfisob jejich 'výpočtu a 'pomocné tabulky na eHpsoidu
Besselově.
Ve druhé kapitole řeší některé geodetické úlohy na
ploše 'kulové a zobrazuje tuto plqchu do ro'viny.
Ve třetí kapitole se zabývá geodetIckými křivkami na
ploše rotačního elipsoidu v rfiZll1ýc-hsouřadnicových systémech, zejména s ohledem na pr,aktioké problémy
tI'iangulace.
Řešení obou hlavních geodetických úloh na krátké,
střední a dlouhé vzdálenosti je věnována čtvrtákapitola. Zinámé metody jsou přehledně odvozeny a jejich
použití je ukázáno vždy na číselném 'příkladě.
V páté kapitole jsou zev,rubně pI'obrány pr,avoúhlé
[Soldnerovy) 'Souřadnice na elipsoidu a jejich zobrazení
do roviny. Jsou zde řešeny obě hlavní geodetické úlohy
v Soldnerových souřadnicíoh a dále transformace mezi
dvěma sousedními souřadnico'vými systémy.
Nejobsáhlejší šestáka:pitola
je věnována Gaussovu
zobrazení elipsoidu i(]Jorovtny a výpočtfim v Oaussových
pravoúhlých rovinných souřadnicích. Autor zde čerpá
zejména z prací Hristovových a uvádí nejrfiZnější mož- .
nosti vzájemných výpočtfi a transformací.
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V sedmě ka'pitole podává autor přehled d'alších
konformních zobrazení, zejména těoh, která byla použita v minulosti na dzemí Němeolm.
~Ihu umvírá v vsmě kapitole přehledem nejdť\.1ežitějších prací a geodetických systěmfi na lizemí Německa až po, období po druhě světo'vě válce.
,
Na konci připojuje autor 12 tabulek, většinou pomocných tabulek pro řešení liloh s parametry Besselova
eUpsoldu.
Autor si Zřejmě' vytknul za likQI napsat učebnici
z oboru, který Němci výstižně nazýlVají ••Landesvermes_I1Ing" - tedy nejde zde .o matematWkou část vyllf geodézie. Proto jsou sféroid.fckě vzorce odVozeny s p<lněkud
, menší přesností, než je obvykíl.á ve vyšší geodězti; tyto
části vfibec mají sprše charakter první informace. Prol1:o
tílké nevMí odvoo:ení některýoh vztahfi pro logaritmickt
vfpočet, i k1dyž 'V těto době pť\st>bí poněkud arohaioky.
Avšak 00 je, podle mě'lro nlí-zoru, závažnější nedostatek,
je naprostě iglllOrování novýoh výpočetníoh možností na
samočinnýoh počítačích. V praxi se tO<tižvelmi mnoho
výpo~tfi 'tonoto diruhu (a v NSR to pLatí .daleko více než
zatím u nás) provádí na samočinných PQčítačích; i když
je k odvození těchto výpočetních metod Zlap<ltřebíznát
teoretlckě Zák1<l.dy,obs'ažené takě v těto knize, přesto
vypadají tyto lLáklady poněkud j'inak právě s ohledem
na praxi při výpočtech IlUi samočinných počrtačíoh.
Tato bolest je 'ovšem společná prakticky všem dosud
v}'daným světovým učebnicím tohoto oboru, nevyjímaje
poslední učebnice sovětské. ,Zdá se, iž.e ryohlěmu vývoji
výpočetních metodzfistáv:ají
něco dlužni geodetl na vysokých školách v zahraničí zrovna 't'ak jakio u nás.
Přes mnoho kladťi, MeTě Grossmannova učeblllice
nespoDně má, lze závěrem konstatovat, že se odborní.. kům dostává do rukou dílo tradiční, formálně dO'konale
vybavené, německy dfikladné a ~ri6zní, rozhodně však
ne moderní.
Cimbálník

obzor
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plánování, zejměna na liseku zemědělské výroby, socialistických zemědělských organizací, Státních statkfi, JZD
apod., jakož i otázkami identifikace nemovitostí.
Ve třetí kapitole je stručně, avšak výstižně pojednáno o majetkoprávních
otázkách v souvislosti s nemovitostmi, a ~o jak pokud jde o osobní nebo soukromé
vlastnictví občanů k nemovitostem, tak také pokud jde
o postup při zřizování práva osobního užívání pozemkfi
podle § 198 a~' 221 obč. zák. Tato ka'pitolase
zabývá
také ustanoveními
nového
hospodářSkéhO
zákoníku
o převodech správy n.1rodního majetku, zejména v souvislosti s vyznačovánlm správy nemovitého národního
majetku, dočasným užíváním nemovitosti apod. V závěru kapitoly je pojednáno' o některých dalších formách
užívání pozemku.
Ctvrtá kapitola pojednává o listinách, používaných
pro zápisy v evidenci nemovitostí, jejich náležitostech,
jakož i registraci některých smluv podle ustanovení notářského řádu.
.

