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528.482:B24.2/.8( 437)

LEGNER, Z.

Geodetické mefenf deformacf mostu pfes Vltavu
n Zďákova.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 12,
s. 317-322, 1 obr., 1 graf, 5 tab.

Průběh a výsledky závěrečných geodetických mě-
ření před u:vedením mostu do provozu <- zamě-
ření .svislých deformací mostovky a prostorových
deformací oblouků mostu· přI zatěžkávací· zkoušce.
Zhodnocení použItých geodetických metod.

528.927:667

JIŘELOVÁ, J., NEUMANN, J.

Polygrafické zpracování barevných mapových
areálii a jeho nová ~tabiUzovaná tfíbarvotisková
metoda (dokončení).

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 12,
str. 323__325, 1 obr., 21 lIt.

Základní charakteristiky a metody zpracování
plošného mapového obrazu. Barevné triády a
kvadriády, současný stav jejich uplatnění. -Ze-
vrubné vlastní řešení problematiky včetně návrhu
původní technologie zpracování dílčích polot6no-
vých orlglnáltl. mapových areáltl.. Přínos nové
technologie a další nové cesty možnosti využití.

528.711.18:778.35

VLCEK, J.
Některé výsledky experimentálního pruzkumu sto-
chastické povahy letecké fotografie.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 12,
s. 325-327,.2 tab., 7 lit.

Popis částečných výsledktl. studia geometrické
přesnosti leteckých snímktl. zkušebního pole, ex-
ponovaných v rtl.zných časových intervalech. Mo-
dely byly vytvořeny analyticky. Jejich porovnání
je založeno na statistické metodě analýzy roz- ,
ptylu (variance) zbytkového polohového vektoru
mezi stejnými body v jednotlivých modelech.

528.482: 624.2/.8 (437)

J1arHEP, a.
reo;a:eSll'IecKoe HSMepeHHe ;a:eepopMa.:qHHMOCTa 'Iepes p.
BJlTlIBa y )K;a:lIKOBll.
reO,D;. Ii Kapr. o6sop, 13, 1967, No 12, c. 317-322,
1 tPKr., 1 rpatPHK, 5 Ta6.

IlpoxoJK,n:eHKe H peSYJlbTaTbI KOHe1JHbIXreo,n:eSK'IecKHX
HSMepeHHH nepe,D; OTKpMTHeM,D;BHJKeHKH- HSMepeHKe

seprHKaJlbHhlX ,D;etP0pMa:qHHMOCTOBoro nOJIOTHa H· npo-
CTpaHCTBeHHLIX,n:etPopM8:qHUMOCTOll1>IXap!< upH IIcnbl-
TaHHH Ha HarpY3KY. On;eHKa npHMeHemtwl:reo,n:eSlI"IlKl-
KKX MeTO,n:OB.

528.927: 667

:AMP:>KEJ10BA, :A., HE:AMAHH,.:A.
UOJlHrpatPIIQeCK8JI 06pa6oma .~ apeaJIos lalpT
li ee Hom.tií CTa611J11130BaHm.tHqBeTOne'laTHIolii Mero,n:
(3ax.iilO'IeHlie) •

reo,D; II Kapr. o6sop. 13, 1967. No 12. c. 323-325,
1 tPllr., 21 JIliT.

OCHoBHLle xapaxrepllCTHKIi li MeTO,D;1>I06pa6OTKII no-
BepXHOCTH K306paJKeHKH KaPTbI. queTHLte TPHa,D;1>1II
KBIl,n:pKa,D;blli cospeMeHHoe COCTOHHlle.IiX upaKrn'lecKoro
npHMeHeHliH. Ilo,D;po6Hoe peIIIeHlie np06J1eMbl K npep-
JIOJKeHKeopKrKHaJI1>HOrrTeXHOJlOrHH06pa60TKl1 1J8CTHblX
nOJlYTOHOSblXOpKrHHaJlOB apeaJIOB Kapr. BKJIa,D;HOBoll
TeXHOJIOrKK li ,D;3J1bHeUmlieHOBble cnoco6b1 ee HCnOJlb-
SOBaHIIH.

528.711.18 : '778.35

BJ1I.J;EK, :A.

HeKOTOpIoIepeaYJILTaTlol 8KcnepHMeHTaJIIoHOrOKCCJIeJlosa-
HIIJI CTOxaCTlAeexoro xapaxrepa a8p~MKK.

reo,D;. Ii Kapr. 06sop, 13, 1967, No 12, c. 325-327,
2 Ta6., 7 JIKT.

OnIlCt.IBaIOTCH 'IaCTH1JHbIe pesYJILTaTbl IiCCJIe,D;OBaHIIH
reOM~K'IeCKOU TO'IHocrn a9pocHliMKoB 0IIbITHOI'OItOJIH,
9KcnoHllpoBaHHoro B pasJIII1JHbIx npoMelKyTK8X BpeMe-
HK. MO,D;eJlIi 6t.IJlIi IISrOTOBJIeHbI aHaJIIITH1JeC:KII. Mx
CpaBHeHlie 060CHOBaHO CTarnCTH1JecKIIM MeTO,D;OM,ltIlC-
nepcHOHHoro aHaJIII9a (MOMeHTBTOporo nopH.n:xa) 0CTa-
ro'lHOrO BeKTopa ItOJlOJKeHIIHMeJK,D;YO,D;HHaKOBblMIi1'0'1-
KaMil Ha OT,D;eJILHbIXMO,D;eJIHX.

528.482:624.2/.8 (437)

LEGNER, Z.

Geodltische DeformationsmessODg der)foldan-
briicke bel Zd6kov.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 12,
Seite 317-322, 1 Abb., 1 Graph., 5 Tab. .

Verlauf und Ergebnlsse der geodll.t1schen Ab-
schluflmessungen vor der Er6ffnung der· Brtlcke
filr den Verkehr. Vermessung der senkrechfen
Deformationen der BrUckenfahrbahntafel und· der
Raum.deformationen derBJiSic!i~I!~.PB·.t:p. bb.eeii....4eefr.
Belastungsprtlfung. Bewernwll~~rc:
geodlitlschen Methoden.·. . . .1< 11 I I l\ I o a

• ", U~~ručo.,



528.927 :687

JIiELOVA,J.j NEUMANN,J.
Polygraphlsche Bearbeltung der farbi,8n Karten-
areale und deren nene IItabililllerte Dreifarben-
druckmethode (Beendung).
Geodetický a kartografický obzcr, 13, 1967, Nr. 12,

Selta 323-.325, 1 Abb., 21 Lit
Grundcharakterlstiken unll Methoden der Bear-
beitung des Kartenbildes. Farbige Triaden und
Quadrladen, gegenwl1rtiger Stand der Anwendung.
Eigentllche LOsungder Problematik elnschlieBlich
des Vorschlages der ursprUngllchen Technologie
der Bearbeltung der tel1welsen Halbtonoriginale
der Kartenareale. Vortelle der neuen Technologie
und weltere neue Weg. der AusnutzungsmOgllcb-
kelt.

528.711.18:778.35

VLCEK, J.
EJalse ErgebJůl&e der 81Pulmeotalen Untullu-
chung der IItochalltillchen Elgenllchaft des Luft-
bUdell.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 12,

Selte 325-327, 2 Tab., 7 Lit.
Beschrelbung der. tellwelsen Ergebnlsse des Stu-
dlums der geometrlschen Genaulgkeit der Luft-
bllder des Pro.fungsfeldes, welche ln v'erschlede-
nen Zeitintervallen bellchtet worden slnd. Die
Modelle slnd analytlsch hergestellt worden. Ihr
Verglelch beruht auf der statistIscben Methode
der Dlsperslonsanalyse (Varienz) des l'estllchen
Lagevektors zwlschen den gleichen Punkten ln
den elnzelnen Modellen.

528.482:82U/.8( 437)

LEGNER, Z.
»tafoJ.lJll.tI.. ••••••• •• euta of the bridge aerosa
lb. rlver Vita". et Zd'6kev.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No.12,

p. 317-322, 1 fig., 5 tah
AccompUshlng and results of final geodetic
measurements before opanlng the bridge. Mea-
surements of the vertlcal roadway deformation
and space deformation of the arches during the
loadlng test. Evaluation· of geodetlc methods.

528.927 :667
JIREJ.,OvA,J., NEUMANN,J.
A new IIlabllQed three-colour printlog metbod of
map production.
Geodetický a kartogtafickt obzor. 13, 1967, No.12,

p. 323-325, Flg. 1, Lit. 21.
Principal char2lcteristics and methods of produc-
tion of maps. Up-to-dllte state of uslng three- and
fO\ll'-Colourgroups. A I1ElW method of productlon
of partial halt-tone orlsin81s. PosslbUit!es of
maklng use of thls new method.

528.711.18:778.35

VLCEK,J.
Some inveatlgation rellultll of random character
of aerial photographl.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No.12,

p. 325-327, 2 tab., Lit. 7.
Some partlal Investlgation results af geometrica)
quality of tesHleld photographs. The photographs
have baen done ln dlfferent perlods and models
have been formed analyticaUy. Thelr comparlson
is based upon statistical method of analysls of
resldual position vectar dlsperslon of ldenticai
points in dlfferent models.

528.482,:624.2/.8 (437)

LEGNER,Z.
Levé géodélllque d811 déformationll du pont de
Z"6kov lIur la Vltava.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No.12,

·pages 317-322, 1 lllustration, 1 graphe, 5 ta-
bleaux.

Děroulement et résultats du levé géodésique final
avant la mise en servlce du pont - levé des dé-
formaUollS verticales et spatlales des arcs a
l'épreuve de charge. Bilan des měthodes géodésl-
ques employées.

528.927:667

JIRELOVA,J., NEUMANN,J.
Traitement polygrapldque des aréala de cartes en
couleurll st nouvelle méthode de IItabilisationchro-
mollthographlque (Ilo).
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No.12,

pages 323-325, 1 lllustration, 21 lit.
Caractárliltiques essentielles et méthodes ďélabo-
ratlon de i'lmage superflclelle de la carte. Trlades
et quadriades - sltuat10n actuella de laur mile
en valeur. Solution détalllée du problěme y com-
prls le premlar projet technologtque de l'élal>o-
ration des parUes ďoriglnaux en demi-telntes.
Contrlbutlon d8 la nouvelle technologie 8t possi-
blllté' de sa mlse a profit ultérieure.

528.711.18:778.35
VLCEK,J.
Quelquell réllaltatll relatifll ao recherch81 up6-
rlmentalell de caractěre IItocballtiquede la pboto-
graphie aérienne.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967,No.12,

pages 325-327, 2 tableaux. 7 lit.
Descrlption des résultats partlels de ľétude de
la précislon géométrlque des photographles aári-
ennes d'un champ ďessal exposáes a dlfférents
intervalles. Les modělas ont été créás de maniěre
analyt1que. Leur vérlflcation est basée sur la
méthode stat1st1que de l'analyse de dlffuslon du
radlus-vecteur entre les polnts de moděles indi-
viduels.



Legner, Z.: GeodetiC!ké m~ření deformací mostu pl'es
Vltavu u Zďtíkova

Geodetickf 'akilrtografickf obzor
roi!. 13 (55), i!ialo 12/1987 317

Geodetické měřeni deformaci
mostu přes Vltavu u Ždákova

Zdenek Legner,
Stl'edlsko inženýrské geodézle ÚGK Praha

V minulém ročníku Geodetického a kartografického
obzoru číslo 2/1966 uveřejnil Ing. Miroslav Herda,
CSc. článek "Geodetické práce pro stavbu a montáž
mostu přes Vltavu u Žďákova". Naši technickou
veřejnost bude jistě zajímat i průběh závěrečných
geodetických měření před uvedením mostu do provozu.
Zaměření svislých deformací mostovky a prostoro.
vých deformací oblouků mostu při zatěžovací zkoušce,
které provedl kolektiv pracovníků Střediska inženýr-
ské geodézie 22 Ústavu geodézie a kartografie Praha
(ÚGK), není vzhledem k délce mostu prací v našem
oboru zcela běžnou.

Tato měření probíhala v rámci zatěžovací zkoušky
mostu prováděné Technickým a zkušebním ústavem
stavebním v Praze (TAZUS) za součinnosti s Výzkum-
ným ústavem dopravním v Praze (VUD), Stavebním
ústavem ČVUT a Laboratoří fotogrammetrie katedry
mapování a kartografie fakulty stavební v Praze pod
vedením Ing. Schreibra, CSc. z TAZUS.

Pro zajištění co nejpřesnějších výsledků při měření
deformací bylo použito jednotlivými pracovišti růz-
ných pracovních postupů: tenzometrického měření,
metody hydrostatické a geometrické nivelace, metody
fotogrammetrické a trigonometrického měření. Vzá·
jemným porovnáním výsledků dosažených jednotli-
vými pracovními postupy bylo možno nejen ověřit
správnost výsledných hodnot, nýbrž zjistit i vhodnost
těchto metod pro podobné práce.

Protože geodetické zaměření svislých deformaCÍ
mostovky a hlavně zaměření prostorových deformaCÍ
oblouků mostu Střediskem inženýrské geodézie
22 ÚGK Praha mělo tvořit základ při konečném vy-
hodnocení zatěžovací zkoušky, bylo nutno vypracovat
takový technologický postup měření, který by zaru-
čoval maximální přesnost výsledků při zkrácení doby
měření na minimum, aby nebyl měřením zdržován
hladký průběh zatěžovaCÍ zkoušky. S ohledem na tyto
požadavky byly pro jednotlivá měření zvoleny tyto
metody:
1. pro zaměření svislé deformace mostovky - metoda

geometrické nivelace,
2. pro zaměření svislé deformace oblouků - metoda

trigonometrické nivelace,
3. pro zaměření vodorovné deformace oblouků (ve

směru os X a Y) - metoda protínání vpřed.
Pro vyjádření jednotlivých deformací byl zvolen
pravoúhlý systém souřadnic X, Y, Z, přičemž osa X
je totožná s podélnou osou mostu, osa Y vyjadřuje
příčné a osa Z svislé deformace.

Při zatěžovací zkoušce oblouků mostu probíhala
všechna tato měření současně, tak aby se jednotlivé

.získané údaje vztahovaly k stejnému,- pokud možno
nejkratšímu časovému úseku (za účelem vyloučení
změn teploty).

Pro zaměření deformací mostovky byly ještě před
zahájením zatěžovací zkoušky zaměřeny přesnou
nivelací výšky značek na obou pylonech (LP a PP).
Výška těchto značek byla pokládána za trvalou,
a proto při dalším měření sloužily tyto značky jako
výchozí body. Taktéž před zahájením zatěžovacích
zkoušek byl dne 16. II. 1967 ve večerních hodinách
zanivelován průběh mostovky dvakrát tam i zpět.
Body mostovky byly voleny na zábradelních nosnících
po návodní i povodní straně nad jednotlivými ocelo-
vými stojkami a označeny číslem příslušné stojky
(3N až 17N a 3P až 17P, kde indexy N a P značí
návodní, resp. povodní stranu). Kontrolou měření
byl jednak rozdíl mezi měřením tam a zpět, jednak
rozdíl naměřeného převýšení mezi koncovými body
LP a PP proti převýšení, vypočtenému z jejich nad-
mořských výšek.

Měřeno bylo strojem Zeiss Ni 04 a invarovými
latěmi Zeiss s jednou stupnicí. Na přestavových
bodech byla lať stavěna na nivelační podložku, body
mostovky byly měřeny boční záměrou, .přičemž byla
lať stavěna přímo na zábradelní nosníky. Vzhledem
k nerovnosti povrchu nosníků lze předpokládat
výškovou nejistotu v postavení latě, a tedy i v určení
výšky jednotlivých bodů 1 až 2 mm.

Stejné měřeni bylo opakováno následujícího dne
v ranních hodinách, opět dvakrát tam i zpět. Doba
měření byla volena tak, aby změny teploty byly mini-
mální a aby byl co nejvíce vyloučen vliv slunce, a tím
zaviněné nerovnoměrné ohřívání konstrukce na osvět-
lené a zastíněné straně. Během měření byla zjišťována
teplota vzduchu, nikoliv konstrukce mostu. V daném
případě však lze předpokládat, že obojí hodnoty se
k sobě maximálně přimykají, a že hodnoty získané
tímto měřením se co nejvíce blíží hodnotám trvalého
klidového stavu mostovky před zatížením při dané·
teplotě, a že jsou maximálně odstraněny vlivy způso-
bující změnu výšky konstrukce (pnutí konstrukce
způsobené jejím ohřátím, nebo chladnutím - toto
pnutí má poměrně dlouhou .setrvačnost).

Při zatěžovací zkoušce mostovky byly měřeny
jen některé zatěžovací polohy, případně jen některé
jejich fáze, jak to vyžadoval přímo na pracovišti
vedoucí této zkoušky Ing. Schreiber, CSc. za TAZUS.
Nivelována byla vždy jen ta strana mostovky (ná-
vodní nebo povodní), která byla právě zatěžována.
Pro návodní stranu bylo nivelováno celkem 5 fází, pro
povodní stranu 8 fází. Počínaje měřením na povodní
straně bylo nadále měřeno na nivelační značky osazené
do chodníku mostovky nad sudými stojkami. K osa-
zení nivelačních značek do chodníku bylo přikročeno
jednak proto, že se značně zrychlil průběh měření,

1967/317



Porovnání pUvodního stavu před zahájením zatěžovacích zkoušek a trvalého průhybu po ukončení zatěžovacích zkoušek
MOSTO VKA - svislá deformace

Ná.vodní strana Povodní strana

Výpočet teoretioké nuly pro +8 DC
Zatěž. poloha Výpočet teoretioké nuly pro + 8 DC Zatěž. poloha
č. 46 fáze 8 č. 46 fáze 8

(Jislo
měřeni I oprava I teoret. odohylka Číslo měřeni I oprava I teoret. odohylkastojky ~2~ z teploty nula vmm stojky 17.2.67 z tePloty. nula vmm

n. výška mm nadmořská výška n.výška mm I nadmořská výška

+ 1 - 2
3N 404,605 + 4 404,609 404,608 3P 404,610 + 4 404,614 404,616

+ 30 + 16
7N 404,394 + 37 404,431 404,401 7P 404,369 + 37 404,406 404,390

+ 24 +11
ION 404,295 + 50 404,345 404,321 IOP 404,276 + 50 404,326 404,315

- 6 -11
13N 404,359 + 37 404,396 404,402 13P 404,344 + 37 404,381 404,392

+ 4 - 2
17N 404,616 + 4 404,620 404,616 17P 404,616 + 4 404,620 404,622

jednak proto, že při stavění latí přímo na zábradelní
nosník nebylo možno plně zajistit jednoznačnost
vztažného bodu (vzhledem k hrubému opracování
nosníku). Převýšení značek proti původním bodům
na zábradelních nosnících byla zanivelována. Tyto
hodnoty nám pak sloužily jako opravy, pomocí kte-
rých bylo možno všechna měření vztáhnout zpět na
zábradelní nosníky. Značky osazené do chodníku
umožnily značné zrychlení, jakož i zpřesnění měření.

Průhyby mostovky byly sledovány i po ukončení
zatěžovací zkoušky mostovky, a to při zatěžování
oblouků. Zatěžovací zkouška byla podle předem stano-
veného programu rozvržena na jednotlivé zatěžovací
polohy, každá ze zatěžovacích poloh potom na tři
fáze: nulová poloha před zatížením, zatížení, odleh-
čení. Při jednotlivých zatěžovacích polohách byla
vždy sledována deformace při zatížení určitého pole
mostu (v polovině, čtvrtině, případně určité strany
mostu - návodní nebo povodní). Při všech zatěžo-
vacích polohách oblouků (41 až 46) byla současně
nivelována mostovka vždy ve všech třech fázích
(nula, zatížení, odlehčenn s výjimkou zatěžovacích
poloh 42 a 46, kde bylo jako nulové hodnoty použito
odlehčení předchozí zatěžovací polohy. Měřeno bylo
stroji Zeiss Ni 030 a Wild Ni3 a latěmi Zeiss s dvou-
stupnicovou invarovou vložkou. Nivelovány byly
vždy všechny body na návodní i povodní straně
a taktéž vrchol oblouků mostu, který nebylo možno
zaměřit trigonometrickou nivelací. Měřeno bylo až na
nepatrné výjimky vždy v obou směrech, tj. tam i zpět.
Nivelace mostovky byla skoro po celou dobu měření
velmi ztížena silným větrem, v důsledku kterého byl
celý most v trvalém kmitu. Též časté přeháňky půso.
bily nepříznivě na přesnost měření, protože při silném
větru nebylo možno dostatečně chránit objektiv stroje
před sněhem a deštěm. .

