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528.486:625
HROMÁDKA, F.
Rešení dopravních cest zjednodušenou klotoidou.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, č. 5,
s. 107-H3, 2 obr.,. 11 tab., 6 liL

Silniční přechodnice tvaru klotoidy. Řešení pravo·
úhlých souřadnic zjednodušené klotoidy od zá-
kladní tečny. Výpočet pravoúhlých souřadnIc
klotoidy vztažených k tětivě. Výpočet poliírních
souřadnic vztažených k základni tečně a k tětivě.
Železnični přechodnice tvaru klo,toidy.

528.45 (437)
GREBEŇ, P.
Budoucnost pražské aglomerace.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Č. 5,
s. 114-118

vývoj a nutnost plánováni pražského prostoru
jako celku. Koncepce sidelni soustavy aglomerace.
Rozvoj nejdůležitějšich městských funkci. Územni
příprava výstavby a přelstavby s příhlédnutim
k možnostem využiti leteckých i pozemních
snímků v územnim plánováni.

528.74:528.45 (437)
ZDULA, J.
Příklady využití fotogrammetrie při výstavbě hl.
m. Prahy.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, č. 5,
s. 118-121, 2 obr.

Aplikace letecké a pozemni fotogrammetrie při
výstavbě hlavniho města ČSSR. Vyhotovení foto-
plánů a dalších mapových podkladů (včetně
velkoplošného využiti pozemnf fotogrammetrie ~.
Určování kubatur sypkých stavebních materiálii
a ornice. Perspektivní zákresy projektů do snímků.
Dokumentace stavebních památek. Zkušenosti
z dosavadnich prací a další možnosti využití me-
tod.

528.74:528.45
JERÁBEK, O.
Využití fotogrammetrie při rozvoji· měst.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Č. 5,
s. 121-123, 11 lit.

Požadavky na mapové podklady z hlediska využiti
pro práci projektanta. Možnosti jejich zajištění
doplněnim map z leteckých snimků 'l ieiich 1'8-

ambulaci. Zajištěni speciálnich. požadavků (řezy,
kubatury, dYllamičnost dopravy, rozestdveHu,st,
využiti pro památkál'e, výšl<ová zaměřeni proluk
aj.). Čteni leteckých snimků.

528.74:528.482:627.8
MACHAčEK, S., ROŽEK,M.

Použití pozemní fotogrammetrie pro sledování
deformací sypané balvanité hráze.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, č.. 5,
s. 123-128, 8 obr., 3 tab., 6 lit.

Větší hodnoty deformaci u sypaných. hrází (na
rozdH od betonových hráz[) umožtíují jejich
určování s využitím fotogrammetrlckých metod.
POpisuje se metoda časové základny (min. přes-
nost 1 cm). Přípravné práce, princip metody,
terénni práce, vyhodnocení snimků, výpočet a geo-
detická měřeni. Dosažené výsledky.

528.486:625

HROMÁDKA, F.
Liisung der Verkehrswege mittels vereinfachter Klotholde.

Geodetický a kartografický obzDr, 15, 1969, Nr. 5,
Seite 107-113, 2 Abb., 11 Tab., 6 Lit.

StraBeniibergangsbogen in Form einer Klothoide. L6sung
der rechtwinkligen Koordinaten der vereinfachten Klothoide
van der Haupttangente. Berechnung der zur Sehne beo·
zogenen rechtwinkligen Koordinaten der Klothoide. .Ba-
rcchnung der zur Haupttangente und Sehne bezogenmi
Polarkoordinateon. Eisenbahniibergangsbogen in Form einer
Klothoide.

528.45 (437)

GREBEŇ, P.
Zukunft der Prager Agglomeratton.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 5,
Seite 114-118.

Entwicklung und -Notwendigkeit der Planung des Prager
Raumes aIs Komplex. Konzeption des Siedlungssystems der
Agglomeration. Entwicklung der wichtigsten StadHunktio.
nen. Regionale Vorbereilung des Auf- und Umbaues mlt
Berilcksichtigung der Anwendungsm6glichkeit von Luft- LInd
Erdbildern in der regianalen Pianung.

528.74:528.45( 437J

ZDULA, j.

Anwendungsbelsplele der Photogrammetrle helm Aufbau der
Hauptstadt Preg.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 5,
Seite 118-121, 2 Abb.

Applikation der Luft- und Erdbildmessung beim Aufbau
der Hauptstadt Prag. Herstellung der BildpIane und wei-
te!'er Kartenunterlagen (einschlie&lich der groBflachigen
Anwendung der terrestrischen Photogrammelriej. Erd·
massenbestimmung loser Baumateriale und der Ackererde.
P8rspektive Einzeichnung der Projekte in die Bilder. Do-
kumentation der Baudenkmaler. Erfahrungen mit den bis-
herigen Arbeiten und weitere M6glichkeiten der Ausnutzung
dieser Methoden.

528.74:528.45

JEŘÁBEK, o.
Anwendung der Photogrammetrle helm Stadteaulhau.

GeOdcllický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 5,
Seile 121-123, 11 Lil.

Anforderungen an Kartenunterlagen aus dem Gesichtspunkt
der Ausnutzung fiir die Arbeit des Projektanten. Mi:iglich-
keilen ihrer Sicherstellung durch Erganzung der Kart'3n
rnittels Luftbilder und ihrer Reambulation. Sicherstellung
spHzieller Anforderungen (Schnitte, Erdmassenbestimmurtg,
im ffau stehende Objekte, Verkehrsdynamik, Ausnutzung
bei der Baudenkmalerhaltung, Hiihenmessung freier Bau-
pliitze im behauten GeJande u. a.J. Luftbildlesung.

528.74:528.482: 627.8

MACHÁČEK, S., RůZEK, M.
Anwendung der ErllhiIdmessung hel der Deformationsver-
folgung von Felssehiittungsstaumauern.

Geodetický a kartogr1lfický obzor, 15, 1939, Nr. 5,
Seite 123-128, 8 Abb., 3 Tab., 6 Lit.

Gr6Bere Deformationswerte bei schiittsstaumauern (zum
Untarschied van Betonstaumauern) erm6glichen ihr" Ba-
stimmung mittels Anwendung photogrammetrischer Me-
thoden. Angefilhrt wird die Methode der Zeitbasis [min.
Genauigkeit 1 cm). Vorbereitungsarbeiten, Prinzip der
Methode, Gelandearbeilen, Auswertung der Erdbilder, Be-
rechnung und geodatischc Messung. Erreichte Ergebnisse.



528.488:825

HROMADKA, F.
Road and rallway deslgnlng by means ol slmpllfied
elotholde.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1989, No 5,
p. 107-113, 2 fig., 11 tab., 8 ref.

Road transition curve in form of clothoide. computatiun
ol rectangular coordinates. of simplHied clothoide referred
to basic tangente. computation of rectangular coordinates
of clothoide referred to corde. Computation nf polar co-
ordinates relerred to basic tangente and corde. Railway
transition curV" in form of clothoide.

528.45[437J

CREEElil, P.
Future ol Prague agglomeration.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1989, No 5,
p. 114-118.

Development and necessily ol planing Prague aroo. Con·
ception of system of settlement. Oeveloping the mOst
important functions of a cily. Territorial preparation of
construction and reconstruction regarding to possibilities
of us ing the aerial and terrestrial photographs in urhan
planning.

528.74:528.45[437)

ZOULA, I.
ApplleaUon Dl photogrammetry to construetlon ol eapltal
city Prague.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1989, No 5,
p. 118-121, 2 fig.

Application of aerial and terrestrial photogrammetry to
construction of capital of Czechoslovakia. Photomap com-
pilation, using terrestrial photogrammetry on large urban
area. Voluma determining the building material in grain
form and humus. Perspective drawing of a design on
photographs. Documentation of historical monuments. Ex-
perience from work carried out until now and possibilities
of using the above mentioned methods.

528.74:528.45

IEEi.AEEK, O.
Appllcation ol photogrammetry to town development.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No 5,
p. 121-123. 11 ref.

Requirements on map foundations from point of view cf
designer's work. Possibilities of map compilation by com-
pletion and revision using aerial photographs. Fulfilment
of special requirements (cross-sections, volumes, traffic
dynamisffi, investments under construction, needs af con-
servators, height measurements of empty locks etc.). Inter-
pretation of aerial photographs.

528.74:528.482:627.8

MACHACEK, S., ROZEK, M.
Appllcatlon of photogrammetry to movement observallon
of boulder dam.

Geodetický a kartografický obzor. 15, 1989, No 5,
p. 123-128, 8 fig., 3 tab., 6 ref.

Larger movements of boulder dam opposite to the con-
crete one give the possibility of using photogrammetric
methods. The method of time base (minimum accuracy
1 cm) is described. Preparations, priaciple of method,
surveying work in terrain, plotting of photographs and
computations. Final results.

528.488:625

HROMADKA, F.
Solutlons des voles de transport au moyen de clothoide.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No 5;
pages 107-113, 2 illustrations, 11 tableaux, 6 lilérat.

Courbe de raccordement de chaussée en forme de clothoide.
solution des coordonnées orthogonales ďune clothoide
simplifiée li partir de la tangeme de basse. Calcul des
coordonnées orthogonales ďune clothoide se rapportant
a la corde. Calcul des coordonnées polaires se rapportant
li la tangente de base et li la corde. Courbe de raccorde-
ment de chemin de fer en forme de clothoide.

528.45(437J

GREEElil, P.
Avenlr de l'agglomératlon de Prague.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No 5,
pages 114-118.

Développement et nécéssité de planification de I'espace
pragois (en bloc J. Conception du systeme ďagglomération.
Développement des plus importantes fonctions urbaines.
Préparation territoriale des constructions et reconstructions
tenant compte des moyens ďexploitation des photographies
aériennes et terrestres dans la planification territoriale.

528.74:528.45(4371

ZOULA, I.
Exemples d'applleatlon de la photogrammétrle dans la con·
strueUon eUectuée dans la eapltale (PragueJ.

GeodetickÝ. a kartografický obzor, 15, 1969, No 5,
pages 118-121, 2 i1lustrations.

Application de la photogrammétrie aérienne et terrestra
dans la construction de la capitale tchécoslovaque. Crěa-
tion do photocartes et autres cartes de base, y compris
I'utilisation des grands espaces facilités par la photogram-
métrie terrestre. Oětermination des volumes de matérlaux
de Gonstruction friables et terres arables. Dessins en per·
spective sur photographies. Documentation des monuments
historiques. Expériences émanant de récents travaux et
autres moyens ďemploi de ces měthodes.

528.74:528.45

IEIíAEEK, O.
Applleatlon de la photogrammélrie au développement des
vllles.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1989, No 5,
pages 121-123, 11 litérat.

E>igences posées sur cart"" fondamentales du point de
vue application aux travaux effectués par le projeteur.
Possibilitésde réalisation par complětation des cartes par
photos aériennes et réfection. Réalisation de demandes
spéciales [sections, volume-s, dynamlsme du trafic, bati·
ments en construction, application pour restauratallrs de
monuments, levés altimétriques des espaces etc.). Inte"·
prétation des photographies úériennes.

528.74:528.482:627.8

MACHACEK, s., ROZEK, M.
Applleation de la photogrammétrie terrestre ponr observa·
Uon des détormatlons de dlgues eonsistant en blocs de
plerre.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969. No 5,
pages 123-128, 8 illustrations, 3 tableaux, 6 lit.

I.es valeurs plus grandes des děformations dB digues en
matieres friables. contrairement li celles travaillées en
béton armé, permettent I'utilisation des méthodes proto-
grammétriques. On décrit la méthode de base de temps
[précislon a 1 centimetrede pres). Travaux préparatoires,
principe de la méthode, travaux de terrain, restitution des
clichés, calcul et levé géodésique. Résultants obtenus.



HrcmádkQ., F.: Rt'Šení dÚJltQlJních cest zjednodušenou
klotoidou

Geodetický a kartografický obzor
ročník 15/57, ilíslo 5/1!169 107

Řešení dopravních cest
zjednodušenou klotoidou

V současné době při trasování silnic a železnic se stále
více klade důraz na lepší přimknutí trasy k terénu
a zvýšení dopravní bezpečnosti. Toho lze dosáhnout
jen správným vytvořením přechodnicových oblouků,
vložených mezi trasu přímou a kruhovou, eventuálně
mezi kruhovými oblouky o různých poloměrech. Při
těchto pracích je nutno mít na zřeteli nejen hledisko
přesnosti, ale též hledisko hospodárnosti práce. Proto
v tomto příspěvku míním nastínit v hrubých rysech
několik možností, jak řešit dopravní cesty pomocí
zjednodušené klotoidy. Půjde zejména o případy, kdy
stojíme před obtížnějším řešením, jakým způsobem
vložit trasu do terénu, aby přitom prošla danými pev-
nými body. V takovém složitějším případě nestačí
doposud známé klotoidické tabulky, ale je nutno řešit
každý případ úplně samostatně i s celým složitým vý-
počtem vytyčovacích prvků klotoidy. Tak např.
v klotoidických tabulkách ani poloměry kruhových
oblouků, ani parametr klotoidy A není dostatečně
jemně odstupňován, jak to vyžaduje řešení ve složi.
tějších případech. Kromě toho převládá v poslední
době v řadách silničních odborníků stále více názor,
že klotoidický oblouk není vhodným trasovacím
prvkem [3, s. 11]. Je proto doporučováno v zájmu
bezpečnosti jízdy použít v oblouku klotoidu ve spojení
s obloukem kružnice a neřešit trasu průběžným klo-
toidickým obloukem. .

Podobně je tomu i u kubické paraboly. V řadách
železničních odborníků je stále více pociťováno, že
kubická parabola v bodě dotyku s obloukem kružnice

Děleno na
i

I I Idesetiny osminy šestiny čtvrtiny

1 0,10000 0,12500 0,16666 0,25000

2 0,20000 0,25000 0,33333 0,50000

3 0,30000 0,37500 0,50000 0,75000

4 0,40000 0,50000 0,66666 1,00000

5 0,50000 0,62500 0,83333

6 0,60000 0,75000 1,00000

7 0,70000 0,87500

8 0,80000 1,00000

9 0,90000

10 1,00000

Doc. Ing. František Hromádka, CSc.
Vysoké učení technické, FAST, Brno

nemá obecně poloměr křivosti stejný jako je poloměr
křivosti oblouku kružnice, takže při velkých jízdních
rychlostech (viz elektrické vlaky), dochází zde při
změně poloměru křivosti skokem k bočním rázům.
Proto v nové oborové normě OPT 736360 se zavádí
u všech případů při výpočtu kubické paraboly opravný
součinitel. Není to však řešení plně vyhovující a v ně·
kterých případech zavedením opravného součinitele se
situace spíše zhorší než zlepší. Naproti tomu klotoida
má na svém styku s obloukem kružnice přesně stejný
poloměr křivosti jako je poloměr oblouku kružnice,
takže jízda takovým přechodnicovým obloukem,
vzhledem ke spojité změně poloměru křivosti, je
klidná.

To jsou důvody, pro které jsem přistoupil k zjed-
nodušenému řešení klotoidy, a to za účelem usnadnění
projektování dopravních cest odborníkům silničním
a železničním. V dalším uvádím řešení zjednodušené
klotoidy jak pravoúWými, tak i polárními souřadni-
cemi, a to zvláště pro aplikaci silniční a pro aplikaci
železniční.

2. Silniěni přechodnice tvaru klotoidy

Při vytyčování kruhového oblouku s klotoidickou pře-
chodnicí je zpravidla nutno nejprve určit délku klo-
toidy L. Klotoidu tu nelze chápat jen jako rovinnou
čáru s určitým analytickým vyjádřením, nýbrž jako
křivku uloženou v prostoru, která musí též vyhovovat
dynamice jízdy. Proto minimální délka klotoidy bude
poněkud jinak vyjádřena u železniční přechodnice

Děleno na
i

I I Idesetiny osminy šestiny čtvrtiny

1 I 0,00100 0,00 195 0,00463 0,01563

2 0,00800 0,01563 0,03704 0,12500

3 0,02700 0,05273 0,12500 0,42188

4 0,06400 0,12500 0,29630 1,00000

5 0,12500 0,24414 0,57870

6 0,21 600 0,42188 I 1,00000

7 0,34300 0,66992

8 0,51 200 1,00000

9 0,72900

10 1,00000 B~~;t~~r'\~?~-;~-'~'l\~'ř~"_;;..'::~\ '!-, , .v !,,' i f (~J f\ X

:
,<'1I)~(\}·:.1~
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Děleno na
i

desetiny I I šestiny I čtvrtinyosminy

1 0,00010 0,00024 I 0,00077 0,00391

2 0,00160 0,00391 0,01235 0,06250

3 0,00810 0,01978 0,06250 0,31641

4 0,02560 0,06250 0,19753 1,00000

5 0,06250 0,15259 0,48225

6 0,12960 0,31641 1,00000

7 0,24010 0,58618

8 0,40960 1,00000

9 0,65610

10 1,00000

Pořadnice klotoidy ÚSl'čkyklotoj'ly
i L' I (l-biC) j(l-}'4bP)

°i 6r Vi cóL xi

TP~ O x x

_1_.1 0,00 462 1,00000 0,005 10,00000 1,00000 10,000

2 '0,03705 1,00000 0,037 20,00000 1,00000 20,000

3 0,12499 0,99999 0,125 ,00000 0,99998 29,999

4 0,29630 0,99997 0,296 40,00000 0,99995 39,998

5 0,57870 0,99991 0,579 50,00000 0,99988 49,994

6 1,00001 0,99982 1,000 60,0000 0,99975 59,985

7 1,58796 0,99967 1,5S7 70,00000 0,99954 69,968

PR-S 2,37037 0,99944 2,369 SO,OO000 0,99921 79,937

a: jinak u přechodnice silnični. U silnični klotoidy je
nejmenší její délka po křivce dána podle OSN 73 61 01
výrazem

VB
L=---

3,6Bk.r '

kde V je rychlost v km/hod, k je přírůstek odstředi-
vého zrychleni o maximálni hodnotě 0,6 m/s2 a r je
minimálni poloměr kružnice oblouku, vyjádřený vzor-
cem r = 0,3V2/p, přičemž p je příčný sklon vozovky
o hodnotě 8 %. Neb je též možno podle nejnovějších
poznatků použít vzorce L = Važ 1,5V.

Vytyčeni klotoidy lze pak provést metodou pravo-
úhlých nebo polárnich souřadnic. V dalším uvádím
vlastni řešeni pomocí zjednodušené klotoidy.
Zjednodušenou klotoidou se zde rozumí křivka vy-
jádřená parametrickými rovnicemi, kde na pravé
straně jsou jen prvé dva členy Taylorova rozvoje
a ostatnf jsou zanedbány

LB L7
Y = 6A2 - 336A6

Tyto rovnice byly různými způsoby-upravovány, jak
je z dalšího zřejmo, přičemž některé konstanty se zde
opakují, takže je bylo možno tabelovat. Tímto postu-
pem bylo dosaženo podstatné zjednodušení výpočet-
nich prací. Zjednodušená klotoida se v praxi liší od
příslušné klotoidy při vytyčování jednotlivých bodů
nejvýše v průměru o 0,5 mm, maximálně o ±l mm.
Jsou to tedy odchylky zanedbatelné, protože naše po-
můcky nám stejně neumožňují při vytyčovacích pra-
cích dosáhnout větší přesnosti než ±l mm.

DěJe uvádím své vlastni zjednodušené řešeni me-
tody pravoúhlých a polárních souřadnic.