Pro praktickou činnost národních výborfi a státních
notářství bude významná kapitola pátá, pojetlnávající
o součinnosti nejen vlastníku a utivatelfi nemovitosti,
ale také národních výboru a státních notářství -jak
pro ně tato povinnost vyplývá z ustanovení
zákona
č. 22/1964 Sb.
Také šestá kapitola, pojednávající o' změnách v užívání pťidnílJ.o fondu a jejich projednávání, ličinI:J.ěpomfiže zejména národním výborťim při řešení otázek hospodaření se zemědělským půdním.fondem,
změnaIt\i tohoto
fondu - samozřejmě v návaznosti na nové právní předpisy o ochraně zemědělského pťidního fondu.
Sedmá kapitola se zabývá zpťisobem vyhotovování
písemných
operátů
evidence
nemovitostí,
znaky pro
jednotlivé Maje parcel apod.
Obsáhlá osmá kapitola je věnována lidržbě evidence
nemovitost( v souladu se skutečným stavem, zejména
z hlediska likolťi středisek geodézle v Okresech a jejich
spolupráce s národními výbory. V další části pak poEvidence nemovitosti a sODvisejfci předpisy.
jednává o jednotlivých operátech evidence nemovitostí,
jich ličelu a vedení, vyrozumívání ličastníkfi o provedeVydala Ústřední správa geodézie a kartografie jako zájní zápisfi v evidenci nemovitostí, jakož i o opravách a
mový náklad v Nakladatelství
politické literatury;
137
jejich provádění, dojde-li v evidenci nemovitostí k chybstr., 20 příloh; vytiskla tiskárna
Rudé právo,. Praha
nému zápisu,- zlíkresuapod.
10500 česky, 4 000 slovensky. Cena kart. 9,- Kčs.
Určeno pro národní výbory, 'podniky so~ialistického sekDevátá kapitola se zabývá výkaznictvím, proyádětoru a ostatní socialisti<;ké orgány a organizace.
ným ol1gány geodézie a kartografie
zejména z hlediska praktického
použití jednotlivých,
pravidelně vyhotovených přehledu jak krajských, tak také celostátPříručka podává souborný výklad nových právních
ních, vydávaných, ve formě publikací Ústřední sJ.ilrávou
předpisfi o evidenci nemovito,stí zejména zákona
geodézie a kartografie.
Č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
a prováděcí vyO postupu při nahlížení do operátfievidence
nemohlášky k tomuto zákonu č. 23/1964 Sb. Přitom, a to třevitostí pojednává kapitola desátá, především pokud jde
ba zvláště kladně hodnotit, se příručka neomezuje jeo oprávnění osob a zástupcťi jednotlivých
organizací
nom na tyto předpisy, ale upozorňuje i na ostatní předk provádění výpisťi, náčrtkťi pro vlastní potřebu apod.
pisy, upravujíCí právní vztahy vznikající při převodech
nemovitostí, zabývá se vlastrlickými a užívacími vztahy
Pro pr!Íxi je velmi ličelné, že příručka obsahuje
k nemovitostem v souvislosti. s otázkami správy národtaké řadu příloh - zejména vzoru tiskopisů používaního e majetku, občansko'právními
vztahy vyplývajícími
ných při převodech nemovitostí, vzorů operátfi apod.
z práva osobního, užívání pozemkťi apod.
Dalšími přílohami jsou pak nejdťiležitějšíprávní
předpisy, týkající se nemovitostí, včetně příslušných výpisťi
Příručka je rozdělena do jedenácti kapitol:
z občanského zákoníku, hospodářského
,zákoníku apod.
Obsah evidence nemovitostí
Jistě by nebylo na škodu, kdyby postupně byly k příZávaznost lidajťi evidence nemovitostí
ručce vydány dodatky, a to jednak v souvislosti s vyVlastnické a užívací vztahy o nemovitostech
dáním nových předpisťi o správě národního majetku,
Listiny pro zápis v evidenci nemovitostí
zákona o ochraně zemědělského
pťidního fondu apod.
Součinnost při zakládání a vedení evidence nemoRovněž připojení duvodové zprávy k zák. č. 22/1964 Sb.,
vitostí a hlášení změn
při e'ventuálním doplnění příručky, by bylo dobré uvážit.
Projednání změn v užívání pfidního fondu
Jinak však možno, říci, že příručka - jako prvé
Zpfisob vyhotovování
písemných operátťi evidence
souborné zpracování otázek, spojených s evidencí nenemovitostí
Údržba evidence nemovitostí v 'Souladu se skutečným - movitostí a jejím praktickým využitím - splňuje svfij
ličel, a bude nepochybně dobro,u pomfickou jak národ'stavem
ních výborfi, tak i dalších orgánťi a socialistických
orVýkazy o pťidě
ganizaCí při řešení jednotlivých
konkrétních
otázek,
Nahlížení do evidence nemovitostí, pořizování náspojených
s hospodařením.
nemovitostmi,
plánováním
črtťi, opi'Sťinebo výpisfi
výroby na zemědělském liseku apod.
Závěr
Škoda, že příručka byla vydána v poměrně malém
Stručná livodní kapitolá pojédnává o druzích nemozájmovém nákladu. Zasloužila by si vzhledem ke svému
vitostí, jejichčleně,ní
a vyznačování v operátech eviobsahu 1 praktickému, významu, zejména pro všechny
dence nemovitostL
stupně národních' výbo'rfi, daleko větší publlcity.
Druhá kapitola se zabývá otázkami závaznosti údadr. Vítězslav Kaplan
jů evidence nemo,vitostí a, jejím významem z hlediska
_!
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Mapové přírůstky ústřední dokumentace
Kartgeofondu v Praze
CSSR

