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Homolka J. a kolektív
Zlepšenie na prístroji Sécrétan. ZN prihlásený 4. 10.
1963, zavedený 1. ,8. 1963 v GTO Praha pod č. 5/63a.
, Zlepšovaterskýkolektív
previed-ol úpravy, ktoré spočívajú v konštrukcii zvlíištneho osvetr-ovacieho zariadenia kruhu a zámerného
kríža, zvláštneho zariadenia
pre vorbu meriacich metód, indikačnéha
svetla a pod.
34
Švitorka M.
Zlepšenie tídržby lEP. ZN prihlásený 15. 11. 1962, zavedený 25. 4. 1963 v OGK Pardubice pod č. ZN 31/62,a
v dod.ltku k technologickému
postupu č. 1/62.
Predmetom zlepšenia i,e zjednodušenie
aperátu TEP
pri zlúčovaní obcí."
35
Franko M.
Zostavenie hospodárskej plochy obce z ÚHDP a cezpornej držby. ZN prihlásený 2~. 8. 1963, zavedený 23. 12.
1963 na Stredisku geodézie v Trenčíne pod. č. ZN 14/63.
Zlepšovater zostavil tlačivo, na ktorom sa prehladnE! vedie cudzochotárna
držba plOch -kultúr, kontroluje
sa správnost zostavenia
hosp'odárskejplochy
obce, a
vyčislujú sa OHDJ;'. Prínos je v Zlepšení evidence inochqtárnej držby ahosp-odárskej
plochy pbce, vedie sa
evidenci a vo všetkých kultúrach_
624.2
Podroužek V, Erhart J.
Krúžkovač a bodkovač. ~N prlhlásený 20. 11.. 1963, zavedený 20. 12. 1963 v UGK C. Budějovice pod č. ZN
37/63a.
.
Krúžkovač je vhodný pre rytie na plastických f6-liach. Priemery krúžkov sú v rozsahu od O mm do 2 mm.
Kv,alita krúžkov je veImi dobrá, je zabezpečené centrické vyrytie sústrednýcl1 krúžkov. Prístroj je jednoduchý, sttlbilný a zhotovený z prístupného
materiálu.
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HmaL
Zariadeniepre
meranie a registráciu sily, vetru pri
astronomickýchmeraniach.
ZN prihlásený18.
10. 1963,
zavedený 25. 11. 1963 ,v GTO Praha pod č. ZN6/63a.
Využilo sa staré r,egistračné zariadenie
a ušetril
sa dovoz strojov, zvýšila sa- bezpečnost
pri 'nočnom
merani.
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622.1.
Štefek FrZariadenie pre prisatie hliníkovej fólie na samočinný
pravouhlý koordinátograf. ZN prihlásený 30. 12. 1963,
zavedený v januári 1964 v OGK Praha pod č. ZN 38/63a.
ZN odstraňuje počas práce na koordinátografe
n~rovnost (~bortenieJ hliníkovej fólie.
624.1.
Hopjak R.
Univerzálne rysovacie perko. ZN rozšír,ený 5. 9. 1962,.
zavedený 2. 12. 1963 v OGK Praha pod č. 24/62b.
Špeciálné rysovacie perko pre kresličské práce SB
pripevňuje na vhodne upravený držák, ktorým maže být
rysovacie pero, volnooska, nulátko.
63
Honzátko R.
Formátová podložka k dierovačke. ZN prihlásený 3. 9.
1963, zavedený 1. 11. 1963 v OGK Praha pod č. ZN 28/63a.
Podložka umožňuje derovat tlačivá ve stejnej vzdia,lenosti od spodného okraja papieru a tým mažeme sviaza ť vačší počet tI:ačív rýchloviazačoIii.
71
Havli.ček B.
Úprava skládky papiern. ZN prihlásený
22. .11. 1963
v OGK Č. Budějovice pod č. 39/63a.
'
Ztrýšenie bezpečnosti práce, hygieny a vzhladu pracoviska.
624.2
Deyl K.
Krúžkovač pre rytie do vrstvy
sklenených doskáoh.
ZN prihlásený 3. 11. 1962, zavedený 1. 5. 1963 v GTO
Pr,aha pod č. ZN 13/62a.
Špeciálny prístroj pre rytie krúžkov do vrstvy na
sklo až do priemeru 4,5 mm. Krúžkova.č má automatické
'spúštanie eI. motorku, taktiež má vlicovacie šablóny.
K rytiu sa využíva gramofonových
ihiel, ku ktorým
je pripojené brúsitka.
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Neméně značný význam než v oboru geodézie
mělo soustředění v kartografické tvorbě. Veškerá
kartograficM tvorba byla do té doby roztříštěna
do někol1ka nakladatelství, přičemž zpracovat mapu mohl každý, kdo se k tomu cItil povolán. Tato
skutečnost postihovala nejen kvalitu některých
kartografických výrobkfi, nýbrž i hospodárnost jejich vydávání, jejímž extrémním opakem byla opět
tvorba map založená na výhradně komerčním zá.
kladě; otázky bezpečnosti státu stály pak zcela
stranou.
Soustředěním kartografické tvorby do působnosti resortu ÚSGK byla dána možnost všechny tyto
nedostatky odstranit. Vzorem pro novou organizaci se stala organizace
kartografické
služby
v SSSR, ovšem s některými odchylkami, přihUžejícimi k našim možnostem a vycháZejícími ze současného stavu. Soustředěná
kartografie neměla
svi'tj začátek lehký; musela dokázat, že nejen jeji
organizace je lepší, ale hlavně výsledky práce mají
vyšší kvalitu, a že tedy je schopna lépe uspokojit
a zajišťovat společenské potřeby na tomto úseku.
Hodnotíme-li nyní desetUetou činnost našeho resortu, má naše kartografická tvorba za sebou již
velký kus úspěšné cesty, a to jak v tvorbě a vydávání map pro hospodářskou výstavbu, tak na úseku map školních a map pro veřejnost.
V obOru map pro hospodářskou výstavbu bylo
přistoupeno k novému topografickému mapování
státního území v měřítku 1: 10 000, resp. 1 : 5000.
Ve snaze o další. zvýšení úrovně map velkých
a středních měřítek zahájila pak ÚSGK v souladu
s .novými potřebami našeho národního hospodářství
plánovitou přestavbu celostátních mapových děl
s cílem přizpi'tsobit je co nejvíce potřebám plánovacích a projektových složek všech resorttl.. Prakticky to znamenalo vytvoření celé řady nových
druhi't map, které slouží jako pomůcky pro plAnování prfimyslové a zemědělské výroby a výstavby,
pro sledování různých hospodářských a plánovacich
ukazatelfi atd. Kromě toho byly vytvořeny řady
některých map tematických, jako jsou např. mapy
silniční, geologické, geonomické, meteorologické
apod.
;
V oboru školních kartografických pomi'tcek byla
situace velmi obtížná, býlo nutno přikročit ke zcela
nové tvorbě, jejímž cílem bylo splnění usnesení
strany a vlády o reorganh:aci školství, tr uspokojovat včas, v patřičné kvalitě a množství požadavky
našich škol. Nové učební osnovy našich jednotných
základních škol vyžádaly si i nové kartografické
pomficky, zejména atlasy. Během šesti let bylo vytvořeno a vydáno 5 typů školních atlasfi, z nichž
některé dosáhly již miliónového nákladu.
Byla
rovněž zpracována řada nástěnných map tematických, které byly velmi dobře hodnoceny. pedago"
gickou veřejností. Přesto jsme si byli vědomi že
otázka školních kartografických
pomficek ~usí
být řešena komplexně sestavením celé soustavy.
Proto s využitím sice krátkých, nicméně cenných
zkušeností, jsme přistoupili k řešení i tohoto úkolu
a v současné době tato soustava se již rozpracovává.
Za zminku rovněž stojí skutečnost, že na tomto