2.1. Řešení pravoúhlých souřadnic zjednodu-
šené klotoidy od základní tečny

K vytyčeni pravoúhlými souřadnicemi od základní
tečny je nutno nejprve vypočítat souřadnice Xk a Yk

koncového bodu klotoidy PK (obr. 1). Při odvození

S
Q

I' ,
~)',,-
1 "-
I,
I
I
I

\
\

TP{ZPl o
I
I
I

'"I---

zjednodušených vzorců těchto souřadnic vyjdeme od
vzorců (2) a (3), které příslušně upravíme. Nejprve za
A2 lze dosadit vztah A2 = L.r, jak vyplývá z násle-
dující úvahy:

Jelikož součin poloměru křivosti a déiky pro
každý bod I křivky je konstantni, musí platit, jak
plyne ze základnf podmínky klotoidy

kde LOi je délka klotoidy od počátku až k podrobnému
bodu I a roi je poloměr křivosti v bodě 1. Dále LQi lze
vyjádřit pomocí celé délky klotoidy L a rQi lze vy-
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Klotoida dělena na
i

~ I Idesetiny osminy šestiny čtvrtiny

1 0,09900 0,12305 0,16204 0,23437

2 0,19200 0,23437 0,29629 0,37500

3 0,27300 0,32227 0,37500 0,32812

4 0,33600 0,37500 0,37037 0,00000

5 0,37500 0,38086 0,25463

6 0,38400 0,32812 0,00000

7 0,35700 0,20508

8 0,28800 0,00000

9 0,17100

10 0,00000

jádřit pomocí poloměru křivosti v "koncovém bodě
klotoidy" ro. Tedy

~
LOi=-' Ln

V těchto vzorcích i(i = O, 1, 2, ... , 2k) je pořadové
číslo vloženého bodu klotoidy I, ve směru od počátku
ke konci klotoidy a n = 2k je sudý počet stejně dlou-
hých dílů, na které jsme klotoidu rozdělili.

Hodnoty ze vzorce (5) a (6) vložíme do vzorce
(4), takže čtverec parametru A po příslušné úpravě lze
vyjádřit vztahem

Jelikož u klotoidy je dána podmínka, že poloměr kři-
vosti v "koncovém bodě klotoidy" je roven poloměru
oblouku kružnice, který navazuje na klotoidu,

lze tedy čtverec parametru A pro všechny případy, tj.
pro koncový bod klotoidy i pro body mezilehlé yy-
jádřit vztahem

za předpokladu, že klotoida byla rozdělena. 'na sudý
počet stejně dlouhých dílů. .

Po této úvaze se zase vrátíme k úpravě vzorců (2)
a (3). Do těchto vzorců kromě výrazu A2 = L . r za-
vedeme též nový parametr

takže dostaneme následující zjednodušené vzorce sou-
řadnic "koncového bodu klotoidy'" ~' . - .

L2
Yk = 7fť.(1-0)

I
Klotoida dělena na

i

I I Idesetiny osminy šestiny čtvrtiny

1 0,03999 0,04996 0,06649 0,09869

2 0,07.956 0,09869 0,12802 0,16406

3 0,11 682 0,14065 0,16406 0,10 126

4 0,12580 0,16406 0,14083 0,00000

5 0,16406 0,15373 0,04978

6 0,15913 0,10 126 0,00000

7 0,12705 0,02463

8 0,07097 0,00000

9 0,01 161

10 0,00000

Po výpočtu pravoúhlých souřadnic koncového bodu
klotoidy přistoupíme k výpočtu pravoúhlých souřad-
nic Yi a Xi jednotlivých bodů klotoidy (obr. 1). Vyjdeme
opět od základních vzorců (2) a (3), ve kterých budeme
vždy uvažovat délku klotoidy LOi od počátku až po
příslušný vložený bod. Tedy pro Yi platí:

~
Loi=-L,,n

(i)3 L3 ( i)7 L7
Yi = n 6A2 - n 336A6'

Pomocný parametr (8a) byl pak vzhledem k (8) ve

O L4 'kY d t 'Ytvaru = -A'4 ' ta ze os aneme po uprave. 56

, L2
Y· -'--.'a· - (1 -'- b-C),- '6r '

Pro souřadnici Xi platí obdobně

Lgi
Xi = Liji - -40A4

~
xi=-

n ( . )6 L6
L-: . 40A4

" Xi _~Ci . L(1 ..:..-1,4bi •O) (12)

Ve vzorcích (9), (10), (ll) a (12) jsou tyto hodnoty:

L je celá délka klotoidy po křivce,

r je poloměr oblorikukružnice, navazujícfho na klo-
toidu a je roven poloměru křivosti ro "koncového
bodú klotoidy'ď,

O je 'pomocný parametr klotoÍ<:ly

" L2
·0=--"-" ..56r2
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I
Klotoida dělena na

i

I I Idesetiny osminy šestiny čtvrtjny

1 +0,00980 +0,01224 +0,01628 +0,02398

2 +0,01944 +0,02398 +0,03044 +0,03310

3 +0,02809 +0,03227 +0,03310 -0,01000

4 +0,03383 +0,03310 +0,01010 0,00000

5 +0,03310 +0,01857 -0,02740
-

6 +0,02284 -0,01000 0,00000

7 +0,00235 -0,03112

8 -0,02132 0,00000

9 -0,03064

10 0,00000

Hodnoty Ci, ai, bi jsou tabelovány v tab. 1, tab. 2
a v tab. 3. Dále i je pořadové číslo uvažovaného bodu
klotoidy ve směru od TP ke PK,

n je sudý počet stejně dlouhých dílů, na které
byla klotoida rozdělena (rozdělení klotoidy na
stále stejně dlouhé díly se jeví velmi výhodné
zejména při polárním vytyčování klotoidy, jak
později bude ukázáno),

L je délka celé klotoidy po křivce.

Hodnoty vypočtené podle zjednodušených vzorců
(11) a (12) na výpočet pořadnic a úseček jednotlivých
bodů klotoidy nevykazují větší odchylku než 0,5 mm
od hodnot přesných. Jeto tedy prakticky tatáž přesnost
jako dávají tab. prof. Veselého, přičemž práce podle
této nové metody postupuje rychleji, jak vyplývá
z uvedeného praktického příkladu. Toto tvrzení platí
ovšem při běžných případech, kdy úhel T nepřekročí
hodnotu 18°.

Při vytyčování silniční trasy se má vložit kruhový
oblouk poloměru r = 450 m se souměrnými přechodni-
cemi mezi strany tečnového polygonu. Návrhová rych. kde
lost V = 100 km/hod., jde o silnici kategorie C o šířce
vozovky 7 m. Pro tyto hodnoty byla stanovena odpo-
vídající délka klotoidy na L = 80 m. Dále parametr

L2 L2
-6 = 2,370 370 a pomocný parametr O = --2 =

r 56r

= 0,000564. Výpočet pravoúhlých souřadnic jednotli-
vých bodů klotoidy je uveden v tab. 4.

Klotoida dělena na
i

I I Idesetiny osminy šestiny čtvrtiny

1 0,01000 0,01563 0,02778 0,06250

2 0,04000 0,06250 0,11 111 0,25000

3 0,09000 0,14063 0,25000 0,56250

4 0,16000 0,25000 0,44444 1,00000

5 0,25000 0,39063 0,69444

6 0,36000 0,56250 1,00000
-

7 0,49000 0,76563

8 0,64000 1,00000

9 0,81000

10 1,00000

2.2. Výpočet pravoúhlých souřadnic klotoidy
vztažených k tětivě

Nejprve vypočteme úhel a, odměřovaný od tečny zá-
kladní k tětivě, který potřebujeme k vytyčení směru
tětivy (obr. 1). Při odvození vzorce pro úhel a vyjdeme
ze vzorců:

L2
Yk = 6r' [1-0 (1- 0,4455. O));

Xk = L . [1 - O (1,4 - 0,9074 . O)]

Výše uvedené vztahy mezi sebou podělíme a příslušně
upravíme, takže dostaneme

L -
tga = 6r [1 + O (0,4 + 0,09810)] (13)

Ve zkrácené formě pro praktickou potřebu lze psát

L
tga . 6r (1 + 0,4 O)

Ve zkráceném vzorci (14) byly tedy členy vyššího řádu
vynechány, protože svou nepatrnou hodnotou prak.
ticky neovlivní výsledek.

Dále pro vytyčení jednotlivých bodů klotoidy je za·
potřebí tětivu t rozdělit na n počet stejně dlouhých
dílů, takže úsečky po tětivě jsou dány výrazem

I i
Xi = - . t = Ci • t,

n

t = L(I - 1,4 O + 0,907402)
cos a

Další potřebné souřadnice k vytyčení bodů klotoidy,
tj. pořadnice qi uvažované od tětivy se stanoví ze
vztahu (obr. 1)
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Klotoida dělena na
i

I I Idesetiny osminy ěestillY čtvrtiny

O 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

1 1,11 111 1,14286 1,20000 1,33333

2 1,25000 1,33333 1,50000 2,00000

3 1,42857 1,60000 2,00000 4,00000

4 1,66666 2,00000 3,00000

5 2,00000 2,66667 6,00000

6 2,50000 4,00000

7 3,33333 8,00000

8 5,00000

9 10,00000

Do tohoto vzorce za Xi, tgO' a Yi dosadíme hodnoty ze
vzorců (12), (14) a (11) a příslušně upravíme, takže
dostaneme

Jelikož úhel O've vzorci (16) má nepatrnou hodnotu,
blíží se jeho cosinus jedničce a je možno přibližně psát

L2
qi . 6r [Di + O (Ei + Fi O)]

ki = Di + O(Ei + Fi O)

D
qi = 6r' ki, (17)

ni _(ni)3kde Di je přírůstkový koeficient Di =

Ei je přírůstkový koeficient Ei = 0,4 ~ -
n

Fi je přírůstkový koeficient: Fi = 0,0981 ~ -
n

( . )Ó ( . )9 ( . )11- 0,56 : + 0,9074 : -0,4455 :

Přírůstkové koeficienty Di, Ei, Fi jsou tabelovány pro
argument i a n v tab. 5, 6, 7.

Vztah, že qi ~ ui je zde přípustný, protože úhel O'
a veličina Ui jsou hodnoty zpravidla malé. Uvažujeme-li
maximálně nepříznivý případ, který by se v praxi mohl

Klotoida dělena lla
i

I I Idesetiny osminy ěestiny čtvrtiny

O 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

1 0,99900 0,99805 0,99537 0,98437

2 0,99200 0,98437 0,96296 0,87500

3 0,97300 0,94727 0,87500 0,57812

4 0,93600 0,87500 0,70370

5 0,87500 0,75586 0,42130

6 0,78400 0,57812

7 0,65700 0,33008

8 0,48800

9 0,27 100

vyskytnout, tj. O'= 3g (2°42') a Ui = 1,5 m, nastala by
v qi chyba 1,65 mm, tedy chyba, která se nachází
v mezích nevyhnutelných chyb při vytyčování. Zpra-
vidla však tato chyba v běžných případech nečiní více
než několik desetin milimetrů.
Metoda vytyčení klotoidy od tětivy je metodou úplně

. novou, výhodnou zejména při kontrole vytyčení pře-
chodnice pravoúhlými souřadnicemi od základní tečny.

2.3 Výpočet polárních souřadnic zjednodu-
šené klotoidy vztažených k základní tečně

Vytyčení jednotlivých bodů klotoidy se provede
s bodu TP pomocí polárních úhlů Si a stále stejně dlou-
hých délek 8, odměřovaných vždy od již vytyčeného
podrobného bodu I (obr. 2). Jde zde tedy o vytyčení
jednotlivých bodů pseudopolárními souřadnicemi, po-
dobně jako je tomu zpravidla v praxi při vytyčování
oblouku kružnice. Rozdělení klotoidy. Ba sudý počet
stále stejně dlouhých dílů 8 je velmi výhodné z hle-
diska vytyčovacích prací, zejména při tomto polárním
vytyčení.

Vytyčovací úhel Si určíme ze vztahu

do kterého za Yi a Xi dosadíme hodnoty ze vzorců (11)
a (12) a po úpravě dostaneme

kde lXi je úhlový přírůstkový koeficient lXi = (: r
a je tabelován v tab. 8,

Ki = 1+ biC(0,4 + 0,0981 bi O) . 1+ 0,4 biO .

Vzorec (18) dává polární úhly s přesností na několik
desetin vteřiny.
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Druhá polární souřadnice, tj. stále stejně dlouhá Tab. 11. Koeficienty 'Pi
délka 8, odměřovaná vždy od podrobného bodlf před
tím již vytyčeného, je dána hodnotou .

L
8=-.

n

V tomto vzorci délku tětivy považujeme za délku pří-
slušného oblouku. Tato záměna je v praxi při kratších
vzdálenostech zcela běžná. Teprve při dlouhých oblou-
cích o délce mnoha set metrů je nutno zde uvažovat
příslušnou korekci. V případě klotoidy ve spojení
s obloukem kružnice jde o klotoidu o maximální délce
asi 150 metrů, takže úseky 8 nedosahují ani délky 20 m.
Kromě toho klotoida je křivka, která se pozvolna od-
chyluje od základní tečny. Je zde tedy užití vzorce (19)
přípustné a v praxi při vytyčovacích pracích zcela
běžné.

Klotoida dělena na
i

I Idesetiny osminy šesti~y I čtvrtiny

O 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
- ----

I -0,00100 -0,00195 -0,00463 -0,01557
-

2 -0,00799 -0,01557 -0,03658 -0,11 719

3 -0,02678 -0,05169 -0,11 719 -0,28839

4 -0,06236 -0,11 719 -0,23777

5 -0,11 719 -0,20689 -0,29962

6 -0,18801 -0,28839

7 -0,26065 -0,27723

8 -0,30228

9 -0,25070
2.4. Výpočet polárních souřadnic zjednodu-

šené klotoidy vztažených k tětivě

Vytyčení jednotlivých bodů klotoidy se provede
s bodu P K polárními úhly ({Ji odměřovanými od tětivy
a postupně odměřovanými stále stejnými délkami 8,

a to vždy od před tím již vytyčeného podrobného bodu.
Vytyčení jednotlivých bodů klotoidy postupuje smě-
remod TP ke PK (obr. 2). ,Polární úh~l ({Ji je dán
vzorcem

s
••••
I'
I 'V'I 't(::I.l "
I . "r.-r
I ,

I '\ "
1 \ "-I ,r••.

-1-/- - -\-
I
I

V těchto vzorcích Pi = _n_. ; 'Vi= 1 - ai ; 'lPi =
. n-l
= ai (bi - 1). Jsou to přírůstkové koeficienty tabelo-
vané v tab. 9, 10, 11.
Druhá polární souřadnice, odměřovaná od podrob-

ného bodu před tím vytyčeného, je dána výrazem

L
8=-,.

n

3. Železniční přechodnice tvaru klotoidy.

Klotoidu v uvedené úpravě lze použít především k jed.
noduchému řešení silničních dopravních cest. Před-
kládám však k úvaze, zda by ji nebylo možno použít
i při řešení železničních tras o velkých jízdních rych-
lostech, ovšem za předpokladu, že klotoidu přizpilSO.
bíme dynamice jízdy na železnicích. To znamená, že
vzestupnice dána železniční 9borovou normou OPT
736360, tj.

8V2
p=--

r

Yk-Yi . tga
Yk

by probíhala po celé délce klotoidy. Této podmínce
bude vyhověno tehdy, když délku klotoidy po křiv-
ce určíme ze vztahu '- -,

, za
L= 1 +y2 '40r2 =.1 +0,3 ktgA. -:-1 +Ll1o. (2])

Jelikož se jedná o malé úhly, můžeme po příslušné
*pravě psát

Ve vzord (21) je y opravný součinitel li: je dán výrazem
1 db v , "h I' 'v,Y = ---, ; o ocny u e IL urClme ze vzorce

COSIL "

a posléze polární úhel

({Ji= a {pd'Vi + ?Pi O ] - 1 t}

Mi = /-li ['Vi + ?pP] - 1

({Ji = a. Mi

., 1
sm IL = 2r'

12
Posléze k = .6r .

Vytyčeníklotoidy ve spojení s obloukem kružnice se
,provede stejnými .pracovními postupy jako vytyčení

(20) kubicképarabo!y s k.ružniQovým obloukem.
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Výhodou tohoto řešení by bylo to, že na konci pře-
chodnice bychom měli stejný poloměr křivosti jak je
tomu u stykového kruhového oblouku, což se zejména
příznivě projeví při velkých jízdních rychlostech, např.
elektrických vlaků.
Odvození zjednodušených vzorců pro výpočet pravo-

úhlých a polárních souřadnic železniční přechodnice
tvaru klotoidy je stejné jako u klotoidy, a proto další
podrobné odvození neuvádím.

V tomto příspěvku jsem sledoval při řešení dopravních
cest především zkvalitnění a dále zhospodárnění práce.
Výše uvedené cíle jsem měl na zřeteli jak u metody
pravoúhlých souřadnic, tak i u metody polárních sou-
řadnic při vytyčování klotoidy ve spojení s obloukem
kružnice a došel jsem tak k následujícím výsledkům:

a) Metoda pravoúhlých souřadnic
Zde jsem vyřešil nejen zkrácený výpočet pořadnic sil-
niční a železniční klotoidy, nýbrž též při obtížných
případech, kdy ve směru základní tečny jsou terenní
překážky, jsem řešil zkrácený výpočet přechodnice od
tětivy. Tím se výpočet a vytyčení klotoidy v obtížných
případech podstatně zjednoduší, zejména při použití
uvedených speciálních tabulek.

b) Metoda polárních souřadnic
Podobně jako u metody pravoúhlých souřadnic, tak
i zde jsem vyřešil pro různé obtížné případy pracovní
postupy pro vytyčení klotoidy z bodu T P a z bodu P K
polárními souřadn\cemi. Všechny tyto pracovní po-

SEMINÁŘ
FOTOGRAMMETRIE PŘI VÝSTAVBĚ
A PŘESTAVBĚ HL. M. PRAHY -

stupy znamenají značné zjednodušení práce, zejména
použijeme.li uvedené speciální tabulky.
Domnívám se proto, že toto zjednodušené řešení klo-

toidy jak u silnic, tak i železnic najde v praxi uplatnění
zejména tehdy, půjde-li o přesnější vložení trasy do
terénu za omezujících podmínek, kdy je nutno projít
danými pevnými body a volit proto prvky oblouku
kružnice a přechodnice s maximální přesností. V tako-
vém případě stávající vytyčovací tabulky klotoidy jsou
nepostačující, protože potřebné prvky jsou zde pro
tento případ voleny s velkým krokem.
Závěrem bych chtěl ještě zdůraznit to, že odvozené

zjednodušené vzorce klotoidy nejsou na újmu přesnosti
vytyčení, protože odchylky od teoreticky přesných
hodnot se zdepři pravoúhlé metodě pohybují maximálně
v mezích ± 1 mm a při polárním vytyčení polárními
úhly ydesetinách vteřin při úhlu T do 18°. To jsou
tedy odchylky prakticky zanedbatelné, protože naše
vytyčovací přístroje a pomůcky nám stejně neumožňují
větší přesnost vytyčení a i při největších jízdních rych-
lostech neovlivní tyto malé nepřesnosti dynamiku jízdy.
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Současný politický a hospodářský vývoj v našem
státě se dotýká velmi intenzívně mimo jiné i in-
vestiční výstavby. Kvalita územní přípravy inves-
tiční výstavby, projekce, stavební technologie
i ekonomie výstavby je přímo závislá na úzké spo-
lupráci všech techniků zúčastněných na investič-
ni výstavbě. Proto se úkoly v investiční výstavbě
v nemalé míře dotýkají i oboru geodézie.

Dnes si již všichni uvědomují, že každá inves-
tiční výstavba začíná i končí prací geodeta. V ce-
lém průběhu výstavby může geodet působit nejen
na kvalitu, ale i na ekonomii výstavby. Geodeti
nejvíce ovlivňují investiční výstavbu již v příprav-
né fázi: dokonalou přípravou kvalitních mapových
podkladů, odborným prováděním vytyčovacích vý-
kresů, koordinací při prostorovém řešení podzem··
ních a nadzemních objektů, i přípravou podkladů
pro řešení majetkoprávních poměrů.

Ing. Ladislav Janoušek,
předseda Městského výboru VTs pro geodézii

a kartografii, Praha

Prudké tempo přestavby a výstavby Prahy
v příštim desetiletí vyžaduje i od geodetů zinten-
zívnění geodetické činnosti. Městská odborná sku-
pina pro fotogrammetrii při VTS se iniciativně za-
bývala touto situací v Praze a došlo k závěru, že
k této geodetické činnosti pomůže odbornými ná·
měty a zkušenostmi.

Proto pořádá seminář, ve kterém se pokusí
upozornit na možnost využití moderní fotogram-
metrické metody pro řešení geodetických prací.