Sóubor turistickýclt map
Záp~dočeské
'lázni!. Mě/'ítko
1:100000. VydalaÚ'SGK.
Zpracoval
a vyl1skl KRO v Praze.
Turistický
obsah schválen
Ostřed.
odbo·
rem turis1iky
ČSTV. 1. vydání
1965. Náklad
30.000 ,výtisků.
1 list, vícebarevný;
rozměru ,pllJpíru 44X52 cm I{slož. 22Xllj.
Cena
KčS 5,~.
GTO čís. př:r.
242/65.
.
Turistická
mapa
zobrazující
trojúhelráltový
výřez území
jehož
vrcholy
představuji
Karlovy Vary, Františkovy
Lázně a Mariánské
Lázně má .yyzn:ač~né • turistické
ces!y a smluvenými
znač'kami
nb·
lekty. a. zarlzem
dul,:zl:é pro turIstiku.
Na rubu mapy je turistickovlastlvedný
popis vyznamných
mist v zobrazeném
území. Text je
uveden
též ve čtyřech
světOVýCh jazycíCh.
,

školský
zemeplsný
atlas
sveta.
Vydala
OISGK. Spraooval
KRO
v Pral)e. Vy:lačil KRO v BratislaVe.
6. slovenské
vytlani8~
1965.
Náklad
80 000 výt!,lÍ~kov (2':>5001-295 OOOJ. Fo·rmát 30X21 cm. 49
st!an
map
a 30 stran
zoznamu
geogralických
.názvav.
ceJ1a
Kcs 27,-.
"
GTO' čís. přír, 249/65
'
Zeměpisný
atlas
světa schvá:lený
ministerstvem
školství
a kultury jako učební pomÍlcka poo všeobecně-vzdělávaci
školy.
Obsahem
at1asu
jsou mapy světa.
EVropy,
s.átÍl
s{lcialisti"ké
~ous~avy, ,~apitaJistické
soústavy a os,atních světadíli\.. Závěrem jsou
cetne 'zemep,sne
tabulky
a abecední
seznam
země.pisných
názvÍl.
K atlasu
]e v příloze
připojen
soubor
příručních
hospodářských
map svě:adj!ů
a Sovětského
svazu.
'
I