Vyhodnocení bylo provedeno tím způsobem, že
v zápisnících byly vypočteny pro každé jednotlivé
měření nadmořské výšky všech zaměřených bodů
mostovky. Vypočtené výšky byly sestaveny v tabul-
kách, kde byly též vypočteny hodnoty deformací.

Z takto získaných hodnot byly pro jednotlivé zatěžo-
vací polohy sestaveny grafy, kde vzdálenosti stojek
byly vyneseny v měřítku 1 : 500 a deformace 1 : 2.

Pro střed mostovky nad vrcholem oblouku byl
z hodnot nulové polohy při různých teplotách sestaven
"Graf teplotních závislostí" v rozpětí od -4 oe do+11 oe. Z grafu je patrné, že změna výšky v určitém
bodu mostovky je lineární funkcí teploty. Obdobně
jako při sestavování "Grafu teplotních závislostí"
pro body nad vrcholem oblouků (lON a lOP) byly
porovnáním výšek ostatních bodů mostovky při
různých teplotách vypočteny opravy pro 1 oe a tyto
sestaveny do následující tab. 1:

Číslo stojky I
Oprava

pro +1 DC
mm

3 a 17 +0,50
4 a 16 +1,35
5 a 15 +2,20
6 a 14 +3,15
7 a 13 +4,10
8 a 12 +4,70
9 a 11 +5,20
10 +5,50

Hodnoty obsažené v tabulce svědčí o tom, že lze
porovnávat pouze měření provedená při stejné teplotě.
Abychom však mohli porovnávat též hodnoty namě-
řené při různých teplotách, bylo zvoleno. mě~ení
z ranních hodin 17. II. 1967 při teplotě -1 oe jako
měření, které nejlépe vystihuje trvalý klidový stav.
Opravíme-li jednotlivé body' tohoto měření o opravy
z teploty, sestavené v předchozí tabulce, získáme
teoretickou nulovou polohu mostovky pro libovolnou
tl;lplotu. Jako příklad je připojena tab. 2, vyjadřující
porovnání původního stavu mostovky před zahájením
zatěžovací zkoušky a trvalého průhybu mostovky
po ukončení zkoušky.
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Podélná deformace - ve směru osy X
Zatěžovací poloha č. 44.

Návodni strana Povodni strana

Fáze.l I Fá.ze3 I Fáze 5 Fáze 1 I Fáze 3 I Fáze 5
Čislo Čislo
terče Odohylka v mm terče Odchylka v mm

(stojky) (stojky)
souřadnice terčů na oblouku souřadnice terčů na oblouku

- 14 - 5 - 13 + 1
3N +112,741 +112,727 +112,736 3P +112,397 +112,384 +112,398

- 97 + 3 -100 - 1
7N +206,224 +206,127 +206,227 7P +206,182 +206,082 +206,181

- 73 + 2 - 69 + 2
ION +276,320 +276,247 +276,322 10P +276,236 +276,167 +276,238

-107 - 3 -113 + 1
13N +3'46,599 +346,492 +346,596 13P +346,296 +346,183 +346,297

- 18 - 3 - 18 O
17N +439,955 +439,937 +439,952 17P +439,891 +439,873 +439,891

Pro zaměření deformací oblouků mostu bylo nutné
nejprve vyhledat vhodná měřická stanoviska a signali-
zovat záměrné cíle. Vzhledem k tomu, že většina
stabilizovaných měřických bodů, zaměřených ÚGK
Praha - Ing. Herdou, CSc. pro potřeby stavby mostu

rozvinutím měřické základny je nyní buď pod záto-
povou čarou, nebo tyto body nejsou vhodné pro naši
potřebu - jsou příliš blízko mostu a záměry na terče
při protínání by byly příliš strmé a šikmé - bylo
nutno zvolit stanoviska nová. Z původních měřických
bodů byly použity celkem tři, a to body P8, P9
a P L2. Nová stanoviska byla volena - pokud to

členitost terénu dovolovala - tak, aby při protínání
vznikaly příznivé trojúhelníky, a aby jejich souřadnice
bylo možno určit trigonometricky rozvinutím troj-
úhelníkové sítě z jmenovaných tří bodů. Celkem byla
zvolena pro protínání 4 stanoviska, z toho na návodní
straně stanoviska A a B, na povodní straně stanoviska
CaD, přičemž stanovisko C je totožné s daným bodem
P9. Stanoviska byla stabilizována železnými trubka-
mi, případně zabetonovanou ocelovou vrtací tyčí
(střed otvoru tyče).

Souřadnice stanovisek A, B, D, stejně jako foto-
grammetrických stanovisek ČVUT Praha (AL, AR,
BL, BR) byly zaměřeny dodatečně ve dnech 28. až
30. III. 1967 vteřinovým setinným strojem Zeiss
Theo 010. Na jednotlivých vrcholech byly opticky
dostředěny stojany s podložkami a cílovými terči
Zeiss (2 trojpodstavcové soupravy). Osnova směrů
byla měřena metodou ve skupinách a řadách. Observo-
váno bylo celkem na desíti stanoviskách, tj. na sedmi
nově určovaných bodech a na třech bodech daných,
vždy ve třech skupinách. Přesnost zaměření byla
posuzována:
a) podle uzávěrů trojúhelníků

Z celkového počtu 15 uzavřených trojúhelníků
měly plné 3/5 uzávěr do 3co, ostatní, až na dva velmi
ploché trojúhelníky, uzávěr do 6°0. Vzhledem k těmto
výsledkům nebylo provedeno úhlové vyrovnání před
výpočtem souřadnic.

b) podle středních chyb

my = ±V Ivvl
n. (n-I)mx=±V-I~ n.(n-I)

a střední chyby polohové

mp = ± Vmi+ mi--,
kde v je rovno odchylce od aritmetického průměru.

Průměrné hodnoty pro jednotlivé střední chyby
jsou:

mx = ± 2,6 mm my = ± 1,1 mm mp= ± 2,9 mm
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Příčná deformace - ve směru osy Y
ZatlÍžovací poloha Č. 44.

Nó,vodni strana Povodni strana

Fá.zel Fá.ze3 Fá.ze5 Fá.zel Fá.ze 3 Fáze 5
Číslo Čislo
terčo Odohylka v mm terče Odohylka v mm

(stojky) (stojky)
souřadnioe terčů na oblouku souřadnloe terčů na oblouku

...•.
6

.
8 3- - + 5 +

3N +7,019 +7,013 +7,011 3P -7,033 -7,028 -7,030
- 2 - 1 + 3 + 2

7N +6,992 +6,990 +6,991 7P -7,013 -7,010 -7,011
- 1 - 5 + 5 + 3

ION +6,974 +6,973 +6,969 10P -7,037 . -7,032 -7,034
- 15 - 5 -10 + 1

13N +6,980 +6,965 +6,975 13P -7,038 -7,048 -7,037
- 2 - 6 - 1 O

17N +7,030 +7,028 +7,024 17P -7,017 -7,018 -7,017

Dosažené výsledky plně vyhovují požadované
přesnosti. Stanoviska pro trigonometrickou nivelaci
byla zvolena pod mostem na obou březích v jeho
podélné ose (X) tak, aby bylo vidět na terče na pat-
kách stojek od břehu až po poslední stojku před
vrcholem oblouků (viz obr. 1). Záměrné cíle byly
vyznačeny na patkách stojek bílou barvou.

Záměmé terče použité k signalizaci při protínání
byly pro větší trvanlivost vytisknuty na bílý Poly-
styrén. Nalepeny byly přímo na obloukové nosníky -
návodní i povodní - pod jednotlivými stojkami,
přibližně V' jejich svislé ose a' byly označeny čísly
příslušných stojek.

Deformace ve směru vodorovném (ve směru os
X a Y) byly určeny trigonometricky metodou protí-
nání vpřed. Terče nalepené na obloukové nosníky byly
zaměřeny na návodní straně se stanovisek A a B,
tvořících základnu simultánního trojúhelníka a ob-
dobně na povodní straně se stanovisek O a D. Stano-
viska byla během měření signalizována terči na trian-
gulačních podložkách, centricky nad stabilizací.

Měřeno bylo na všech čtyřech stanoviskách
současně, a to setinnými vteřinovými stroji Zeiss
Theo 010. Aby bylo dosaženo požadované přesnosti
měření, bylo použito metody měření směrníků ve
skupinách a řadách. Tímto způsobem bylo zaměřeno
celkem 6 zatěžovacích poloh (41 až 46), každá ve
třech fázích (nula, zatížení, odlehčení). Každá fáze
byla měřena ve třech skupinách. Odchylky z tohoto
schématu tvoří pouze zatěžovací polohy č. 42 a 46,
kde nebyla měřena nulová poloha, a místo ní bylo
použito odlehčení předchozí zatěžovací polohy, tj.
41 resp. 45. Toto použití předchozího odlehčení jako
nulové polohy pro další zatěžovací polohu bylo umož-
něno tím, že po odlehčení mostu následovalo okamžitě
zatížení pro další zatěžovací polohu. Vzhledem k tomu,
že zaměření jedné fáze trvalo přibližně jednu hodinu,
lze tuto dobu pokládat za dostatečně dlouhou k tomu,
aby nastal setrvalý stav, odpovídající nulové poloze.
Tím bylo umožněno urychlení sledu zatěžovacích
poloh, což při nepříznivém počasí bylo poměrně
.důležité.

Svislé deformace ve směru osy Z byly zaměřeny

trigonometrickou nivelací. Zenitové vzdálenosti nebyly
měřeny se stejných stanovisek a na stejné terče jako
vodorovné úhly, protože tím by se doba zaměření
jednotlivé fáze zdvojnásobila a velmi by se zpomalil
průběh zatěžovací zkoušky. Proto bylo nutné zvolit
samostatná stanoviska v podélné ose mostu, aby vzdá.
lenosti na terče na patkách stojek na návodní i po-
vodní straně byly stejné a aby je bylo možno vypočítat
přímo ze stavebních výkresů. Zenitové vzdálenosti
terčů na patkách stojek č. 3 až 9 - návodní i povodní
strana - byly měřeny se stanoviska na levém břehu
vteřinovým strojem Wild T3 s šedesátinným dělením,
terče č. 11 až 17 se stanoviska na pravém břehu
strojem Wild T3 se setinným dělením. Zenitové vzdá.
lenosti byly měřeny pro každou fázi v jedné skupině.
Vrchol oblouků nebylo z těchto stanovisek vidět,
proto byl zaměřen při současně prováděné nivelaci
mostovky.

Měření vodorovných úhlů a zenitových vzdále-
ností pro zjištění prostorových deformací bylo silně
ovlivněno větrem a dešťovými přeháňkami, protože
bylo obtížné chránit objektiv stroje před deštěm
a sněhem. K nepříznivým faktorům je nutné přičíst
též tu skutečnost, že terče nebylo možno orientovat
tak, aby byly kolmé na záměru, protože byly nalepeny
na obloukové nosníky, takže některé záměry byly dosti
šikmé. Značný vliv na přesnost měření měla též ta
okolnost, že zejména při měření vodorovných úhlů
pro protínání vpřed bylo nutno měřit velmi rychle
(102 směrů pro jednu fázi za necelou jednu hodinu),
aby nebyl zdržován průběh zatěžovací zkoušky.

Po kontrole zápisníků byly vypočteny protínáním
vpřed souřadnice X a Y všech terčů na návodním i po-
vodním nosníku pro všechny tři fáze každé ze zatěžo-
vacích poloh č. 41 až 46. Celkem byly takto vypočteny
souřadnice 480 bodů. Svislé deformace ve směru osy
Z byly vypočteny z nadmořských výšek určených
trigonometricky. Směr osy Z byl volen kladný směrem
dolů, aby průhyb byl označen znaménkem +, jak je to
zvykem při vyhodnocování průhybů mostů. Trigono.
metrický výpočet výšek byl proveden obvyklým způ-
sobem, nebyla však zaváděna oprava z refrakce, proto-
že při výpočtn deformací by se při odečtení eliminovala.
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Svislá deformace - ve směru osy Z
Zatéžovací poloha č. 44.

Návodni strana. Povodni strana

Fáze 1 I Fáze 3 I Fáze 5 Fáze 1 I Fáze 3 I Fáze 5
Číslo Óislo
terče Odchylka v mm terče Odchylka v mm

(stojky) (stojky)
nadmořské výěky terčů na patkách stojek nadmořské výěky terčů na patkách stojek

- 1 + 3 O O
3N 361,122 361,123 361,119 3P 361,128 361,128 361,128

-234 - 4 -232 - 8
7N 395,392 395,626 395,396 7P 395,365 395,597 395,373

- 12 + 10 - 9 + 5
ION 402,374 402,386 402,364 10P 402,353 402,362 402,348

+261 + 18 +280 + 14
13N 395,363 395,102 395,345 13P 395,348 395,068 395,334

+ 2 - 6 - 1 - 4
17N 361,143 361,141 361,149 17P 361,139 361,140 361,143

Celkem byly tímto způsobem vypočteny výšky 450
bodů. Nadmořské výšky vrcholů oblouků byly vypo-
čteny při výpočtu nivelace mostovky v nivelačním zá.
pisníku.

Souřadnice X, Y, Z byly vypočteny vesměs na tři
desetinná místa, tj. na milimetry a byly sestaveny do
tahulek"které jsou uspořádány tak, že každá z nich
ohRahuje vždy hodnoty jedné souřadnice pro všechny
tři fáze jedné zatěžovací polohy, odděleně pro návodní
a povodní stranu. Odchylky vypočtené porovnáním
s fází 1 (nulová poloha) příslušného bodu 3N až 17N
resp. 3P až 17P jsou pro jednotlivé fáze uvedeny
v milimetrech nad příslušnou souřadnicí a udávají
deformaci ve směru uvažované osy X, Y nebo Z.
Tato trojice tabulek nám dává přehled prostorové
deformace jednotlivých bodů ocelových oblouků
mostu pro jednu zatěžovací polohu (viz tab. 3, 4, 5).

Mimo toto tabelární zpracování všech naměře-
ných hodnot prostorových deformací bylo provedeno
ještě grafické vyhodnocení na astralonových fóliích,
a to pro každou polohu (41 až 46) samostatně. PŮ-
vodně bylo předpokládáno, že grafy budou zobrazeny
axonometricky ve všech třech osách současně. Protože

. však příčné deformace ve směru osy Y jsou vzhledem
k deformacím ve směru os X a Z velmi malé, bylo
jejich zobrazení v tomto grafu velmi nepřehledné.
V důsledku toho bylo rozhodnuto vyhotovit pro příč-
nou deformaci oblouků ve směru osy Y samostatné
grafy, kde deformace byly zobrazeny v měřítku 1 : l.

Podélnou deformaci oblouků ve směru osy X
a svislou ve směru osy Z znázorňují grafy vyhotovené
taktéž pro každou zatěžovací polohu samostatně.

V každém z těchto grafů byly vyneseny pro návodní
i povodní stranu všechny tři fáze (nula, zatížení,
odlehčení) zatěžovací polohy. Vzájemně korespondu-
jící body obou nosníků při jednotlivých fázích jsou
čárkovaně spojeny, čímž vzniká plastický obraz
deformací. Křivka znázorňující nulovou polohu byla
převzata ze stavebního výkresu a vyjadřuje ideální
stav. Na tuto křivku bylo vyneseno staničení jednot-
livých terčů ve směru osy X v měřítku 1 : 500, a to
samostatně pro křivku návodní i povodní (terče na
obou nosnících mají rozdílné souřadnice X). Počátky
obou křivek jsou posunuty "Ve směru osy Y, která svírá
s osou X úhel 45°. Tím dostáváme axonometrické
zobrazení obou nosníků. Z bodů takto získaných na
křivkách, znázorňujících nulovou polohu obou nosníků,
byly vyneseny deformace (viz graf) ve směru osy X
a Z v měřítku 1 : 5 (pro zatěžovací polohy 41,43,44,
a 46). Pro zatěžovací polohy 42 a 45, při kterých byl
most zatěžován nad vrcholem oblouku - asymetricky
na návodní nebo povodní straně - byly deformace
menší, a proto pro lepší přehlednost byly vyneseny
v měřítku 1 : 2.

Abychom posoudili přesnost měření jak při určení
vodorovných souřadnic terčů (X, Y) protínáním, tak
při určení výšek (souřadnice Z) trigonometrickou
nivelací, bylo třeba vypočítat jednotkové střední chyby
v jednotlivých souřadnicích mx, my, mz. Vzhledem
k tomu, že při těchto měřeních neexistují žádná nad·
bytečná měření, bylo nutné zvolit určitá kritéria, za
kterých by bylo možné střední chyby vypočítat,
Po zvážení vlastností ocelového oblouku mostu byla
po dohodě s Ing. Schreibrem, CSc. zvolena následující
kritéria:
a) Pro výpočet střední chyby mx - udávající s jakou
přesností byla určena souřadnice X, byl zvolen před-
poklad, že rozdíl souřadnic dvou sousedních terčů na
témž nosníku, např. 4N - 3N je při nulové poloze
a s nepatrným rozdílem i při odlehčení, konstantní.
Je sice patrné, že tyto hodnoty mohou být ovlivněny
teplotou, avšak jedná se o zanedbatelné diferenciální
hodnoty, menší než je vlastní přesnost měření. Za
tohoto předpokladu bylo možno sestavit tabulku,
v niž je výpočet uspořádán tak, že jsou zde uvedeny
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jednotlivé souřadnicové rozdíly X,. - X"-l' z nichž je
vypočten aritmetický průměr. Odchylky jednotlivých
souřadnicových rozdílů od aritmetického průměru
slouží k výpočtu jednotkové střední chyby mg podle
vzorce

rt.g = ± ~V 1:1 .
Tak byla vypočtena pro návodní stranu jednotková
střední chyba v souřadnici X mgN = ±1,3 mm a ana-
logicky pro povodní stranu mgp = ±1,5 mm.
b) Pro výpočet jednotkové střední chyby my v určení
souřadnice Y byl zvolen předpoklad, že součet abso-
lutních hodnot souřadnice Y dvou korespondujících
bodů na návodním a povodním nosníku (např. 3N,
3P) je konstantní. Tento předpoklad platí ovšem jen
pro nulovou polohu a s nepatrnou odchylkou i pro
odlehčení. Vliv teploty je zanedbatelný. Výpočet byl
proveden obdobně jako pro mg. Přesnost určení
jednotlivého bodu (terče) v souřadnici Y je dána
hodnotou

my = ±2,5mm

c) Pro výpočet střední chyby mz v určení nadmořské
výšky - a tím i svislých deformací ve směru osy Z -
byl zvolen předpoklad, že rozdíl nadmořských výšek
cílů na patkách stojek na návodní a. povodní straně
(např. 3N - 3P) je konstantní. Tento předpoklad platí
pouze pro nulovou polohu a s malou odchylkou i pro
odlehčení jen tehdy, není-li most ozářen sluncem.
V tom případě dochází totiž s ohledem na směr mostu
k nerovnoměrnému ohřívání návodního a povodního
nosníku, případně jejich částí, a tím i k rozdílné změně
výšek jednotlivých bodů na návodním nosníku proti
bodům korespondujícím na nosníku povodním. Přes-
nost určení nadmořské výšky jednotlivého bodu (resp.
svislé deformace) je dána hodnotou

mz = ±1,9mm

Výpočet byl proveden obdobně jako pro mg.

Závěrem lze říci, že zvolený technologický postup
současného měření vodorovných úhlů, zenitových
vzdáleností i nivelace jednotlivými četami umožnil
podstatně urychlit průběh zatěžovací zkoušky. Zkrá-
cením doby měření současně stoupá i jeho kvalita,
protože se zvyšuje pravděpodobnost, že měření jedné
zatěžovací polohy proběhne pokud možno za stejné
teploty, což při delším časovém rozpětí není zaručené
a vyžadovalo by to výjimečně příznivé povětrnostní
podmínky. Každá změna teploty ovlivňuje nepříznivě
měření, protože naměřené hodnoty vyjadřují nejen
deformaci způsobenou zatížením, ale i deformaci způ-
sobenou změnou teploty, která výsledné hodnoty
zkresluje.

Vzhledem k podmínkám, za kterých bylo měře-
no - rychlost měření, povětrnostní podmínky a v ne-
poslední řadě též téměř stálý pohyb celé konstrukce ať
už vlivem tepla, nebo větru - lze pokládat dosažené
výsledky za velmi hodnotné.
Lektoroval: Ing. Miroslav Herda, CSc., VÚGTK Praha

Výstava národních atlasů

Národní kartografický komitét ČSVTS společně
s Národním geografickým komitétem ČSAV a Kar-
tografickým nakladatelstvím pořádá v e dne c h
2 9. pro s i n c e 1 9 6 7 a ž 3 1. led n a 1 9 6 8
ve výstavní síni Učebních pomůcek, n. p., Pr9-ha 1,
Národní tř. 20 výstavu národních a regionálních
atlasů.