Každé výstavbě předchází územní příprava.
V Praze územní příprava začíná směrným územ-
ním plánem, který se vŽdy po určité době ověřuje
a doplňuje. Dnes již víme, že zájmové území hlav-
ního města se v nejbližší době bude dále rozšiřo-
vat, a tudíž bude nutné řešit širší zájmové vztahy
na podkladech, které geodeti musi zpracovat v nej·
kratší době. To znamená, že bude nutné doplňoval
a obnovovat dosavadní podklady v měř. 1:5000.
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Vlastní sídlištní výstavba se uskutečňujH na
základě schválených programů. Tyto programy vý-
stavby jsou podkladem pro zpracování podrobných
územních plánů. Je samozřejmé, že se tak děje vět-
šinou na podkladě soutěžních studií, nebo aspoň
alternativních studií. Zpravidla se jedná o měřítka
1:2000, kde řešení rozmístění zástavby je znázorně-
no jen graficky bez kótování. Toto je nutno si uvě-
domit při kladení požadavků na podklady. Nejedná
se tolik o přesnost podkladů, jako o jejich úplnost,
zejména po stránce dosavadní zástavby, inženýr-
ských sítí, zeleně a tvaru terénu.

Celá koncepce výstavby města vychází ze šir-
šího výhledu s cílem dosáhnout nejen vyřešení by-

. tového problému, ale i celého kulturního a život-
ního prostředí v příštích 10 létech. Komplexní
funkce města vyžaduje jak řešení bytové výstavby,
tak městské dopravy a dalších odvětvových inves-
tic, jež vznikají z naléhavých potřeb města. Tak
rozsáhlá výstavba se ovšem nevyřeší bez důkladné
územní přípravy, a tudíž bez správných mapových
podkladů. Uvážíme-li, že územní a projektová pří-

prava si vyžaduje 4-6 roků, tak docházíme k zá-
měru, že geodeti musí zajistit dostatečné podklady
v nejbližší možné době. Jedná se o spolehlivé geo-
detické podklady, které musí být nejen efektivní,
ale také co nejrychleji zpracovatelné s využitím
vědecky ověřené metody.

Dosavadní zkušenosti potvrzují, že fotogramme-
trie umožňuje vyhotovit úplné podklady v požado-
vaném rozsahu jak Ipro směrný územní plán, tak
pro podrobné územní plány jednotlivých sídlišť.
V Praze jsme dosud pro tyto úkoly jen sporadicky vy-
užívali zvětšeniny leteckých snímků až do měř.
1 : 2000, ale i to málo usnadnilo rychlé doplňování
mapových podkladů. Přesvědčili jsme se, že letecký
snímek obsahuje potřebné množství kvantitativ-
ních i kvalitativních informací o terénu.

O dosavadních zkušenostech s touto moderní
metodou uslyšíme v jednotlivých referátech. Na-
ším úkolem je vytvořit předpoklady pro lepší a
rychlejší zajišťování geodetických prací při inves-
tiční výstavbě hl. m. Prahy jak v kvantitě, tak
v kvalitě. A toto je smyslem tohoto semináře.

Již od vzniku Československa po prvé světové vál-
ce je možno sledovat souvislou řadu prací, zabý-
vajících se plánováním pražského prostoru jako
celku. Potřeba takového pojetí územního plánová-
ní byla dokonce zakotvena i v zákonných opatře-
ních. Zákon o zřízení státní regulační komise pro
hlavní město Prahu a oko1í zabezpečoval již v roce
1920 její pravomoc nejen na území tehdejší Velké
Prahy, ale i na rozlehlém území dalších 72 okol-
ních obcí. Pozdější Plánovací komise pro hlavní
město Prahu a okolí vykonávala dokonce svoji
pravomoc na území 474 obcí, což je území větší
než oba okresy Praha-východ a západ. Tyto pokro-
kové tendence územního plánování, které se v pa-
desátých a na počátku šedesátých let neměly mož-
nost uplatňovat, byly v současné době obnoveny
společným postupem Národního výboru hl. m. Pra-
hy a Středo českého krajského národního výboru,
který umožnil zpracování souborné územně pláno-
novací studie, nazývající se podle názvosloví zá-
kona o územním plánování "Politicko-hospodářské
a technické zásady územního plánu pražské-stře-
dočeské aglomerace".

Potřeba souborného řešení celé aglomerace se
zvlášť naléhavě projevuje v současném období, kdy
civilizační vývoj vyvolává ve všech vyspělých zemích
hluboké funkčně strukturální změny velkoměst a
mohutný urbanizační proces, přinášející růst vel-
koměstských aglomerací.

Vymezení území aglomerace vychází z vyhod-
nocení mnohostranných společenských, hospodář-
ských a územně-technických vztahů mezi hlavním
městem a jeho přirozeným zázemím, zejména z po-
hybu za prací a vybaveností, z možností uspokojení
rekreace obyvatel, z potřeby nových ploch pro
bydlení, výrobu a další funkce. Tyto analýzy vzta-
hů a dále studium vývoje obyvatelstva a jeho
struktury, vývoje hospodářských sil, dopravních ft
technických systémů ukázaly, že již dnes tvoří

Ing. arch. Petr Grebeň,
Útvar hlavního architekta města Prahy

Praha a její široké zázemí jeden nedílný urbanis-
tický organismus. V podmínkách intenzívně a kon-
tinuálně urbanizovaného prostoru Čech je však
jednoznačné vymezení hranice aglomerace velmi
problematické. Pro tuto studii byly hranice pracov-
ně stanoveny tak, že aglomerace zahrnuje hlavní
město Prahu, okresy Praha-východ a Praha-západ
a z ostatních okresů spádové území sídla Sázava,
dolní Posázaví, prostor Kladna, prostor Kralupy -
Neratovice, prostor Hlavno-Sojovice a prostor Ly-
sá nad Labem.

Koncepce sídelní soustavy aglomerace

Na základě zkoumání dosavadního vývoje praž-
Ské aglomerace a její atraktivity, způsobené vyso-
kou koncentrací společenských a ekonomických
sil a velkoměstskými podmínkami, byl vyvozen zá-
věr, že v dlouhodobém výhledu rozvoje aglomera-
ce přibližně k roku 2000, je zapotřebí počítat se
vzrůstem počtu obyvatel asi na 2,1 mil. Tento pří-
růstek asi 540 tisíc obyvatel umožňuje příliv pra-
covních sil, který je nutný, aby mohlo ve výhledu
dojít k obdobným změnám životních podmínek oby-
vatelstva aglomerace, jaké jsou již dnes známé
v jiných velkoměstských aglomeracích. Tyto dy-
namické přeměny, směrem k tzv. terciární společ-
nosti, měly by se v pražské aglomeraci projevit
poklesem podílu zaměstnaných obyvatel, aby moh-
lo dojít k prodloužení přípravy na povolání, ke
snížení neúměrně vysoké zaměstnanosti žen a pod.
a dále vzrůstem podílu pracujících v nevýrobní
sféře - aby bylo možno posílit zejména oblast
služeb a v'ědy a výzkumu.

Takový nárůst počtu obyvatel znamená znač-
nou imigraci z ostatních území státu a další urba-
nizaci pražského prostoru, provázenou rozvojem
všech funkcí aglomerace, a s tím souvisejícím ná-
růstem potřeby území.
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Urbanizační proces spolu s ekonomickými a
sociálními přeměnami bude mít za následek zá-
sadní změny v sídelní struktuře aglomerace, které
bude nutné cílevědomě usměrnit k dosažení těch-
to hlavních cílů:
- utváření aglomerace jako nedílného organismu,

se stejnou úrovní civilizačních standardů a ži-
votních podmínek, zároveň však dosti rozmani-
tého v uspokojování životních potřeb jednotlivce;
poskytnutí co největší individuální a sociální
volby, umožňované širokým výběrem a kontak-
tem, to znamená dosažitelnost co největšího
počtu pracovišť, největšího počtu zařízení měst-
ského vybavení a rekreačních příležitostí v co
nejkratší době, z co největšího počtu bydlišť;
zachování a obnovení rovnováhy mezi přírodou
a člověkem, ve vztahu hmotného prostředí a
krajiny i ve vztahu biologické, rekreační, este-
tické a produkční funkce krajiny.

- Představu o velikosti území, poČtu obyvatel a
počtu pracovních příležitostí dnes a ve výhledu
roku 2000 v jednotlivých částech aglomerace po-
skytují následující údaje:

aglome- aglomeračni aglomerační
race jádro pásmo

plocha územi km2 3110 460 2650
počet obyvatel
dnešni stav mil. 1,56 1,16 0,40
výhled stav mil. 2,10 1,30 0,80

počet pracovnich
příležitostí
dnešni stav mil. 0,76 0,60 0,16
výhled stav mil. 0,88 0,62 0,26

Urbanistické a stavební přeměny aglomerace
nebudou v území aglomerace rozděleny rovno-
měrně.

Mimořádně významné postavení v sídelní sou-
stavě pražské aglomerace má a g lom e rač ní
j á d r o. Zahrnuje Prahu a její bezprostřední oko-
lí, ve výhledu kontinuálně urbanizované.

Aglomerační jádro bude přestavěno na moder-
ní velkoměsto s podstatně v,ěíším podílem terciár-
ních a kvaternárních funkcí. Souvisí to s jeho vý-
lučným postavením ve státě, ale i jeho postavením
jako ústředního a největšího sídelního útvaru
v aglomeraci. Hlavním rysem přestavby jádra
jsou funkčně strukturální změny oxistujícího urba-
nistického a stavebního organismu bez dalšího
nadměrného územního rozšiřování.

Zivelnému rozrůstání aglomeračního jádra do
krajiny musí být zabráněno pomocí soustavy urba-
nistických a ekonomických opatření a pomocí ta-
kového postupu výstavby a přestavby aglomerace,
který by nedovolil, aby počet obyvatel dosáhl li-
mitu 1,3 mil. a počet pracovních příležitostí pře-
rostl v podstatě dnešní stav 600 až 620 tisíc pra-
covních příležitostí. Protože však aglomerační
jádro bude vždy nejsnáze dostJlpnou částí aglome-
race, musí se zde zachovat významná, důležitá a
nejvíce navštěvovaná a vzájemné kontakty vyža-
dující pracoviště. Znamená to v první řadě zabez-
pečit přestavbu centra Prahy a umožnit zde roz-
voj nejvýznamnějších terclárních a kvaternárních
funkcí i s dostatečnými rezervami. Přitom musí
zůstat zachovány a ještě více zvýrazněny jedineč-
né umělecké a kulturní hodnoty historického
jádra Prahy.

Značná část obyvatel - celkem asi 800 tisíc
bude bydlet mimo aglomerační jádro v a g 10-

m e rač ním pás m u. Znamená to přírůstek
asi 400 tisíc obyvatel, kteří by se do aglomerace
měli přistěhovat z ostatního území státu. Nepočítá
se však s rovnoměrným rozložením tohoto přírůst-
ku do dnešních sídel v aglomeračním pásmu.

Předpokládá se výstavba n o v Ý c h s í d e l-
n í c h ú t v arů s využitím dnešních historických
měst a obcí a v dokonalém dopravním spojení
s aglomeračním jádrem. Počítá se rovněž s vybave-
ním umožňujícím městský způsob žvota a s podpo-
rou městského charakteru nových sídelních útvarů
rozmístěním vhodných pracovišť, která mohou po-
strádat výhod dostupnosti a atraktivity aglomerač-
ního jádra.

V nových sídelních útvarech by mělo bydlet
ve výhledu kolem roku 2000 asi 560 až 600 tisíc
obyvatel, v čemž je započítána i vnitřní migrace
v aglomeraci, zejména z postupně zanikajícího
drobného venkovského osídlení. Funkčním poža-
davkům na dopravní spojení s jádrem, na vybave-
ní a efektivnost výstavby odpovídá velikost sídel-
ního útvaru 200 až 350 tisíc obyvatel ve vzdálenosti
20 až 30 km od středu aglomeračního jádra, při-
čemž je ovšem nezbytné respektovat specifické
podmínky a hodnoty jednotlivých lokalit. Jako
příklady možných rozvojových prostorů pro umís-
tění nových sídelních útvarů je možno uvést ze-
tména prostory Zbraslav-Cernošice, Uhř~něves-
Ríčany, Úvaly-Ceský Brod a Celákovice-Brandýs
·nad Labem.

Přitom se počítá s přestavbou o s t a t n í h o
o s í dle n í a g lom e r a c e s cílem dostavby
velkých sídel nevybraných jako nové sídelní
útvary - doplnění jejich vybavení na soudobou
úroveň a dále s postupnou redukcí drobného ven-
kovského osídlení a jeho částečnou přeměnou na
rekreační sídla.

Jedním z hlavních předpokladů k zabezpečení
podmínek k velkoměstskému způsobu života
v celé aglomeraci je nabídka rychlé, dostatečně
časté a pravidelné, pohodlné a hospodárné hro-
madné dopravy, tvořící jediný dopravní organis-
mus aglomerace při cestách za prací, městským
vybavením a denní rekreací, s cílem umožnit nej-
většímu počtu obyvatel a především obyvatelům
nových sídelních útvarů využívání výhod aglome-
račního jádra. To může umožnit pro útvary vzdá-
lené 10 až 12 km od centra aglomeračního jádra
prodloužená linka metra a pro sídelní útvary ve
vzdálenosti kolem 20 km jiný výkonný, kapacitní
a rychlý kolejový prostředek, jako je např. rychlo-
dráha na samostatné trati o průměrné cestovní
rychlosti asi 90 km/hod.

Je přirozené, že při takových velkých zásazích
je nutno usilovat o kompaktnost a koncentraci sí-
delních a civilizačních prvků v území, uvolňující
zároveň rozsáhlejší volné krajinné a přírodní cel-
ky a zároveň uspořádat organicky spjatou sídelní
soustavu tak, aby byla schopná pružně uspokojo-
vat i dnes ještě nepředvídatelné potřeby budoucí·
ho rozvoje.

Rozv.oj nejdůležitějších městských funkcí
Složitá územní i funkční struktura aglomerace je
vytvářena celým souborem funkčních složek,
z nichž každá má celou řadu rozvojových podmí-
nek a potřeb.

Rozvoj celkové úrovně b y dle n í v aglome-
raci musí být umožněn nejen novou bytovou vý-
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stavbou na volných plochách, ale i přestavbou
starých dožívajících částí Prahy i ostatních sídel
aglomerace, zejména intenzívnější regenerací his-
torického fondu.

Přitom bude zapDtřebí výrazněji diferencovat
nově vytvářený bytový fond podle rozličných po-
třeb životního slohu jednotlivých skupin obyvatel
a rozvíjet různé formy bydlení, včetně individu-
álních.

Předpokládá se, že postavení asi 480 tisíc bytů
na území celé aglomerace. v letech 1971 až 2000,
to je priiměrně asi 16 tisíc bytů ročně, by mělo
umožnit bydlení plnému počtu 2,1 mil. obyvatel.
Cílem, se kterým se bude v územním uspořádání
počítat, je dosáhnout 18 m2 obytné plochy na oby-
vatele, 0,7 obyvatele na místnost (včetně kuchy-
něj, průměrné stáří bytu asi 80 let.

Počítá sé rovněž se značným nárůstem potřeb
tlzemí pro výr o b n í p r a c o v i š t ě. Protože
kapacita aglomeračního jádra je omezena, bude
nutné, aby v přímé vazbě na jádro byla umístěna
především zařízení pro jeho bezprostřední obsluhu,
jako např. některé provozy potravinářského prů-
myslu, výrobní složky služeb, stavební údržby a
t~hnických zařízení terciární sféry. Ostatní zaří-
zení by měla být řešena v měřítku celé aglome-
race a zejména ve vazbě na satelitní sídelní útva-
ry. Pro všechny funkce výrobně-technické a.
zásobovací zóny bude ve výhledu zapotřebí asi
4200 ha až 5600 ha ploch, přičemž dnešních 3700
ha zahnuje také plochy závodů a zařízení, která
budou přemisťována. .

Zem ě děl s tví bude nutné orientovat pře-
devším na speCifické formy příměstského ieměděl-
stvl, zejména na výrobu kvalitní a čerstvé zeleni-
ny, bobulovin, jahod a měkkého ovoce, čajových
vajec, čerstvého mléka a mléčných Výrobků, čer-
stvé drůbeže a netučných mas.

Hlavním problémem však zůstává zajistit bio-
logickou a rekreační funkci krajiny, která má
dnes v mnoha oblastech charakter neutěšené pro-
dukční stepi. Navrhuje se docílit toho nejen vý-
sadbou parkové a lesní zeleně, ale především také
ovocných sadů, které umožní větší intenzitu vý-
robního využití i potřebné působení z hlediska
biologického a psychického.

Proti ztrátám na zemědělské půdě, které si
rozvoj pražské aglomerace vyžádá, poskytuje ta-
ková koncentrace osídlení možnost průmyslového
zpracování odpadů a jejich předání zemědělství
jako cenných krmiv a hnojiv.

Očekávané společenské záměry a změny způ-
sobu života přinesou zřejmě vysoké nároky na
m ě s t s k é v y b a ven í aglomerace. Vybavení
Prahy jako evropského velkoměsta a hlavního
města státu neodpovídá zdaleka vybavení obdob-
ných velkoměst a jejich aglomerací. Je ovšem za-
péltl'ebi, aby očekávaný rozvoj terciární a kvater-
n~rní sféry byl v aglomeraci zvládnut promyšle-
nou soustavou městských center a jednoúčelových
areá:fi i účelnou dělbou práce mezi aglomeračním
jádrem a satelitními útvary.

Růst objemu volného času a kompenzace jed-
nostranného městského způsobu života vyžaduje,
aby obyvatelé aglomerace měli dostatek příleži-
tostí k po byt u v pří rod ě, rek r e a c i a
s por t u. Počítá se s tím, že příležitosti pro polo-
denní rekreaci by měly být dostupné za 30 až 45
minut, pro rekreaci celodenní za 45 až 90 min. a
pro vícedenní za 60 až 120 min. V této časové do-
stupnosti bude možno vyhradit asi 700000 ha

plochy vhodné pro rekreaci. Mimo aglomerační
jádro se uvažuje s výsadbou asi 3700 ha nové les-
ní a strukturní zeleně a '5500 ha nových ovocných
sadů a s vyhlášením asi 15000 ha lesů za lesy
účelové. Dále se počítá s vodní rekreací v kry-
tých zařízeních s recirkulovanou vodou i v otev·
řených nádržích a se sportovními zařízeními pro
neorganizovanou i organizovanou tělovýchovu.

Zásadní kvalitativní změny mají zlepšit funkCi
d o p r a v n í s o u s t a v y aglomerace. Počítá se,
že v roce 2000 převezme 65 až 75 % dopravní prá-
ce městská hromadná doprava uvnitř aglomerač-
ního jádra a 45 až 55 % mimo jádro. V individu-
ální automobilové doprav'ě se vychází ze stupně
automobilizace 1 : 3 až 1 : 2,5. Městská hromadná
doprava v Praze počítá s provozem metra jako zá-
kladního dopravního prostředku. Předměstská do-
prava by měla být provozována kolejovým systémem,
umožňujícím dostupnost jádra ze satelitu nejvýše
za 40 minut. Soustava osídlení, výrobních a rekre-
ačních areálů má být navázána na síť dálnic a
automobilových komunikací a vyuŽívat je pro rych-
lé spojení všech základních prvků aglomerace
mezi sebou a zejména s aglomeračním jádrem.

Velice vážné úkoly vznikají též v oblasti
tec hni c k é h o v y b a van í. Ukazuje se, že i
po výstavbě II. etapy vodního zdroje na Želivce
bude nutné vyhledat a zabezpečit nové vydatné
zdroje pitné vody. Také pražská ústřední kana-
lizační čistírna ani po výstavbě II. etapy nebude
svou kapacitou stačit a bude proto nutné zajistit
výstavbu další čistící stanice v oblasti na sever
od Prahy. Stejně náročným úkolem bude přechod
na hygienicky nezávadný způsob vytápění hlav-
ních sídelních prvků, zejména aglomeračního
jádra. Počítá se s důsledným přechodem na tekutá
a plynná paliva, v historickém fondu z části též
na elektrickou· energii. Tak velká koncentrace
obyvatel a hospodářské a stavební činnosti si vy-
žádá rovněž zásadní moderní řešení odstraňování
a zpracovávání odpadů a skládek.

Územní příprava výstavby a přestavby

Územně plánovací činnost se řídí zákonem o tlzem-
ním plánování č. 84 z roku 1958 a prováděcími
předpisy k němu. Zahrnuje především pořizování
územních plánů, aby byla zajištěna dostatečná, cí-
levědomá a dlouhodobá koncepce územního uspo-
řádání a dále správní činnost - územní řízení,
směřující k realizaci záměrů územního plánování
pomocí územních rozhodnutí.