o

Hostýnské.a
Vizovické vrchy. Měř:tko 1:100 000. Vydala Ú'SGK za
'spolupráce
Ustředního
výboru tUristiky
Čs,!,V. zpracoval
a vytiskl
KRO v Praze. 2. rozšířené
vydání
- 1965. Náklad 15 0Il0 výtisků.
l.list,
vícebarevná,
rozměru
'kresby ťl3X56 Čili (slož 22X13j.Cena
Kcs 6,-.
GTÚ' čís. přír. 241/65.
'. Turistická
mapa území mezi státní
silnicí
Přerov,
Hranice,
Valašské
Meziříčí
na
severu
a státn:
silnicí
Uherské
Hradiště,
Uherský
Brod, Bojkovice. k Val. KloboukClm na jihu.
Obsah mapy s řadou turistických
smluvených
značek objektů
a
zařízeni
důležitých
pro turistiku
je ve' druhém vydání rozšířen
na
rubu, o "Stručný
t~risticko-vlastivědný
obsah".
I
Železné
hory. Měřítko
1:100 000. vydala
OSGK. Zpracoval
a vy. tiskl KRO v praze. Turistický
obsa,h schválen
Ústředním
odborem
turistiky
ČSTV. 2. rozšířené
vydání - 1965. Náklad 15280 výtisků.
1 list, vícebarevná,
rozměr
kresby 47X60 cm (slož. 22X12J.. Cena
Kčs 5-.
. GTO č:s, přír. 243/65.
Turistická
mapa Železných
hor s řadou. turistickýCh
značenÝ'ch
cest a se smluvenými
značkami
objektů
a zařizení
významných
pro tUristiku.
Druhé vydání je co do obsahu rozšířeno
o "Stručný
turisticko-vlastivědný
obsah".
Malá Fatra.
Mierka 1:100 000. Vydala OSGK. ~JlraCOVal a vytlačil
KRO' v Bratislave.
Turistický
obsah schválený
Ustredným
odborom
turistiky
Č'STV,. 1. vydanie
- 1005. Náklad 14 280 výtlačkov.
1 list,
viacejfarebný,
rozmer
kresb\,
42,5X63,5 cm (slož. '22X13j. Gena
Kčs 5,-.
.
GTŮČís.
přír.
Z50/f>5.
v řadě
souboru
turistic'kýeh
map dosavadní
turistická
mapa
"Malá Fatra a Kysucká vrchovina"
v měřítku
1:75 000 je vylepšena
v nové úpravě
uvedenou
mapou v měřítku
1:100 000.
Turistická
mapa Malé Fatry zachycuje
též na severu
okolí ŽIliny a 'Kysuckého
N<JVého Města. V praVém' horn:m
rohu jezvět:
šenina
VýřElZU hlavní
mapy "Vrátna
dolina" .. Na rubu mapy je
stručnýturistle1!:ovlastivědný
'obsah.
'

Praha.
Orlentaěnl
plán. 'Měřítko 1:15000. Vydala 'OISGK.Zpracoval
KRO. Vytiskly
Moravskézávody,
n. P .. ' Olomouc,
závod
40 pardubice.
Náklad
80 280 výtiski\..
1 Ust,
vicel:jarevný,
rozměr
kresby f57X74 cm (slož. 20Xllj,
Cena' Kčs 4,-.
GTO čís. 'přír. 244/6,5.
Orientailní
plán Prahy
vydaný
pro třetí
celostátní
spartakladu
má červeně plošně
vyznačeny
a očíslovány
stadióny,
dějiště
srparta,kiád'n'-ch soutěží.
V centru
města
je červeně
vyznačena
trasa
spartakiádniho
prÍlvodu a modře orámované
seřadiš:ě
v přilehlých
ulicích.
Městská doprava
je za·kreslena
v rozsahu
provozu
o hlavních dnech. Na druhé' straně
plánu je ještě zvláštní
schéma městské dopravy
o hlavních
dnech spartakiády
a situační
plán spartakiádního
stadiónu,
dále rejsti'í.\t ulic a veřejných
prostranství
a
iníormace
též ve čtyřech
s,větových
j·azycích.
i
Liherec.
Orlentačnl
plán. Měřítko· 1:15 000. Vydala ·OSGK. Zpracoval a vytiskl KRO v Praze. spolupracoval
ŮGK v Liberci. Dotisk
1. vydání - 1965. Náklad 8280 výtiskÍl. 1 list, vícebarevný,
rozměr
kresby
40X52 cm (slož. 22X14]. Cena Kas 3,GTO' čís., přir .. 247/65..
.
Orientáční
plán .města vydaný pro naše í zahraniční
návštěvníky
libereckých
výstavních
veletrhl1.
Informativni
texty
jsou též ve
ptyřech
světových
jazycích.
,