Na výstavě bude možno si podrobně prohléd-
nout kromě Atlasu ČSSR celou řadu národních
a regionálních atlasů ostatních států a vzájemně
porovnat tematickou bohatost i vyjadřovací roz-
manitost. Vystavené atlasy umožní vytvořit si po-
drobné představy o přírodních, hospodářských,
kulturních a společenských poměrech v jednotli-
vých státech. Většina atlasů je ze států kapitalis-
tických, ať již jsou to regionální nebo národní
atlasy z USA,NSR, Rakouska, Švýcarska, Finska a ji-
ných států. Část vystavených atlasů je i ze států so-
cialistických, předně je to Atlas ČSSR, jemuž je vě-
nováno na výstavě nejvíce místa jako prvému kom-
plexnímu národnímu atlasu vydanému v socialis-
tických státech, potom je řada regionálních velmi
významných atlasů ze SSSR, které byly vydány ča-
sově dříve než atlas československý, ale nejsou
komplexními národními atlasy. V neposlední řadě
je na výstavě Národní atlas Maďarska, který byl
vydán v letošním roce; tím se Maďarsko stalo dru-
hým socialistickým státem, který vydal komplexní
národní atlas. .

Výstava umožní širokému okruhu vědeckých
a pedagogických pracovníků nejen provést srov-
nání dosaženého stupně bádání v geografických
a společenských vědách, ale též posoudit stupeň
a rozsah poskytování informací kartografickými
vyjadřovacími prostředky na mapách atlasů.

Odborná skupina pro kartografii sekce geo-
dézie a kartografie ČSVTS v rámci výstavy uspo-
řádá pro pedagogickou a odbornou veřejnost před-
nášky: "Tvorba a zpracování Atlasu ČSSR" a "Te-
matické mapy v jednotné soustavě školních karto-
grafických pomůcek". Doporučujeme všem čtená-
řům návštěvu této výstavy i účast na obou před-
náškách.-pk-

Vážený čtenáři,

blíží se konec roku a s ním i úvahy o tom, co vše-
chno nesmíme v příštím roce zapomenout. A taky
bychom Vám chtěli připomenout, abyste si včas
obnovili předplatné našeho časopisu, abyste pak ne-
museli dodatečně - a někdy i marně - shánět už
vyšlá čísla. V podnicích a institucích byste měli
uvážit, zda odebíráte dostatečný počet výtiskll, aby
Vaši pracovníci, kteří časopis potřebují, nemuseli
na něj čekat třeba i několik měsíců, než oběhne
všechny zájemce. Víte jistě, že loni bylo zrušeno
vládní usnesení Č. 616 z roku 1962 o úsporných opa-
třeních v odběru novin, časopisů a knih, takže dří-
vější jednostranné, úzce ekonomické zřetele Vás
už neomezují při úvahách o tom, kolik výtisků ča-
sopisu budete pro své pracovníky potřebovat.

SNTL - Nakladatelství technické
literatury
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Polygrafické zpracování barevných mapo ..
vých areálů a jeho nová stabilizovaná tří ..
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3. 31. PFípravné práce

V etapě přípravy na zpracování polot6nových origlnálfi
mapových areálů je třeba provést podle vzorníků barev.
ných .odstínu výběr odstínu pro jednotlivé mapové areá.
ly, a s tim spojený Výpis základních technických dat
a dále zjistit vlastnosti světiocitlivých vrstev na nichŽ
budeme příslušné obrazy zpracovávat. '

Výběr barevných odstím1 uskutečníme poldle vzor~
~í~ bar~vných odstínu, vytišlěného na papíru, vykazu-
Jíclm stejné parametry jako papír, užitý k tisku nákla-
du řešené mapy, a to podle stejné technologie jaká
bUd? dále n_aznače~a. pro tvorbu a polygrafické zpraco-
vám mapovych arealu. Každý list takového vzorníku je
upraven tak, že ve směru sloupců je vytvo,řena gradační
stupnice jedné tiskové barvy, ve. směru řádek přes ni
pak stupnice druhé tiskové barvy a celá plocha je na
každém listu vzorníku přetištěna jediným gra!dačním
stupněm barvy třetí. Celý vzorník má pak tolik stránek
kolik gradačních stupňu má zmíněná. třetí tisková bar~
va. Použité barvy vyhovují závěrum, uvedeným v části
3.1; hodnoty jejich síťových obrazů jsou pak odstúpňo·
vány v konstantním kroku percentuálnfch přírustků plo-
c.hy potištěné síťovými prvky, shodném pro všechny tři
tiskové barvy. Jednotlivé řádky' a sloupce vzorníku jsou
označeny odpovídajícími hodnotami potištěných ploch.
Z podstaty použité meŤ'O\dyvyplývá, že lze tyto percen-
tuální přírůstky měnit v libovolně malém kroku a tak
vytvořit ve vzorníku libovolně jemné nuance barevných
odsUnu.

K odstínům, zamýšleným pro jedn:Jtlivé mapové are-
ály, se vyhledávají ve vzorníku příslušné modelové ek-
vivalenty a vYčte se k nim, z jakých percentuálních po-
dílů tří základních tiskových barev jsou jejich obrazy
složeny. Proti těmto percentuálním hodnotám, uvedeným
v rozpisové tabulce [na obr. 1 vpravo dole), se pak vy-
znači jednotlivé dílčí tiskové barvy, a to do sloupců těch
are~lfi A, do kterých budou v mapě aplikovány. Tak je
napr. na jedné straně z této tabulky patrno, že barevný
odstín je v areálu č. 4 tvořen barvou purpurovO'll [25 %)
a barvou žlutou (75 %) a na druhé straně je z tabul-
ky zřejmo i to, že barva žlutá bude ve tvořené mapě v l.
a 2. areálu uvedena v hodnotě 25%, ve 3. areálu v hod-
notě 50%, ve 4. areálu 75 % a v 5. až 7. areálu v hod-
notě 100%. Abychom mohli získat tento výsledný síťo·
vý diapozitivní obraz žluté barvy s požadovanými per·
centuálními hodnotami v jednotlivých areálech, musíme
si nejprve vytvořit polot6nový diapozitiv, jehož jednot-
livé gradační stupně budou vykazovat přesně takové hod-
noty optické hustoty, abychom v jeho polot6nové nega-
tivní podobě získali takové optické hustoty, které na ko-
nečném diapozitivním síťovém snímku, pořízeném Idříve
naznačenou technologií, poskytnou v odpovídajících
areálech takové podíly ploch krytých tiskovými prvky,
jaké požadUje rozpisová tabulka. Abychom mohli tento
poměrně složitý požadavek racionálním způsobem splnit,
musíme znát: a] závislost optické hustoty síťového dia-
pozitivu na hústotě polot6nového negativu; b J závislost
optické hustoty polotónového negativu na hustotě polo-
tónového diapozitivu; c) sensitometrické vlastnosti vrst~
vy, na které budeme vytvářet originální diapozitivní po-
lot6novou předlohu.

Zlištění závislosti optické hustoty sltového diapozitivu
na hustotě polot6nového negativu

Ve fotografickém přístroji se .v poměru 1: 1 uskuteční
auto typická reprodukce še!dé polotónové stupnice o zná-
mých hodnotách optických hustot jejích políček přes
autotypickou síť, uvedenou předem do předepsaného od-
stupu od nosiče filmu. Na řádně zpracovaném sífovém

Ing. Jarmila Jii'elová, KRÚ Praha
Ing. Jan Neumann, VÚGTK Praha

dokončení z 10. čísla

snímku této stupnice pak denzitometrem proměříme op-
tické hustoty jednotliVých políček a zapíšeme je do
vhodného přehledu. Dále pak zjistíme ono políčko repro-
dukované stupnice, na němž bylo dosaženo dobře kry-
tého nejmenšího puntíku sítě a také políčko, které po-
skytio dobře vázaný útvar puntíku o hodnotě 7/8 plochy
pokryté tiskOVými prvky, což odpovídá hustotě aSl
0,75 D. Při správně zvolené době osvitu má se dosáh-
nout integrální hodnoty 0,75 D v síťové reprodukci toho
políčka originální polotónové stupnice, které má optic-
kou hustotu 0,20. Jestliže se námi zjištěná hodnota op-
tické hustoty políčka šedé stupnice od této hodnoty liši,
je třeba pro takto vyšetřenou odchylku najít v tabulce
prodlužovacIch faktorfi (běžně používané v reprodukční
fotografii] činitele, kterým nutno vynásobit zkušebně
použitou expoziční dobu k tomu, abychom dostali její
správnou hodnotu. Osvit se přitom pro získání lepší
stavby puntíků síťového snímku provádí s použitím
čtyř clon, a to v následujícím rozdělení: zhruba 2 %
celkové doby osvitu tvoří doplňkový osvit při cloně
90, 4/7 osvit při cloně 32, 2/7 při cloně 22 a 1/7 při cli.
ně 16.

Správnou expozicí pořízený síťový snímek šedé polo-
tónové stupnice pak opět denzitometrem proměříme, li
tím získáme celkový přehled o závislosti optických hus-
tot sIfového diapozitivu na hustotách polotónového ne-
gativu. Pro další využitI těchto poznatků je účelné při-
stoupit k jejich grafické interpretaci: v pravoúhlé sou·
řapnicové soustavě [na obr. 1 vlevo dole) vyneseme
v jedné ose dříve zjištěné optické hustoty polotónového
negativu a ve směru druhé osy k nim odpovIdajicIoptic-
ké hustoty sífového diapozitivu. Takto získanou bodovou
řadou pak proložíme vyhlazenou empirickou křivku, kte-
rá nám kdykoli dovoluje obecně známým zpfisobem
zjišfovat funkční vztah mezi oběma veličinami za pod-
mínky zachování režimu reprodukčního procesu a foto-
grafického materiálu, který byl k této zkoušce zvolen,
a to v celém oboru, vymezeném extrémními hodnotami
této zkoušky.
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Zltšt~nf zdvislosti optické hustoty polot6nového negati-
vu na hustot~ polot6nového dtapoztttvu

Princip zjištění této závislosti je tu analogick~ se způ-
sobem zjištění závislosti optick~ch hustot síťového dia-
pozitivu a polot6nového negativu. Polotónov~ film se
exponuje v kontaktní kopirce pod stupňov~m polot6no-
v~m kUnem '0 znám~ch hodnotách optických hustot jed-
notllv~ch jeho poUček. Tento kUn je vyhotoven na že-
~atinOVé vrstvě nasáté argentotypickým roztokem, což
Je materiál shodný s tím, na němž se tvoří originálnl
polot6nové diapozitivní dUčí obrazy jednotlivých tisko-
v~ch barev. Expozice se provádí po vypočltanou dobu a
vyvolání obrazu se děje na zvolenou strmost, přičemž se
tyto parametry zjistí metodou běžnou v reprodukčni
fotografii; empiricky bylo ~okázáno, že pro naše po-
třeby je vhodné vyvolávat na strmost asi 1,3. Na řádně
zpracovaném snímku se pak změří denzitometrem optic-
ké hustoty v jednotlivých poUčkách obrazu stupnice, a
tím máme opět k dispozici veškeré hodnoty, potřebné ke
zpracování grafu vyšetřované funkčni závislosti (na obr.
1 vlevo nahoře); jeho sestrojení a další využití je ana-
logické jako u předchozího grafu.

Sestrolení charaktertstické kFivky sv~tlocitltvé vrstvy
pro tvorbu polot6nového ortgtntílu mapových aredla

Z argentotypické nasávané f6lie odstřihneme dva prouž-
ky a_založíme je do kopírovaciho rámu pod čistou folii
téhoz druhu, na kterém jsou zpracovány sloupávací
masky mapových areálů. Jelden z těchto proužků pak
postupně exponujeme, a to tak, že jej zakryjeme cel9
s v~jimkou prvého pole, po uplynutí určité expoziční
doby odhalíme druhé pole,' po další určité době odkry-
jeme třetí pole atd., až je exponován cel~ proužek.
Druhý z obou proužků pak se exponuje stejn~m postu-
pem jako proužek první s tím rozdUem, že se vždy mezi
zakončením jedné dUčí expozice a započetím následuji-
cí expozični doby cel~ proužek zakryje, a tak dojde
k přerušení osvitu. U obou způsobů jsoU zřejmě jednot-
livá pole exponována příslušn~mi součty světelných dá·
vek, avšak proměříme-li denzitometrem optické hustoty
těchto poU, zjistíme, že pro stejné celkové součty dU-
čich osvitů dává nepřerušovaná expozice nižší optickou
hustotu n~ osvit přerušovan~. Vyneseme-li si na seml-
logaritmický papír k logaritmům expozičních dob T pří-
slušné optické hustoty, obdržíme proloženim získan~mi
bodov~mi řadami vyhlazen~ch křivek tzv. charakteristic-
ké křivky (na obr. 1 vpravo nahoře) vyšetřované argen-
totypické vrstvy, z nichž křivka strmější {1} platí pro
přerušovan~ a méně strmá (1') pro nepřerušovan~ osvit.
Pro tento účel je zřejmě vhodné volit časové intervaly
osvitů tak, aby logaritmy celkových osvitů přibývaly
v konstantním kroku; tak např. je-li první expozice
10 vteřin (log 10=1,0), pak druhou můžeme volit 2,6
vteřiny, aby celkový osvit činU 12,6 vteřiny (log 12,6""
= 1,1), další pak 3,2 vteřiny, aby byl celkový osvit 15,8
vteřiny (log 15,8=1,3 ) atd. Podle ziskan~ch grafů pak
můžeme podobně Jako v předchozích případech snadno
zjistit pro kteroukoliv hodnotu optické hustoty z vyšetřo-
vaného oboru potřebnou celkovou expoziční dobu a
naopak.

3. 32. Zpraoovánf polot6nových origtnálil dílčích 'obrazil
mapových areálů a jejtch pFevod do síťové podoby

Všechny vyšetřené závislosti nám nyni umožňují usku-
t.ečnit racionálním způsobem cel~ technologick~ proces,
~ehož cUem je dosáhnout vykrytí zvolen~ch areálů dU-
cího obra.zu jedné tiskové barvy zcela určit~mi, předem
vybran~ml síťovými obrazy. Ve stručnosti popišeme jeho
provedení pro tiskovou barvu žlutou, neboť pro zbylé
dvě základní tiskové barvy je tento postup analogický.

Z rozpisové tabulky je patrno, že barva žlutá se v 7.
až 5. areálu vyskytuje v hodnotě 100 %. Vedeme tedy
hodnotou 100 % rozpisové tabulky rovnoběžku s vo-
dorovnou osou grafu až k jejímu protnutí s křivkou 3,
odtud pak rovnoběžku se svislou osou až k průsečiku
s křivkou 2 a z něho pak rovnoběžku s vodorovnou

TtFelovd, T., Neumann, T.: Polygraftcké zpracování barev-
ných mapových areála a leno nová stabtltzovaná tFf-

barvotisková metoda

osou až k protnutí s křivkou 1; z tohoto průsečíku pak
spustíme kolmici na vodorovnou osu a na ní odečteme, že
k tomu, aby byiy v srtovém podání areály čislo 7 až čis-
10 5 vykryty 100 procenty tiskov~ch prvků barvy žluté je
nutné, aby na polot6novém origináiu dostaly odpovida-
jici areály celkový osvit v délce 430 vteřin. Podobně pak
zjistíme pro areál č. 4 celkov~ osvit 250 vteřin a pro
areál č. 3 celkový osvit 178 vteřin. Konečně i pro areály
č. 2 a 1 postupujeme stejn~m způsobem, ale při vyhle-
dáváni délky osvitu se řídíme polohou průsečíku rovno-
běžky s vodorovnou osou a křivky 1', nebot celkový
osvit těchto areálů se uskuteční jedinou světelnou dáv-
kou [nepřerušovan~ osvit) na rozdU od zbyl~ch areáll1
jejichž celková expozice bude složena ve smyslu dří:
vějšího výkladu z několika dílčích expozic; tímto způ-
sobem zjisUme pak pro areály č. 2 a 1 osvit v délce
150 vteřin.
Pak je již možno na sloupávaci vrstvě sejmout areáiy

č. 7 až 5, čímž pro ně získáme negativní masku. Tu pak
vlícujeme na nasávanou argentotypickou vrstvu a pro-
vedeme přes ni příslušnou dílčí expozici v délce celko-
vého osvitu, vypočteného pro areály č. 7 až 5 [430 vte-
řin), zmenšeného o celkov~ osvit, zjištěn~ pro areál
č. 4 [250 vteřin); prvni dUčí osvit areálů č. 7 až 5 bude
tedy činit 180 vteřin. Dále pak sejmeme na téže sloupá-
vací vrstvě areál č. 4 a po vUcování této masky na liž
jednou osvitnutou světlocitllvou vrstvu provedeme další
její expozici v délce rovné vypočtenému celkovému
osvitu pro areál č. 4 [250 vte.řin), zmenšenému o cel-
kovou expozici, vypočtenou pro areál č. 3 [178 vteřin I;
tak obdrží areál č. 4 svou prvni df1či expozici v délce
72 vteřin a s ním zároveň dostanou tent~ž osvit jako
druhou dílčí dávku areály č. 5 až 7. Tlmtéž způsobem
zjistíme pro areál č. 3 první jeho dílčí expozici v délce
28 vteřin, která bude zároveň druhou dílči expozici pro
areál č. 4 a třeU dílčí expozicí pro areály č. 5 až 7;
tou osvitneme vrstvu přes v}(covanou sloupávací nega-
tlvni masku, na níž byla předtím již k areálům č. 4
až 7 sejmuta vrstva i v areálu Č. 3. A konečně pak s&
jmeme vrstvu na masce v areálech Č. 1 a 2 a provede-
me přes ni expozici zmíněné argentotypické vrstvy po
dobu celého osvitu [150 vteřin), vypočteného pro are lily
Č. 1 a 2; zároveň s Hm dojde i k příslušnému druhému
df1čímu osvitu areálu č. 3, třeHmu' dílčímu osvitu areá-
lu č. 4 a čtvrtému dílčimu osvitu areálu č. 5 až 7. Se-
čteme-li v jednotlivých areálech shora uvedené dílčí
expozice, sna(dno se přesvědčíme, že takto získané hod-
noty jsou shodné s přislušn~i předem zjištěnými dél-
kami ceikov~ch osvitů. Poté je již možno takto několi-
kanásobně diferencovaně osvitnutou argentotypickou
vrstvu vyvolat a jejim dellzitometrickým p:oměřením se
přesvědčit o správnosti realizace postupu. Tím jsme
získali originální polot6novou diapozitivní předlohu
mapových areálů pro dílčI barvu žlutou. Podobně lze
zIskat i diapoziUvnI polot6nové originály zbyl~ch dvou
dílčích barev a ve všech pak zpracovat přislušné nega-
tlvy a výsledné srtové diapozitivy. Netřeba snad znovu
zdfirazňovat, že k tomu, aby tyto síťové obrazy vykazo-
valy v jednotl1v~ch areálech očekávané percentuáiní
hodnoty pokrytí plochy tiskov~mi prvky, je nezbytné
dodržet ve všech technologických etapách přesně tako-
vý režim zpracování a takové materiály, jak~ch bylo
použito k předběžn~m zkouškám.

Popsali jsme některé všeobecné technologické zvlášt-
nosti dřívějších i současn~ch metod zpracování plošných
mapov~ch óbrazfi a zhodnotili jsme základní přednosti,
které by do této části v~robniho procesu mohly vnést
normalizované postupy, uplatněné ve stabilizovaném
ofsetovém čtyřbarvotisku. Na základě zjištěnI účelnosti
pokusit se o aplikaci zásad tohoto stabillzovaného pro-
cesu pro naznačené kartografické účely jsme pak stu-
dovali otázky v~běru vhodn~ch tlskov~ch barev a sHi
a navrhli příslušná řešení; současně jsme vyvinuli pů-
vodní technologU zpracování dnčích polot6nov~ch ori-
ginálů mapov~ch areálů, která umožňuje v dalšim pro-
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cesu zpracování příslušných tiskových forem a při tisku
mapových areálů účelně navázat na stabilizované postu-
py ofsetového čtyřbarvotisku, uvedené instrukcí VÚP
(21].

Nová technologie může být ve výrobní aplikaci pří-
nosem především po stránce kvalitativní, neboť posky-
tuje některé zdůvodněné zásady pro doposud intuitivně
l'ešené stránky vyšetřovaného procesu, vytváří přédpo-
klady pro uvědomělé předvídání výsledků tohoto pro-
cesu a pro zajištění jejich opakovatelnosti a přispívá
k celkovému zvýšení jakosti této stránky našich karto-
grafických výrobků. Současně je třeba poukázat na to,
že ani po stránc€.' ekonomické není tato navrhovaná
technologie nevýhodná. Ekonomický přínos je ve zvýšení
stability dílčích procesů, v di'!sledném uplatnění metody
zpracování jakýchkoliv mapových ploch pouze ze tří
tiskových barev a v plnějším využití práce minulé na
úkor objemu živé práce. O všech těchto přE.dnostech
jsme se přesvědčili výrobní aplikací nové technologie,
k níž došlo právě v letošním roce.