Ve smyslu tohoto zákona provádějí výkon
územního plánování na území pražské aglomerace
dva orgány územního plánování, protože území
aglomerace je správně rozděleno mezi Národní
výbor hlavního města Prahy a Středočeský krajský
~árodní výbor. Orgány územního plánování jsou
Utvar hlavního architekta města Prahy a útvar
územního plánování a architektury Středo českého
krajského národního výboru.

Urbanistický a stavební rozvoj Prahy se řídí
směrným územním plánem Prahy, který byl vládou
ČSSR schválen v roc~ 1964. Ostatní část aglomera-
ce doposud schválený územní plán nemá, i když
také pro ní byly již územně-plánovací práce zpra-
covávány, např. předběžný návrh územního plánu
rajonu středočeské oblasti.

Vláda ČSSR uložila v souladu s ustanovením
zákona o územním plánování svým usnesením č.
374 z roku 1967 radě NVP provést revizi směrného

\'
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územního plánu Prahy a zahájit tyto práce zpra-
cováním "PolitiCko-hospodářských a technických
zásad pro revizi směrného územního plánu Prahy."
Ve stejné době zabezpečovala rada SKNV zpřes-
nění "Politicko-hospodářských a technických zá-
sad pro výsledný návrh územního plánu střední
části Středočeského kraje." Tento souběh prací
umožnil dohodu obou národních výborů o vypraco-
vání jednoho souborného materiálu "Politicko-hos-
podářských a technických zásad územního plánu
pražské středočeské aglomerace."

Byly zpracovány do konce roku 1968. Praco-
val na nich rozsáhlý autorský kolektiv, složený
převážně z odborníků Útvaru hlavního architekta
města Prahy a Terplánu. Vycházelo se přitom z od-
borných prací a podrobných studií obou útvarů a
byly přitom rovněž využity podněty a výsledky
konsultací dalších odb'orných institucí.

V současné době jsou Politicko-hospodářské
a technické zásady projednávány jak v odborech
a útvarech obou národních výborů, tak s mini-
sterstvy a orgány federální a české národní vlády,
dále se společenskými a dalšími organizacemi.
O odbornou oponenturu byli požádáni přední odbor-
níci z vysokých škol, vědeckých a výzkumných
pracovišt a útvary hlavních architektů Bratislavy,
Brna a Ostravy. Předpokládá se, že shromáždění
připomínek, zpracování konečného znění Politicko-
hospodářských a technických zásad a jejich schvá-
lení se uskuteční ještě v tomto roce.

Zároveň byla již v tomto roce zahájena práce
na územním plánu aglomerace, ještě před schvá-
lením Politicko-hospodářských zásad jako před-
chozího stupně územní přípravy. Územní plán aglo-
merace má být dokončen v roce 1971 a bude obsa-
hovat kromě celkového řešení aglomerace (v měř.
1 : 25000) ještě směrný územní plán hlavního
města v rozsahu aglomeračního jádra (v měř.
1 : 10 000) a dále územní studie dalších sídelních,
výrobních a rekreačních útvarů a areálů v aglome-
mci. .

Územní plán aglomerace bude rovněž obsaho-
vat teoretickou část, zabývající se rozpracováním
hospodářské a společenské funkce jednotlivých
sídelních prvků, teorií celkového uspořádání aglo-
merace a dále podrobnější dlouhodobou koncepcí
jednotlivých funkčních složek v aglomeraci. Pra-
coviště Útvaru hlavního architekta, které teoretic-
kou část územního plánu aglomerace zpracovává,
se zabývá mimo otázky funkční prognózy,. uspořá-
dání sídelní soustavy a dlouhodobého výhledu
funkčních složek též sociologií města, koncepcí
životního prostředí, ekonomickými otázkami územ-
ního uspořádání, matematickým modelováním
v územním plánování a základní koncepcí postupu
výstavby a přestavby.

Kromě toho oba orgány územního plánování
mají za povinnost soustavně pečovat o soulad
investiční přípravy a investiční výstavby s dlouho"
dobými cíli a záměry, stanovenými územními plány
nejvyšších stupňů, to je s rajonovým územním plá-
nem a směrným územním plánem. Ty však až na
některé výjimky nemohou být bezpečným po.dkla-
dem pro stanovení podrobných zastavovacích a ji-
ných podmínek pro projektové řešení.

Proto bývá obvyklé zpracování ještě dalšího
'stupně územního plánu - podrobného územního
plánu, zabývajícího se menším územním celkem
fzpravidla v měř. 1 : 2000) a kratší časovou per-
spektivou. Podkladem pro podrobný územní plán

Je program výstavby. Nejlepší územní řešení bývá
velmi často vyhledáváno urbanistickou soutěží
nebo variantními řešeními. Schválený podrobný
územní plán je poslední stupeň územně plánovací
přípravy, za jehož pořízení odpovídá orgán územ-
ního plánování.

Další fázi, to je projektovou přípravu, zajišťuje
již investor. Jsou to zpravidla projektový úkol
(investiční úkol) a vlastní projekt. Je-11staveniště
vyhledáváno v území, kde nebyl dosud zpracován
podrobný územní plán nebo u investičního záměru
zvlášť významných staveb, předchází vlastnímu
projektovému úkolu studie, která ověřuje vhod-
nCJst staveniště, rozsah a vhodnost stavebního
programu a základní prostorové, hmotné a archi-
tektonické podmínky, za nichž je možno stavbu
v daném prostředí i budoucích souvislostech usku-
tečnit Také tato fáze bývá předmětem urbanistic-
ké nebo architektonické soutěže.

Projektový úkol je obvykle poslední stupeň,
k 'němuž zaujímá stanovisko orgán územního plá-
nování, a to vydáním územního rozhodnutí podle
zákona o územním plánování. Plnění těchto pod-
mínek a další podmínky, týkající se provádění
stavby, jsou již v oblasti správní působnosti staveb-
ního úřadu.

Tento stručný a tudíž ne zcela přesný popis
velice obsáhlého procesu, který vede od soustav-
ného studia problémů rozvoje města a jeho aglo-
merace ke stanovení základních společenských a
hospodářských cílů rozvoje aglomerace, k vypra-
cování celkových dlouhodobých koncepcí rozvoje
a územním plánům a nakonec ke stanovení zcela
konkrétních a přesných urbanistických IPodmínek
pro jednotlivé stavby, má za účel umožnit zamyš-
lení, v jakých fázích tohoto procesu jsou podmín-
ky k uplatnění fotogram metrických metod.

Z hlediska použití v územním plánování by
bylo možno rozlišovat užití leteckých i poz.emnfch
snímků pro .

průzkum současného stavu l1zemí,
- zákres navrhovaného řešení,
- průzkum jevů, probíhajících v území.
Snímkování současného stavu l1zemf mňže

nahradit a uspořit velmi pracné, časově náročné,
nákladné a mnohdy ne zcela přesné pril.zkumy,
které se před zpracováním l1zemního plánu pro-
vádějí, neboť měřítko a způsob vyjádření kartogra-
fického podkladu nedovoluje poskytnout všechny
potřebné údaje.

Tak je možno v leteckých snímcích číst infor-
mace o vegetačním krytu, jako Ijsou aleje, skupiny.
i jednotlivé stromy a porosty, stavební a jiné fon-
•dy, podrobnosti zástavby, úprava povrchu ploch.
Pracovní využití je však značně ztíženo a v něktEl-
rých částech území téměř znemožněno utajením
leteckých snímků.

Pozemní fotografie z normálního horizontu
umožňuje zachytit na panoramatických i dnčfch
snímcích estetiku přírodních prvků území, to je
krajinný typ, terénní konfiguraci, pohledové .hra-
ny, přírodní dominanty, působení porostů apod.,
dále estetiku civilizačních prvků v území, to je
osídlení a jeho začlenění v prostoru, dominantní
stavby, význačné nebo historické objekty, půso~·
ní technického díla apod. V detailu, zejména pfl
územním řízení, umožňuje hodnotit prostředí pro
zamýšlenou výstavbu, kvalitu sousedních objektt\,
výšku zástavby apod.
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Cena fotografických snímků spočívá mimo
jiné i v tom, že umožňují vyhodnotit při práci
v projektovém ateliéru i údaje a souvislosti pře-
dem nepředpokládané, a to bez návratu do terénu.
Dále bývají často fotografické snímky používány
jako podklad pro zákres začlenění navrhovaných
urbanistických řešení do krajinného přírodního
nebo do městského architektonického panoramatu,
pro posouzení vztahu navrhované stavby k okol-
nímu zastavění apod.

V našich podmínkách prakticky doposud té-·
měř nepoužívaný a pravděpodobně i v zahraničí
málo rozšířený způsob využití se nabízí ve zjištění
okamžitého stavu některých jevů, probíhajících ve
městě, osídlení a krajině, pro účely jejich analýzy.
Je možno uvést několik případů, které jsou pod-
níceny zcela konkrétní potřebou zkoumání.

Považujeme za potřebné znát rozložení kon-
centrace pěších v centrální části města v určitých
denních obdobích (ranní špička, nákupní frekven-
ce, odpolední špička apod.). Zde by zřejmě soupra-
va leteckých snímků mohla nahradit velmi pracný
a obtížný způsob sčítání frekvence na chodnících.
Analogicky by bylo možno studovat využití někte-
rých jiných veřejných zařízení a prostranství
(par.ky, sportoviště) i některé dopravní křižovatky.

Z leteckých snímků by byLo možno zjistit stupeň
zakouření, zdroje exhalací, směry a vzdálenosti
jejich působení ve složitých terénních a mikrokli-
matických podmínkách pražské kotliny.

Poměrně známé je použití fotografie, filmu a
televize při zkoumání sociálních jevů. Pro studium
sociologie a psychologie města by bylo jistě velmi
cenným přínosem, kdyby mohly zkoumat chování
lidí v různých situacích a v různých částech měs-
ta těmito moderními prostředky.

Nepochybně existuje řada dalších možností vy-
užití fotogrammetrie při územním plánování, vý-
stavbě a přestavbě Prahy a aglomerace. Bude však
nutné, aby architekti, urbanisté, geografové, příro-
dovědci, městští inženýři, dopravní inženýři, socio-
logové, ekonomové, matematici, statistikové a další
odborníci jednotlivých pracovních týmů měli mož-
nost se seznámit s technikami a praktickými mož-
nostmi fotogrammetrie, mimo jiné také s časovou
náročností, finančními nároky a nabízenými ka-
pacitami. Možnosti spolupráce jsou zřejmě v sa-
motných počátcích, avšak při oboustranném zájmu
o spolupráci se jistě počáteční potíže podaří pře-
konat.
Lektoroval: Ing. Mžroslav Roule

Příklady využití fotogrammetrie
při výstavbě hl. m. Prahy

Všeobecná domněnka, že naši architekti nedosta-
tečně využívají ve své praxi pokrokové fotogram-
metrické metody, není úplně opostatněná, jak vy-
plývá z následujících příkladů, i když na poli této
činnosti zůstalo mnohé nevyužito. Veškeré doplňu-
jící pasáže o fotogrammetrii (textové i obrazové)
jsou určeny pro pracovníky z oborů a profesí, kte-
ré se dosud fotogrammetrickými metodami nezabý-
vají. Proto nechť je tento referát posuzován přede-
vším z hlediska popularizacefotogrammetrie zejmé-
na v řadách odborníků, kteří dosud nevyužívali
fotogrammetrických metod v oboru své činnosti
takovou měrou, jak by jejich využití zasluhovalo.

Uvedu několik příkladů aplikace letecké a po-
zeinní fotogrammetrie při výstavbě hlavního města
Prahy. Z hlediska rentability prací přichází vy-
užití letecké fotogrammetrie pro běžné mapování
v uvahu při rozsáhlejších lokalitách. Jako kritická>
mez bývá uváděna plocha 5 km2, a to z důvodu,
že náklady na letecké snímkování menších lokalit
jsou vyšší. Toto kritérium nelze však obecně po-
užít pro posuzoVání rentability prací letecké foto-
grammetrie, jedná-li se o speciální druhy použití
vybočující z rámce běžných mapovacích prací. Zde
musí být každý případ posuzován samostatně z hle-
diska požadovaných výsledků a v úvahu přicháze-
jících nákladů prací.

Jedním z prvníchpříkladfi uplatnění letecké
fofogrammetrie na území P.rahy bylo vyhotoveni
fotoplánu v měřítku 1 : 5000 na základě požadavků
útvarú hlavního architekta. Fotoplánu bylo využito
jilkbpodkladu k urbanistickým řešením, jako velmi
názorná a 1.n!ormat1vnip0Jl1W;ka, jež nepostrádala

Ing. Jaroslav Zoula,
Inienýrská geodézie, n. p. Praha

požadované přesnosti. Při generelech a směrném
územním plánu hl. města Prahy byly plně využity
mapy z topografického mapování v měřítku
1: 10 000 a 1 : 25000, které byly pořízeny fotogram-
metrickými metodami.

Nyní se fotogrammetrické pracoviště Inženýr-
ské geodézie n. p., Prahra, odštěpný závod 1, zapo-
juje do výstavby města vyhotovováním mapových
podkladů v měřítku 1 : 1000 pro dopravní projekto-
vání. Jako příkLad uveďme část dálnice Praoo-Plzeň
v úseku Praha-Bavoryně, Praha-Ústí n/Lab.-stát-
ní hranice a v úseku Praha-Mlčechvosty. V r. 1966
byly dodány Státnímu ústavu dopravního projekto-
vání mapové podklady v měřítku 1: 1000, které na
území Velké Prahy byly použity pro práce na kabe-
lizaci, elektriflkaci a rekonstrukci železniční tratě
Praha-Děčín.

Je nutné připomenout, že se ty práce nezamě-
řují jen na vyhotovení mapových podkladů. Ve spo-
lupráCi s výpočetními středisky využívá se letec-
kých snímků k získání dalších podkladů pro samo-
činné počítače - k směrovým výpočtům trasy,
k výpočtu podélného řezu trasy, kubatury doprav-
ního tělesa aj. Tyto práce, první svého druhu u nás,
dovolily získat řadu cenných poznatkfi a zkuše-
ností, které mohou být s úspěchem vyu~ity při
plnění úkolů spojených s řešením městských obvo-
dových komunikací a jejich napojením na hlavní
komunikační spoje.

Rozsáhlejší využití letecké fotogrammetrie na-
ráží u nás stále na nedokonalé vybavení letecké
skupiny MND vhodnými letadly. Chybí totiž letad-
la· s hodinovou ryctUostí 150~180km, kterých se
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používá k leteckému snímkování pro mapy velkých
měi'ítek - hlavně 1: 500. Právě v tomto případě
dochází uvedeným nedostatkem k omezení mož-
nosti uplatnění fotogrammetrie na poli výstavby
nejen v Praze, ale i u jiných měst. Letecký sní-
mek přibližně v měřítku 1: 2500 by obsahem in-
formací skýtal takové možnosti, že by splňoval nej-
náročnější požadavky projektanta. Z uvedených dů-
vodů se tedy zatím na podstatném využití foto-
grammetrie podílí pozemní fotogrammetrie. V r.
1967 došlo k navázání kontaktů mezi generálním
investorem hl. města Prahy a pracovníky fotogram-
metrického pracoviště ÚGK v Praze. Z tohoto jed-
nání vzešly objednávky plánů v měřítku 1: 500,
a to severojižní magistrály a kótovaného plánu
Zahradního Města. Účelem těchto prací bylo sledo-
vání postupu zemních prací a úprav z titulu tech-
nického dozoru.

Po zkušenostech z těchto prací byly pro téhož
investora vyhotoveny kótované a vrstevnicové plá-
ny části Severního Města (Pro sek ) v měřítku
1 : 1000, a to ve třech časových intervalech na plo-
še asi 35-40 ha. Tyto práce sloužily k určení
kubatury zemních prací a byly vždy doloženy foto-
grafickými záběry, které mohou tvořit průkazný
materiál pro případné spory mezi partnery.

Velkoplošné využití pozemní fotogrammetrie
bylo prověřeno na části budoucího Jižního Města
(Chodov u Prahy), kde byl na ploše asi 80 ha vy-
hotoven. touto metodou kótovaný plán v měřítku
1 : 500. Záměrem investora bylo prověření pozemní
fotogrammetrie jako vhodné a rychlé metody pro
měřické průzkumné práce i pro sledování veške-
rých zemních prací (tj. skrývky ornice, hrubých
a čistých terénních úprav aj.). Na této lokalitě
bylo možno současně prověřit přesnost metody po-
rovnáním fotogrammetricky vyhotoveného kótova-
ného plánu se zaměřením geodetickým. Výšky
identických bodů, na nichž bylo prováděno posou-
zení dosažené přesnosti, byly zaměřeny technickou
nivelací. Kontrolu přesnosti si provedl sám inves-
tor s tímto závěrem:

Přesnost měření výškopisu byla zjištěna po-

mocí střední chyby mh = ± V ~I (n - počet od-

chylek a ~ - zjištěná odchylka na4mofské v9~Y).

Pro soubor odchylek ~ zjištěných z rozdílů nad-
mořských výšek určených technickou nivelací a
fotogrammetricky byla vypočtena střední chyba
mh =± 10,5 cm a pro soubor odchylek g z rozdílů
nadmořských výšek určených technickou nivelací
a tachymetricky střední chyba mh = ± 8,2 cm. Toto
srovnání nevyžaduje dalšího rozboru.

Ke správnému posouzení těchto výsledkfi ne-
bude na škodu zmínit se o podmínkách, za kterých
práce v terénu probíhaly a o způsobu volby foto-
stanic. Polní měřické a fotogrammetrické práce
byly provedeny v březnu minulého roku. Terén
v lokalitě Chodov je mírně zvlněný. Použití po-
zemní fotogrammetrie se jevilo na první pohled
jako nevhodné. Pozemní snímky se totiž pořizují
s pevnou vodorovnou osou záběru. Za vhodný je
obvykle pokládán terén s větším relativním pře-
výšením; tuto nevýhodu jsme vyřešili použitím 2
montážních vozů pražských Dopravních podnikt1
(Praga V3S), které jsou vybaveny výsuvnými ram-
parní. Výsuvné rampy umožnily zvýšení pozemního
stanoviska až do výše 6 m. Při obvyklé výšce sta-
tivu s fototeodolitem 1,50 m byl získán dostatečný
nadhled k pořizování pozemních snímků i ploché-
ho terénu.

Povětrnostní podmínky při měření byly ne-
příznivé. V terénu byl místy ještě sníh, který bě-
hem dne tál, což s občasnými dešťovými přeháň-
kami způsobilo, že terén se stal rozbahnělý. Pohyb
těžkých montážních vozů v takovém terénu byl
velmi obtížný. Proto nebylo možno pořídit snímky
ze všech plánovaných fotostanic.

Tohoto pracovního způsobu pořizování pozem-
ních snímků, který byl u nás použit poprvé, bylo
použito i v dalším, pro pozemní fotogrammetrii
atypickém případu. Z podnětu pracovníků projekč-
ního střediska n. p. Stavby silnic a železnic (Ing.
Merhauta, Ing. Trnky a Ing. Fořta), který provádí
v Praze rekonstrukce velmi frekventovaných ulic
a křižovatek, byla v únoru letošního roku zaměře-
na metodou pozemní fotogrammetrie křižovatka
ulice Na Knížecí a přilehlých ulic v Praze 4. Jako
podklad k těmto pracím se používají plány v mě-
řítku 1:200, vyhotovené geodetickými metodami.
Geodetické práce však narážejí na značné obtíže
během polních prací, způsobené nepřetržitou kole-
jovou a uliční dopravou, při čemž nelze opominout
i značné riziko z hlediska bezpečnosti práce.

Měřické a fotogrammetrické práce na uvedené
křižovatce byly provedeny bez přerušení dopravy
opět s použitím montážních vozů Praga V3S. Po-
žadovaný plán v měřítku 1:200 byl vyhodnocen na
stereoautografu 1318 firmy Zeiss. V polohopisné a
výškopisné náplni byly zobrazeny všechny před-
měty, které jsou charakteristické pro rekonstrukční
práce; vodovodní hydranty, šoupátka, kanalizační
šachty, vstupní šachty k podzemním vedením. Dále
všechny pevné objekty v jízdní dráze a na chod-
nících, např. sloupky dopravních značek, sloupy
veřejného osvětlení a sloupy nesoucí trolej, jed-
notlivé koleje elektrické dráhy, chodníky, nástupní
můstky, vchody do domů, sklepní světlíky pod
úrovní chodníků a půdorysy budov v uliční frontě.
Plán byl doplněn příčnými profily komunikace po-
dle požadavků investora a dalšími výškovými k6-
tami, z nichž pak byly konstruovány vrstevnice
s 10 cm .intervalem.