Praha.
Automapa
okolí.
Měřítko
1:200 OOOí.vydala'
OSGK. Zpra·
coval a vytiskl
KRŮ v Praze. 2. vydání 965. Náklad 30000 výtis'~.!!,. 1 list, vícebarevná,
rozměru
kresby 43X41 cm [slož 22XllJ.
Gena Kčs 4,-.
Brno.
Automapa
okolf. 'Měřltko
1:200 000. Vydala
O'SGK. Zpra·
coval a vytiskl
KRO v Praze. 2. vydání - 1965. Náklad 30 000 výtís'kÍl,l
list, vícebarevná,
rozměruikresby
43X44 cm (sl{lž. 22Xll].
Cena Kčs 4,-.
GTú čís. přír.
246/65.
Automapy
pražského
a bměnského
c>koIí do okruhu
40~0
km
mají výrazně
zakresleny
hlavní, výpadové
silnice s číselnfm
ozna·
čElRím a vzdálenostmi
v km. Na marglnále
po pravé straně
map
je ve vysvětlivkách
množství
smluvených
zJ1aček uvedených
na
mapách.
Na rubu map jsou popisy významnějšíoh,
kulturních
památek a 'přirodních
zajímavostí
a informace
pro--;motoristy.
Texty
jsou též ve čtyřech
světových
jazycí-ch.

"Nízké- Tatry.
PI.astlcká
mapa. Mlerka pOlohopiSU 1:100 ooo.Pre~ýšenie
dvojnásobné.
Vydala
ůSGK. Vyhotovil
KRÓv
Bratislave.
.1. vydanie - 1965. Náklad 2000 výtiskov.
ROZIJIerkresby
34X53 cm
(42X60J. Cena Kčs 36,-.
GTŮ čís. přír.
251/65.
Plastická
mapa Nlzkfch
Tater V 'provedení
ofsetem na fatrokartl

Školní atlas světových
dějin. Vydala OSGK. ZpraC<Jval a vytiskl
KRO v Praze.
2. vydání
1985. Náklad
Z50280 výtisků
(25210
až 275 49~J. •.Formát
30X21 cm. Mapy 52 stran,
text 'k mapám 1f>
stran,
re)strlk
17-3'9 stran.
Cena Kčs 34-,
GTŮ čís. přír. 12'7/65.
'
'Skolní
a~las .schválený
ministerstvem
ško'lstvi
a kultury
pro
~~olr všeo'becne vzdě:ávací,
odborné,
.pedagogické
i vysoké má tři
castl:
m~'povoo, texty
k mapám
a abecední
seznam
názvů.
.Obsáhl'!, ma'pová č_ást at!a~u ~hrnuje
mapové obrazy oej pravěItu
a~ po svet po druhe světove valce do r. 1964. Mapy jse>u doprovázeny četnýmI kartogramy,
grafy,
diagramy
a tabu~kami
Závěrem
jso-u v seznamu
v abecedním
pořádku
sestaveny
zeměpišné,
a historické
názvy uvedené
na mapáeh
atlasu.