A konečně je nezbytné alespoň rámcově naznačit
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další možné cesty využití předností zpracování plošných
mapových obrazi'!. Především se tu otevírá pole pro
podstatné zlepšení plastického vyjadřování reliéfu zem-
ského povrchu na hypsometrických mapách zpil.sobem
plasticky modulované hypsometrie, realizované relativně
snadnou technologií skládání polotónových diapozitivů
hypsometrie a stínování reliéfu. Dále je nutno upozornit
na možnost zpracovánI síťových tiskových podkladů
plošných areálil. nástěnných map z polotónových origi-
nálních negativi'! dílčích barev, zpracovaných v měřítku
menším než je měřítko vydání příslušné mapy a doda-
tečně fotograficky zvětšených. Poslední příklad, který
chceme uvést a který zajisté nevyčerpává obor nových
výhod, záleží iV možnost! současného polygrafického
zpracování plošného mapového obrazu a čtyřbarvotisko-
vých obrazových reprodukcí. Všechny tyto možnosti již
byly prakticky vyzkoušeny; lze proto doufat, že se v blíz-
ké budoucnosti stanou spolu se základní technologií
předmětem širokého výrobního využití.

Některé výsledky experimentálního
průzkumu stochastické povahy
letecké fotografie

BScF., MASc. J. Vilek
Universita Toronto

S možností kompenzace systematických chyb letec-
kých snímků vzbndila analytická fotogrammetrie
opětovný zájem o základní otázky fotografického
procesu. Analytické řešení vynáší více najevo malé
geometrické nepřesnosti, které existují v leteckých
snímcích, a které v analogovém řešení nejsou vždy
patrné. Tyto nepřesnosti, které budeme v dalším
označovat jako systematické chyby, mají mnohé
zdroje v komplexu fotografického procesu, jehož hlavní
složky jsou atmosféra, měřická komora, film a vyvolá-
vací proces. Každá z těchto hlavních složek je dále
složena z jednotlivých komponentů, z nichž některé
mají konstantní povahu a jiné povahu náhodnou
(stochastickou). Příkladem komponentu, který má
prakticky stálou povahu, je zkreslení objektivu ko-
mory. Na druhé straně vzduchové proudy v atmosféře
mohou být považovány z hlediska fotografie za příčinu
nahodilých změn refrakce, a proto ovlivňují polohu
snímkového bodu stochasticky. I

Dosud je znalost přesné povahy a velikosti růz-
ných vlivů neúplná, ale je jisté, že přesnost, jíž analy-
tické řešení je schopné, je především omezena nedo-
statkem geometrické kvality snímků. Zlepšení přes-
nosti se proto dá očekávat hlavně v důsledku zdokona-
lení letecké fotografie a naší dokonalejší znalosti její
měřické schopnosti. V dalším je popsán malý pokus
o zjištění proměnlivosti mezi leteckými snímky poříze-
nými v různých časových intervalech toutéž komorou
a stejným druhem filmu. Hlavním cílem tohoto pro-
gramu bylo porovnání snímků exponovaných v krát-

kém časovém intervalu, ve kterém je možno považovat
všechny fotografické podmínky za homogenní, se
snímky obdrženými v jiných dnech.

Popis experimentu

Signalizované bodové pole bylo speciálně pořízeno pro
tento účel v části Toronta. Jednotlivé signály (terče)
sestávaly z bílého kruhu o průměru přibližně 15 cm,
lemovaného tmavým prstencem minimálně 25 cm
silným. Terče byly namalovány na vhodných místech,
jako například na kovových poklopech odpadních
stok, na plochých střechách továren, škol, obytných
domů apod. Body byly zvoleny tak, aby byly pokud
možno rovnoběžně rozmístěny po celém poli. Mimoto
na několika místech byly signalizovány skupiny
5-6 bodů na malé části povrchu tak, aby jejich obrazy
byly shromážděny na malé plošce na snímku (asi 1 až
2 mm2). Protože je dosti rozumné předpokládat, že
systematické chyby mohou být považovány za kon-
stantní na tak malých plochách, rozdílnost v polohách
bodů uvnitř skupin poskytuje dobrý odhad velikosti
nahodilých chyb.

Pro snímkování byla používána komora typu
Wild RC-5a f""'" 152 mm, formát 23 X 23 cm. Mě-
řítko snímků bylo zvoleno 1 : 10 000. Rozsah pole byl
zvolen tak, aby celé pole bylo úplně zobrazeno na
60 % překrytu snímků. Protože snímky byly pořízeny
s 80 % překrytem, bylo celé pole zobrazeno ve většině
případů na třech posloupných snímcích. Použitý druh
filmu byl Dupont 136, letecký film s polyesterovou
(cronar) podložkou. Diapozitivy byly VJ"Volányspeci-
álně s ohledem na kontrast signálů.
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Měření souřadnic bodů pro analytickou rekon-
strukci modelů bylo provedeno na Wildově stereo·
komparátoru STK-I No. 19. Všechny body na všech
snímcích byly měřeny ve stejné posloupnosti. Téměř
výhradně byly měřeny monokulárně, tj. separátním
centrováním měřických značek na obou snímcích.
Stereoskopická metoda byla použita jen tehdy, když
některý obraz bodu nebyl jasně definován pro mono-
kulární identifikaci.

Redukce údajů

Zpracování údajů bylo provedeno ve třech etapách:

I. Korekce a zlepšení snímkových souřadnic bodů
s ohledem na známé nebo předpokládané systematické
chyby.
2. Analytická rekonstrukce modelů.
3. Transformace jednotlivých modelů na referenční
model.

Korekce souřadnic obsahovala opravy z refrakce,
jejíž hodnoty byly vypočítány na základě údajů ame·
rické standardní atmosféry, opravy z distance objek.
tivu podle kalibračních údajů a srážky filmu na základě
matematického modelu používaného současně v Coast
and Geodetic Survey [Keller-TewinkeII966]. Je třeba
poznamenat, že zmíněná formulace opravy pro srážku
filmu také automaticky vyloučí lineární chyby kom-
parátoru.

Všechny body byly použity při řešení relativní
orientace, jejíž parametry byly odhadnuty metodou
nejmenších čtverců. Polohy modelových bodů byly
vypočteny dvěma způsoby: a) jako středy zbytkových
modelových paralax; b) jako středy nejkratší spojnice
(osy) dvou mimoběžných paprsků. Rozdíl mezi těmito
dvěma řešeními byl prakticky zanedbatelný.

Za účelem statistického srovnání výsledných 15
modelů jeden z nich byl zvolen jako referenční model
a všechny ostatní modely byly na něj transformovány.
Ačkoliv volba referenčního modelu je do určité míry
libovolná, v našem případě byl zvolen model, který
vykázal nejmenší střední chybu zbytkových paralax.
účelem tohoto experimentu bylo prověřit statistickou
hypotézu: žádný rozdíl mezi modely. V souladu
s touto hypotézou jednotlivé modely se od sebe liší
pouze rotací, měřítkem a polohou. Transformace je
proto dána známou podobností transformací v troj-
rozměrném prostoru:

kde (XYZ)T jsou souřadnice bodů před transformací
a (XYZ)[ po transformaci s A, R a (XOYOZo)T mají
význam měřítkové změny, rotační matice a transfor-
mačního vektoru. Transformační parametry rovnice
(1) byly odhadnuty po její linearizaci iterativně (např.
Krátký 1966) metodou nejmenších čtverců s pomocí
všech bodů minimalizací:

ft

E(X, - Xt)2 + (Y, - Yt)2 + (Z, - ~t)2 = min.,

kde X, značí souřadnice referenčního modelu.

V analýze, která následuje, jsou jednotlivě transformo-
vané modely považovány za experimentální jednotky,
jejichž specifické vlastnosti vystihují charakter zá.
kladního souboru, z kterého přicházejí. V našem pří-
padě může být za základní soubor považován soubor
všech snímků exponovaných během homogenních
podmínek v určitém časovém intervalu. Pro vyjádření
vlastností jednotlivých modelů bude použit rozptyl
(kvadratická střední chyba) odchylek mezi polohami
stejných bodů v referenčním a transformovaném
modelu. To povede k analýze rozptylu založené na
metodách univariační statistiky. Jiný, ale daleko
složitější způsob by vedl k multivariační analýze,
která by poskytovala možnost vzít v úvahu korelaci
mezi jednotlivými body.

Metoda analýzy rozptylu vyžaduje, aby pozorová-
ní byla vzájemně nezávislá, normálně rozdělená a aby
byla homogenní co do přesnosti. V našem případě
získáváme empirický rozptyl, který nesplňuje předešlé
požadavky [B6hm 1964]. Je proto nutné hledat trans-
formaci s jejíž pomocí by bylo možno dosáhnout
žádaných vlastností. Je ukázáno v matematické sta-
tistice, že vhodná funkce (y) empirického rozptylu
m2 • :E [VV]i: (ni-I) v tomto případě je logaritmická
transformace:

Tab. 1
Logeempirického rozptylu odchylkOtJých
vektorů

s, s, I S,

NI I 5,8551 6,0568

I
6,2710

6,2442 6,2086 6,2364
--I

I 6,3526Na 6,2519 6,1675
-

I
5,8201 6,3421

6,1964 I 6,0638Na ref. mOd.! - I 6,2953
!

V tab. I jsou uvedeny přirozené logaritmy empirického
rozptylu odchylkových vektorů pro všech 14 modelů
transformovaných na referenční model. Každý model,
zastoupený logaritmem empirického rozptylu odchy-
lek, je klasifikován podle toho, do jakého výběru ná.
leží. Oísla ve stejném sloupci náleží ke stejné sérii (S,),
a označují snímky exponované v určitém dnu. Celkem
bylo pořízeno šest sérií, tři jednou komorou a tři jinou
komorou, ale stejného typu. Uvedené výsledky náleží
k první komoře. Každá série obsahovala tři nálety (Ni)
zkušebního pole. Každý nálet, s výjimkou tří, obsahu-
je dva modely rekonstruované ze tří posloupných
snímků, takže prostřední snímek je společný oběma
modelům. Vzhledem k časovým intervalům jsou mo·
dely v sloupcích (S) odděleny dny, v řadách (N) ně·
kolika minutami a v jednotlivých buňkách jsou oddě-
leny několika vteřinami.

Ze statistického hlediska je tab. 1 interpretována
takto: tři série Sl' S2, Sa jsou považovány za náhodný
výběr ze základního souboru všech sérií a tři nálety
N1, N2, Na za náhodný výběr ze všech možných náletů
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příslušejících k dané sérii. Je možno rozlišit tři zdroje
proměnlivosti: rozdílnost mezi sériemi, mezi ná-
lety uvnitř sérií a mezi modely uvnitř náletů
uvnitř sérií. V základě je to jednosměrová klasi-
fikace náletů podle sérií, s dvěma modely v jednotli-
vých náletech.

Analýza dat v tab. 1 začne součtem čtverců
všech čísel. Totální variace mezi všemi údaji se obdrží
odečtením čtverce aritmetického průměru. Zbytkový
součet se potom dělí do tří částí, každá část odpovída-
jící zmíněnému zdroji rozdílnosti. Součet čtverců,
který odpovídá rozdílům mezi sériemi (SOS), je dán
výrazem

s

2: Tf T2sOS = ---,
ni N

i-I

kde Ti znaC1 součet čísel v jednotlivých sloupcích,
ni počet čísel ve sloupcích, T součet a N počet všech
čísel v tabulce.

Součet čtverců odE0vídající rozdílům mezi mo-
dely různých náletů (SON) se vypočte podle

3 k

2:2:Rli O T2--S S--
nii N '

i=1 1=1

kde Rii označuje součet a ni1 počet čísel v jednotlivých
buňkách a k počet buněk v jednotlivých sloupcích.

Konečně součet čtverců rozdílů mezi modely
v jednotlivých buňkách (SOM) se může vypočíst jako
zbytkový rozdíl

S fti

SOM = 2: 2: 'U10l- ~ -SOS-SON,
'i-I ar-I;

kde první člen pravé strany označuje součet čtverců
všech údajů v tab. 1.

Výpočty jsou shrnuty v tab. 2, v níž jsou uvedeny
střední čtverce uvažovaných třech zdrojů rozdílnosti.
Tyto hodnoty jsou vypočteny dělením součtu čtverců
příslušným počtem stupňů volnosti (nadbytečných
hodnot).

Nejprve nás bude zajímat otázka, zda dva modely
uvnitř buněk jsou geometricky podobnější než modely
příslušející různým náletům. Odpověď leží v porovnání
dvou posledních středních čtverců. Proti očekávání
modely rekonstruované ze tří posloupných snímků
ukazují větší rozdílnost než modely, které náleží k růz-
ným náletťim. Tento rozdíl ve velikosti středních
čtverců není ovšem významný. Je proto možno
poslední dva čtverce sloučit a výsledným středním
čtvercem dělit střední čtverec odpovídající rozdílům
mezi sériemi. Získaná hodnota má F-rozdělení [Bohm
1964] za předpokladu, že oba čtverce tvoří náhodné
výběry z téhož základního souboru pozorování. Z ta-
bulek F-rozdělení dostaneme hodnotu 3,98, která může

být překročena s pravděpodobností menší než 5 %
při 2 a 11 stupnice volnosti. Protože naše hodnota je
1,86, není prokázáno, že porovnávané střední čtverce
nenáleží ke stejnému základnímu souboru pozorování,
a proto hypotéza "žádný rozdíl mezi modely" nemůže
být zamítnuta.

Tab. 2
Analýza rozptylu

Zdroj Součet Stupně Středni Fhod-
rozdílnosti čtveroů vol- čtvereo notanosti

mezi sériemi I SČS + 0,0892 I 2 0,0446 1,86

mezi nálety SČN + 0,0891 5 0,0178
.

mezi modely SČM + 0,1750 6 0,0292

Přesnost analytické orientace všech snímkových dvo-
jic, vyjádřená jako standardní (střední) chyba zbytko-
vých vertikálních paralax (tj. rozdílů mezi snímkový-
mi 'U-souřadnicemi), se pohybovala mezi ±3,2 až
4,4 pm. Tato hodnota je přímo vztažena na empirickou
přesnost modelových Y-souřadnic. Po transformaci
modelů na referenční model střední chyba zbytkových
rozdílů mezi jednotlivými Y-souřadnicemi vzrostla
na hodnoty ±6,4 až 12,1 pm. Tak velký vzrůst se
nedá vysvětlit statisticky jako následek transformace
[Vlcek 1967], ale ukazuje přítomnost malých modelo-
vých deformací působených nevyloučenými systema-
tickými chybami v polohách snímkových bodů.
Existence systematických chyb byla také experimen-
tálně prokázána srovnáním rozptylů 'U-paralax uvnitř
bodových skupin (zmíněných v popisu experimentu)
s celkovým rozptylem celého modelu s pomocí F-rozdě-
lení. Více než 70 % všech modelů ukazovalo přítom.
nost systematických chyb na 5 % kritické hranici.

Velikost náhodných chyb obdržená z rozdílnosti
'U-paralax uvnitř skupin se měnila s polohami skupin
ve formátu snímku. Nejlepší hodnota byla dosažena
pro skupinu 6 bodů uprostřed pole, která dala střední
chybu ±1,6 pm, což se blíží hodnotě ±1,3 pm, která
odpovídá rozptylu měření souřadnic na komparátoru.
Celková velikost náhodných chyb shrnutá ze všech
skupin všech modelů dala výsledek ±2,9 pm, ale je
nutno zdůraznit, že některé skupiny byly blízko okrajů
snímků a trpěly špatnou rozlišitelnosti a nejistou
identifikací.
Lektorova!:
prof. Ing. dr. Josef Bohm, Dr Se., FSČVUT Praha
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Průmstav, n. p.,

Pardubice

Proměřováni odchylek kolejnic jeřábové dráhy

Zaměřování výškových a směrových odchylek osy
kolejnice jeřábové dráhy se provádí dvěma různý-
mi měřickými přístroji: theodoUtem a nivelačním
přístrojem. U dosavadních způsobů zařízení na ode-
čítání je používán centrický signál a dvě krátké
nivelační latě jednak pro měření vodorovných od-
chylek, jednak pro měření svislých odchylek, při-
čemž pro odečítání vodorovných odchylek se po-
užívá trojúhelníkové pohyblivé značky-běžce.
K odečítání odchylek na vodorovné lati je třeba,
aby vedoucí technik řídil u stroje znamením rukou
nebo signály (podle hlučnosti provozu) dostřeďo-
vání značky do záměrné přímky u každého zamě-
řovaného bodu.

Obr. 1. KRANlOMETR pro současné odečítání vodorov-
ných a svislých odchylek leřábových drah.

Pro zaměřování směrových a výškových odchy-
lekjeřábových kolejnic pomocí KRANIOMETRu je
potřebí pouze nivelačního přístroje připevněného
na podkladní desce s možností centrace.

KRANIOMETR (obr. 1), sestávající z lati opa-
třené Ubelou a průzorem, je vytvořen záměrným
křížem o stejné délce ramen, které jsou opatřeny
základními rovnoramennými trojúhelníky o výšce
10 cm a základně 10 cm, přičemž jednotlivé základ-

'ní trojúhelníky jsou rozděleny na stejné poloviny.
Centimetry poloviny trojúhelníků malých i velkých
jsou střídavě označeny barvou černou a červenou.
Pro kontrolu odečítání odchylek jsou v jednotli-
vých kvandrantech velká písmena pro identifikací
odečítaných hodnot.

1-----
I
I

Zařízení s trojúhelníkovou odečítací stupnicí
může být při prodloužení do 3 nebo 4 metrů použi-
to na tachy'metrické latě. Dává rychlou vizuální
orientaci a kontrolu počtu centimetrů v rozmezí
jednoho decimetru a upřesňuje odečítání měřených
decimetrů při delších záměrách.

Způsob měření JlOdnot KRANIOMETRem se
provádí tím, že promítnutou ryskou záměrného
kříže v okuláru se odečítají na kolmé a vodorovné
stupnici trojúhelníka centimetry a na o dvě s n ě
s o u sed í c í h o t roj ú h e I n í k a milimetry
v rozsahu délkového půlcentlmetru. Aby čtené
hodnoty nemohly být zaměněny, připOjují se k hod-
notám abecední znaky, kde prvé písmeno vyzna-
čuje kvadrant prllmětu středu nitkového kříže a
druhé písmeno dává + nebo - polovinu.
Pří k I a d: 1,75 cm AS vodorovná odchylka,

3,0 cm AR svislá odchylka.
Zařízení pro současné zaměřování a odečítání

vodorovných a svislých odchylek je patentováno
pod č. 122760 z 1. II. 1967. Ve spojení se stabili-
zátorem pro KRANIOMETR, přihlášeným k paten-
tování, je náklad (podle časové studie a průměru
cen a druhů jeřábových drah) za zaměření jeřá-
bových kolejnic nižší O cca 1935,- Kčs za 100 m.
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Nová technologie zamei'ování metodou signálové
diferenciace záměrné osy kolejnic i velmi dlou-
hých jeřábových drah bez protyčování celé osy
bude předložena k patentování.

KRANIOMETR ve spojení s dalším zařízením za-
jišťuje zkrácení pracovní doby v prostoru ohrože-
né bezpečnosti a zkracuje dobu výluky jeřábových
mostů z provozu.

Obr. 3. Přístroj pro kontrolu svislic PZL Zeiss-lena na
konzolovém stanovisku.

KRANIOMETR - záměrný kříž pro odečítání od-
chylek svislic výškových staveb

Autor byl pověřen vypracováním technologie kon-
troly svislic na stavbě homogenizačního a surovi-
nového sila v Mokré u Brna, které provádí Prům-
stav, u. p. Pardubice. Stavba sila, sestávajíc'Í ze
dvou buněk vysokých cca 90 m od paty, je budo-
váno posuvným bedněním. Průměr sila - buňky
je 17,3 m. Podmínky pro volbu pozorovacích stano-
visek na soustavnou kontrolu svislic theodolitem
jsou velmi nepříznivé. Podnik získal pro stálou
kontrolu svislic Prazisions-Zenitlot Zeiss Jena
PZL, který svojí přesností odchylky ± 1 mm na
100 m výšky, vyřešil způsob kontroly svislic.

Odečítání velikosti odchylek svislic u přístrojů
pro kontrolu svislic Prazisions-Zenitlot Zeiss Jena,
Prazisionslot Wild, Schweiz, THE AUTOPLUMMET,
firmy HILGER a WATTS LTD, Loudon je řešeno
rozdílně. Dr. J. DRAKE, Leipzig, v pojednání [1]
shledává zpusob soustředěných centimetrových
kruhů s grádovým dělením na cílové značce ne-
účelným. Rovněž otázka odečítání odchylek u ostat-
ních výrobců zařízení není doi'ešena.