Fotogrammetrické určování kubatur sypkých
stavebních materiálů a ornice, používané v posled-
nl době celou řadou podniků a závodů, je další
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z prací, kterou lze metodou pozemní fotogramme-
trie provádět. Zatím v hlavním městě Praze není
této metodě věnována patřičná pozornost. Jako pří-
klad lze uvést jen určení kubatury haldy písku na
Rohanském ostrově v Praze. Přesnost fotogramme-
trického určení kubatury na 2 %, kterou metoda
zaručuje, je zatím bez konkurence. Dříve užívaný
geodetický způsob může této přesnosti dosáhnout
jen za neúměrného zvýšení pracnosti a nákladů.

Ve všech až dosud uvedených příkladech bylo
a je největším kladem a přínosem metody pozemní
fotogrammetrie zachycení stavu terénu, objektů a
materiálů V co nejkratší době, bez přerušení pro-
vozu nebo dopravy, s požadovanou přesností a ta-
kovým množstvím dalších možných informací, kte-
ré žádnou jinou metodou nelze dosáhnout. Výsled-
ky lze kdykoliv později reprodukovat číselně nebo
graficky.

Pozemní fotogrammetrie pronikla i do dalších
oblasti projekční činnosti. Příkladem je perspek-
tivní zákres projektu pozemních a inženýrských
staveb do pozemního snímku. Metoda je velmi
vhodná při stavbě proluk, při rekonstrukci histo-
rických objektů, jako součást projektů sídlišť, při
zákresu perspektivních sítí a bloků do snímků zá-
jmového území, a v neposlední řadě při projekci
sllnlc a dálnic. V tomto případě jde o velmi ná-
zorný ft efektivní způsob pohledové perspektivy,
znázorňující rozhled řidiče motorového vozidla na
dálnicI s blízkým okoHm.

Podstata metody perspektivního zákresu no-
vých objektll do snímku spočívá ve vyhotovení
měřlckých snímků krajiny nebo prostoru, do něhož
má být projekt umístěn. Dále v opatření mapového
podkladu se zákresem půdorysu projektového ob-
jektu nebo signalizací půdorysu objektu v terénu
a konečně opatření stavebních výkresů s výškový-
mI k6tami dllležitých stavebních prvků.

Vyhodnocovací práce se provedou na stereo-
autografu Zeiss 1318, kde lze speciálním zařízením
konstruovat plynule hlavní prvky zobrazovaného
objektu do kontaktní kopie snímku, nebo do dia-
pozitivu, z něhož lze dalším reprodukčním proce-
sem pořizovat nejen kopie, ale i zvětšeniny. Před-
nost[ této metody je možnost pořízení více záběrll
pro perspektivní zákres, neboť konstrukce zákresu
je velmi jednoduchá, bez obtíží ,a značné poocnosti
metod deskriptivní geometrie.

Oblast této činnosti do:kumentují tyto příklady:
Pro Hydrometeorologický ú,stav Praha byl v r. 1967
proveden perspektivní zákres projektu hydrome-
teorologIckého ústavu v Komořanech. Architektu
ing. Antošovi z Odbytu strojil a nářadí PMha byl do-
dán soubor perspektivních zákresů několika alter-
nativ projektu objektu k zástavbě prostoru severně
od křižovatky tř. Sboru nár. bezpečnosti a ulic Bělo-
cerkevské a U vršovického hřbitova a dále skupiny
objektll v Kosmonosích (servisní služby a admini-
strativní budovy) pro závod n. p. Škoda v Ml. Bo-
leslavi.

Ne vždy se fotogrammetrie bezprostředně po-
dílí na výstavbě a úkolech spojených s výstavbou
města. Velmi často kooperuje v oboru takových
činnosti, jejichž výsledkem je zachování stávají-
cích objektll, např. z hlediska hIstorického. Do této
kategorie prací patří záchrana starých stavebních
památek a jejich dokumentace. Jednosnímkovou
fotogrammetrii se vyhotovují nejen přesné fotoplá-
ny fasád, ale objektiv fototeodolitu a fotografický

materiál nejednou odkryly na fasádě místa prove-
dených změn v původní stavbě, které lidské oko čas-
to nepostřehne. Pořízení i zpracování, tj. vyhodno-
cení měřických snímků pro tento druh prací, je
podmíněno charaktere'm zaměřovaných objektů
hlavně z hledisek jejich vertikální a horizontální
členitosti a situování ve stávající zástavbě.

Snímky jednoduchých fasád se vyhodnocují
(překreslují) na překreslovači SEG I a snímky
členitých fasád na steroautografu 1318 fy. Zeiss.
Příkladll z oboru této činnosti je v Praze celá řa-
da. V r. 1960 byly vyhotoveny plány fasád a stěn
chrámu sv. Mikuláše v měř. 1:50 pro arch. Macka.
V r. 1963 byly pro Státní ústav pro rekonstrukci
památkových měst a objektil., středisko 5, vyhoto-
veny fotoplány Pražského hladu z 1., II., III., a IV.
nádvoří, domil. a objektll v ulici K Prašnému mostu,
v Jiřské uHci, Kanovnického domu a další v měřít-
ku 1:1000. Kromě těchto fotoplánO byla pro doku-
mentační účely pořízena celá řada celkových a
detailních měřických záběru z areálu budov Praž-
ského hradu. Dále by bylo možno uvést celou řadu
plánů fasád a fotoplánll v měřítkách 1:50 až 1:200,
rlizných historIckých a měšťanských domů, z nichž
některé již dnes neexistují. Byly to např. objekty
Staroměstské radnice, domy čp. 136 a 137 na rohu
Národní třídy a ulice Mikulandské, Kinský palác a
měšťanský dllm čp. 605 na Staroměstském náměstí,
Kaiserštejnský palác na Malostranském náměst1,
blok měšťanských domll v Havelké ulici, Wolkero-
vo divadlo a další. Na této činnosti se značnou
měrou podílela i Laboratoř fotogrammetrie katedry
mapování a kartografie ČVUT v Praze.

V uvedených příkladech bylo vesměs použito
jednosnímkové fotogrammetrie. Nedoceněny zatím
zt'tstávají možnosti využití pozemní dvoi.Isnímkové
fotogrammetrie - stereofotogrammetrie. Stereofo-
togrammetriFké snímky, kromě bohaté náplně in-
formační, skS'tají široké možnosti interpretace, dáva-
jí navíc možnost současného vyhodnocování plldory-
sli, řezO a pohledO. Jako příklad využiti stereofoto-
grammetrie lze uvést studii tvaru klenby lodi chrá-
mu sv. Mikuláše v Praze 1. Pozemní snímky klenby
chrámu byly pořízeny ve dvou řadách v délce asi
25 m a v šířce 16 ID normálním fototheodolitem
s 60 % podélným a 50 % příčným překrytem. Vy-
hodnocení plánu klenby bylo provedeno v měřítku
1:50 na autografu Wild A5, vrstevnicémi o inter-
valu od 5 do' 50 cm s ohledem na křivost klenby;
bylo vyhodnoceno též 5 příčných řezů v intervalu
po 5 m. Vrstevnicový plán a příčné řezy byly do-
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konalým podkladem k vytvoření přesné teorie
o tvaru klenby lodi chrámu. Není bez zajímavQsti,
že vysoká přesnost fotogrammetrického vyhodno-
cení umožnila odhalit nerovnoběžnost triumfálního
oblouku a klenebního pasu při kťlru o hodnotu
30 cm na 16 m, o 'které se nevědělo, a která byla
dodatečně geodeticky potvrzena.

Fotogrammetrické pracoviště Inženýrské geo-
dézie, n. p., Praha, odštěpný závod 1, Praha 7-Ko-
stelní 42, je vybaveno pro vyhodnocování leteckých
snímků univerzálními stroji, z nichž některé mají
zařízení k registraci modelových souřadnic a nad-
mořských výšek; dále Zeissovým překreslovačem
leteckých snímků SEG I umožňující'm zvětšení až
5násobné. K vyhodnocování pozemních snímků je
k dispozici pozemní stereoautograf Zeiss 1318 a
uvedený překreslovač. K reprodukčním účelům je
plně využit pantofot. Fotogrammetrické pracoviště
je rovněž vybaveno přiměřenou fotolaboratoří. Co
do počtu specializovaných pracovníko. a vybavení

přístroji je největším fotogrammetrickým středis-
kem v našem státě.

V možnostech pracoviště je vyhotovovat z le-
teckých snímků mapové podklady všech měřítek
počínaje měřítkem 1:1000 a zatím jen výjimečně
v měřítku 1:500. Není daleká doba, kdy vyhodno-
cení v tomto měřítku bude i u nás běžné, jako je
tomu již v jiných zemích. V pozemní fotogram-
metrii lze vyhotovovat plány od měřítka 1:20. Také
zde bude po dodání dvojité stereokomory s pevnou
základnou 1,20 m pole působnosti rozšířeno i o úko-
ly tzv. blízké fotogrammetrie.

Uvedené příklady dosavadního využití toto-
grarmmetrických metod podávají jen stručný výčet
možností jejich uplatnění. Další rozšíření využ1U
fotogrammetrických metod pro tyto účely bude
v budoucnosti závislé na rozvoji zájmu o tyto me-
tody na základě informovanosti o možnostech je-
jich uplatnění.
Lektoroval: Ing. Ondře; Teřábek, CSc.

Využití fotogrammetrie
při rozvoji měst

Rozvoj měst a sídlišt je celosvětovým jevem sou-
visejícím se soustředěním pracovních schopností
v hospodářsky se rozvíjejících centrech. Přináší
os sebou rozsáhlé změny jak poIohoplsné, tak i výš-
kopisné složky území. K řešení projektů, souvisejí-
cích s rozvojem města, se vyžadují kromě ostat-
ních podkladů též mapy vhodnéh'o měřít'ka. Na
mapové podklady jsou kladeny určité požadavky.
Měřítko map má být t,ak velké, aby dovolovalo
s dostatečnou přesností zákres projektu na dané
úrovni. Polohopis na mapě má být v souladu se
stavem ve skutečnosti, výškopis má plně vystiho-
vat konfiguraci terénu. Jak může být v tomto smě-
ru využito totogrammetrie, když se na první pohled
zdá, že mapové podklady ve všech požadovaných
měřítkách JSou dostupné? Pokusme se zodpovědět
na tuto otázku v celé její šíři, vzhledem k sou-
časnému stavu, i vzhledem ke kladeným poža-
davkům.

FotogNl.mmetrie se dělí podle umístění stano-
visko Dia pozemní a leteckou. Fototeodolitem ne-
bo leteckou měřickou komorou zhotovené měřické
snímky mohou být zpracovány jednotlivě, nebo
jsou-li zhotoveny tak, že za sebou následující sním-
ky se překrývají nejméně o 60 %, mohou být zpra-
covány stereoskopicky. Letecké snímky bf.vají vždy
pořizovány s tímto podélným překrytem, je·Ii více
snímkových řad vedle sebe, překrývají se též o
30 % napříč.

Pti zpracování jednotlivých snímků inter-
pretaci, je jich využito jako zdroje bohatých infor-
mací. Po'kud mají být z jednotlivých snímků získá-
ny měřické vý'sledky (centrální promět má být
převeden na ortogonální), je nutné snímky pře-
kreslit, tj. zbavit je perspektivního zkreslení zpll-
sobeného odklonem 'optické osy od svislice. Při
tomto zpracování, prováděném u nás na překreslo-
vači Zei'ss SEG, jsou snímky též zvětšeny do poža-

Ing. Ondfej Jefábek. CSc..
katedra mapováni a kartografie FS ČVUT. Praha

dovaného měřítka. Takto upravené snímky jsou
pcdkladem k sestavení fot0'Plánu. Fotoplán pak
představuje mapu, jejíž polohopis je znázorněn
fotografickým obmzem. Má-li být dosaženo poža-
dované přesnosti, nemá mít území, pro které je
fi:>toplán sestavován, velká výšková převýšení.
Stereo1skopické zpracování - vyhodnocení vyžadu-
je použití speciálních stereofoÍ'ogrammetrických
přistrojů. Nejčastěji u nás používaným přístrojem je
nyní stereometrograf závodů VEB Zeiss v Jeně.
Stereoskopickým vyhodnocením získáme současně
polohopis i výškopis, proÍ'o bývá toto zpracování
nazýváno univerzální metodou.

Nejčastěji se urbanista dosud setkával s vý-
sledky f'otogrammetrtckého vyhodnocení ve formě
mapy. Územní plán se vyhotovuje na podkladě ma-
py 1 : 25 000. Tato mapa, v souč,asné době reambu·
lovaná, pokrývá celé území našeho státu. Není
možná všeobecně známé, že z převážné většiny
byla vyhotovena univerzální metodou letecké foto-
grammetrie. Směrný plán používá Státní mapu od-
vozenou v měřítku 1 : 5000, pouze pro hl. m. Prtahu
je výjimečně používána mapa 1: 10000; také tato
mapa byla vyhotovena fotogrammetricky. Podrobný
územní plán se zpracovává na podkladě mapy mě·
řítka 1: 2000. V malé míře jsou v některých měs-
tech k dispozici mapy nových měření, většinou
však existují jen mapy evidence nemovitostí v sá-
hových měřítkách 1: 2 880 a 1: 1 440. Požadavek,
aby polohopis na mapě byl ve shodě 'se skutečností
není u těchto map vždy splněn.

Zde se naskýtá první příležitost k využití foto-
grammetrie. K doplnění a opravě polohopisné slož-
ky mapy je možné využít leteckých snímků. Po-
kud změny nejsou příliš rozlehlé, používá se jed-
notlivých .snímků, případně snímkových dvojic. Je
však možné vyhotovit fotoplán celého území, např.
v mapových listech odpovídajících SMO 5 (jak to-
mu bylo právě v Praze). Sním,ky i fotoplány jsou
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v každém případě vynikajícím doplňkovým mate-
riálem, s bohatou informační náplní, bez něhož by
se v současné době nemělo již pracovat.

V některých případech je třeba obnovit celou
mapu. Tak jako mapy měřítek 1 : 25000 a 1 : 10 000,
mohou být i mapy velkých měřítek vyhotoveny
fotogrammetricky. Zatím nemůžeme fotogram-
metrickou metodou docílit tak vysoké přesnosti,
s jakou byla vyhotovena mapa 1 : 1000 hl. m. Prahy.
Je ovšem otázkou, zda je tak vysoká přesnost pro
projekt nutná. Při fotogrammetrickém mapování
v měřítku 1: 2000 bylo v zastavěné trati u dobře
identif1kovaných bodů dosaženo přesnosti ± 20 až
25 cm. Přesnost tedy jistě dostačující. V úvahu je
třeba brát rychlost se kterou lze mapu vyhotovit,
a proti ostatním metodám značnou kulturnost prá-
ce. Okolnosti pro projekt zvlášť důležitou je sku-
tečnost, že snímky sloužící za podklad těchto prací
zachycují stav k určitému úzce omezenému datu.

Krcmě toho, na' přání objednavatele, může být
vyhodnocena řada speciálních detailů v běžném
provedení jinak na mapě nezobrazovaných. Jsou to
např. nadzemní objekty inženýrských sítí, umístě-
ní jednotlivých stromů a pod. Pro dosažení úplnostt
a větší přesnosti jejich určení je výhodné zaříze-
ní, která mají být vyhodnocena, předem signalizo-
vat, např. nabilením. Vyznačené předměty měření
mohou být okát-ovány, jejich souřadnice tabelovány
registračním zařízením připojeným k vyhodnoco-
vacímu přístroji, v případě potřeby zaznamenány
též na děrnou pásku. Pro mapování městských
oblastí většího rozsahu se využívá převážně letecké
fotogrammetrie, pozemní fotogrammetrie není pro
tyto účely vždy vhodná.

Snímky zpracované na vyhodnocovacích pří-
strojích dávají však řadu dalších dosud nevyužíva-
ných možností. Zdá se, že v současné době bude
využiti fotogrammetrie pro takové speciální úkoly
převažovat použití pro městské mapování.

Při vyhodnocení je možné určit např. výchozí
hodnoty pro výpočet materiálových kubatur, pro
sledování stavu deponií a analytické zpracování
bilance ploch. Fotogrammetricky lze vyhodnotit
základní řezy v určených směrech, pro výškové
zhodnocení zástavby. Pro řešení řezů i pro vyho~
tavení fotoplánů doplněných zobrazením terénu
vrstevnicemi, budou mít v blízké budoucnosti velký
význam automatické vyhodnocovací postupy.
Ortofotoplány, které jsou výsledkem automatic·
kého vyhodnocení na diferenciálních překreslova-
čích, se začínají na celém světě používat pro svoji
velkou názornost. Diferenciální překreslovače, kte-
ré dnes vyrábějí prakticky všechny závody zabý-
vajícf se výrobou fotogrammetrických přístrojů,
pracují na stereoskopickém principu. To dovoluje
získat při vyhotovování ortofotosnímků s poloho-
pisem i výškopis.

Při řešení řezů lze použít jak letecké, tak i po-
zemní fotogrammetrie. Využiti pozemní fotogram-
metrie pro zákres předmětů do snímků je vše-
obecně známé. Méně však je známé, že i velmi
složité zákresy lze řešit jednoduše a s velkou přes-
ností na stereoautografu (vyhodnocov:acími přístro-
-ji pro pOlZemní fotogrammetrii). Této možnosti je
dosud málo využíváno, i když přístrojů -je u nás
dostatek.

Při projektu přestavby je obvykle třeba řešit
též otázky dopravní sítě. I pro tyto úkoly mŮže
fotogrammetrie poskytnourt dobré podklady. Z le-
teckých snímků, ff: tomu účelu speciálně zhoto-

vených, lze posoudit dynamičnost dopravy
v určitých ča!>ových intervalech. Při dopravních
špičkách je možné posoudit hlavní směry dopravy,
její hustotu, zjistit rychlost pohybujících se vozi-
del i počet parkujících vozidel. Podobným způso·
bem lze např. sledovat hlavní směry pěších komu-
nikací v okolí velkých závodŮ nebo rekreačních
oblastí.

Pro potřeby investoru lze ze snímků sledovat
prŮběh výstavby, rozestavěnost sídlišť i velkých
závodu, provést kontrolu kubatur zemních prací
s vysokou přesností. Je samozřejmé, že takové spe-
ciální úk10ly vyžadují též speciální a pohotové
snímkování, jen to je zárukou úspěchu těchto pra-
cí. V cizině se pro takové účely používají např.
komory o délkách 'ohniska f = 300 mm i vice; sním-
ky jsou zhotovovány s 80 % podélným a 50 %
příčný-m překrytem.

S přestavbou měst 'obvykle souvisí rekonstruk-
ce památek a starých městských částí. Pro tyto
práce se fotogrammetrie, zejména pozemní již
běžně používá. Na podzimním symposiu v r. 1968
o geodetickém zaměřování památek jsme měli
možnost sledovat řadu přednášek, které to potvr-
zovaly. Především jsou zaměřována pručelí, ovšem
při použití stereokomory (tj. dvou fotografických
komor spojených pevnou základnou 40 cm nebo
120 cm dlouhou l, lze použít fotogrammetrie i při
zaměřování vnitřků budov. O velké 'operativnosti
takového postupu podala dobrý příklad přednáška
Dr. Foramitiho z Rakouskia. Při tomto symposiu
byla v diskusi též zmínk,a o nevyužitých možnos-
tech použiti leteckých snímků při průzkumu histo-
rických částí městských celků.

Pro účely památkové péče se též používá me-
tody světelných řezů, při zaměřování profilů pod-
zemních chodeb v historických budovách. Bylo jí
např. využito s úspěchem při zaměřování znojem-
ských ,sklepů. Při této metodě je poměrně jedno·
duchým zařízením promítnuta světelná stopa na
prom chodby. Kříž s vlícovacími body známé
vzdálenosti, upevněný na osvětlovacím zařízení, do-
voluje překreslení snímků zhotovených normální
komorou na kinofilm, na malém Zeissově překres-
lovači. Tuto metodu, vyvinutou zprvu pro zaměřo-
vání tunelových profilů, bude jistě možné využít
při sledování a kontrole výstavby pražského metra ..