Socljalistlčka
Federativna
Republika
Jugoslavlja.
Měřítko
1:1250 000. ~užel{)vé zobrazení.
Vyhoto1(lla "Ge{)karta"
BeO'grad 1964. 1 list
vicebarevná,
r02lměru kresby
51.l,OXn,5 cm [6'5X83).
GTO čís. přír .. 505/64.
Všeobecně zeměpisná
mapa Juge>slávie má zakreslenou
hydrografickou,
železniční
a silniční
síť. 'Terén
je, zobrazen
vrstevnicemi
v barevném
odstupňování
výšek. do 2 000 m v· osoui odstínech
a
hloubky
moří
h'loubnicemi
vybarvenými
ve' čtyřech
odstínech .
Sídhště
jsou uvedena
v šes~i velikostech
pe>dle počtu obyvatel.
SFR lugoslavija.'
Měřítko
1:2 500 000. Kuželové
zobrazení.
Vyhotovila
"Geoka.rta"
Beograd
196'4. 1 list, více barevná,
rozmě",u
kre.sby 28,OX38,5cm
(34X44).
GTU čís. přír. 501/64.
_Příručni
mapa všeobeeně
zeměpisná
má 2lakreslenou
hydrograficke>u a že,lezniční
síť. Te,rén je zobrazen
vrstevnicemi
v barevném odstupňování
výšek db 2000 m v. šesti odstínech
a hloubky
moH hle>ubnicemi vybarvenými
ve čtyřech
odstínech.
Sídliš~ě jsou
uvedena
v' šesl! velikostech
podle poočtu obyvatel.
V levém rohu.
mapy je -dodatke>vá map'ka "Boka Kotorská'
v měřítku
1:300 000.
Nar"dna
RepubHka
Crna
Gora.
Měřítko
1:400 000. Vyhotovila
"Geo.karta"
- Beograd
1954, 1 list, vícebarevná,
rozměru
kresby
60X44 cm (680X49,5).
.
GTO' čís. přír. 504/64.
Všeohecně
zeměpisná
mapa lidbvé republiky
černá
HOl'a má zakreslenou
hycLrograiickoo,
železniční
a silniční síť. Terén je zobra·
zen vr$tevnicemi
s vyharvenými
plochami
v devíti
odsťnech
de>
2 000 m a stínováním.
Sídliště
jsou uvedena
ve· čtyřech
veliko·
tech podle počtu obyvatel.
Karta
steza
Kraljevo.
[Mapa
Kraljevského
o'kresu.)
Měřítke>
1:300 000. Vyhotovila
,Geokarta"
Beograd - 1963. 1 list, ·vícebarevná, rozměr
kresby
5'6,5X51,O cm [66X561.
Všeobecně
zeměpisná
mapa Kraljevského.
okresu má zakreslen<Ju
vodní síť, silnice
asfalloVané,
makadamové
a ostatní,
železnice
s normálním
rozchodem,
új:kokolejné
a vlečky.
Terén
je ~obrazen vrstevnicemi
vybarvenými
podle. standvené
stU'!Jnice b'arev.
V pravém dolním rohu mapy je dodatkDvá mapka znázorňujicí
polohu Kraljevského
okresu
na mapě Jugoslávie:
Karta Smederevskog
sreza.
(MapaSmederevoskéhoO'kresu.)
Měřítko 1:200000. VyhotoviIa
,Geokarta"
Beograd
1!f63. 1 list, vícebarevná
rozměru
,kresbý'~~x&l
cm (48,5Xtl'6,O).
GTO čís. přír. 502/64.
Všeobecně
zeměpisná
mapaSmedereyoského
okrésu má zakreslenou hydrografíckotl--síť,
silnice asfal'ované.
makadamové
ci llIístní,
železnice
s normální'm
rozchodem
a úzkokolejné.
Terén je zobrazen vrstevnicemi
vybarvenými
podle
stanovené
stupnice
barev.
V pravém
horním
rohu mapy je dodatková
mapka znázorňujíCí
polohu Smed ••revoského
okresu, na mapě Jugoslávie.
ladranska
Dbala Jugoslavlja.
(Pobřeží
Jaderského
moře Jugoslávie.) Měřítko· 1:400 000. VyhotoviIa
a vytiskla
"Gee>karta"
Boograd
1963. 1 list,
vícebarevná,
rozměru
'kresby
24X79 cm (slož.
27XllJ.
GTO' č:s, přír. 481'7/64.
Mapa pobřeží
jaderského
moře jugos1oávie s množstvím
ostrovů
má ve stinovaném
terénu
zakreslenou
hydrograíickou,
silniční
a
železniční
síť. Hlavní náplní
mapy je pobřežní
autostráda,
sEnice
bezprašné
a prašné
s vzdálenostmi
v 'km a ostatní
silníce.
V moři jsou modrou
čarou
propojeny
rychlé
dálkové
a mlstní
lodní d9pravní
spoje. Na pevnině
jsou vyznačena -místa campingu
a motelů.
.
Na mapě bez ooriantace.·k
s!>Veru probíhá
pruhpobře1í
z 'I'eva
d<J prava od Terstu
po Split 'po jedné straně
mapového
listu li
v pokračování
od Splitu
až k státní
hranici
Albánie
po druhé
straně.
Mapa je velmi příručná
zvláště pro motoristy.
Vysvětlující
text je též v jazyce angltckém;
franoouzském,
německém
a ruském.

a

Plan Beograda.
Vyhotovila
vytiskla
"Geokarta"
Beograd
1964. 1 list vlcebarevný.
rozměru
kresby 45X55 cm (slož. 16X12).
mU čís. přír. 485/64.
Orienta/áM
plán
města
Bělehradu
s vybarvením
vodních
toků,
sadových
a par'kových
ploch, b:oků domu a s poj-moo<Jváním ulic
má z dopravních
spojil '.zakresleny
železnice
a trati městské
dGpravy.
Po levé straně
plánu
je inf()rmativní
text a na d'ruhé
:straně seznam ulíc. Text je téf; v jazyce angUckém,
francouzském
a německém ..
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OSTŘEDNISPRÁVA GEOD2ZIE A KARTOGRAFIE
ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ
SPOLEČNOST

Jednání o každém problému bude uzavřeno návrhem
programu činnosti IV. komise ISE pro období 1966-68.
"Na závěr jednání budou návrhy předloženy ke schválení dopisovatelům člellských zemí ISP•.