Proto záměrný kříž KRANIOMETR byl použit
i pro zjišťování odchylek od svislice. Zařízení má
možnost odečítání odchylek ve směru tečny a nor-
mály a odečtené hodnoty souřadnic X, Y u kruho-
vých staveb zajišťují kontrolu sila ve směru na-
klánění i rotace.

KRANIOMETR připevněný na spodní části ra-
menátů umožňuje sledovat veškeré jejich pohyby.
Mimoto se proměřují při kontrole i vzdálenosti
středu KRANIOMETRu od líce zdiva. Důležité je,
že není potřebí při proměřování dalsích pomoc-
ných sil a signalizačního zařízení. Zápisník měře-
ných hodnot a jejich redukci na stav předchozí
kontroly nebo na stav počáteční byl sestaven
vzhledem k použitému KRANIOMETRu. Výsledky
jsou na místě zpracovány a předány vedení stavby.
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Při řešení stanovisek PZL pro kontrolu svislic
bylo nutno přihlížet k naprostému nedostatku sta-
veništniho prostoru u paty homogenizačních sil,
neboť mimo dvou jeřábů SJ 120 a 80 a zvedacího
zařízení ALIMAGmezi oběma stavbami, je prostor
maximálně využíván skládkou a dopravou matE'-
riálu a rušen provozem. Pro vyloučení všech ne-
příznivých faktorů pozorování bylo vyřešeno kon-
zolové stanovisko, zajišťující nejen stálost vzdá-
leností měřených svislic, minimální prostor pro
ustavení přístroje, ale i vyloučení možné havárie
základních stanovisek provozem stavby, což je na
každé stavbě převážně základní otázkou. Osazení
bylo provedeno na čtyřech stranách sila. Konzo-
lové stanovisko se velmi osvědčilo a je přihlášeno
k patentování.

Obr. 4. Homogenizační silo cementárny v Mokré {pravé
silo v polovině budované výšky].

Plán pozorování a kontroly svislic byl zajišťo-
ván již při vypracování projektu a po jednání
s provádějící stavební správou určen časový a to-
pografický program. Do programu je rovněž zahr-
nuto pozorování sedání základu po dobu výstavby
a po dobudování i při provozu. Po dobudování sila
pro kontrolu sedání resp. naklánění objektů bude
též použito kontrolně přístroje PZL ve spojení
s KRANIOMETRem. Velikost odchylky eventuální-
ho relativního naklonění od svislice čtená na KRA-
NIOMETRu v poměru k výšce objektu bude cca
desetinásobná.

Závěr

Periodické zaměřování jeřábových drah geodetic-
kými metodami není dosud programováno a poža-
dováno československou státní normou. Nově při-
pravovaná norma o tolerancích určujících prvků
jeřábových drah a současně projednávaný návrh
o bezpečnosti při provozu jeřábových dri).h neza-
jišťuje vyloučení možnosti havárie, neboť narušení
vertikální a horizontální souběžnosti jeřábových
kolejnic je výsledkem dynamických a statických
sil působených nejen provozem, ale i stavby způ-
sobené deformací základové spáry nosných kon-
strukcí.

Nový způsob s použitím KRANIOMETRu má
částečně zmenšit obtížnost, časové a hmotné ná-
klady geodetické kontroly jeřábových drah.

Literatura:
[1] Dr a k e, J., Leipzlg: Ein Prazisions-Zenitlot beim Hochbau.
vermessungstechnlk. sešit 6, červen 1965, str. 201-204.
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Výskum verejnej mienky
medzi zememeračmi

Eduard Maták
Ústav geodézie a kartografie, tilina

Ked sme sa rozhodovali pre svoje povolanie,
vtedy sme ani zdaleka nedokázali odhadnúť všet-
ky problémy, nároky ale aj osobné úspechy a pra-
covné víťazstvá, ktoré na nás čakali a vlastne aj
stále čakajú. Dnes, ked už konáme svoju prácu,
ked meriame, počítame, kreslíme - dnes nikomu
nenapadne uvažovať o tom, čt je ta krásne, po-
trebné a či nie. Jednoducho vykonávame prácu,
pre ktorú sme študovali, na ktorú sme si zvykli,
ku ktorej 8me vedení celým štábom vedúcich,
normami společenskej potreby a existenčným
záujmom. Ale raz nás to chytí a začneme premýš-
lať. O sebe, o svojej práci, vedúcom, o kolektíve
a nie vždy nájdeme prostú odpoved. Konečně
v dnešnej dobe človek nenájde na vela otázok
sám jednoznačnú odpoveď. Je to všetko dosledek
velkých spoločenských, etických, ekonomických
a sociálnych premien, podmienených technickým
a vedeckým pokrokom, ktorý nezastane ani na
minútu.

Aj práca zememerača sa dnes podstatne liši
od. prác našich predchodcov. Vďaka fotogrammet-
rie, elektronike, vďaka dokonalejším prístrojom .je
práca geodeta zbavovaná fyzickej námahy. A roz-
dlelne sú dnes - vdaka tým premenám - aj
medzHudské vzťahy. Vzťah jednotlivca ku kolektl-
vu, k vedúcemu, jeho názory a postoj ku spolo-
čenským otázkam - to sú všetko otázky, ktoré
sl zasluhujú pozornosť. Ich zodpovedanie by po-
mohlo človeku, prospelo spoločnosti zvýšenou pro-
dukciou a prinieslo by aj celý rad kladných fak-
torov zdravotných, spoločenských a i.

Dnes máme na našIch podnikoch odborníkovo
ktorí sledujú technický rozvoj. Stojí za otázku,
prečo nemáme odborníkov sledujúcich medzHud-
ské vzťahy človeka - ako osobnosL Je bezesporné
že na tieto otázky treba hladať odpoveď. A ked
ani odpoveď nepřide sama - musíme ju hladať!
Asi takéto úvahy boli pohnútkou ku organizovaniu
anonymnej ankety, ktoré previedli pracovníci od-
dielu geodézie č. 67 (ved. Ing. Beťko) spolu so
svojimi kolegmi na SG-Lipt. Mikuláš.

Iniciátorom a organizátorom celej akcie bol
ZV-KSS. Anketa sa uskutočnila v marci 1965 a jej
dosledné vyhodnotenie sa prevádzalo až do no-
vembra 1965. Možno položit otázku, prečo o anke-
te píšeme až dnes s časovým odstupom bezmála
dvojročným. Tak je to práve ten dovod, že orga-
nizátori si uvedomovali príliš dobre riziko, ktoré
prinášalo organizovanie akcie prvej svojho druhu
v rezorte geodézie. Boli to obavy z nedokonalosti
a urýchlenosti, ktoré ako skutočnosť ukázala, boli
zbytočné. No a dnes, po dvoch rokoch - práve
s odstupom času - vidíme objektivnejšie klady
a aj nedostatky celej akcie. .

Na príprave ankety sa podielal celý trojčlenný
výbor ZO KSS spolu s vedúcimi pracovísk. Pri
formulácii a zaradení otázok sme konzultovali
s pracovníkmI ideologického oddelenia OV KSS
v Lipt. MIkuláši. Organizovanie bolo pred pracov-
níkmi utajené. A to z toho dovodu, aby anketa
bola prekvapením, aby kaidý na otázky odpovedal
proste - bezprostredne. Najvličší doraz sa kládo I
na dodržanie anonymity celého prieskumu. Bola
tó klúčová otázka dovery voči celej akcii, ku
ktorej dosť skeptický postoj mohli zaujať starší
pracovníci. Aby to bolo zabezpečené vypracovali
sa akési pravidlá ankety. V podstate išlo o obo-
známenie pracovníkov so sposobom odoberania
dotazníkov a zpracovanla výsledkov. Dotazníky
sa vyplňali naraz - v jednom pracovnom kolek-
tíve. V určenú hodinu boli členom výboru ZO
KSS a členom ZV ROH pozbierané a zapečatené
v obálke. Obálky sa otvorili za plnej účasti ZV
KSS a vopred určených repartajných členov ZV
ROH - bez vedúcich stanovísk. Po sčítaní úda-
jov a prepísané pripomienok boli dotazníky zni-
čené. Pre žiadúcu kategorizáciu odpovedí každý
opytaný mal vyplníť základný údaj, a to muž-žena
a pracovisko SG, alebo OG č. 107. Celého prlesku-
mu sa zúčastnilo 34 zamestnancov, čo predstavuje
87 % všetkých pracovníkov týchto pracovísk.
(Chybujúcich 13 % boli nemocnI, dovolenkári ap.)
Že za uvedených okolností mali pracovnícI ku
celej akcii doveru, svedčí skutočnosť, že len jeden
dotazník bol odovzdaný ako nevyplnený.

Celkove dotazník obsahoval dvadsať otázok,
ktoré boli rozdelené do štyroch tematických cel-
kov. Kým prvá a druhá skupIna skúmala vzťah
pracovníka ku podniku a jeho vedeniu, jeho po-
mer ku kolektivu - tretia a štvrtá sledovala jeho
sociálne pomery a vztah ku politickej práci na
pracoviskách. Je treba dodať, že dnes považujeme
niektoré otázky za nevhodne štylizované. A aj
napriek snahe a úsiliu organlzátorov boli tam aj
otázky úplne zbytočné.

Ešte azda niekolkými slovami o výsledkoch.
Ako už bole poznamenané, prvá skupina otázok
skúmala postoj ku vedúcim, vedenie. podniku a
ťažkosti pri práci. Bolo by mylné sa domnlevať,
že tým organizátori chceli previesť akési referen-
dum spokojnosti pracovníkov voči svojim šéfom.
Išlo skor o objektivny náhlad na fudské vlastnosti
a vztahy vedúceho ku podriadeným. Konečne tak
to pochopili jednak vedúci pracovísk a aj opyto-
vaní pracovníci. Príznačné je, že v týchto otáz-
kach boli značné rozdieli mezi odpoveďami mu-
žov a žien. Kým muži by očakávali viac organi-
začhej pomoci, ženy sa prejavili ako citlivejšie
a sú za lepší osobný prístup ku zamestnancom.
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Podobne aj otázky sledujúce tažkosti pri práci a
riadiacu činnost podniku boli rozdielne medzi
strediskom a pracovníkmi Oddielu. Kým na SG
pocitovali množstvo smerníc, Oddiel si tažkal na
ich nedostatok, a to pre THM a podklady KNV
(sú to údaje r. 1965). Taktiež strediskárom v prá-
ci prekáža časté nepochopenie NV, ŠM a JRD -
pracovníkom Oddielu nebýva vhodné ich ubyto-
vanie v poli a pod. Je samozrejmé, že súhrnnú
odpoved treba zvážit. Ona absolútna spokojnosť
nebude nikdy - to by bol konečne úpadok. Naše
povolanie si skutočne vyžaduje priebojných, živo-
taschopných a energických jedincovo I:udí, ktorí
príliš často sú odkázaní len na svoje schopnosti
či už technické, alebo organizačné. Ale je ludské
a pochopitelné, že všetci takí nie sú. A tu sa
azda signalizuje pre vedenie akýsi pojem dife-
rencovanej pomoci jednotlivcom. Pochopitelne, že
táto skupina odpovedí dala pre vedúcich vefa
pripomienok, návrhov a nových podkladov. No
boli to názory miestne - lokálne, ktoré ešte ne-
možno zovšeobecňovat. A ktoré sami o sebe by
boli vhodnou látkou samostatného príspevku.

O nič nie menej zaujímavé boli odpovedi na
otázky skúmanie vzťahu jednotlivca akolektívu.
Bolo by mylné' sa domievat, že v našich kolekti-
voch (a to aj v najlepších) je všetko v poriadku.
Je to celá plejáda problémov. Niekde je to viac
alebo menej vplyvný Jedinec narúšajúci vztahy
v kolektíve. Inde je to závist"klebety a ohovára-
nie či netaktný vztah ku mladým kolegiam. Tu
sa potvrdila skutočnost, že tie pracovně kolektívy,
kde je približne stejně vekově zloženie, je pod-
statne menej problémov. Naopak, kolekUvy, kde
sú značné vekové a kvalifikačně rozdiely, majú
vo svojom vnútri radu ťažkosU, vytvárajúcich taž-
ké pracovné ovzdušie. To bol dOležitý poznatok
pre prácu spoločenských organizáciách (ROH,
KSS) v spomínaných kolekUvoch. Je však aj ku
cti vedenia ÚGK - menovite Ing. Perdeka a Ing.
Sandrika, že takýmito kolektívmi sa osobne za-
oberali, kde spolu s vedúcim a ZV KSS hfadaU
riešenie pomerov v rozrušenom kolektíve.

Aj ked odpovedi na otázky skúmajúce sociál-
nu problematiku boli povličšinou známe faktá
(bytová tieseň, dochádzanie a p.), predsa sme tu
maU najviac pripomienok. Najvýraznejšie sa to
prejavilo pri hodnotení odmeňovania. Od tých čias
sa mzdy vo vefa prípadoch zvýšili. No bole po-
ukázané na stále otvorené principiálne otázky.
Pre závažnost problému - tematiku trochu rozve-
dieme s poukázaním príkladov. - Každý chápe,
že naša práca je spoločensky žiadúca. No na dru-
hej strane nie je až tak preferovaná, ako naprí-
klad práca stavbárov, strojárov, polnohospodárov
alebo baníkov. Tým, že tieto profesie sú prefero-
vaně, sú aj lepšie honorovaní odborníci v relácH
s našimi rovnako kvalifikovanými odborníkmi. No
v náš neprospech hovorí aj okolnosť, že % roka
strávieme mimo domova. Kde pri dennom dochá-
dzaní stravime mimo bydliska 11,5 hod. priemerne.
Pri dochádzaní týždennom - celý týždeň. Pri
dnešnom stave je to pre rodinu zememerača váž-
na strata. Všetka ťarcha starostí prechádza na
manželku, ktorá je zpravidla zamestnaná tiež. Ide
zdanlivo o jednoduché záležitosti, či výkon slu-
žieb. Napríklad - vličšie nákupy, upratovanie do-
vezeného kuriva, opatrovanie detí počas výkonu
služobných poviností manželky v mimopracovnom
čase (schodze, semináre ap.). Iní odborníci to
majú možnosť zabezpečiť aj bez finančnej ujmy

pri svojich lepších mzdách. No zememerač, či
jeho rodina pri skromnejšej odmene musia platiť
dochodcov alebo iné osoby ochotně tieto služby
vykonávať. A to je len problém čisto finančný. No
je tu problematika plná dielčích taž kostí psychic-
kých - nedostatočný vplyv otca na výchovu detí,
nervozita v rodinách a p. Ked sa nad tým hlbšie
uváži, musí sa uznať, že aj dnes - po dvoch
rokoch, pri stúpajúcich životných nárokoch aj
napriek čiastočném úpravám miezd a diet je to
otázka stále otvorená. otázka na ktoré neodpovie
ani vedenie podniku a ZV ROH.

Pomerne najviac prekvapéní nás obklopilo
pri vyhodnocovaní otázok skúmajúcich úroveň po-
litickej práce. Kým vo všeobecnosti sa stretávame
s názormi, že náš život je prepolitizovaný. U nás
zas viac ako polovica vyjadrila názor, požadujúci
úroveň politickej práce na pracovisku zvýšil. Pri
tom nemožno o našom ROH či ZO KSS hovorU ako
o pasívnych orgánoch. Ciastočne je to opodstat-
nené. Náš človek v teréne nemá vždy prístup
ku novinám a sledovaniu rádia či televízie. Stálo
by za to konzultovať s odborníkmi, ako túto me-
dzeru našim fudom prítažlivou formou vyplnit.
No najcennejšou devízou je to, že v našich kolek-
tívoch je káder Judí, ktorí sledujú dianie okolo
seba, ktorým to nie je fahostejné. Záleží len na
zodpovedných pracovníkoch, aby tento záujem sa
nepremrhal.

Výsledky celého prieskumu dali ešte vefa od-
povedí na otázky čisto organizačné. Stabilizácia
kádrov, zvyšovanie kvalifikácie, feminizácia a
pod. Je žiadúce ešte pripomenút, že anketa nijak
nesúvisela so sociológiou- ako sa niektorí myl-
ne domnievali. Nebola na to metodicky pripravo-
vaná. Konečne o to sa organizátori ani nepokúšali.
lšlo skor o akúsi sondu verejnej mienky na uve-
dené problémy. O tom, akú vážnost kládlo vede-
nie ÚGK v Z1line celej akcii, svedčí niekolko
skutočností. Na vyhodnocovaní ankety sa osobne
zúčastnil riaditef S. Ing. Perdek, ved. výroby S. Ing.
Sandrik, predseda CZV KSS S. Paulovič, vedúci
pracovísk S. Ing. Beťko a S. Ing. Danko. Rovnako
pozorne akcia bola sledovaná OV KSS v 1. Mi-
kuláši.

Bol to pokus o niečo nové, čomu sa v budúc-
nosti nevyhneme. Akcia, ktorú organizátori pri-
pravovali bez akýchkolvek skúseností a metodic-
kých pokynov. Pochopitefne, že snaha a úsilie
dokázali velá. A aj ked tento prvý pokus o son-
du verejnej mienky v svojich začiatkoch nezvíťa-
zil - predsa neprehral. Boli tu chyby a nedo-
statky, ktoré sme nedokázali predvídať. Niekde
nevhodná formulácla otázky - niekde otázka cel-
kom zbytočná. Rovnako aj tematických celkov
bole ve fa na jeden raz skúmaných. No jedno or-
ganizátorl v L. Mikuláši dokázali presvedčive: Že
pri snahe a pochopení človeka človekom može
takáto forma výskumu dať odpoved na vela otá-
zok, ktoré nás v našom rezorte tlačia. Že naši
pracovníci vedia k tomu zaujat seriózny postoj a
prejavia aj iniciatívu.

Naša služba stojí pred citelnými premenami,
a to nie len hospodárskymi, ale aj organizačnými.
Pri tom pokrok ide dalej - nestojí. Bolo by sku-
točne žladúce, aby popri skúmaní technickoeko-
nomických cielov v novom organizačnom modele
stál v centre výskumu a všetkého snaženia človek
- skutočný tvorca hodnot.
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Laser ve službách geodézie
I když o laseru bylo již hodně napsáno na strán-
kách populárního i odborného tisku, jsou zřejmě
obtíže spojené s realizací laserového přístroje, po-
užitelného v terénu pro účely geodézie, značné.
Dosud nebyla uveřejněna zpráva o jeho využití při
geodetickém měření výrobního charakteru, prove-
deném v Československu. Proto považujeme měření
na brněnském výstavišti za první ověření použitel-
nosti experimentální laserové soupravy. ÚGK Brno
ve spolupráci s VAAZ provedl zaměření kopule vý-
stavního pavilónu "Z" tak, že na trubkové kon-
strukci pavilónu byly fokusovaným svazkem pa·
prsků He-Ne laseru (vlnové délky 0,6328 lJ-mj po-
stupně označeny předem smluvené nedostupné
body kopule. Fokusovaný svazek paprsků vytvořil
ve vzdálenoSti 35-40 m na konstrukci kopule jas-
nou, karmínově červenou stopu, dobře pozorovatel-
nou třemi theodolity. Zaměření bylo provedeno me-
todou protínání vpřed. Difusní odraz byl postaču-
jící i pro zacílení za slunného dne a fokusovaný
svazek paprsků neměnil po zacílení v průběhu mě-
ření svou polohu.

Ing. František Ecler, Ing. Zdeněk Koutný

V geodetickém tisku byla publikována řada prací
o použití laserů v geodézii. Náplní článků jsou
popisy principil práce laserů a optimistické před-
povědi o použití laserů v geodézii, vycházející
z principiálních vlastností jednotlivých typů laseril
a z parametrů přístrojů konstruovaných pro jiné
účely. S výjimkou laserového dálkoměru pro přes-
né měření polohy umělých družic Země a dálko-
měru pro měření výšky letu nad terénem při fo-
tografování není totiž dosud publikováno jiné po-
užití laserových přístrojů v geodetické praxi, ani
jejich seriová výroba. Proto je potěšující zpráva
o realizaci jedné z předpovědí o použití laserové-
ho interferometru jako délkového normálu, který
byl konstruován pro měření v průmyslovém pro-
středí. Jako jednu možnost uplatnění tohoto pří-
stroje uvádí výrobce měření a registraci bodil ve
fotogrammetrii.

Uvedený laserový interferenční dálkoměr pra-
cuje na principu počítače proužků interferenčního
obrazce při posunu zrcadla dvoupaprskového Mi-
chelsonova interferometru; zdrojem světla o vlno-
vé délce 0,6328 [.l.m je plynový He-Ne laser.