Pozemní fotogrammetrie poskytuje též řadu
mO'žností, dosud ne plně využívaných. Jsou to např.
výšková zaměření proluk a sousedních objektů.
Minimální pracnost polních prací zvláště oceněná
v hustém městském ruchu, dává výsledky vyooké
přesnosti; výšky jsou určovány s přesnosti ± 2 až
3 cm. Přitom jsou snímky cennou dokumentární
pomůckou pro pvoJektanta a mohou sloužit i pro
zákres předmětu do snímku. Stejnou výhodu skýtá
fotogrammetrické zaměření uličních částí, křižova-
tek, nebo náměstí pro rekonstrukční práce. Tato
měření se provádějí ze zvýšených stanovisek. Bez
přerušení provozu jsou zaměřeny situačně i výško-
vě všechny potřebné body i s nadzemními objekty
inženýrských sÍtÍr. O praktických výsledcích bude
_hovořit ve svém referátu Ing. Zoula.

Mluví-li se o měřicRém využití snímkfl, nelze
opomenout i jejich další možné zpracování, kterým
je interpretace - čtení leteckých snímků. Snímky
můžeme opět zpracovávat jednotlivě, nebo např.
při sledování otázek aglomerace, sestavené do tzv.
mozaiky, což jsou kopie snímků složené, nebo sle-
pené tak, že dávají přehled o celém území města.
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Snímky svou bohatou náplní mohou poskytnout
mnohé poznatky o struktuře a způsobu zá'>t,avby,
a to nejen běžně používané snímky svislé, ale
i snímky šikmé, se svou výr,aznou perspektivou.
Zejména použije-li se pro interpretační účely v ci-
zině běžně používaná barevná fotogmfie. Na barev-
ných snímcích je možné velmi spolehlivé rozlišení
ploch zastavených, ploch komunikací, zeleně i ploch
ležících ladem. V zeleni lze rozlišit i druh vegeta-
ce, což má význam jak pro městskou zeleň, tak
i pro posouzení zemědělsko-hospodářské oblasti
v blízkém okolí města. Leteckých i pozemních sním-
kfi bylo využito též při studiu exhalací, zejména
velkých závodfi, ke studiu m3stského mikroklima-
tu a pod.
Letecké snímky zhot'Ovované vždy se 60 % pře-

krytem dovolUjí stereoskopické pozorování. Prů-
zkum snímkfi pod stereoskopem dává dobrou před-
stavu o prostorovém rozvržení stávajících objektů
i o tvaru terénu. Poměrně jednoduché zaří,zení -
kreslící stereometr, který je obvykle doplňkem
zrcadlových stereoskopfi, dovoluje určit relativní
výšky budov, stromfi a terénních tvaru s přesností
asi 1%0 výšky letu.
Domnívám se, že tímto výčtem jsou vyčerpány

zpfisoby možného využití fotogrammetrie pro mno-
hostranné úkoly, související s výstavbou i přestav-
bou měst a sídlišť. Je ještě řada překážek, které
i když jsou 'v současné době již odstraňovány,
brání širšímu využití fotogrammetrie, utajování le-
teckých snímkfi, malá. operativnost fo to letecké sku-
piny MND ,a do jisté míry i malá informovanost
uživatelfi o možnostech jejího uplatnění. Naopak

lze říci, že naše fotogrammetrická pracoviště jsou
tak dobře vybavena, že všechny v úvahu přicházejí-
cí druhy prací mohou úspěšně a celkem bez obUží
zvládnout.
Je třeba ovšem vždy uvážit, }aké výsledky poža-

dujeme, jaké jsou pracovní i časové podmínky, ja-
ké finanční možnosti. Podle toho budeme rozhodo-
vat, zda bude výhodnější použití geodetické nebo
fotogmmmetrické metody, nebo kombinace obou
metod. Úspěšný rozvoj uplatnění fotogrammetric-
kých metod při výst,avb9 a přestavbě měst bude
v budoucnu záviset i na dobré oboustranné infor-
mov,anosti a pohotové spolupráci.
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Použití pozemní fotogrammetrie
pro sledování deformací
sypané balvanité hráze

V rámci plánu úkolů vědy a techniky vodního hospo-
dářství byl řešen resortní výzkumný úkol použití po.
zemní fotogrammetrie pro sledování deformací sypa-
ných hrází. Na rozdíl od betonových přehradních
hrází, kde deformace jsou poměrně malé, mohou dosáh.
nout u sypaných hrází hodnot decimetrových. Požada v·
ky na přesnost jejich určení jsou zde proto nižší, a tím
se otevírá možnost použít při určování deformací sypa.
ných hrází fotogrammetrickou metodu, místo dosud
používaných geodetických metod.
Tento úkol byl řešen samostatně ná dvou sypaných

hrázích téměř současně. Rozdílný charakter obou sta.
veb způsobuje do značné míry konfigurace údolí, která
poněkud ovlivnila metodu použitou pro sledování de-
formací. V Čechách na řece Úhlavě u Nýrska - v. d.
Nýrsko (obr. 1) spolupracovaly na řešení ~VT Praha

Ing. Stanislav Macháček,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Praha

Ing. Miloslav Ruiek,
fakulta stavebni ČVUT, Praha

a laboratoř fotogrammetrie stavební fakulty ČVUT
Praha, na Moravě na Ostravici u Šanců (v. d. Šance)
spolupracovalo ~VT Brno a laboratórium fotogram-
metrie SVŠT Bratislava. V dalším bude pojednáno
o pracích, provedených na v. d. Nýrsko.
Podle výsledků předběžných zkoušek, provedených

na vodním díle Jirkov, byla navržena pro sledování de·
formací na vodním díle Nýrsko jako hlavní metoda
časové základny s možností použít v případě potře-
by současně metodu stereofotogrammetrickou. Cílem
bylo určení svislých a vodorovných deformací s mi-
nimální přesností ± 1 cm při použití přístrojů a mate·
riálů, které jsou u nás běžně k dispozici, tj. fototheo-
dolitu Phototheo 19/1318 Zeiss Jena a fotografických
desek ORWO TO-I. Aby mohla být co nejobjektivněji
vyjádřena dosažená přesnost, byly měřeny deformace
hráze současně metodami geodetickými a výsledky
fotogrammetrického měření s nimi porovnány.
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Macháček, 5., Růžek, M.: Použití pozemní fotogrammetrie
pro sledování deformací sypané balvanité hráze

Přípravné práce

Na v. d. Nýrsko měly být sledovány deformace hráze
po celou dobu stavby. Proto byly ještě pJ"edzahájením
sypání hráze vybudovány betonové pilíře Pl až P6
(obr. 2), které sloužily současně jako stanoviska foto-
theodolitu i theodolitu, a jako vlícovací i orientační
body, dále pilíře P7, P8 pro stanoviska a pilíře pouze
pro vlícovací body P9, PIO, Pll.

V souladu s vytyčeným cílem a navrženou metodou
tvoří stanoviska Pl, P2, P3 a P4, P5, P6 dvě kombi-
nované stereofotogrammetrické základny, kolmé k po-
délné ose hráze, která je fixována stanovisky P2, P5.

Základna P7, P8 je s osou hráze rovnoběžná (obr. 2).
Do hlav všech pilířů, které sloužily jako stanoviska
(Pl až P8), bylo zabudováno univerzální centra ční za-
řízení, vhodné jak pro centrování fototheodolitu, tak
theodolitu. Stanoviska Pl až P6 i vlícovací body P9
až Pll byly opatřeny trvalou signalizací v podobě
terčů s koncentrickými černobílými kruhy (obr. 3).
V průběhu sypání hráze bylo do jejího tělesa pro sledo-
vání deformací postupně osazeno celkem 42 kontrol-
ních bodů (obr. 2), tak, aby co nejlépe zachycovaly
všechny pohyby hráze. Osazení bylo provedeno pažni-
cemi 0 150 mm, délky cca 1,5 m, které byly vyplněny
betonem, do něhož byla vsazena zděř pro otočný signál
(obr. 4) a pažnici přivařen nýt pro nivelaci. Podobně
byly dodatečně stabilizovány ještě vlícovací body P, L.

Souřadnice všech bodů byly určeny v místní souřad-
nicové soustavě geodeticky. Vzdálenost stanovisek P2,
P5 byla nejprve určena paralakticky s relativní chybou
1 : 20000, a tím určena základna pro zaměření ostat.
ních stanovisek a vlícovacích bodů protínáním vpřed.
Tak byly postupně určovány též souřadnice všech kon·
trolních bodů a jejich vzdálenosti od stanovisek.

Metoda časové základny byla dosud pouzlvana pře.
vážně jen pro určování relativních změn polohy bodů,
jejichž vzdálenost od stanoviska fototheodolitu je po-
měrně malá (metry, či desítky metrů), např. při sledo·
vání deformací modelů apod. Je používána již velmi
dlouho [4] a její základní princip je jcdnoduchý. Nej.

prve se vyhotoví měřické snímky sledovaného objektu
se stejnou vnitřní a vnější orientací před a po defor.
maci. K zjednodušení další práce přispívá, jestliže je
osa záběru vodorovná a směřuje-li kolmo k rovině,
ve které se kontrolní body pohybují. Pohyb bodů se
pak na snímcích projeví rozdílem snímkových souřad·
nic, tedy vznikem tzv. deformačních paralax p, q.
Podle obr. 5 platí pro relativní posuny Llx, Llz jedno-
duché vzorce

Llx = p.ms

Llz = q.ms;

pro měřítkové číslo ms = D: f
Diferencováním rovnic (1) a zanedbáním řádově

menšího druhého členu můžeme vyjádřit střední chyby
v posunech m.1", m.1z ve tvaru

Z rovnic (2) vyplývá, že přesnost určení deformací
závisí především na přesnosti měření paralax, (vy-
jádřenou středními chybami mp, mq) 8, že klesá s ros-
toucí vzdáleností D měřeného bodu od stanoviska.
Pro měření paralax bylo použito stereokomparátoru.
Pro střední vzdálenost měřených kontrolních bodů na
v. d. Nýrsko D = 210 m a konstantu fototheodolitu

f = 193,75 mm je měřítkové číslo ms = ~ = 1084.

Střední chyby v měření paralax na stereokomparátoru
mp = ±3,5 [lm a mq = ±3,8 [lm byly vypočteny
z 334 rozdílů dvojího stejnosměrného nastavení mě-
řické značky na signalizované body. Dosazením do
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rovnic (2) dostaneme theoretické střední chyby v urče-
ní vodorovných a svislých deformací mj", = ±3,8 mm,
mj. = ±4,1 mm. K .těmto chybám se však přidružují
další, způsobené např. nepřesným určením a obnove-
ním vnitřní a vnější orientace obou snímků, pří-
padně zbytkové chyby, jejich nedokonalé kompenzace,
chyby v orientaci snímků ve stereokomparátoru a také
chyby stereokomparátoru. Pro zjištění těchto chyb,
odstranění jejich vlivu na deformační paralaxy, je

zapotřebí dostatečný počet vhodně rozložených vlíco-
vacích bodů, stabilizovanýoh mimo oblast zasaženou
deformacemi.

Nejlepší je, když signalizované vlícovací body pokud
možno obklopují sledovaný prostor, ve kterém dochází
k deformacím. Splnění tohoto požadavku nebývá nijak
obtížné, pokud se jedná o sledování nějakého modelu
n~bo objektu menšího rozsahu. Ve specifických pode
mínkách prostředí sypaných hrází vznikají obtíže
v důsledku různých okolností způsobených konfigu-
rací údolí, nepřehledností území v důsledku provádě-
ných stavebních prací apod. Při zavádění oprav musí
být potom použito nezřídka extrapolace, což má ne-
příznivý vliv na výslednou přesnost.

Fotogram'metrické práeevterénu

Fotografování se provádělo :t;e.staI),()vise]{Plaž P8
fototheodolitemPhototheo:19/1318 t =193,75 mm.
Výška objektivu nad zhlavím pilíře byla vždy stejná
a osa záběru vodorovná. Směr os záběru na stano-
viskách Pl až P6 byl volen Tovnoběžně s podélnou
osou hráze. Jednotlivé snímky byly použity nejenom
pro určení svislých a vodorovných deformací Llz ~ Llx
metodou časové základny, ale 'nejprve byly sdruženy
do steroskopických dvojic a použity pro stereofoto-
grammetrické určení polohy sledovaných bodů na
stereoautografu a pro výpočet měřítkových čísel ms.

Mohou být také použity pro stanovení kubatury hráze
v jednotlivých etapách [2].
Snímky pořízené ze stanovisek P7a PS byly po-

užity k určení svislých defotmací Llza vodorovných

deformací Lly ve směru podélné osy hráze. Byly po-
řízeny tři snímky na stanovisku P7 a tři na stanovisku
P8 tak, aby byla z každého stanoviska zachycena celá
hráz. Orientace os záběru byla částečně podřízena po-
žadavku, aby se na každém snímku zobrazil co nej-
větší počet vlícova~ích bodů. Směr os záběru je v obr.
2 vyznačen šipkami. Snímky mohou být opět sdru-
ženy do stereodvojic a při velkých deformacích nebo
poruchách hráze mohou být použity pro stereofoto-
grammetrické vyhodnocení svislých řezů [3].

Vyhodnocení snímkľl

Vyhodnocení snímků, které spočívá v měření defot-
mačních paralax, bylo prováděno na stereokompará-
toru Zeiss Jena 1818. Časovou základnu tvořily snímky
ze dvou za sebou následujících etap měření. Paralaxy
naměřené na vlícovacích bodech mimo oblast defor-
mací jsou ukazatelem souhrnného působení systema-
tických chyb, které zkreslují deformační paralaxy.
Ke zmírnění jejich vlivu může dojít jednak při orien-
taci snímků ve stereokomparátoru, jednak rozdělením
zbytkových chyb, které na vlícovacích bodech zůsta-
nou i po opravách provedených při orientaci.
Nejprve byla provedena orientace obou snímků

v nosičích stereokomparátoru podle rámových značek
(většinou podle vertikálních). Pak byla orientace
upřesňována využitím možnosti stereoskopického po-
zorování, a to pootočením snímků případ od případu
podle rozložení signalizovaných vlícovacích bodů tak,
, aby vertikální paralaxy na nich naměřené byly co
nejmenší. Tím byly částečně redukovány vlivy syste-
matických chyb vnější orientace. Po té byly změřeny
deformační paralaxy na všech sledovaných kontrol-

,
, f;,

nÍch bodech. Podle zbytkových paralax na pevných
bodech a podle polohy kontrolních bodů v rovině
snímku byly přisouzeny jejich deformačním paI;ala-
xám opravy grafickou lineární interpolací - samo-
statně ve ~měru x' a z'. Tak byla kompenzována další
část chyb působících nepříznivě na deformační pam-
laxy. Vliv mrtvých chodů pohybových šroubů byl
vyloučen při měření i orientaci soustavným nastavo-
váním měřické značky na měřené body v jednom
směru.
,Orientaci, měření deformačních paralax ve dvou

řadách a určení oprav prováděli v každé etapě dva
pracovníci zcela nezávisle, aby se zabránilo hrubým
chybám. Do dalšího výpočtu se zaváděl průměr vý~
sledků obou měření, pokud se nelišily o více než 10 /-lm.
V opačném případě bylo nutno zjistit příčiny a 6pra~
vit vzniklé diference.
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Pokud byla při fotografováni osa záběru vodorovná
a kolmá k rovině, ve které se pohyboval sledovaný
bod (stanoviska Pl až P6), prováděl se výpočet po-
sunů podle vzorců (1), do kterých se dosadily opra-
vené paralaxy. Jednoduchost vzorců umožňuje vý-
počet nejjednoduššími výpočetnimi pomůckami, např.
logaritmickým pravítkem. Výpočet deformačních po-
sunů v jednotlivých etapách je velmi rychlý, neboť
měřítková čísla pro kontrolní body se vypočtou s dosta-
tečnou přesností po určení jejich polohy ze snimků
prvého fotografováni, a pak se používají ve všech
etapách po celou dobu sledování deformací.

Ze stanovisek P7 a P8 byly pořízeny mimo snimky
s osou záběru kolmou k podélné ose hráze, také snímky
vlevo a vpravo stočené. U těchto snímků bylo nutno
převést vodorovné deformační posuny L1y z roviny
kolmé k ose záběru, do svislé roviny vedené podélnou
osou hráze L1y. Pro převedeni byl použit koeficient K,
jehož odvozeni je patrné z obr. 6.

cos 1X"
K=----

sin (y + 1X")

kde y je úhel osy záběru s podélnou osou hráze,
IX" je snimkový úhel kontrolniho bodu posunutého

(po deformaci);

L1y = K.L1y

L1y = K.m •. p

Označíme-li K .m. = m., bude výsledný tvar výpočet-
ního vzorce pro deformace ve směru podélné osy hráze

L1y = iii •. p

Koeficient K se vypočte rovněž po prvém fotografo-
váni podobně jako měřítkové číslo, neboť snímkový
úhel 1X" může zde být nahrazen snímkovým úhlem IX'

téhož bodu neposunutého (před deformací), aniž by
to podstatně ovlivnilo velikost koeficientu K.

Deformační posuny jednotlivých sledovaných bodů
byly určovány z několika stanovisek a výsledná hod-
nota byla stanovena zváženým průměrem dílčích vý-
sledků. Jednotlivým pozorováním byly přisouzeny
váhy nepřímo úměrné čtverci vzdálenosti D kontrol-

ního bodu od stanoviska (~2 ). Průměrování vý-

sledků získaných měřením z protějších základen I
a II bylo provedeno s vědomím, že se při tom zaned-

bává vliv pohybu sledovaných bodů ve směru podélné
osy hráze. Pokud však nedošlo k tomuto posunu pů-
sobením vnějších zásahů (poškozením bodu nárazem),
jsou posuny Lly poměrně malé a pro tento výpočet
zanedbatelné.

Vertikální posuny L1 z všech sledovaných kontrolních
bodů byly určeny měřením vertikálních úhlů {3
(obr. 7). Měření bylo prováděno theodolitem Wild T3
ve dvou až třech skupinách (mp = ±3CC) a výpočet
byl prováděn podle vztahu

L1z = D. (1 + tg2 {3) .L1{3c~
(tO

Rozborem rovnice (4) byla vyjádřena vnitřní přesnost
této metody pro střední vzdálenost D -..:...210 m -
střední chybou mLlZI = ±1,7 mm. Protože vertikální
posuny kontrolních bodů na koruně hráze a vzdušném
líci byly určovány také velmi přesnou nivelací (střední
chyba mniv = ±0,5 mm), byla vyjádřena přesnost
trigonometrického určení svislých posunů také porov-
náním s VPN průměrem středních chyb iiiLlZI =
= ±4,1O mm (viz tab. 3). Toto porovnání ukázalo,
že při trigonometrickém určováni svislých posunů se
uplatňují značnou mírou systematické fyzikální vlivy
prostředí.

Vodorovné posuny L1x ve směru příčné osy hráze
byly určovány metodou záměrné přímky (měřením
deviačních úhlů IX) - obr. 8. výpočty byly prováděny
podle přibližného vzorce

L1x = D.L1lXcc , (5)
(]cc

a vnitřní přesnost opět pro střední vzdálenost D •
-.:..-210 m je charakterizována střední chybou mLI", =
= ±l,l mm.
Posuny ve směru podélné osy hráze, měřené z pilíře

P8, byly určovány z téhož vzorce (5). Tím byly získány
posuny v rovině kolmé k záměře a do směru osy Y
byly redukovány graficky na plánu 1: 500.