úseku se podařilo zorganizovat rozsáhlou spolupráci, a to jak s řadou učitelů Základního, středního i vysokého školství, tak i s různými pedagogickými institucemi a složkami ministerstva školstvl. Tato spolupráce je zárukou že ÚSGK i v dalších letech bude moci své úkoly na tomto iíseku
zdárně plnit.
V oboru map pro veřejnost jsou možnosti tvorby a vydé.vání map nejrozsáhlejší. Tím spíše je
třeba vytvořit systém co do druhovostf map, jejich
souborů i atlasfi, aby nedoché.zelo k náhodným
edicím, pro veřejnost buď nepotřebným nebo zase
vyloženě komerčním. Naše tvorba na tomto poli
obsáhla přiručnía kapesní atlasy, soubory map polit1cký~h, soubory map pro turistiku a sport, automapy, plány měst, astronomické mapy a četné jiné
mapy speciální, jako mapy s kulturně poznávací
tématikou a jiné. Kromě toho jsme přistoupili
i k vydávání souboru faksimilí našich kartografických památek, z něhož dva základní svazky byly již
vydány. I když výčet titulů v tomto oboru by byl
jistě nemalý, jsme si Vědomi, že ještě daleko větší
práce nás čeká v příštích letech, kdy v dfisledku
zvýšení cizineckého ruchu budeme zajišfovat zvýšenou potřebu zejména map pro turistiku a sport.
Věříme, že i na tomto úseku mapové tvorby najdeme pochopení a spolupráci příslušných institucí
při plnění tak závažných a odpovědných úkolů.
Obzor naší kartografické tvorby by nebyl úplný,
kdybychom se nezmínili i o exportu našich kartografických výrobkfi, který zvláště v posledních
letech zaznamenal vzestupnou tendenci. A je jistě
dfistojným zakončením pohledu na naši kartografickou tvorbu v uplynulém desetiletí, řekneme-li
několik slov o dnech nejvýznamnějšich. V současné době našekartografie
pracuje na dvou velkých
atlasech: Národním atlasu CSSR a Atlasu dějin
CSSR. Hlavní spolupracujícf institucí při zpracování
těchto dvou monumenttl. naší geografické a historické vědy je Ceskoslovenská akademie věd, která
zajištuje jejich odbornou obsahovou náplň. Zařazení
zpracováni těchto atlasfi do státního plánu vědeckovýzkumných prací jen dokumentuje závažnost
jejich vydání, z nIchž prvni a poslední vydání Národního atlasu se uskutečnilo v období první republiky; k vydání atlasu s historickou tematikou
vůbec nedošlo. Také my jsme přIstoupili ke zpracování těchto dvou děl s plnou vážností a vědomi
si své odpovědnosti před celou generací za jejíž
období se oba atlasy zpracovávají. Nyní 'jde o to,
aby naše práce dokumentovala i pi'íštím generacím,
pro jejichž práci budou oba atlasy diUež1tým východiskem a vzorem, současnou dobrou uroveň naší kartografle.
I ·když naše snaha o zlepšeni a rozšíření naší
činnosti se nadále bude týkat všech oborfi kartografické tvorby, budeme' se snažit zkvalitňovat předevšlm ty úseky, kde společenské potřeby jsou
nejnaléhavější: pťijde především o zdárné dokončení obou zmíněných atlasů, o urychlenou realizaci
soustavy školních kartografických
pomůcek, zajištění kvalitních map pro cizinecký ruch a o export našich kartografických výrobki\. Jsme si vědomi, že i stupeň hospodárnosti, sjE\kou jsou ma-
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pová dna vyráběna, má rozhodující význam pro
dalši rozvoj naší kartograf1ckévýroby.
V neposlední řadě bychom si přáli, aby dobrá
spolupráce, kterou jsme s r(iznými institucemi
i jednotlivci, navázali, a to nejen v resortnich
orgánech jako je Ediční kartografická rada, Názvoslovná komise a oborová rada vědeckotechnického rozvoje v geodézi1a kartografU, ale i - a to
1e obzvláště cenné - přímo při tvorbě kartograI1ckých děl, se ještě více upevnila a rozšlřila. Jen
práce co největšfuo kolektivu umožni naši kartograf1i plnit jeji společenský úkol ještě 'Úspěšněji.