Parametry přístroje:

a) Istandardní typ, přesnost ± 0,3 !J,.m, dosah
5000 mm, čtení do 1000 mm, max. rychlost
posunu 8 cm/sec ..

b) typ pro přesnější měření, přesnost ± 0,8 !J,.m,
dosah 5000 mm, čtení do 100 mm, max. rych-
lost posunu 2 cm/sec.

Čtení na panelu je sedmiciferné, s možností roz-
šíření o třetí cifru vlevo od desetinné čárky. Jako
širší příslušenství může být na požádání dodána
tiskárna.

Ve dnech 12.-14. září t. r. uspořádal Ústav geodé-
zie a kartografie v Brně společně se závodní po-
bočkou ČSVTS z pověření Ústřední správy geodé-
zie a kartografie a ÚR ČSVTS - sekce pro geo-
dézii a kartografii již po páté burzu technických
zlepšení v oboru geodézie, kartografie a fotogram-
metrie. Tato od r. 1962 každoročne pořádaná tech-
nická akce umožňuje nejen prilběžné a nepřetržité
rozšiřování znalostí o úrovni a vývoji nejnovější
techniky a výměnu praktických zkušeností na úseku
geodetických a kartografických prací mezi domá-
cími účastníky, ale též možnost konfrontace na-
šich zkušeností s poznatky ze zahraničních pra-
covišť. Prostory Muzea dělnického hnutí Brněnska
vytvořily pro účast vystavovatelů i pro vlastní
burzovní jednání vhodné prostředí.

Odborné zaměření letošní' burzy bylo orien-
továno na prostředky malé a střední mechanizace
technických výpočtů, na využití samočinných po-
'::ítačil pro automatizaci technických výpočtů, sta-
tistických a ekonomických agend a na pomůcky
a pracovní postupy pro reambulaci map velkých
měřítek.

Jubilejní 5. burzy technických zlepšení se
zúčastnilo 10 pracovišť resortu ÚSGK, 2 vysoké
školy a 1 mimo resortní pracoviště; bylo přihlášeno
54 exponátů, z nichž 41 odpovídalo odborné tema-
tice letošní burzy. Sedm exponátů uvedlo výsledky
řešení resortních i ústavních výzkumných úkolů,
ostatní exponáty tvořily realizované a vyzkoušené
zlepšovací návrhy. Výtvarnému řešení expozic
i grafickému uspořádání jednotlivých exponátů
věnovali vystavovatelé mimořádnou péČi. Obsah
exponátů přispěl kladně k dalšímu rozvoji a
k seznámení se s automatizací na úseku technic-
kých výpočtů a ukázal možnost i účelnost auto-
matizovaného zpracování ekonomických agend.

K nejvýznamnějším exponátfim patřily na úse-
ku technických výpočtů programy pro výpočet
ploch parcel, pro sumari,zaci sektorových přehle-
dů, pro vyhotovení písemného operátu EN a pro
fotogrammetrické zhuštění bodového pole meto-
dou AAT, prováděné na samočinném počítači
MINSK 22 a programy pro počítač NATIONAL
ELLIOT 803 a střední počítač ICT 1905. Automati-
zací statistických a ekonomických agend se zabý-
valy programy pro výpočet čistých mezd na sa-
močinném počítači MINSK 22, NATIONAL ELLIOT
803 a ICT 1905. Možnosti použití síťové analýzy pro
řízení geodetických a kartografických prací řešil
program pro samočinný počítač ODRA 1003. vý-
znamným přínosem na úseku reambulace map
velkých měřítek je využití překreslovače SEG I
k odstranění srážky nezajištěných mapových listů.
Z mimotematických exponátů byly středem pozor-
nosti exponáty KRÚ Praha (doplňková zařízení ke
zvětšovacím přístrojům, barevné testy COLOR-KEYj
a ČVUT Praha (fotokartografické vyhotovování
urbanistických plánů). PRůMSTAV n. p. Pardubice
ve své expozici, zaměřené na oblast inženýrské
geodézie, vystavoval cílovou značku KRANIOMETR
(čs. patent) a zařízení pro záměnné upínání pří-
strojů na kontrolu svislic a výškových bodů. Ná-
vštěvníci expozice si mohli též prohlédnout při-
stroj PRECISIONSZENITHLOT fy Zeiss.

Součástí burzy byla tematická výstava, která
podávala průřez světovou úrovní Výroby elektro-
nických stolních kalkulačních automatů a přenos-
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ných kapesních radlostanic. Výstavu obeslalo 19
zahraničních firem z 10 států (Anglie, Dánsko,
Itálie, Holandsko, Japonsko, Jugoslavie, NDR, NSR,
Švédsko, Švýcarsko) bohatou fotografickou doku-
mentací a poplsovým materiálem svých výrobků.
Zájem odborné veřejnosti upoutala i mimotema-
tická část odborné výstavy, na níž se návštěvníCi
seznámUi s výrobky fy MECANORMAa MAGNE-
TOPLAN (suché obtisky) a výrobky fy DYNATRO-
NIC-INDUSTRIEELEKTRONIC(přístroje pro vyhle-
dávání podzemních vedení).

Přednáškový cyklus obsahoval 7 přednášek,
které byly rozděleny do 3 tematických skupin.
První dvě skupiny se týkaly Výroby a vývoje elek-
tronických stolních kalkulačních automatů a pře-
nosných radiopojítek a zúčastnili se jich jako
přednášející zástupci firem vystavujících na Me-
zinárodním veletrhu v Brně. Třetí část tematické-
ho cyklu, ve ..které referovali doc. ing. Dr. Válka,
CSc. a Ing. Kocián, byla zaměřena na použití sa-
močinných počítačů pro účely evidence nemovi-
tostí.

V průběhu burzovního jednání bylo provedeno
vyhodnocení nejlepších expozic a exponáti\. Práce
poroty, složené ze zástupců resortních i mimore-
sortních organizací, byla podložena soutěžním
řádem. V soutěži o nejlepší expozici, do které byly
zahrnuty expozice všech vystavovatelů, byl hodno-
cen soulad tematiky expozice s tematikou burzy,
její přínos pro burzovní jednání a výtvarná hod-
nota expozice. Cenu za nejlepší expozici získal
ÚGK v Bratislavě, druhá cena byla udělena ÚGK
v Brně a třetí cenu obdržel ÚGK v Praze. Zvláštní
uznání bylo uděleno ČVUTPraha za novou aplikaci
kartografických metod na úseku územního pláno-
vání, za vysokou výtvarnou hodnotu a estetické
uspořádání exponátů. Do soutěže o nejlepší expo-
nát bylo přihlášeno celkem 25 exponátů. Zde hod-
notila porota zejména technický a ekonomický
přínos exponátu pro praxi, jeho technickou úro-
veň a možnost zavedení do praxe. První cenu zís-
kal opět úGK v Bratislavě svým exponátem "Su-
marizace sektorových přehledů o plochách kultur".
Druhá cena byla udělena exponátu ÚGK Praha
"Použití výpočetní techniky pro řízení geodetic-
kých a kartografiCkých prací" a třetí cena byla
předána VAAZ Brno za exponát "Fotogrammetric-
ké zhuštění bodového pole metodou blokové AAT".
Zvláštní uznání obdržel exponát ÚGK Brno "Od-
straněni srážky nezajištěných mapových 11stl1pře-
kreslením na překreslovači SEG I".

Burzovního jednání se zúčasnilo více než 600
pracovníků z 96 domácích pracovišť a rovněž po-
čet zahraničních návštěvníkll byl vyšší než· v mi-
nulém roce. Burzu navštívilo 12 zástupcll z geode-
tických pracovišť Polska, NDR, Jugoslávie a Kuby.
Význam této propagačně technické akce byl zdll-
razněn návštěvou předsedy ÚSGK s. Ing. Prllši
a dalších hostil z ústředních úřadů, vysokých škol
a výzkumných ústavll. V současné době probíhá
na pracovištích účastníkll burzy hodnocení získa-
ných poznatkll podle potřeb a podmínek jednotli-
vých pracovišť. Závěrll hodnocení bude využito
jako pomllcky k modernizaci výrobních a řídících
procesll.

Neopadávající zájem účastníků o tuto formu
propagace zeměměřické práce potvrdil účelnost a
potřebu této akce, která sl již získala své stálé
místo v zeměměřičském termínovém kalendáři.
Účast odborníkll ze zahraničí je nejen cenným pfí-

spěvkem k výměně zkušeností z rllzných oblastí ze-
měměfické práce, ale dává i možnost navázání osob-
ních kontaktll se zástupci zahraničních geodetic-
kých pracovišť, a tím přispívá k rozvíjení meziná-
rodní technické spolupráce. ÚRCSVTS- sekce pro
geodézi1 a kartograf11 proto rozhodla pořádat od
r. 1968 burzu technických zlepšení jako odbornou
akci v rámci Mezinárodního veletrhu v Brně. Zá-
vodní pobočka ČSVTS Ústavu geodézie a karto-
graf1e v Brně uvažuje již nyní o přípravě 6. burzy
technických zlepšení, jejíž časový předstih je nut-
ný a je podmíněn dlouhodobou přípravou ústav-
ních i podnikových expozic, jejichž odborná
i estetická úroveň se neustále zvyšuje. Organizá-
toři burzy považují rovněž za vhodné, aby odborná
náplň příští burzy vycházela z výsledkll průzku-
mu požadavkll širší odborné veřejnosti, a obrací
se na všechny zeměměřiče o sdělení vhodných
námětll.
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Konferencia O geodetických prácach
v železničnej doprave

Čs. vedecko-technická spoločnosť - Slovenský vý-
bor, pre geodéziu a kartografiu pri SR ČSVTS
'! Bratislave, Vysoká škola dopravná v Žiline a
CSD-Geodetické kancelárie dráh, usporiadali
v dňoch 12. až 14. IX. 1967 I. celoštátnu konferen-
ciu o problémoch geodetických prác v železničnej
doprave. Konferencia sa uskutočnila v areáloch
Vysokej školy dopravnej v Žiline. Zúčastnilo sa jej
vyše 15Q pracovnikov najma z Geodetických kan-
celárií CSD, SUDOPu, ministerstva dopravy, vyso-
kých škol a pracovísk ÚSGK a 10 zahraničných
delegátov z Maďarska, Polska a NDR. Konferencia
sa konala pri prílež!tosti 15. výročia organizovanej
geodetiCkej služby CSD a zaoberala sa aktuálnymi
problémami žclezničnej geodézie, jej organizácie
a technického rozvoja. Hlavná pozornosť bola ve-
novaná vzťahom geodetických pr4c k železničnej
prevádzke, najma v spojitosti so zvyšovanim trať 0-
vých rychlostí a mechanizácip. pri obnove železnič-
ných tratí. Na konferencii odznelo cel kom 16 refe-
rátov a 12 diskusných príspevkov k aktuálnym
otázkam geodetických prác pri projektovaní a ob-
nove železničných tratí.

Po pozdravných prejavoch zástupcov minister-
stva dopravy, Vysokej školy dopravnej a ústredné-
ho výboru Sekcie pre geodéziu a kartograflu pri
ČSVTS predniesol Ing. K á dne I' z min. dopravy
referát o vývoji, postavení, organizácii úlohách a
perspektívach geodetickej služby čsn. Ing. Ko-
mí n z min. dopravy hovoril o stave a hlavných
smeroch vývoja zvyšovania traťových rýchlostí
v ČSSR a zhodnotil činnosť geodetických kancelá-
rií dráh pri projektovaní a obnove železničných
tratí. Ing. K ň a ž k o z min. dopravy referoval
o prechodovom priereze. Po jeho definícii uviedol
met6dy a postup výpočtu prechodového prierezu
v priamych a oblúkových trasách. Prednášku ná-
zorne doplnil grafickými prílohami s riešením roz-
nych sltuácÍÍ prechoďového prierezu. Ing. Op 1o c-
k y a Ing. G I' e š í k zo SUDOPu zaoberali sa hlav-
nými zásadami novej oborovej normy OPT 736360
"Geometrické usporiadanie kolají na drahách a
vlečkách normálneho rozchodu" a poukázali na
~lavné rozdiely proti doteraz platným predpisom
CSD-S 61. V novelizácii S 61 dochádza k niekto-
rým zmenám zásad a východiskových parametrov.
Zmeny sa týkajů najma stanovenia rozchodu a je-
ho rozšírenia, prevýšenia, vzostupnice, prechodni-
ce, vzťahov medzi polomerom oblúka a rýchlosťou
kružnicových oblúkov a medzHahlých priamok, vý~
hybkových spojení a rozvetvení a sklonových po-
merov. Ekonomický prínos novej normy bude pre-
dovšetkým pri zvyšovaní traťových rýchlostí, ob-
nove železničného zvršku, zmenšení počtu oblúkov
s prechodnicami a obmedzení potreby vytyčovania
zaoblení nivelity. Ing. Dr. H 1á sny, CSc., z vý-
skumného ústavu dopravy hovorU o ustanoveniach
medzných odchýlok v geometrickej polohe kolají
podla novej oborovej normy. Prof. Ing. Dr. J i I' S á k
~ Vysoke~ školy dopravnej predniesol referát o vy-
zadovaneJ presnosti a metódach vytyčovania oblú-
kových výhybiek a oblúkových zhlaví. Ing. T e s á ř,
CSc., zo SUDOPu zaoberal sa otázkami výpočtu
oblúkových kolajových spojok na samočinnam po-
čítači. Strojový výpočet je zhruba 100krát rýchlej-
ší a asi 40krát lacnejší ako výJ;:očet konvenčným
sposobom. Prednáška Ing. R o s i c k é h o z CSD-
geodetickej kancelárii SZD zaoberala sa metódou

oblúkových súradníc pti Nešení kolajových spoje-
ní a oblúkových výhybiek. l'rednáška bala doplne-
ná konkrétnymi príkladmi a osobitne poukázala
na problematiku merania vzopatia, volbu vhodných
meracích a zobrazovacích parametrov s ohfadom
na vyžadovanú presnosť celkového riešenia. Nový-
mi metódami mechanizovanej výskovej a smerovej
úpravy železničného zvršku a kofají sa zaoberilla
prednáška Ing. Vy m ě ta 1a z min. dopravy.
V prednáške poukázal na sposoby a princípy za-
riadení, ktoré sú používané v zahraničí a na ČSD.
Ing. N o v á k, CSc., zo Stavebnej fakulty ČVUT
hovoril o problematike presného vytyčovania. Au-
tor uviedol rozbor a porovnanie presnosti met6dy
pravoúhlych a polárnych súradníc z hfadiska vy-
tyčovania podrobných b'Jdov s vyžadovanou pres-
nosťou. Prof. Ing. Dr. B 1ahá k z Vysokej školy
dopravnej zaoberal sa otázkami vhodného bodové-
ho podkladu na vytyčovanie a zisťovanie smero-
vých a Výškových zmien kofají železničných tratí.
Otázkami použitia samočinnýchpočítačov pri pro-
jektovaní železníc sa zaoberali tri referáty: prof.
Ing. Ko d I' z Vys:Jkej školy dopravnej predniesol
referát o problematike geodetických vytyčovacích
prác v súvislosti s ťažkou mechanizácíou používa-
nou pri výstavbe a obnove železniéných tratí; Ing.
B í ň o v e c zo SUDOPu hovoril o otázkach zosta-
venia programov pre výpočet projektovaných tras
na samočinných počítačoch. Ing. Ma c h á č e k zo
SUDOPu referoval o geodetických podkladoch a
meračských prácach pri projektovaní a vytyčovaní
tratí a staníc; poukázal na niektoré osobitné me-
račské pomocky používané pri vytyčovaní a kon-
trúle železničných tratí. Ing. Vy h n á n e k z ČSD-
geodetickej kancelárie SD predniesol referát o apli-
káciach fotogrametrie pri mapovacích prácach a
špeciálnych meraniach na ČSD. Uviedol skúsenosti
z celého radu úloh riešených fotogrammetrlckými
metódami na ČSD. Ing. Bit tel' e I' z Vysokej ško-
ly dopravnej zaoberal sa problematikou merania
deformácií fotogrammetrickými metódami.

Účastníci konferencie sa oboznámUi s foto-
grametrickou súpravou FST-1 používanou na ČSD
na zamerlavanie priečnych profilov tunelov. Velmi
zaujímavá bola aj výstava grafických, počtárskych
a prístrojových exponátov z geodetických prác
v železničnej doprave, inštalovaná v prednáškovej
miestnosti. Velmi kladne treba hodnotiť aj spolo-
čenskú stránku konferencie. Prvý deň konferencie
bolu spoločenské posedenie pri príležitosti odo-
vzdanla 28 čestných uznaní a odznakov zaslúžilým
pracovníkom geodetickej služby ČSD minister-
stvom dopravy.

Na záver konferencie boli prijaté doporučenia
a opatrenia na lch realizáciu. Hlavné doporučenia
konferencie sa týkajú:

- vytvorenia podmienok pre zaistenie dvoj-
ročného predstihu projektových rekonštrukčných
prác železničných tratí,

- vypracovania nových vzorových listov tech-
nických projektov na obnovu železničného zvršku,

- zvýšenia úrovne technických projektov,
- zlepšenia kvality značiek pre smerové a

výškové zaistenie kolají pri používaní mechani-
začných prostriedkov na obnovu zvršku,

- preskúmania súčasnej .organizácie geodetic-
kej činnosti SUDOPu,

- mechanizácie meračských prác a výpočtov
pri projektovaní a obnove železničných trati,
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- založenia závodných pobočiek ČSVTS na
jednotlivých dráhach,

- rozvinuUa spolupráce so železničnými geo-
detickými organizáciami socialistických štátov a

- usporiadania dalšej konferencie o problé-
moch geodézie v železničnej doprave v priebehu
5 rokov.

Program konferencie bol aktuálny a účastník-
mi konferencie priaznivo hodnotený. Konferencia
ukázala v celej šírke úlohy a problémy geodetic-
kých prác v ~lezničnej doprave. Pole posobnosti
geodézie je aj v tejto aplikácii velmi široké a
u nás nie je ešte celkom využité. Nedostatky sa
vyskytujú v organizačnom, materiálnom a prístro-
jovom zaistení geodetických prác. V tomto smere
konferencia naznačila cestu dalšieho rozvoja že-
lezničnej geodézie v podmienkach ČSD. Veríme, že
k tomu prispeje aj sborník prednášok a diskusných
príspevkov, ktorí vydajú poriadatelia konferencie.

Vcelku konferencia splnila svoj cier. Bola do-
hre organizovaná a mala velmi dobrú odbornú a
spoločenskú úroveň. K jej zdárnemu priebehu pri-
speli rovnako pracovníci poriadajúcich organizácií,
za čo im patrí srdečná vdaka.

Geodetická služba v železničnf dopravě

Před 142 lety v září roku 1825 řídil pan Jiří Ste-
phenson lokomotivu jedoucí rychlostí 20 km/hod a
vezoucí 34 vozíků s nákladem asi 90 tun ze Stock-
tonu do Darlingtonu. Při této první historické jízdě
na železniční trati s pravidelnou dopravou zajisté
netušil, jaký mohutný rozvoj čeká železniční do-
pravu v následujících letech. Vynález, jehož uplat-
nění se počalo lavinovitě rozšiřovat, přináší s sebou
celou řadu specializovaných profesí. Železniční
doprava nejsou pouze lokomotivy a vagóny, ale
nedílnou součástí je též vlastní železniční trať.
Při. její stavbě se uplatňuje mnoho odborníků. Je
organizována celá Istavební služba, při níž podle
místních poměrů jsou též zaměstnávání měřičtí
úředníci. Tito však nejsou vždy dostatečně vyško-
lenými odborníky. V historickém období stavby že-
lezničních tratí na území našeho státu vznikají
proto mnohé plány, které jsou nejednotné jak po-
užitou metodou, tak i dosaženou přesností.

Tento stav trvá až do roku 1909, kdy je učiněn
prvý pokus nepříznivou situaci řešit. Výnosem bý-
valého ministerstva železnic vznikají samostatné
měřické skupiny u všech ředitelství drah. Soustře-
ďují v sobě činnost výkonnou i řídící. Pro jednot-
livé železniční stavební správy jsou pak po dobu
stavby jmenováni měřičtí úředníci, provádějící
práce spojené s výkupy pozemků. Tento významný
krok však nezajistil jednotné provádění prací na
všech pracovištích. Nedostatky z centrálního říze-
ní zeměměřické služby u železnic postupně na-
růstají. Snahy mnohých pracovníků po zlepšení
organizace a plného využití geodézie v železniční
dopravě však vyznívají naprázdno.