Příklad zpracování výsledků měření v jednotlivých
etapách je ukázán v tab. 1 pro vodorovné posuny
a v tab. 2 pro svislé posuny v 8. etapě měření na v. d.
Nýrsko. Celkový přehled dosažených výsledků je
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Tab. 1
8. etapa - květen 1968: Vodorovné posuny Llx (mm)

A
Bod Trigonom. Fotogram. • I+ -

1 + 0,2 + 4 -3,8 ! 4,2
2 + 2,3 + 5 -2,7 3,1
3 + 7,0 + 8 -1,0 1,4
4 + 0,7 + 4 -3,3 3,7
5 +26,1 -\-,21 -5,1 4,7
12 + 1,3 + 6 -4,7 5,1
13 O + 3 -3,0 3,4
14 + 4,9 + 7 -2,1 2,5
15 +10,6 +12 -1,4 1,8
16 + 0,1 + 2 -1,9 2,3
17 + 2,6 + 2 +0,6 0,2
18 + 1,3 -2 +3,3 2,9
19 + 1,6 + 1 +0,6 0,2
20 - 0,7, - 8' +7,3 6,9
21 - 3,5 -7 +3,5 3,1
22 - 7,0 -10 +3,0 2,6
23 -10,4 -13 +2,6 2,2
24 - 8,0 -8 O 0,4
25 - 8,4 -7 -1,4 1,8
26 -11,5 -10 -1,5 1,9
27 -10,1 -10 -0,1 0,5
28 -10,7 -9 -1,7 2,1
29 - 5,4 -7 +1,6 1,2
30 - 4,5 -4 -0,5 0,9
32 -16,4 -18 +1,6 1,2
33 - -
34 - 4,0 -12 +8,0 7,6
35 -26,6 -27 +0,4 - -
36 -11,2 -14 +2,8 2,4
37 -36,5 -
38 - 0,6 O -0,6 1,0
39 - 5,0 -7 +2,0 1,6
40 -13,8 -15 +1,2 0,8

[e] = +13,9
n = 31

c = +0,4
'TJ = ±3,05

mAa: = ±3,07

[LILI]=

= 287,73

patrný z tab. 3, ve které je uvedena pro každou etapu

systematická chyba c = [e] , střední kvadratická
n

chyba nahodilá 1] = ± V [L1~] a úplná střední chyba

m = ± Vc2 + 1]2 fotogrammetrického určení vodorov-
ných a svislých deformačních posunů kontrolních
bodů vzdušního a návodního líce.

I

~ 0-4 P D1 R

p'l
Obr. 8.

Protože kontrolní body na strmém návodním líci
jsou špatně přístupné, nebylo možné jejich svislé
posuny sledovat metodou VPN. Byly proto chyby ve

Tab. 2
8. etapa - květen 1968: Svislé posuny Llz (mm)

Bod A A
Č. VPN Trig. • .+F Foto. • -I +

1 - 0,9 - 0,3 -0,6 2,5 - 11+0,1 2,3
2 - 1,7 - 2,6 +0,9 1,0- 3 +1,3 1,1
3 - 2,5 - 0,7 -1,8 3,7 + 1 -3,5 5,9
4 - 1,1 - 1,4 + 0,3 1,6- 2 +0,9 1,5
5 - 7,0 - 5,3 -1,7 3,6 - 4 -3,0 5,4
11 - 2,4 - 8,5 +6,1 4,2 - 8 +5,6 3,2
12 - 2,4 - 4,6 +2,2 0,3 - 6 +3,6 1,2
13 - 2,4 - 4,7 +2,3 0,4 - 4 +1,6 0,8
14 - 2,4 - 2,6 +0,2 1,7- 5 +2,6 0,2
15 - 2,5 - 1,9 -0,6 2,5 - 3 +0,5 1,9
15 - 3,0 - 3,4 +0,4 1,5- 6 +3,0 0,6
17 - 3,0 - 1,9 -1,1 3,0- 4 +1,0 1,4
18 - 2,1 - 0,9 -1,2 3,1- 4 +1,9 0,5
19 - 2,0 - 1,6 -0,4 2,3 - 3 +1,0 1,4
20 - 0,7 - 2,1 +1,4 0,5 0-0,7 3,1
21 -10,3 - 2,3 -8,0 9,9 - 12 +1,7 0,7
22 -11,8 -13,4 +1,6 0,3 - 18 +6,2 3,8
23 -11,4 -14,0 +2,6 0,7 - 14 +2,6 0,2
24 -10,5 -11,0 +0,5 1,4 - 14 +3,5 1,1
25 -12,1 -13,0 +0,9 1,0 - 15 +2,9 0,5
26 -12,3 -11,8 -0,5 2,4 - 16 +3,7 1,3
27 -12,3 -14,7 +2,4 0,5 - 17 +4,7 2,3
28 -10,4 -11,4 +1,0 0,9 - 15 +4,6 2,2
29 - 9,8 -12,8 +3,0 1,1 - 13 +3,2 0,8
30 - 6,9 - 9,0 +2,1 0,2 - 10 +3,1 0,7
31 - +101
32 -50,0 -59,5 +9,5 7,6 - 54 +4,0 1,6
33 - - 54
34 -66,4 -71,4 +5,0 3,1 - 68 +1,6 0,8
35 -61,5 -69,8 +8,3 6,4 - 67 +5,5 3,1
36 -70,1 -76,2 +6,1 4,2 - 72 +1,9 0,5
37 - -
38 -51,7 -57,8 +6,1 4,2 - 58 +6,3 3,9
39 -51,8 -58,4 +6,6 4,7 - 55 +3,2 0,8
40 -43,4 -49,1 +5,7 3,8 - 47 +3,6 1,2

[e] = +59,3
n = 32
c = +1,9

11, = ±3,44
mAz = ± 3,93

[LILI]= 379,65 [e] + 78,2

n = 32
c = + 2,4
'TJ = ±2,25 [LlLI]=

mAz = ± 3,29 162,56

fotogrammetrickém určení svislých posunů těohto
bodů určeny porovnáním s hodnotami určenými mě·
řením výškových úhlů. Nejsou dobře srovnatelné
s výsledky dosaženými u bodů vzdušního líce, kde.
bylo porovnání provedeno vzhledem k VPN. Porov·
nání výsledků trigonometrického měření s VPN uká·
zalo, že přesnost trigonometrického určení svislých
deformačních posunů vyjádfená průměrem středních
chyb mAZ! = ±4,lO mm byla téměř stejná jako u me·
tody fotogrammetrické mAZ = ±4,24 mm. Nejvýstiž.
nější je porovnání fotogrammetrického měření s vý-
sledky dosaženými VPN. Průměr středních chyb ko-
responduje velmi dobře s odhadem přesnosti fotogram.
metrické metody provedeným rozborem rovnic (2a).
To ukazuje na dobrou kompenzaci systematických
vlivů při fotogrammetrické metodě.

Vodorovné deformační posuny, určené fotogram.
metricky, byly porovnávány u všech kontrolních bodů
s metodou měření deviačních úhlů. I zde je průměr
středních chyb měření v jednotlivých etapách mAa: =
= ±4,56 mm spolehlivě ve stanovených mezích.
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Vodorovný posun 'jx Svislý posun jz

Etapa Trigonometricky Fotogrammetrie ky
Počet

I I I I I I
bodů n - Počet - Počet -c 1] mj" bodůn c 1] mj,t bodů n c 1] m'j.

Vzdušní líc

5 5 -5,9 1,01 5,98 5 -2,5 1,14 2,75 5 ~2,8 3,04 4,13
6 14 +2,3 1,89 2,91 14 -2,6 7,47 7,91 15 -2,6 3,26 4,17
7 24 -1,3 3,14 3,40 15 +4,0 2,01 4,47 25 +0,4 5,86 5,87
'8 31 +0,4 4,37 4,39, 32 +1,5 3,68 3,97 32 +1,6 3,06 3,45
9 26 -0,3 3,06 3,08 28 -0,5 1,31 1,40 281-1,2 3,36 3,56

[10]= 100 0 ±2,69 ± 3,95 [10]= 94 0 ±3,12 ±4,10 [10]=105', 0 ±3,72 ±4,24

Návodní líc

5 5 -4,0 2,39 4,66 5 +3,5 1,39 3,76
6 5 +6,5 4,12 7,69 - - - - 5 +6,7 7,34 9,94
7 6 -2,1 2,36 3,15 6 -1,7 3,52 3,90

[10]= 16 0 ±2,96 ±5,17 [10]= 16 0 ,±4,{)8 ±5,87

Pouze přesnost určení vodorovných posunů ve směru
podélné osy hráze L1y je neuspokojivá, neboť průměr
středních chyb 62 posunů určených ze stanoviska PS
danou mez překročil, neboť mjll = ±17,3 mm. Pří-
čina je pravděpodobně v tom, že nebylo možno stabi-
lizovat dostatečný počet vhodně rozložených vlícova-
cích bodů, což způsobilo značnou nejistotu v rozvržení
oprav deformačních paralax. Při značné extrapolaci
nebylo pak možné dostatečně kompenzovat systema-
tickéchyby.
V některých etapách (např. v etapě č. 6 a č. 7),

byly výsledky zhoršeny působením systematických
chyb, na kterých se podílí mimo jiné také skutečnost,
že nelze prakticky provést fotogrammetrické akon-
trolní geodetické měření současně.

Cílem tohoto úkolú bylo zjistit možnost použití po-
zemní fotogrammetrie pro sledování deformačních
změn sypaných hrází ve specifických podmínkách
stavby údolních přehrad. Provedené práceplně proká-
z~Jy použitelnost pozemní fotogrammetrie všude tam,
kde vznikají deformační změny alespoň centimetro-
vého řádu.
, . Nutným předpokladem však je možnost, vhodného
rozmístění dostatečného počtu vlícovacich bodů.
Z tohoto důvodu bude ve většině případů možné určo-
Vát S požadovanou přesností 'deformace ve směru
příčné osy hráze ze stanovisek umístěných na svazích
údolí v okolí podélné osy hráze.
Možnosti fotogrammetrického určování v0dorov-

ných deformací L1y ve směru podélné osy hráze budou
dále studovány. Předpokladem pro zvýšení přesnosti
jejich určení je především zajištění dostatečného počtu
vhodně umístěných vlícovacích bodů ,a vhodnější
polohy stanovisek. Oba uvedené požadavky ,by byly
snadněji splnitelné, kdybychom se omezili, pouze na
monokulární sledování deformací bodů blízkých styku
hráz;c's údolními svahy.

Pozemní fotogrammetrie má ve srovnání s metodami
geodetickými při určování deformací sypaných hrází
několik výhod. Je to především jednoduchost, bez-
pečnost a rychlost měřických prací v terénu, které
pobyt na staveništi zkracují na minimum a umožňují
zachytit okamžitý stav celé hráze v relativně "elmi
krátké době několika hodin. Těžiště prací se přInáší
do pohodlnějšího kancelářského prostředí, nezávislého
na povětrnostních podmínkách. Důsledek toho je
mimo jiné také celkové zlevnění prací, neboť kance-
lářské práce jsou levnější.
Další výhúdou je vytváření fotografického archim

vodního díla. Velký význam mohou mít zejména sním·
ky pořízené během stavby, které mohou být i kdykoliv
později měřicky polohopisně a výškopisně vyhodno-
ceny a prozkoumány. Naskýtá se také možnost doda-
tečného zjištění případných větších lokálních defor-
mací, a to i v prostorech mezi kontrolními body.
Tento článek poskytuje pouze rámcové informace

o pracích provedených při llledování deformací na
stavbě v. d. Nýrsko. Podrobnější výsledky a popis
všech prací provedených i na v. d. Šance v souvislosti
s jmenovaným úkolem, jsou obsaženy v závěrečné
zprávě resortního výzkumného úkolu S-R-30-326/2
Ředitelstvívodní{)h toků Praha z prosincer. 1968. "

(1] Jeřábek, O., Jurášková, R., Růžek, M., i'ímidrkal, J.:
Fotogrammetrické měřeni deformaci mostu přes Vltavu
u 2ďákova, Geodetický a kartografický obzor, č. 10/1967

[2]Miiller, M.: Určeni kubatury sypané hráze metodou pozemni
fotogrammetrie, Diplomová práce, ÚVUT Praha, fakulta
stavebni, 1967

[3] Neviěre, Wilm, Perreau· Saussine: Auscultation topo·
graphique des barrages en enrochements par photogrammétrie
terrestre, Sbornik 6. přehradniho kongresu, New York 1958

[4] Pantofliček, J.: Stereofotogrammetrická měřeni malých
pohybů a deformaci, Sbornik ÚVUT č. 7, Praha 1948

[5] Plánička, A.: Závěrečná zpráva úkolu S·R·30-326/2, Praha
1968, Sledováni deformaci sypaných hrázi pozemni fotogram·
metrii

[6] Schullerbauerová, M.: Určení deformací sypané hráze
. 'metodou,pozemnifotogrammetrie, Diplomovápráce"-.'- fakulta
stavebni eVUT Praha 1967/68

4lk~r~valqng. Jil'i Šima, CSc.,VÚGTK Prah~,
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K výsledkům sumarisačních prací
a vývoji půdního fondu v ČSSR .
v roce 1968

Důležitým úkolem orgánů geodézie jsou sumari-
zační práce, prováděné ve smyslu dohody mezi
resortem geodézie, zemědělství a výživy, plánování
a statistiky. Proto i k 1. lednu 1969 provedla stře·
diska ge'odézie v okresech a oblastní ústavy geo-
dézie v Praze, Brně la Bratislavě, ve spolupráci
s národními výbory a socialistickými zemědělskými
podniky (závody), sumarizaci' sektorových přehle-
dů 'O plochách kultur podle údajů evidence nemo-
vitostí. Zjišťování změn a zpracování Výsledků
v obcích bylo provedeno do konce roku 1968,
tedy ještě v bývalém státoprávním uspořádání re-
publiky a za řízení býv. Ústřední správy geodézie
a kartografie. Konečné zpracování výsledků bylo
dGkončeno až po 1. lednu 1969 ve federativním
uspořádání republiky, ve kterém pro řízení orgánů
geodézie v České socialistické republice byl zřízen
Český úřad geodetický a kartografický a ve Slo-
venské sociali'stické republice Slovenská správa
geodézie a kartografie.

Při sumarizaci sektorových přehledů o plo-
chách kultur orgány geodézie zjišťují a sestavují
přehledy o užívání půdy jednotlivými skupiJ;lami
(sektory) zemědělských podniků - závodů v roz-
členění půdního fondu podle druhů pozemků (kul-
tur). Výsledky této sumari:liace umožňují využití
údajů evidence nemovitostí v maximálním rozsahu,
zejména pro plánování a řízení zemědělské výroby
všech stupňů, protože ve smyslu § 6 zákona Č.22/
/196'! Sb. o evidenci nemovitostí jsou údaje EN
k uvedenému účelu závawé. Na podkladě údajů
této sumar~zace zpracovaly orgány geodézie tťf}{é
rozbory změn v půdním fondu 'zla r01k1968 V okre-
sech ,a krajích. Výsledky sumarizace a rozbory
změn podle území okresů předložila, střediska geo-
dézie do 15. ledna 1969 ONV, OVKSČ,. okre'sním
zemědělským sdružením, popř. výrobním zeměděl-
ským správám' a okresním oddělením Státního- sta-
tistického úřadu; oblastní ústavy geodézie před-
ložily krajské výsledky sumariza.Ce a rozbory změn,
vydané v publikacích., obdobným orgánům v kra-
jích do 10. úno-ra 1969. Výše uvedené termíny pro
dodání Výsledků v o'kresech a kr,ajích byly dodr-
ženy.

Celostátní výsl~dky suma,rizace k 1. lednu 1969
zpracovala Ústřední dokumentace Geodetického
ústavu v Praze. Dodání těchto Výsledků ústředním
orgánům zemědělství a výživy, plánování a sta-
tistiky vlády federální a vlády ČSR zajistil ČÚGK.

2. Zpracování zprávy o stavu a vývoji půdního
londu v CSSR

Na podkladě krajských rozboril. změn v půdním
fondu za rok 1968 zajistil ČÚGK zpracování "Zprá-
vy.o stavu a vývoji půdního fondu v ČSSR podle
údajů evidence nemovitostí k 1. lednu 1969". Její
obsah byl upraven již podle federativního uspo-
řádání republiky, a proto byla zpracována podle

Ing. Jaroslav Čipera,
Český úřad geodetický a kartografický

jednotlivých republik do tří ucelených částí. V první
části jlsou uvedeny čí'selné údaje o vývoji půd-
ního fondu v ČSSR za rok 1968 se stručným ko-
mentářem a hodnocena zejména z celostátního
hlediska pomoc orgánů geodézie zemědělství. Ve
druhé a třetí části je uvedeno podrobnější hodno-
cení vývoje půdního fondu ,a hospodaření s ním
v ČSR a SSR. Samotné zpracování zprávy bylo
tímto daleko pracnější než v minulých letech pro
téměř trojnásobný rozsah číselných údajů. Dále
bylo nutno zprac'Ovat vývojové řady úbytků a pří-
růstků zemědělské a orné půdy od roku 1963 za
ČSR a SSR, protože k,omplexně tyto údaje dosud
nebyly zpracovány. Zpráva bylla projednána ve ve-
dení ČÚGK dne 21. března 1969 a rozeslána k vy·
užití těmto orgánt\m federální vlády a vlády ČSR:
předsednictvo vlády, ministerstvo zemědělství a
VýŽivy, mLnisterstvo plánování, statistický úřad,
ministerstvo financí, komise lidové kontroly, Fe-
derální nárOdní shromáždění a Česká národní rada.
Dále byla zpráva zaslána Slovenské správě geo-
dézie a kart10grafie s doporučením, -aby ji předala
obo.obným orgánům vlády SSR.

Podle uvedené zprávy jsou pro informaci uve-
deny některé údaje a výsledky hodnocení vývoje
půdního fondu v ČSSR, ČSR a SSR za rok 1968.

3. vývoj půdního fondu v CSSR v roce 1968

Výsledky sumarizace sektorových přehledů o plo'"
chach kultur k 1. lednu 1969 ukázaly, že i v roce
1968 pokračoval proces neustálého snižování vý-
měry zemědělské a orné půdy. Výměra zemědělské
půdy v ČSSR se snížila o 15235 ha na 7116759 ha
a orné půdy o 13 362 hra na 5 025 393 ha (z toho
v ČSR o 11 787 ha na 4481164 ha u zemědělské
půdy a o 6455 ha 3328516 ha u orné půdy; v SSR
Qt 3448 ha na 2 635 595 ha u zemědělské půdy a
o 6907 ha na 1696 877 hra u orné půdy). Uvedené
snížení vyjadřuje rozdíl úbytků zemědělské, popř.
orné půdy do půdy nezemědělské nebo orné půdy
do ostatních druhů zemědělské půdy a přírůstků
z rozlišování zemědělské, popř. orné půdy z půdy
nezemedělské. Snížení výměry zemědělské půdy
je o 2,9 tis. ha vyšší než v roce 1967, ale je daleko
nižší (o 12,0 tis ha) než průměrný úbytek za po-
sledních 10 let. Naopak snížení výměry 'Orné půdy
je nižší než v roce 1967 (o 1,4 tis. ha), ale ještě
převyšuje průměrný úbytek za posledních 10 let
(o 0,5 tis. ha).

VCSR se od roku 1958 (kromě roku 1963) vý-
měra orné půdy neustále snižovala v mezích cca
300-11 000 h~, v průměru za 1 rok o 5865 ha.
Úbytek orné půdy ~a rok 1968 je o 590 ha vyšší než
uvedený průměrný úbytek. Obdobně se výměra
zemědělské půdy od roku 1963 každoročně snižo-
vala .(kromě roku 1961) v průměru o 13137 ha.
V ror:e 1968 je úbytek zemědělské půdy o 135.0 ha
nižší, než uvedený průměr. Nerovnoměrný výVOj
celkových úbytků zemědělské i orné půdy v CSR
od roku 1958 lze zdůvodnH zaváděnými pohticko-
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Cipera, T.: K výsledkum surnnrisačních prací a vývoli
pzldního fondu v CSSR v roce 1968

v CSSR VCSR V SSR
,

Druh úbytku zemědělská z toho orná zemědělská z toho orná zemědělská z toho orná
půda půda půda půda půda půda

ha I % ha I % ha I % ha I % ha I % ha I %

A. Výstavba
Iprůmyslová 882 512 461 278 421 234

občanská (školy,
nemocnice aj.)
a bytová 1490 876 726 438 764 438
zemědělská 579 392 387 254 192 138
vodní ch1a 2323 1048 1433 661 890 387
jiné investice
(komunikace aj.) 1771 1074 1 183 659 588 415--- -- --- --
Celkem výstavba 7045 I 33,2 3902 58,5 4190 30,9 2290 51,6 2855 37,4 1612 72,4

--- '-- --- --
B. Těžba
uhlí 242 126 242 126 - -
ostatní (rudy,
zeminyaj.) 375 185 225 152 150 33

--- ._- --- --
Celkem těžba 617 2,9 311 4,7 467 3,4 278 6,3 150 2,0 33 1,5

--- --- -- --- --
C. Ostatní úbytky

29,1 372 16,7zalesňování 6152 959 14,4 2248 16,6 587 13,2 3904 51,1
převody pozemků
do ostatních ploch
(devastovaná, za-

9,5 210 9,4mokřená půda aj.) 7373 34,8 1495 22,4 6646 49,1 1285 28,9 727
--- -- --- --

Celkem ostatní
úbytky 13525 63,9 2454 36,8 8894 65,7 1872 42,1 4631 60,6. 582 26,1

- --- -- --- --
Úhrnem úbytky

13551 100,0 4440 100,0 7636 100,0 2227 100za rok 1968 21 187 100,0 6667 100,0

ekonomickými opatřeními v hospodaření s piid-
ním fondem, jako byl např. první zákon 'O ochraně
zemědělského piidního fondu z roku 1959 a prověr-
ky piidního fondu v roce 1963 a 1964.