Odborná komise pro geodézii akartografii
Výstava,
pořádaji
MEZiNARODNI FOTOGRAMMETRICK2 SYMPOSIUM
o problémech

fotogrammetrického

mapováni

ve

velkých m~řítkách
29. srpna -

3. záři 1966 v Praze

Symposium
Plenární zasedání i jednání pracovních skupin se, budou konat ve dnech 30. 8. -3. 9. 1966 v Ústředním domě
dopravy a spojů v Praze 2, náměsH Míru 9. Pondělí 29.
8. je vyhrazeno pro registraci účastníků.
Program symposia byl připraven
tak, že se jednání
pracovních skupin, exkurze a výlety vzájemně nepřekrývají.
Referá~Y a příspěVky bude možno. přednést v kterémkoliv z 5 jednacích řečí, tj.
anglicky
francouzsky
německy
rusky
česky.
Veškeré ústní projevy budou simultánně tlumočeny do
ostatních jednacích řečí.
Součástí symposia! bude výstava prací fotogrammetrických pracovišt a středisek v ČSSR a někte,rých zahraničních firem.
V programu symposia jsou zahrnuty kulturní a společenské akce, exkurze a výlety.
V místě JednánI bude účastníkům
k dIspozici sekre·tarlát symposia, odbočka
cestovní kanceláře
ČEDOK,
směnárna, buffet a restaurace.
Zahraničním účastníkům
bude po skončení symposia
umožněno' blíže, poznat CSSR, nebo zde, strávit SVOJIdovolenou. Program pobytu a ve~kerá formality zařídí cestovní kancelář CEDOK.

V budově symposia bude otevřena 30. 8. 1966 národní
výstava o rozsahu použití fotogr,ammetrle v ČSSR.
V první části výstavy bude iiustrován
technologický
postup fotog.rammetrlckého
ma,pování ve ve,lkýCh měřítkách, zejména získávánI kvéditních měřických sn1mků,
fotogrammetrické
metody zhuštění bodového pole, 10togramllletrické
vyhndnocení le'teckých sním:{ův místních
a polníCh tratích '2: hlediska výzkumu i prax& e konstrukční a kartografické
zpracování map.
Druhá část bude v~nována použití fotogrammetrie
pro
Inženýrské účely v CSSR. Fotogramme,trické
metody se
ve značném rozsahu uplatňují při povrchovém dobýván1
uhlí, raženI podzemních štol, projektování a dokumenta·
ci železničních
tratí, silnic a dálmc. Pozemní a, bUZka
fotogrammetrle
se používá při zjišťování kubatur 2:ásob
surovin, paliv a produktu v prum,slových
závodec~ a
při e,xperlmentálnlm
výzkumu v různých oborech vildY
a techniky.
Na výstavě budou předváděny nové přístroje prQ
boratorní zpracování a kontrolu kvality lete,ckých snímků a modely ndkterých zařízení pro speclálni účely.
V budově symposia
bude. současně
uspořádána
výstava zahraničních
firem, které vyrábějí fotogrammetrtc.
ké přístroje. Dosud, kromě menších expozic, se přihlásila firma Carl Zelss Jena s větší výstavou. Přihlášky
přijímá přípravný výbor do 31. 5. 1966 s uvede'nímpožadované plochy.
Také každý účastník má možnost vystavit své vlastní
exponáty, související s projednávanou
tematikou, jestliže popíše' jejich formu a velikost na přihlašovacím
lístku. Zahoolllční účastníci
symposia obdrží výstavní
katalog:

'I;'