Po dlouhou dobu zůstává situace v podstatě
nezměněna. Teprve při reorganizaci ČSD v roce
1952 dochází k závažnému rozhodnutí pro geode-
tickou službu. Při specializaci výkonných služeb-
ních útvarů drah vznikají Měřicko-dokumentační

kanceláře pro geodetickou službu u ČSD. Tímto
rozhodujícím činem bylo zahájeno nové údobí že-
lezniční geodézie. Soustředění odborných pracov-
níků ve specializované jednotce umožnilo řešení
nových úkolů a široké uplatnění inženýrské geo-
dézie. Centrálně byly tyto řízeny odbornou složkou
z ministerstva dopravy.

Při příležitosti výročí 15 let vzniku nově orga-
nizované geodetické služby v resortu ministerstva
dopravy, byla uspořádána v září 1967 v Žilině 1.
c;elostátní konference o geodetických pracích v že-
lezniční dopravě. Na její přípravě se podílely ČSVTS
- Slovenský výbor pro geodézii a kartografii,
společně s ČSD - Geodetickými kancelářemi drah
a Vysokou školou dopravní v Žilině, ve spolupráci
s ministeristvem dopravy. Tato konference se stala
přehlídkou činnosti geodetů u ČSD. Na výstavě,
která byla nedílnou součástí konference, byly kro-
mě historické části, ilustrující vývoj železničního
mapování od poloviny minulého století až po dne-
šek, předvedeny ukázky současných prací. V části
účelového mapování v měřítku 1 : 1000 je zpraco-
váván Jednotný železniční plán jak metodami geo-
detickými, tak leteckou fotogrammetrií, jedno-
i dvousnímkovou. Ukázky kartografického zpraco-
vání rytím do vrstvy, použitím fotosazby na slou-
pávacím filmu pro popis i smluvené značky, do-
krelslovaly celou technologii zpracování JŽP.

Speciální použití fotogrammetrie bylo námětem
dalších panelů. Pro potřebu proměřování příčných
profilů v tunelech, byla vyvinuta speciální soupra-
va, vytvářející na tunelové troubě světelnou stopu.
Tato je fotogrammetricky zpracovávána. Vlastní mě-
řická souprava byla předvedena při exkurzi. Inže-
nýrská geodézie byla zastoupena projekty pro ob-
novu železničního svršku, rekonstrukcemi kolejí
v železničních stanicích a rekonstrukcemi stanič-
ních zhlaví. Jejich vyhotovování tvoří v současné
době značnou část pracovní náplně Geodetických
kanceláří.

Mezi speciální práce dále patřilo zaměřování
starých budov, spolu s vyhotovováním plánů, vý-
počet azimutu pro směrování televizního vysílače
a použití blízké fotogrammetrie pro vyhotovení do-
kumentace těžké mechanizace.

Pro výpočetní práce složitějších případů se
stále více používá počitačů. Pro ně byly v SUDOPu
vypracovány programy na resortní počítač Ural a
LEO. Přehled vypracovaných programů spolu
s konkrétními výpočty vhodně doplňoval přednáš-
ky o použití počítačů při projektování železnic.

Vyhotovování výkupních a geometrických plá-
nů nepatří pouze do historického období, a proto
bylo jejich současné zpracovávání předvedeno
v samostatné expozici.

Ing. losef Skalický, ČSD -
Pro/ekčně konstrukční vývojové pracoviště

traťového hospodářství,
Praha
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Seminár O novej technike V geodézii
V Bratislave

Sústavné zvyšovanie produktivity práce možno za-
bezpečiť jedine cielavedomým zavádzanim novej
modernej techniky a technol6gie do výroby s ten-
denciou k automatizácl1 výrobných procesov.
Krajská sekcia pre geodéziu a kartografiu pre
Západoslovenský kraj v snahe prispieť k plneniu
tejto náročnej úlohy v odbore geodézie a karto-
grafie prišla s dobrou myšUenkou usporiadať
v Bratislave každoročne 1 dňový seminár veno-
vaný novej technike v geodézii.

Tohoročný (v porad i druhý) seminár, spojený
s výstavkou prfstrojov a pomocok, sa konal dňa
27. 9. 1967 na SVŠT. Cielom seminára bolu pouká-
zat' na niektoré možnosti uplatnenia novej tech-
niky a moderných met6d v geodetickej a karto-
grafickej praxi.

Seminár začal prednáškou Ing. J. Val o v i č a
z Kartgeofondu Bratislava, ktorý hovoril o geodi-
metri fy AGA model NASM 6. Menovaný zhrnul
svoje praktické skúsenosti z merania a pouká-
zal na možnosti použitia geodimetra NASM 6
u nás, menovite pri doplnení trigonometrickej sie-
te 5. rádu a zhusťovaní, a na roznych úsekoch
inžinierskej geodézie (stavba ciest a železnic,
vodné stavitelstvo, vymeriavanie pri výstavbe
miest ai.). Ďalej poukázal na nové možnosti a vý-
hody, ktoré poskytuje zavedenie tohto geodimetra
v praxi. Malá váha prístroja ako aj to, že odpadá
stavba signalizačných zariadení činí meranie vel-
mi operatívnym. Zameranie jednej dIžky trvá
(okrem dopravy) asi 1 hod. Dosiahnutá presnosť
sa zhoduje s presnosťou udávanou výrobcom
(stredná chyba mD = 2.10-6• D + 10 mm, kde D
je meraná dIžka).

Zaujímavé informácie o elektrooptickom diaI-
komeri EOS fy VEB Carl Zeiss Jena podal Ing.
K. J u r d a z Katedry geodetických základov SVŠT.
Tento dialkomer majú na uvedenej katedre. Pri
jeho skúškach sa ukázalo, že vnútorná presnosť
prístroja je v celom rozsahu použitelnosti pri den-
nom svetle, tj. od 20 m do cca 7 km prakticky
konštantná a stredná chyba v dIžkach opakova-
ných meraní je 5,4 mm.

Zatial čo automatizácia terestrických meraní
v geodézii napreduje pomaly, sme v posledných
rokoch svedkami významného pokroku v automati-
zácil zobrazovacích prác. Dokladom toho je naj-
novší vývoj programovo riadených koordinatogra-
fov (označovaných tiež ako elektronické koordina-
tografy), ktorým bol venovaný referát Ing. J.
S u I u z Katedry mapovania SVŠT. Ing. Sulo v ňom
vyzdvihol prednosti elektronických koordinotogra-
fov a hovoril o podmienkach ich efektívneho na-
sadenia vo výrobe. Podrobnejšie sa zaoberal gra-
fomatom Z 64 fy Zuse (NSR) a kartimatom fy
VEB Carl Zeiss Jena a spomenul aj ostatné v Euro-
pe vyrábané alebo vyvinuté elektronické koordi-
natografy (medzi nimi aj prístroj doc. Válku a
u nás vyvinutý prototyp D1GIGRAF,ktorý konštruo-
vali v n. p. Konštrukta Trenčín v spolupráci
s VÚMS Praha a ZPA Trutnov a ktorého výroba
má začať r. 1968).

V súčasnosti má prax v oblasti výškových me-
raní k dispozícl1 nivelačné prfstroje so samočin-
nou horizontáciou zámery. Niektoré z nich sa čo
do presnosti prinajmenšom vyrovnajú klasickým
presným nivelačným prístrojom s Ubelou. To po-
tvrdil aj Ing. J. K u k u č a, CSc. z Ústavu teórie
merania SAV, ktorý na seminári prednášal o pres-
nosti nivelačného pristroje fy Filotecnica Salmoi-
raghi mod. 5190. Najprv poukázal na jeho pred-
nosti (vysoká presnosť a možnosť nepretržitej
kontroly kompenzátora pri meraní) aj na nevý-
hody (váha 6,9 kg). Pri experimentálnych mera-
niach dosiahol autor referátu, pri dIžke zámery
5-8 m, strednú chybu výškového rozdielu (arit-
metického priemeru dvojice merani) pre 1 stano-
vište ± 0,04 mm. Záujem prítomných vzbudil mo-
derný sposob analýzy presnosti meracej met6dy a
odhadu strednej chyby základného súboru meraní.

Najnovší vývoj v geodéz1i ovplyvňuje aj pra-
covné postupy pri podrobnom meraní. S nástupom
automatizácie prichádza v tejto oblasti geodetic-
kých prác do popredia polárna metóda. Na tieto
skutočnosti poukázal vo svojej prednáške o me-
t6dach podrobného merania polohopisu Ing. J.
Š o I c, CSc. z Katedry geodézie SVŠT. Menovaný
predložil výsledky vlastného skúmania presnosti
ortogonálnej a polárnej metódy a pretínania. Do-
šiel k záveru, že pri podrobnom meraní možno
v praxi používať aj nitkové a diagramové dialko-
mery, pravda, pokial výsledky podrobného mera-
nia slúžia len pre grafické spracovanie (pre mier-
ku 1: 1000 alebo menšiu).

Automatizácia silne preniká tiež do oblasti re-
prografických techník, ako na to poukázal v svo-
jej prednáške Ing. L. P o zní č e k z ÚGK Bratisla-
va. Menovaný podal výstižný prehlad vývoj a svet-
lotechnických procesov, reprodukčnej fotografie a
kopírovacích metód v maloformátovom ofsete.
Konštrukcie vysokovýkonných automatov a široká
paleta reprografických materiálov sú charakteris-
tickými znakmi súčasného vývoja. Umožňujú
skrátenie technologického času výroby, odstráňujú
nehygienické pracovné procesy a prispievajú
k spríjemneniu a skvalitneniu práce v reprogra-
fickej a kartoreprodukčnej výrobe. Ak chceme
v tomto smere držať krok so svetovým vývojom,
musíme pre našu výrobu zabezpečiť moderné stro-
je a materiály.

Z oblasti reprografie bol aj posledný referát,
ktorý predniesol Ing. M. Háj e k z Katedry ma-
povania SVŠT. Ing. Hájek sa sústredil na elektro-
fotografiu, xerografické rozmnožovacie a mikro-
filmovacie prístroje a na elektrostatickú tlač s vy-
užitím mikrodokumentácie. Jeho záver vyznel
zhodne so záverom jeho predrečníka.

O záujme o prerokovávanú problematiku bolo
možné sa presvedčiť jednak z peknej účasti (vyše
50 účastníkov) a jednak z diskusie k jednotlivým
prednáškam. Program vhodne doplnila už spome-
nutá výstavka prístrojov a pomocok.

Záverom možno konštatovať, že bratislavský
seminár sa vydaril a že bol dobrou propagáciou
novej techniky.
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Symposium o údrfbě map velkých měfitek

Údržba a obnova map je v současné době u nás
i v zahraničí velmi aktuálním technickým, organi-
začním a ekonomickým problémem, jehož řešení
se různí podle podmínek jednotlivých zemL V úze-
mích s intenzívním hospodářstvím a s bohatým
mapovým fondem dochází k rychlému zastaráváni
map. neboť v důsledku změn v přírodě obsah map
mnohdy již neodpovídá skutečnosti. Proto také
bylo již údržbě map věnováno mnoho pozornosti
v odborné literatuře a jednáních. Údržba jednot-
liVých druhů map má své zvláštnosti. Obnova a
údržba map velkých měřítek tvoří jednu ze zá-
kladních oblastí celé této problematiky. Velké
změny v rozvoji hospodářského a společenského
života v našem státě způsobily, že v průběhu uply-
nulých 20 let došlo v obsahu map velkých měřítek
k větším změnám, než za celé období od jejich
vzniku.

Sekce geodézie a kartografie Čs. vědeckotech-
nické společnosti zařadila údržbu map jako jeden
z hlavních úkolů do plánu na rok 1967 a pověřila
krajský výbor sekce geodézie a kartografie v Pra-
ze uspořádáním symposia o údržbě map velkých
měřítek, které se uskutečnilo v Praze ve dnech
10. a 11. října 1967. Symposia se zúčastnilo 129
účastníků a hosté z Bulharska, NDR, Polska, JU-
goslávie, NSR a Rakouska. Přednášky o historic-
kém vzniku, vývoji a dnešním stavu fondu map
velkých měřítek a organizaci jejich udržování,
o geodetických a fotogrammetrických metodách
údržby základních i účelových map, o způsobech
měření změn, o kartografických a reprodukčních
?1etodách i některé významné diskusní příspěvky,
Jako např. o otázce převodu map evidence nemo-
vitostí do jednotného dekadického měřítka, byly
již uveřejněny v Geodetickém a kartografickém
obzoru č. 9/1967. Další diskusní příspěvky přinesly
řadu námětů a připomínek k technologU, metodi-
ce, organizaci a ekonomice prací na údržbě map
velkých měřítek. Velmi cenné byly přednášky za-
hraničních hostů o organ"tzaci, mechanizaci a
automatizaci geodetických, fotogrammetrických
i konstrukčních prací. Lze očekávat, že všechny
přednesené náměty budou využity nejen hospo-
dářskými orgány a resorty, jichž se týkají, ale
i účastníky symposia k dalšímu zlepšení prací na
tomto úseku.

Těžiště přípravných prací i vlastní organizace
jednání spočívalo na závodní pobočce ČSVTS při
Ústavu geodézie a kartografie v Praze. Přípravě a
organizaci symposia věnoval mimořádné úsilí celý
přípravný výbor, který zajistil úspěšný prfiběh to-
hoto významného jednání. Velkou měrou přispělo
vedení Ústavu geodézie a kartografie v Praze a
Ústřední správy geodézie a kartografie.

Symposium přijalo tyto závěry:
Vyhotovení map velkých měřítek na území

ČSSR si vyžádalo a stále vyžaduje velké soustře-
dění odborných sil a vynaložení značných nákla-
dů. Představují proto tyto mapy významné mate-
riální a kulturní hodnoty, které mohou být za-
chovány a reprodukovány jedině jejich pečlivým
udržováním ve shodě se skutečností.

Udržování map velkých měřítek u nás prošlo
skoro stoletým vývojem a v posledních dvaceti le-
tech nároky na jeho obsažnost, úplnost a přesnost
značně vzrostly.

Problém udržování těchto map je aktuální ne-
jen u nás, ale i všude v zahraničí. Přitom poža-
davky a náročnost na údržbu stoupají všude v zá-
vislosti s rozvojem celého hospodářského života.
Avšak obtížnost a složitost těchto otázek u nás
je o to větší, že na území našeho státu došlo
podstatně k většímu rozsahu změn v obsahu i ve
využívání v důsledku vývoje hospodářského a spo-
lečenského života. Mimo to je druhovost mapové-
ho fondu velkých měřítek rozmanitější.

Pro uspokojování současných potřeb hospo-
dářského života se stále využívá dosavadních map
přestože byly původně určeny jen k jediném~
účelu. Dnes potřeba a využití těchto map je širší
~ rozmanitější. Tato skutečnost však způsobuje,
ze tyto mapy plně neodpovídají moderním para-
metrům. Doposud se zpravidla tyto otázky řešily
tak, že podle konkrétních požadavků se prováděla
jejich údržba případně obnova na vybraných lo-
kalitách. Avšak s ohledem na omezenou kapacitu
a rozsah výrobního procesu nebylo mnohdy možné
včas uspokojit všechny požadavky. Tato proble-
matika je zvlášť složitá na Slovensku.

Je proto nanejvýš potřebné, aby příslušné
odpovědné hospodářské orgány se znovu hlouběji
zabývaly další koncepcí modernizace mapového
fondu a jeho údržbou. V této souvislosti účastníci
symposia doporučují Ústřední správě geodézie a
kartografie:
1. Zpracovat dlouhodobou studii, která by obsaho-
vala rozbor dosavadního stavu mapového fondu
na území ČSSR.
Na základě tohoto rozboru a základní koncepce
očekávaného vývoje stanovit další časové a
prostorové postupy údržby a modernizace ma-
pového fondu velkých měřítek včetně potřeb-
ného personálního, materiálního a finančního
zajištění. Přitom použít a využít všech možných
moderních technologií a progresívních metod,
zejména letecké fotogrammetrie a automatizace
výpočetních a konstrukčních pr~cí, jakož i me-
tod geodetických, z nichž na mnohé bylo v prfi-
běhu jednání již upozorněno.

2. V souladu s doporučeními v předchozím bodě
vyřešit i problematiku map účelových.

3. V zájmu zkvalitnění údržby map velkých měří-
tek rozšířit otázku ohlašování změn, a to ve
vztahu k dalším potřebným informacím, zejmé-
na v oboru investiční výstavby.
Složky ČSVTS budou v budoucnu věnovat těm-

to problémfim a otázkám plnou pozornost. JSou
též ochotny poskytnout příslušným hospodářským
orgánfim při realizaci závěrfi tohoto symposia
i plnou podporu a pomoc.

JmenovAnl podle zákona o znalclch a tlumoěnlclch
Ministr spravedlnosti Dr. A. Neuman jmenoval po-
dle ust. § 3 zákona č. 36/1967 Sb. a § 1 vyhlášky
č. 37/1967 Sp., dekretem ze dne 11. 10. 1967 znal-
cem z oboru stavebnictví - pro geodetické práce
při investiční výstavbě, měření deformací staveb
a prfimyslových zařízení soudruha prof. Dr. Ing.
V. Krumphanzla. Jmenovaný složil dne 25. 10. 1967
do ministrových rukou předepsaný slib.
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Seminář o speciálni aplikaci fotogrammetrie
v inženýrské geodézii

Ceskoslovenská vědeckotechnická společnost, sekce pro
geod~zii a kartografU, Východočeský kraj, odborná
skupma pro fotogrammetrii, spolu se Závodnl pobočkou
CSVTS při Ústavu geodézie a kartografie v Pardubicích,
uspořádala dne 17. října 1967 v Pardubicích v restauraci
Dukla seminář "Speciální aplikace fotogrammetrie
v inženýrské geodézii", s následujícím programem:
Ing. Ondřej J e l' á b e k, CSc.:
Využití fotogrammetrie a směry vývoje v současné době.
Ing. Josef S m i d r k a I, CSc.:
Fotogrammetrie při zaměřování stavebnlch· objektťl. a
deformací.
Ing. Jiří S I m a:
Geodetická příprava československých dálnic.

. Po uVíta~í~ projevu, s. ředitele ústavu se ujal slova
prvý př:dnáseJl~I, ktery k dalším dvěma přednáškám
věnova,nym speclá~~lm problémťl.m inženýrské geodé'zie
se zrnmil o VYUŽIti fotogrammetrie a směrech vývoje
v současné době, především pak o VýVOji který přispěl
k ,~:lkému rozšíření fotogrammetrie v i~ženýrské geo-
dezll .

•~ vývojem. fotogrammetrie je spjato její základ~l
vyuzltí v oblasti mapování. Na našem ú7.emí máme dvě
ucelená mapová díla v měřítku 1: 25000 a 1: 10 000
která by.la převážně vyhotovena fotogrammetrickými
metodami. Vyhod fotogrammetrie bylo použito pro získá.
ní mapo~ých pod~ladťl. ve velkých měřítkách, dále při
m,a~ovám .těžko prístupných míst, jako např. při budo-
vam vodmch děl, kdy projektanti požadují vrstevnicové
plány s poměrně vYsokou přesností. Výhody pozemní
fotogrammetrie jsou známé. Oceněna byla i konstrukce
profilťl. v požadovaných místech. Všech uvedených mož'
ností si povšimli projektanti liniových tras, a tím se
dostalo její použití i při stavbách silničních a železnič-
ních .• Nem~ně významné je použití fotogrammetrie při
zaměrovám stavebních objektťl., především pak těžko
dostupných objektťl..

Další neméně důležitou úlohou je využiti pro po-
třeby inženýrské geodézie, předevšlm pak možnost za-
m~ření ~aso~ě probíhajících dějťl.. Této výhody se po·
UŽlvá při měrem deformací a pro různé výzkumné úkoly.
Běžně se již používá fotogrammetrie při určování ku-
batur vytěžené zeminy v povrchových dolech a lomech.
Vždy nejde jen o vytěžený materiál, ale o materiál
skladovaný na výsypkách nebo volných skládkách. Je
jí použito ke zjišťování kubatur volnýchprostorťl.. V se-
veročeských uhelných povrchových dolech byla zjišťo-
ván1i kubatura vytěženého prostoru povrchového dolu
zaplaveného spodními vodami a vodou použitou při
splavování výsypek .. Obdobně byla určována kubatura
vypuštěných vodních nádrží. Do této skupiny prací ná-
leží také sledování průběhu prací na sypaných hrázích
a s ním spojené sledování sedání. Většina těchto prací
se provádí ve spolupráci s geodety, kteří zaměřují po-
třebné vllcovací body a některé měření provádějí geo-
detickými metodami. Velkého rozšířeni doznala metoda
světelných řezů, používaná při zjišťování prťl.běhu tu-
nelové roury. Této metody bylo použito při stanoveni
profilťl. chodeb ve sklepních budovách i v dolech. Bylo
by zde nutno jmenovat i speciální práce, jako fotogram-
metrické proměřování turbinových lopatek pro kontrolu
jakosti provedení, práce při výzkumech proudění vod,
dále stereofotogrammetrické zjišťování deformací konců
bezstykových kolejí, .použití pro vytyčení dálkového ve-
deni vysokého napětí, zjišťování deformací velkých sto-
žárťl. aj.