Rovněž v SSR pokračuje od roku 1958 proces
každoročního snižování výměry zemědělské a orné
piidy, přičemž k maximálnímu snížení došlo v le·
tech 1961-1966 v diisledku převodu značného
mnOlŽ'Swízměn kultur. Úbytek orné piidy za rok
1968 ve výměře 6907 ha je prakticky roven prii-
měrnému úbytku od roku 1958, který činil 6,8 tis.
ha, a téměř stejný jako v předcházejícím roce 1967.
Priiměrný úbytek zemědělské piidy od roku 1958
je 14,0 tis. ha a úbytek za r. 1968 ve výměře 3448 ha
je tedy čtyřikrát nižší a téměř ste'jný jako v před-
cházejícím roce 1967,; kdy byl zaznamenán nej-
nižší pokles zemědělské piidy v SSR od r. 1958
(3078 ha].

Piisobení jednotlivých druM úbytkii a příriist-
kíl: na uvedená snížení země'děIské a orné pOdy je
dále uvedeno podle celostátně sledovaných druhO.
Úbytky zemědělské a orné piidy do pOdy neze-
mědělské podle účelu použití v ČSSR, ČSR a SSR
za rok 1968 ukazuje tab. 1.

Ze srovnání jednotlivých druhO úbytkO vyplý-
vá, že v roce 1968 došlo v ČSSR k úbytku země-
dělské pOdy převážně zalesňováním a převodem do
'ostatních ploch (63,9 %], zatímco úbytky na in-
vestiční výstavbu a těžbu byly nižší (36,1 %].
U úbytkii orné pOdy je poměr obrácený. Na inves-
tiční výstavbu a těžbu ubylo 63,2 % a na zalesnění
a do ostatních ploch 36,8 %. Obdobný poměr jed-

notlivých druhtl úbytkO byl v roce 1968 zazname-
nán i v ČSR a SSR, jak ukazuje tab. 1. VývoJ úbyt·
kO v posledních letech ukazuje, že v roce 1968
doslo v ČSSR v zemědělské i orné pl\M k nejniž-
ším celkovým skutečným úbytkiim do roku 1963.
Proti maximálnímu úbytku zemědělské pOdy v roce
1964 klesl úbytek v roce 1968 na polovinu (proti
roku 1967 o 2192 ha]. Úbytek orné pOdy v roce
1968 se proti roku 1964 snížil asi o 60 % (proti
roku 1967 o 1573 ha]. Vysoké úbytky v letech
1963-1965 (zejméI1J8.ostatní 6bytky] lze přičíst to-
mu, že v dOsledku prověrek piidního fondu a ze-
jména úplných přehlídek EN byIo jednorázově po-
voleno okresními národními výbory značné množ-
ství změn kultur ze zemědělské do nezemědělské
pOdy.

Podíl 6bytkO zemědělské a orné pOdy do piidy
nezemědělské v ČSR a SSR na celkových úbytcích
v ČSSR v roce 1968 ukazuje toto srovnání:

Úbytek zemědělské pOdy
Úbytek orné pOdy
Podíl na celkové výměře ČSSR

ČSR
64,0 %
66,6 %
61,7 %

SSR
36,0 %
33,4 %
38,3 %

Srovnání ukazuje, že úbytek zemědělské a orné
piidy vzhledem k podílu na výměře ČSSR bylo ně-
co vyšší v ČSR než v SSR.

Úbytek zemědělské a orné pOdy na výstavbu
v ČSR byl nejvyšší v kraji Východočeském (1241 ha
a 688 ha], který je převážně ovlivněn tím, že po-
dle rozhodnutí KNV bylo v roce 1968 na výstavbu
přehoody na Rozkoši u České Skalice odepsáno
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asi 700 ha zemědělské pOdy, z toho 350 ha orné
pOdy, které mají být zaplaveny v roce 1969. Nej-
větší úbytky na výstavbu v SSR byly zaznamenány
v roce 1968 v kraji Západoslovenském, a to 1692 ha
zemědělské a 897 ha orné pOdy, protože se v tom·
to kraji soustřeďuje největší výstavba.

Největší celkové úbytky zemědělské (4542 ha)
a orné půdy (1149 ha] byly zaznamenány v kraji
Severomoravském, které byly zejména způsobeny
převodem zemědělské a orné piidy do ostatních
ploch. K největším celkovým úbytkOm zemědělské
piidy (2722 ha] v roce 1968 v SSR došlo v kraji
Středoslovenském, který je do značné míry ovliv-
něn úbytkem 1716 ha pOdy na zalesnění.

Na snížení výměry orné pOdy piisobily v roce
1958 nejvíce úbytky do ostatních kultur zeměděl-
ské piidy, které však neznamenají snížení výměry
zemědělské půdy. K těmto úbytkům docházelo na
základě rozhodnutí o změnách kultur okresních
národních výborů. Výši těchto úbytků v jednotlivých
republikách uvádí tab. 2. Velikost úbytku 12854 ha
v ČSR je však o 3613 ha nižší než v roce 1967,
ale nejnižší od roku 1964, kdy byla více než dvoj'
násobná. Převážná část úbytku jde do luk a pastvin
a menší část do intenzívnějších kultur, tj. do chmel-
n:c, vinic, zahrad a ovocných sadO.

Výši úbytku zemědělské a orné pl1dy kladně
ovlivnily příriistky z pOdy nezemědělské, jak uka-
zuje tab. 3. Dosažená výše přírfrstků je nejnižší
od roku 1963, protože bývalé půdní rezervy, ze
kterých se tyto přírůstky tv'ořily, jsou již téměř
vyčerpány a zbývající půdní rezervy potřebují znač-
né náklady na rekultivaci.

Výši úbytku orné půdy dále ovlivnily přírůstky
rozoráním luk a pastvin a přeměnou ostatní ze-
mědělské půdy na půdu ornou, jak uvádí tab. 4.
Tyto přírůstky jsou nejnižši od rO'ku 1963.

Celkový pohyb ve výměře zemědělské a orné
půdy v ČSSR, ČSR a SSR, kte'rý je výsledkem výše
uvedených úbytků a přírůstků za rok 1968, uka-
zuje tab. 5. Uvedené údaje ukazují globální hodno-
cení hlavních ukazatelů, které působily na vývoJ
výměry zemědělské a orné pOdy v roce 1968.

V roce 1968 ubylo orné půdy přeměnou na

Území
ch~el'l vinice Izahra-I o~~c-IIOUkY I p~t-I celkemmce dy sady vmy

ČSSR
,

166 1142 872 1688 3926 5060 12854
ČSR 1I8 77 369 913 2375 2654 6506
SSR 48 1065 503 775 1551 2406 6348

4. Pilsobeni z6kona ň. 53/1966 Sb., O ochrani zemi-
dilského p'iidniho fondu na vtvoj pddniho fondu
v roce 1968

Působení zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně země-
dělského půdniho fondu na vývo'j půdniho f:ondu
v roce 1968 bylo hodnoceno podle vývoJe jednotli-
vých druhů úbytků zemědělské a 'orné půdy na
investiční výstavbu od roku 1963 v ČSR a SSR.
V ČSR úbytky zemědělské půdy od r. 1965 a orné
půdy od r. 1964 se v celkové výměře snižují a nej-

nižši výměry dosáhly v roce 1968. Úbytky zeměděl-
ské i orné půdy na výstavbu průmyslovou, občan-
skou a bytovou, zemědělskou a jiné účely v r. 1968
proti roku 1967 poklesly asi o 20-35 %.1 v SSSR
od r. 1964 klesaji celkové úbytky zemědělské a orné
půdy na investiční výstavbu a nejnižši výměry
dosáhly v r. 1968, ve kterém se úbytek zeměděl·
ské půdy proti r. 1967 snížil o 1245 ha (o 30 % ]
a orné půdy o 831 ha (o 34 % ]. Současně se sní-
žily i všechny druhy úbytků na investiční výstavbu.

V rOce1968 přibylo z nezemědělské půdy

odlesněním I rekultivací ost. I
pozemků nezeměděské celkem

Území půdy

země- I z toho I země- I z toho I země· I z tohoděl. do orné děl. do orné děl. do orné
půdy půdy půdy půdy půdy půdy

ČSSR 3626 283 2271 966 5897 1249
ČSR 335 122 1636 727 1971 849
SSR 3291 161 635 239 3926 400

Z uvedených skutečností, tj. ze snížení úbytků na
investiční výstavbu v ČSR i SSR, je možno usuzovat
na částečné kladné působení zákona č. 53/1966 Sb.
K výši uvedených úbytků ještě nutno dodat, že
se v nich částečně projevují úbytky na výstavbu,
které byly povoleny před účinností uvedeného zá-
kona, tj. před 1. zářím 1966, takže úbytky povole-
né v roce 1968 byly ve skutečnosti nižší. Tak např.
ve Středočeskémkraji bylo podle rozhodnuti vy-
daných v r. 1968 odňato zemědělské výrobě trvale
619 ha zemědělské, a z 't'oho 330 ha orné půdy. Ve
skutečnosti však na investiční výstavbu ubylo
700 ha zemědělské, a z toho 351 ha orné půdy.
Obdobně je tomu i v ostatníchkrajich ČSR a SSR.

Jako příklady příznivého působení zákona
č. 53/1966 Sb. se uvádí skutečnost, že KNV Středo-
slovenského kraje zásadně zamítá žádosti o povo-
lení těžby štěrkopísku na orné pOdě (např. l'oka-
lity v Dubnici nad Váhom, JRD Beluša], a že ONV
požadované zábory důkladně zkoumají. Tak např.
pro výstavbu v Královej povolil příslušný ONV mis-
to 5,22 ha jen 3,25 ha, pro výstavbu v Banské
Bystrici z požadovaných 60 ha záboru bylo povo-
leno jen 25 ha atd.

Jako negativni jev při působeni zákona č. 53/
/1966 Sb. lze posuzovat zejména ve velkých městech
často nadměrné požadavky orgánů územního plánu
na stanoveni obvodu intravilánu, ve snaze vyhnout
se placení náhrad za zabranou půdu. Dále inves-
toři předkládají jen sporadicky alternativní řešenf
výstavby a tendence st,avět na rovině bez ohledu
lIá bonitu p'ozemku a výši náhrad trvá, zejména
u velkých a důležitých staveb. V akre-se PrO'stějov
byly zjištěny některé případy porušení zákona vy-
plývající právě z nedostatečně vymezeného lntra-
vilánu obcí (např. při záborech pozemků pro n. p.
Gala Koosice, JZD Moravan, ,Dopravní stavby a vý-
stavbu obilního sila]. V tomto případě se na skýtá
otázka znovu řešit vztah intravilánu k placení ná-
hrad, protože Closavadní zákonný stav přeci jen
umožňuje určitou únikovou cestu k získání staveb-
niho pozemku bez placení náhrady pouhým rozší·
řením intoovilánu.
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Čipera, T.: K v!Jsledkům sumarisať:ních prací a vývoji
půdního fondu v ČSSR v roce 196fJ

Z dosavadního vývoje úbytků na investiční vý-
stavbu vyplývá, že tyto úbytky není možné úplně
zastavit, a že budou nepříznivě ovlivňov,at vývoj
půdního fondu i v příštích letech. Je jen otázku,
do jaké míry se podaří velikost těchto úbytků
snížit.

Při dalším vývoji úbytků zemědělské půdy do
nezemědělské půdy v důsledku devastace nedo-
statečně využitých zemědělských po,zemků zatím
zákon nevytvořil podmínky, aby tyto úbytky byly
z:astaveny nebo omezeny na nejmenší možnou mí-
ru. Tyto úbytky jsou ještě značné, a budou trvat
ještě v příštích letech, protože existuje řada fak-
torů, které není možno dostatečným způsobem
ovlivnit.

V roce 1968přibylo
Územ!

rozoránim luk I přemčnou I
a pastvin ost. zem. půdy celkem

ČSSR 3789 I 177 4966
ČSR 2701 1001 3702
SSR 1088 176 1264

Podle výsledků vývoje původního fondu došlo
v ČSSR obdobně jako v předcházejících létech ke
značnému snížení výměry zemědělské a orné půdy,
li to u zemědělské půdy o 15235 ha a u orné půdy
() 13 362 ha. To potvrzuje skutečnost, že se u nás
s pfidním fondem stále ještě nehospodaří dobře.
Snížení výměry zemědělské půdy je o 2,9 tis. ha
vyšší než v l10ce 1967, ale o 12 tis. ha nižší než
průměrný úbytek za posledních 10 let. Naopak
snížení orné půdy je nižší než v r. 1967 o 1,4 tis. ha,
ale ještě převyšuje o 0,5 tis. ha průměrný úbytek
za posledních 10 let.

Snížení výměry zemědělské půdy způsobHa
investiční výstavba a těžba (36,1 %) a povolené
převody méně úrodných pozemků do lesní půdy
a do 'ostatních ploch (63,9 %). Na snížení orné
půdy se podílejí v převážné míře její změny do
ostatních kultur zemědělské půdy (hlavně do luk
a pastvin) a jen asi u jedné třetiny (tj. asi u 6,6 tis.
IIa) šlo o převod orné půdy do půdy nezemědělské,
tj. na investiční výstavbu a těžbu, do lesní půdy
a, do ostatních ploch.

Ani v roce 1968 se nepodařilo skutečné úbytky
zemědělské a orné půdy nahradit současnými pří-
růstky z ro'zorávek luk a pastvin a rekultivací. Tyto
přírůstky byly nejnižší od roku 1964, což :svědčí
o ,tom, že .bývalé pŮ~í rezervy jsou téměř vyčer-
pány a další fOizorávky a rekultivace budou vyža-
dovat zvýšené náklady na meliorační a' zůrodňo,
vacl práce.

Phsobnost zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně
ze'mědělského půdního fondu se ani v roce 1968
dosud plně neprojevila; přesto je možno počítiai
s jeho vlivem na snížení úbytků zemědělské i orné
půtl.y, i když se do nich promítaly ještě úbytky
z' povolených řnvesti'čních akcí před účinností zá-
kona (před 1. zářím 1966).

5. K některým otáz~ám dalšího vývoje sumarizaě-
ních prací a rozborů změn v půdním fondu

Pro další vývoj sumarizačn1ch prací a provádění
rozborů změn v půdním fondu bude nutil:) v prů-
běhu roku 1969 řešit některé otázky, které vznikly
zejména utvořením čs. federace od 1. ledna 1!:i69.
Bude to především zajištění zpracování celostátně
jednotných údajů o půdním fondu a o jeho vývOji,
zejména pak koordinaci těchto prací mezi Českým
úřadem geodetickým a kartografickým a Sloven-
skou správou geodézie a kartogmfie, a z toho vy-
plývající tyto otázky:

zpracování a projednání nového přehledu sku-
pin zemědělských podniků - závodů s orgány
zemědělství a výživy, plánování a statistiky fe-
derální vlády a vlád republikových;

zpracování republikových a celostátních údajů
o půdním fondu a jejich publikování, vydávání
statistické ročenky ,o půdním fondu atd.;

řešit spoluúčast národních výborů na sumari-
zaci sektorových přehledů k 1. lednu, kterou
Zajišťovala směrnice býv. ÚSGK č. 60, č. 222-
-334.5-11 409/1962, protože platnost této směr-
nice ÚSGK v dohodě s ministerstvem zeměděl·
ství ,a výživy, Státním statistickým úřadem a
ministerstvem národohosp. plánování dnem
31. prosince 1968, zrušila (oznámení v Ústřed-
ním věstníku částka. 12 ze dne 29. 12. 1968).
Proto bude třeba v r. 1969 upravit provádění
sumarizace novým předpisem, zejména vzhle-
dem k federativnímu uspořádání republiky.

V souvislosti s uvedenými otázkami bude také
pravděpodobně nutno provést novelizaci Směrnic
pro údržbu. EN - část C (sumarizační práce)
č. 9500/1966/23-334.5.

I ..
Zemědělská Orná půdaStav půda ha ha

Ubylo do půdy nezeměděl-
. ské - 21 187 - 6667
Ubylo z orné púdy do
ostatní zemědělské půdy ~ -12854

Celkové úbytky . - 21187 -19521

Přibylo orné půdy z ostat-
ní zemědělské půdy - + 4966

Přibylo zemědělské a orné
půdy z půdynezeměděl-
ské + 5897 + 1249

Celkové přírůstky + 5897 + 6215

Úhrnem ubylo - 15 290 - 13306

Úbytky podle sektorových
... přehledů o plochách kul-

tur - 15230 -13362

. Rozdíl 60 56
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Budapest 114 - polt. prieč. 52
sú výrobcom a vývo%com širokej škály geodetic-
kých prístrojov, ktoré sa vyznačujú vysokou op-
tickou kvalitou a presnosťou odčítania hodnot.

Výrobtrý program:
Gyro - teodolity • Teodolity s priamym
odčítaním hodnot 1", 10" a l' • Tachy-
metre pre kruhový diagram. Presné nive-
lačné prístroje • Automatické nivelačné
prístroje • Stave~né nivelačně prístroje
• Vybavenie meracích stolov • Polárne
planimetre • Pantografy

a verký výber pomocok, ktoré zjednodušujú, urý-
chlujÚ a urahčujú geodetické práce.

MAĎARSK! OPTICKÉ ZAVODY



Vyrovnávací počet
Podává základy teorie chyb, zabývá se vyrovnánim přimých, zprostředkujlclch a pod.
minkových pozorováni metodou nejmenšlch čtvercfi, problrá analýzu výsledkfi měřeni
a vyrovnáni a systematické chyby a funkčni závislosti. Při analýze výsledkQ měřeni
a při hodnoceni vyrovnávaciho postupu použivá také matematické statistiky.
PosluchačQm zeměměřičského inženýrstvi a všem pracovnlki1m, kteři konaji rfizná
měřeni fyzikálnl povahy.

492 stran, 116 obrAzkQ, 123 tabulek, váz. 36,50 Kčs

Geodetický a kartografický sborník SV. 9
Obsahuje osm vědecko-výzkumných zpráv p.ojednávajíclch o technologii měřeni a vý-
počtu vlícovaclch bodQ zaměřených tellurometrem, o krajni a mezi1ehlé pi'echodnlci,
o určeni relativních tížnicových odchylek z astronomických měřeni zpQsobem světel.
ných signAIQ, o výzkumu stálosti nivelačních bodQ, o orientaci leteckých snímkfi na
univerzálnlch strojích, o úhlech mezi geodetickou čarou a protějšími normálnimi řezy,
o studiu krátkodobých periodických posuvfi gravitačních betonových přehrad a o po.
lohové přesnosti budov určených délkamI.

Vědeckým pracovníkQm v oboru ge,odézie, kartografie a geofyziky, zeměměřickým inže.
nýrQm a posluchačům vysokých šk01.

100 stran, 58 obrázků, 43 tabulek, brož. 16,50 Kčs

Geodetický a kartografický sborník sv. 10
Sborník obsahuje pět vědecko-výzkumných praci z oboru geodézie a kartograf1e.
Vědeckým pracovnlkům v oboru geodézle, kartograf1e a geofyziky, inženýrům země-
měřičům a posluchačQm fakult přlslušných směr!\.

76 stran, ~ cbrázkQ, 22 tabulek, brož. 14 Kčs

Podrobné mapování
Kniha seznamuje čtenáře s technologickým postupem a technologU při vyhotovovánl
technickohospodái'ských a podobných map nebo plánQ sloužlcich jako podklady pro
projektové účely v průmyslu, stavebnictvi, hornictví, zemědělstvi, dopravě atd. LAtka
je podána z hlediska kritéria přesnosti měřeni.
Po~luchačům zeměměi'lckého směru na stavebni fakultě, střednim technickým pra·
covnikům v zeměměřické praxi a studujiclm střednlch prQmyslových škol zeměměřic-
kých.

472 stran, 134 obrázki1, váz 27 Kčs
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