Registrace

Přípravný
výbor Mezinárodního
fotogrammetrlckého
symposia žádá všechny účastníkY, aby zaslali vyplněné
přihlašovací
lístky, které bud0l.l v nejbližší době rozeslány,

n e j d é 1 e d D 31. 5. 1966

Odborný program
Přípravný výbOJ; Mezinárodního
fotogrammetrlckého
symposia předpokládá,
že během pěti denního jednání
budou předneseny refe,ráty a diskusní příspěvky k těmto problémi'lm fotogrammetrického
ma.pování ve ve,lkých
měřítkách:
1. Zhuštění bodového pole 'aerotriangulací
ve velkých měřítkách
2. "Mapování zastavěných
území fotogrammetrickými metodami
3. Mapování polohopisu map velkýllh měřítek po.
mocí diferenciálního
překreslovače
3. Přesnost
a hospodárnost
fotogrammetrických
mapo'Tání ve velkýcll měřítkách
5. Použitísuperširokoúhlé
,techniky pro mapování
.' v rozvojových zemích
6. Vyhotovení mapových podkladl\ pro ini!enýrské
účely
Úvodní referát přednese president Mezinárodní fo togra:nmetrlcké společnosti (ISPJ Ing. Dr. h. c. Hans HHrry.

účastniků

na adresu

Přípravného

Účastnický

poplatek

Kčs 400,Kčs 160,-

výboru:

Hybernská

2, Praha 1.

činí:

($ 25J pro aktivního účastníka
•
(;$ 10] pro dopro·vázející osobu

a je třeba jej uhr,adlt současně s odesláním přihlašovacích lístků na konto ČEDOK u Státní banky českosloven;ké v Praze 1, Čís.lo účtu 300-5865 s označením akce
"FOTOGRAM". Doklad o zaplacení
poplatku musí být
označen jménem účastníka, I když částku uhradí nějiaká
organizace.
Aktivní účastníci symposia obdrží:
Informativní materiály (Cirkuláře), vyžádané re,feráty
v původních jazycích, zvláštní číslo časopisu "Geodetický a kartografický
obzor" s referáty československých autorů (v angllck~ versi), plán Prahy
a mohou se zdarma účastnit spolejjenských
akcí.

J,J0fedn4v4 o~ozl1or~,pfesnostl
prou!kov~ch planlmetrd ILl14vrhu hranolovébo f4.anlmetl'U, o voějM prIentac,l, leteckýcpsnfmk4,
rOZborupfesnostt"
vytyčení bodd obloUkd" o. vyrovn4nfá
polobové. přesnostI' bbd6 pboustranně polohově a smirovi. pflpojeného polygonového, pofadu, PQ!n,ocť"statistické metody a o reeJukčnfm tyčově~ délkoměru.
"..
.
.'
.

.

..

-

Vědeckýmpracovnfkňm
v oboru ~eodézle" kartografle
r!)nl zeměměflčfim a posluchačfim fakult přfsluiných

a geQiyzlky, ln!enýoborft

Brož, asi 15,50 Kčs'
•..

8

darU

Ul

knUky

pro

v4s

H. J. Bartsch

Nejdd18~it~j/ll,defi1Uce,YětYa
vzorc,e z algebry,
matlk.ysezhté1emk
pOffl!»4m technické, praxe.
580 stran,

326obrázkii,váz.

(Polytechnická

knl~nice -

geometrIe

27,50 Kčs, 2. oprjlvené

a •vyHl mate-

vydáni

Přiručky)

Knižka podává nejnutnějši
základy diferenciálniho
počtu s pl'iblédnuUm
k praktickým aplikacim. Po úvodních kapitolách, kde zdiirazňuje hlavně
počitáni s nerovnostmi, probírá pojem funkce, jeji spojitost a limitu, pravidla pro derivováni, diferenciál, funkce inverzni (včetně funkci cyklometrických),
funkce složené, větu Rollerovu a větu o přlrfistku funkce
(o středni hodnotě), průběh funkcí a maxima a minima. Výklad konči
funkci exponenciální
a logaritmickou.
Kn1žka obsahuje přes 90 propočitaných příkladi't a 180 cvičeni s výsledky.
196 stran, 58 obrázků, brož. 10 Kčs

pro 4. ročnlk stl'ednich

priimyslových

škol :z:eměměřických

Pojednává o geometrických
výpočtech na kouli, soul'adnlcových
soustavách apod., potřebných pro kartografil, uvádi základni l1daje o mapách,
rfizné druhy zobrazovacich
metod, základy kartometrle
a některé dalll1
speciálnějši partie, jako plastické mapy, základy sférické astronomie apod.
288 stran, 115 obrázků, brož. 8;30 Kčs, 3. vydáni
Uvedené knižky dostanete
nebo pNmo ve Středisku

ve všech knihkupectvich
technIcké Hteratury v Praze 1, Spálená
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