Velký vliv na teoretické i praktické řešení foto-
grammetrických postupťl. mělo pronikání teorie informa-
cí do všech vědních oborů, a s tím spojené využívání
elektronických principů, které ovlivnilo zejména kon-
strukční prvky nových přístrojů. Z hlediska teorie infor-
macípovažujeme fotografický, měřický snímek za zdroj
informací. Bylo poukázáno na nejnovější metody, např.
prvky vnější ..orienta.ce se zjišťují nejmodernějšími ra-

dlolokačními systémy speciálně pro tyto účely uzpůso-
benými. Výška letu je určována pomocí laseru s přes-
ností 1,5 m na výšku letu asi 4000 m. Svislost osy zá-
běru je zajišťována gyrostabillzačními zařízeními s přes-
ností 10'.Všechna tato pomocná zařízení pomáhají při
vyhodnocení a ulehčují výpočetní práce.

Dále bylo poukázáno na vyhodnocovací techniku.
Samostatnou kapitolou fotogrammetrických prací je
analytické řešení fotogrammetrických úloh, jejichž zá-
klady byly položeny již v počátcích fotogrammetrie.
Rozvojem samočinných počítačů byla tato překážka pře-
konána a tak mohly být tyto úlohy řešeny. Prvým pří-
nosem bylo analytické řešení aerotriangulace v řadách
a jejich vyrovnání. Další rozšíření znamenala bloková
aerotriangulace, dávající lepší výsledky při použití men-
šího počtu vllcovacích bodťl.. V poslední době se užívá
při řešení některých úloh, jako např. při trasování
silničního tělesa digitálního modelu terénu.

V bohaté diskusi byla vznesena řada dotazťl., na kte-
ré odpověděli přednášející a členové širšího výboru pro
fotogrammetrii. Večer· byl pro přítomné uspořádán zá-
bavný večer. 18. října 1967 uspořádala sekce pro geo-
dézii a kartografU při ÚR CSVTS, odborná skupina pro
fotogrammetrli schťl.zi širšlho výboru v budově Ústavu
geodézie a kartografie v Pardubicích.

Ing. Dr. Baftalon

I. vědecká konference o významných
dilech soudobé čs. kartografie

Ve dnech 1.-3. 11. 1967 byla v Liblicích uspořá-
dána první vědecká konference o významných dí-
lech soudobé čs. kartografie. Konference uspořá-
dané Národním komitétem geografickým při vě-
deckém kolegiu ČSAV Geologie a Geografie a od-
bornou skupinou pro kartografii při Č1s.vědecko-
technické společnosti se zúčastnilo 120 vědeckých
a odborných pracovníků ústavů ČSAV a SAV, vy-
sokých škol, SKT, ústavů ÚSGK, MND, MŠK, mi-
nisterstva hornictví a ministerstva zemědělství.
Jednání byli přítomni i významní odborníci z SSSR,
PLR, MLR a NDR. Na konferenci byla přednesena
řada referátů k významným kartografickým dílům,
která charakterizují celý výVOja dosaženou úroveň
čs. kartografie v poválečném období. V obsáhlé
diskusi, která hodnotila dosažené Výsledky a za-
bývala se perspektivou kartografie v dalším obdo-
bí, přijali účastníci konference následující usne-
sení:
1. Účastníci konferece konstatují, že v současné

době končí 1. etapa vývoje čs. sociali'stické
kartografie. Pro tuto etapu je zejména charak-
teristické jednak vytvoření moderních topogra-
fických map všech měřítek z celého státního
území a jednak zpracování a vydání velkých
souborných děl jako souboru geologických mDp
a komplexních atlasů - Čs. vojenského atlasu,
Atlasu čs. dějin a Atlasu ČSSR. Těmito karto-
grafickými díly byly uspokojeny náročné po-
třeby hospodářské výstavby, obrany státu, škol-
ství, vědeckých in'stitucí a široké veřejnosti. Zá-
roveň tato díla úspěšně dokumentují současnou
úroveň vědeckého poznání našeho státu, úroveň
čs. kartografie i úspěchy a rozvoj naší socia-
listické společnosti. Uzavřením a zakončením
této 1. etapy je pak vytvoření a vydání Atlasu
ČSSR.

2. ÚČastníci konference se shodli, že pro vývoj
kartografie v souladu s náročnými požadavky
naší společnosti a v zájmu jejího dalšího po-
kroku jako vědního oboru je nutné rozvíjet
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teoretický výzkum v kartografU a zaměřit jej
především na řešení čtyř hlavních problémil,
a to:
a) rozvoj metod kartografického znázorňování,
b) obja'snění teoretických otázek kartografické

informace,
c) výzkum racionalizace a automatizace karto-

grafického procesu,
d) sestavení výhledového celostátního plánu

tvorby kartografických děl vědecké úrovně.
K tomu je třeba zajistit odpovídající organizační
úroveň řízení, zejména kooperaci vědeckých
pracovišt (především ČSAV, SAV, MŠ a resortil
MNO a ÚSGK), včasné rozvinutí kartografického
výzkumu a organizaci spolupráce při zajištění
technického zpracování a vydání těchto děl.

3. Konference doporučuje, aby do výhledového
plánu bylo zejména zahrnuto zpracování, vydání
a udržování těchto základních děl:
a) souboril obecně zeměpisných map velkých

a středních měřítek pro vědecké plánovooí
a řízení, vzdělávací účely i pro veřejnost;

b) souborů tématických map, zejména analytic-
kých map v měřítku 1:200 000, které by na-
vázaly na úspěšnou stávající edici geologic-
kých, geofyzikálních, geobotanických a ji-
ných map, pokrývajících celé státní území
a sloužících potřebám vědy a praxe zejména

pro vědecké plánování a řízení na středním
a vyšším stupni;

c) edice tématických geografických a hí'storic-
ko-geografických map a jejich souboril, kte-
ré by jednak dále rozvíjely stávající mapová
díla a jednak shrnovaly· nové výsledky vý-
zkumné činnosti vědních oboril a kartogra-
fickou formou tak zprostředkovaly jejich vy-
užití v praxi;

d) komplexních atlasových děl, zejména atlasil
měst, podle požadavků orgánil a organizací
a podle možností vědeckých pracovišť.

4. Účastníci první vědecké konference o význam-
ných dílech soudobé československé kartogra-
fie konstatují, že jednání významně přispělo
nejen k zhodnocení první etapy poválečného
rozvoje kartografie u nás, ale i k upřesnění
perlspektiv celého vědního oboru, ke konkreti-
za ci hlavních úkolí'J v následujícím období, pro-
hloubení a rozšíření spolupráce vědeckých a
odborných pracovníkfi v kartografU navzájem
i se specialisty tématicky zainteresovanými na
mapovém vyjadřování vědeckých výsledkfi.
Účastníci proto doporučují, aby konference
o kartografii se staly jednou z pravidelných fo-
rem vzájemné výměny zkušeností a doporučují
Národnímu kartografickému komitétu, aby ve
vhodných termínech zajistil organizování těchto
konferencí. NKK

60 let
soudruha Ing. Rudolfa Malívánka

Dne 17. prosince 1967 oslavil Isvé šedesáté naro-
zeniny pracovník Ústřední správy geodézie a kar-
tografie soudruh Ing. Rudolf Malivánek, nositel

. státního vyznamenání "Za zásluhy o Výstavbu".
Při této příležitosti se sešli jeho spolupracovníci
a řada gratulantů, aby oslavili pracovní úspěchy
jubilanta a připomenuli si některé události z jeho
života.

Soudruh Ing. Malivánek se narodil v roce 1907
v Blatně v jižních Čechách. Na Českém vytsokém
učení technickém v Praze vykonal druhou státní
'zkoušku s vyznamenáním v roce 1933. Jako řada
jiných zeměměřičů začal pracovat u pozemkového
ki:ttastru na Slovensku - inspektorátu v Trenčíně,
kde byl od roku 1933 do roku 1939. Zúčastnil se
prací spojených se zákládáním a obnovou pozem-
kového katastru a triangulačních prací u měřic-
kých skupin Triangulační kanceláře ministerstva
financí, kam byl od roku 1935 téměř pravidelně
přidělován pro svoje odborné znalosti. Po odchodu
ze Slovenska postupně pracoval u Katastrálního
měř. úřadu v Praze, v triangulační kanceláři mi-
nisterstva financí a v Zeměměřickém úřadě. V roce
1947-1948 pomáhal při osidlování pohraničí
u osidlovací komise v Teplé.

Po celou dobu výkonné zeměměřické služby sou-
druh Ing. Malivánek pracoval spolehlivě a jako
výtečný odborník s velkým odborným rozhledem
a smyslem pro poctivou a dobře vykonanou práci.
Získal bohaté zkušenosti v praxi při rilzných ze-
měměřických pracích, které s rozvahou a dovedně
využíval při další řídící práci. V květnu 1948 byl
jako osvědčený a spolehlivý odborník povolán do
zeměměřického odboru ministerstva financí a v od-
dělení pro mapování velkých měřítek - nové mě-
ření - měl na starosti agendu výškového měření,
které se nově zavádělo do státní zeměměřické služ-
by. Vedl technologícké práce i v býv. ministerstvu
techniky (1950), později v ministerstvu stavebního
průmyslu, kam přešla zeměměřická služba. Od
vzniku Ústřední správy geodézie a kartografie
v roce 1954 nepřetržitě řídí po technologické
stránce všechna geodetická díla, důležitá pro vý-
stavbu národního hospodářství. Soudruh Ing. Ma-
livánek přispěl značnou měrou k 'soustředění geo-
detické a kartografické služby v ČSSR a přímo se
podílel na zpracování zákonných norem upravují-
cích organizační uspořádání a činnost čs. geodézie
a kartografie. Se širokým rozhledem politickým
i odborně technickým zajistil zpracování zásadních
technologií v budování geodetických základů čs.
státní trigonometrické, nivelační a gravimetrické
sítě, astronomickogeodetické sítě - jejich trvalou
údržbu a převod do nových souřadnicových, výško-
vých a tíhových systémů. Soudruh Ing. Malivánek
organizačně zajišťoval spolupráCi s mini1sterstvem
národní obrany při tvorbě topografických. map
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v měl'. 1 :25 000 a řídil zpracování zásadní techno-
logie topografických map v měl'. 1: 10000, mapo-
vých podkladl1 pro stavby k zúrodňování pl1dy,
technickohospodářských map a dalších děl pro po-
třeby národního hospodářství. Všechny tyto práce
zl1stanou dliležitým dílem trvalé hodnoty, o které
se významnou měrou zasloužil soudruh Ing. Ma-
livánek.

Soudruh Ing. Malivánek je dlouhá léta členem
redakční rady našeho časopisu. V diskusích o za-
měření časopisu i v každodenním 'Styku jsme se
mohli přesvědčit, že s. Ing. Malivánek je obětavý
a odpovědný organizátor, který čestně a zásadově
prosazuje nové formy a metody práce a příkladně
vede politickou i odbornou výchovu podřízených,
zejména mladých spolupracovníkli. Mnozí mladí
zeměměřiči se těší z toho, že v zásadních techno-
logiích přispěl k uplatňování nejpokrokovějších
metod, zejména využívání letecké fotogrammetrie
při mapování v měř. 1: 10 000 a technickohospo-
dářském mapování v ústavechÚSGK, využívání
světelných a rádiových dálkoměrli, uplatňování
moderních geodetických metod atd.

U příležitosti 60. narozenin blahopřejeme sou-
druhu Ing. Malivánkovi k dosaženým výsledklim a
věříme, že se budeme ještě dlouho těšit z jeho
uvážlivých a moudrých životních zkušeností v prá-
ci pro další rozvoj zeměměřické služby.

Redakce

Narodil se 23.12.1917 ve Vídni, gymnasium stu-
doval v Českých Budějovicích a od r. 1936 studo-
val matematiku a fyziku na přírodovědecké fa-
kultě UK v Praze. 17. listopadu byl zatčen a věz-
něn v Oranienburgu. Po osvobozenI studia dokon-
čil a pracuje dodnes v gravimetrickém oddělenI
Geofyzikálního ústavu ČSAV.

Od r. 1952 systematicky vede pozorovánI slapl1
pevné zemské kliry na stanici v Březových Horách
v hloubce 1300 m. RNDr. Plcha zastává řadu vý-
znamných funkcí národních i mezinárodních a je
výkonným redaktorem Geofysikálního sborníku
ČSAV (od r. 1953) a časopisu Studia geophysica
et geodetica (od r. 1957).

Přejeme Jubilantovi mnoho dalších úspěchli
a osobní spokojenosti.

Pfirůstky ústfedni mapové dokumentace
Kartgeofondu, pob. Praha

Ůi!elové mapy

Ceskoslovenská socialistická republika. Mapa dálko-
vfch a mezinárodnfch autobusovfch traU CSAD. Měřít-
ko 1:1000000. Plochojevné kuželové zobrazenf. Vydalo
Kartografické nakladatelstvf jako přUohovou mapu
k jfzdnfm řáddm dálkovfch a mezinárodnfch traU CSAD

1967-1968. Odbornf obsah sestavily krajské podniky
CSAD. Zpracoval a vytiskl KRO v Bratislavě. 1 list, vlce-
barevná, rozměru kresby 43X80 cm (51X82].
KGF čls. přlr. 296/67

Mfstopisná mapa CSSR obsahuje červeně vyznačené
mezinárodní tratě, zeleně dálkové tratě s čfsly tratí
a potlačenfm tiskem silnice a železnice. Mfsta, kde jsou
dťHežité zastávky, jsou podtržena.

Automapa CSSR 1:1 UOO 000. Vydalo Kartografické na-
kladatelstvf jako účelovf náklad pro Benzinu n. p. Zpra-
coval a vytiskl KRO v Bratislavě. Vydání - 1967-1968.
1 list, vfcebarevná, rozměru papíru 40X80 cm. Vf tisk
zdarma.
KGF čis. přir. 295/67

Automapa CSSR 1:1000000 již dříve u nás vydaná je
upravena pro reklamnf účel servisu národního podniku
Benzina tak, že na okraji mapy je uveden seznam čerpa-
cich stanic s 5 hod. nedělní službou (8-13] a stanic
s nepřetržitou službou, jejichž umfstěni je v mapě vy-
značeno. Rub mapy je ponechán reklamě Benziny do-
plněné fotoreprodukcemi vzornfch čerpacich stanic
u nás.

"Ceskoslovenská socialistická republika

Hydrogeologická mapa. Raj6ny podzemních vod. Měřit-
ko 1:500000. Vydalo Kartografické nakladatel st vf jako
účelovf náklad ministerstva zemědělstvi, lesního a vod-
niho hospodářstvf a Ostřednfho geologického úřadu.
Redakce Miroslav Olmer. Zpracoval a vytiskl KROv Pra-
ze.!. vydáni - 1967. Náklad 1000 vftiskd. 2 listy, více-
barevná, rozměr papfru listu 98X89 cm.
KGF čfs. přir. 297/67

V mapě je zobrazen plošně hydrogeologickf charakter
hornin, uvedeny geologické a hydrologické symboly
(geologie, podzemnfch vod a povrchovfch vod), ozna-
čeny a ohraničeny hydrogeologlcké rajóny. K obsahu
mapy je na okraji uvedena řada vysvětlivek.

Mapa objekti podzemních vod a pramenil CSSR. Měřít-
ko 1:500000. Vydalo Kartografické nakladatelstvf jako
přflohu k publikaci "Hydrologické poměry CSSR" vydané
Hydrometeorologickfm ústavem v Praze. Odbornf obsah
zpracoval Hydrometeorologlckf ústav v Praze. Mapový
obsah zpracoval a vytiskl KRO v Praze. Vydánf - 1967.
2 listy ve společném rámu, vfcebarevná, rozměr kresby
listu 84X81 cm (97X89].
KGF čfs. přfr. 254/67

Mapa objekti podzemních vod a pramenil - v roce
1985. Měřítko 1:500000. Vydalo Kartografické naklada-
telstvf jako přílohu k Hydrologické ročence CSSR, vy-
dané Hydrometeorologlckfm ústavem v Praze. Odborný
obsah zpracoval Hydrometeorologlckf ústav v Praze.
'Mapovf obsah zpracovaJl a vytiskl KRO v Praze.
Vydánf - 1967. 2 listy ve společném rámu, vfcebarevná,
rozměr kresby listu 84 X81 cm (97)( 89].
KGF čfs. přír. 255/67

V obou nástěnnfch mapách sestávajícfch ze západní
a vfchodnf části CSSR je zakreslena podrobná hydro-
grafická sft a terén znáz·orněn vrstevnlceml po 50 m.

Hlavnf náplnf map jsou označená místa, kde jsou po-
zorovacf objekty podzemnfch vod (vrt nebo domovní
studna], nebo pozorovanf pramen s uvedením názvu té
obce, v jejfmž katastru je objekt. Zakresleny jsou též
pozorovacf profily podzemnfch vod a uvedeno jejich
čfslo. Rozvodnlce a čfsla hydrologického pořadí povodí
jsou v mapách vyznačeny temně fialovou barvou.

Mapa vodoměrntch stanic povrchovtch vod CSSR
Měřftko 1:500000. Vydalo Kartografické nakladatelstvf
jako přUohu k publikaci ••Hydrologické poměry CSSR"
vydané Hydrometeorologickfm dstavem v Praze. Odbor-
nf obsah zpracoval Hydrometeorologlckf ústav v Praze.
Mapovf obsah zpracoval a vytiskl KRO v Praze. Vydání-·
1967. 2 listy ve společném rámu, vfcebarevná, rozměr
kresby listu 84X81 cm (97X89J.
KGF čfs. přír. 256/67 .
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Ing. N. Němčenko: Dějiny pozemkov:fch tiprav I
(Římský- polní systém)
Učební texty vysokých škol, fakulta stavební ČVUT,
Praha 1967

Publikace· je určena pro posluchače zeměměřlcké-
ho směru iitavební fakulty ČVUT v Praze a najde
jistě vděčné čtenáře v řadách odborníků praxe.

V úvodu autor uvádí, že s prvními historický-
mi, právními a technickými prameny o uspořádání
pfidy pro zemědělské účely se setkáváme ve staro-
věkém Římě. Dfikazem toho jsou traktáty římských
zeměměřičfi - agrimensorfi a gromatikfi z 1., a II.
stol. n. I.

Vlastní práce je rozdělena do šesti kapitol a
doplněna pečlivě vybraným hodnotným obrazovým
materiálem. První kapitola pojednává o konfiskaci
pfidy dobytých území a jejím využití pro' koloni-
zační účely. Konfiskovaná pl1da byla rozdělena a
přidělována osídlencfim a vojenským veteránfim,
nebo pronajímána, event. prodávána do soukromé-
ho vlastnictví. Římští zeměměřiči prováděli práce
projekční, vytyčovací a přídělové, buď zpl1sobem
centuriace, jak o něm pojednává kapitola druhá,
nebo strigací a skamnací, jak je uvedeno ve třetí
kapitole. Pozemkové centurie byly vymezeny pra-
vid~lnou, obvykle čtvercovou sítí cest, orientova-
nou, pokud to tlilrén dovoloval, ke světovým stra-

nám. Pozoruhodné je, že se již tehdy při přidělo-
vání pozemkfi přihlíželo k jakosti pfidy, která
ovlivňovala velikost přídělfi. Tvar strig a skamen
byl zásadně- obdélníkový s poměrem stran 1: 2.
Podobně jako centurie byly ze všech čtyř stran
ohraničeny cestami stejně orientovanými ke svě-
tovým stranám.

Ve čtvrté kapitole autor pojednává o použití
centuriace, strigace a skamnace, provádí jejich
vzájemné srovnání a na snímcích dokumentuje ješ-
tě dnes zachovalé cesty, které tvořily hranice bý-
valých centurH. O zcelování rozptýlených pozemkfi
té pfidy, která nebyla úředně vyměřována a při-
dělována, ale ponechána k volnému obsazování
samotnými okupanty, pojednává kapitola pátá. Po-
slední šestá kapitola má název "Zeměměřiči, mě-
řický a písemný aparát". Zajímavé je rozdělení
římských zeměměřičfi podle druhu prováděných
prací, které svědčí o jejich široké pfisobnost1.
Kromě běžných měřických prací prováděli pro-
jekční a vytyčovací práce, spojené s kolonizací
včetně zakládání měst a sídlišť, což uvažováno
v dnešních poměrech představuje práce regulační
a územně plánovací.

V současné době zpracovává autor další část,
která v podstatě vyplní mezeru v historickém vý-
voji oboru pozemkových úprav.
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