T.:

Deset let

l!innostt soustfed~né geodetteN
a kanograftckli služby

I1vých úkold plánu do potřebné hloubky, takže
ani v pozdě1šich letech nebylo nutné provádět
v ..metodice tvorby výrobniho plánu podstatnějši
úpravy.
Výrobni povaha praci v geodéZ1ia kartografU
a organizace pracovních postupd však nutně vyžadovaly dalšího prOhloubeni metodiky financováni,
k čemuž byly vytvořeny předpoklady převedenim
ústavd geodézie a kartografie na zvláštní rozpočtové organizace od roku 1958. Podle této organizačni
úpravy byly ústavy zapojeny na státnl rozpočet jen
finančnim1 vztahy, tj. rozdllem mezi celkovými náklady a úhrnem vlastních pflJmd. Současně byla
pro 'Ústavy schválena ministerstvem flnanci nová
Ekonomickf vfvoj
osnova účtfi účetni evidence s podobnou náplní
V předchozi části jsem se stručně zmlnll o technic- jako u hospodářských organizací. To se pak odrakém rozvoji a vývoji některých druhů technické zllo bezprostředně 1 v metodě sestavování plánu
činnosti. S těmito otázkamI plně souvisf řada eko- vlastních nákladd. Náklady byly rozčleněny na
nomických opatřeni.
náklady hrubé a dokončené Výroby,bylo zavedeno
Ústavy resortu OSGKbyly vytvořeny sloučením zvlášt plánováni nákladO vedlejšlch činnosti a sleorganizačně rfiznorodý'ch složek; každá z nich dováni mimovýrobnich nákladu. Bylo přikročeno
měla zavedený jiný zpusob plánováni, financováni i k plánováni nákladd podle jednotlivých úkold
a odměňováni. Bylo proto prvnim úkolem prověřit
(zakázek) a v analytické 6četní evidencI bylo
a zhodnotit použivané metody a stanovit jednotnÝ zajištěno také sledování skutečných vlastnich nápostup na všech nově vytvořených ústavech geodé- kladd podle jednotlivých úkold (zakázek). To přizie a kartograf1e. Po zvážení všech okolnosti jsme spělo podstatně i k hlubšimu zkoumáni nákladil
došli k závěru, že nelze převzft žádný' ze zpilsoM a vedlo ke zhospodárněnípracl v geodéz1ia kartopouživaných v dřlvějších organizacích, nebot kaž- grafU. V té době byly však stále ještě ústavy fidý z nich vznikal v bezprostřední návaznosti na
nancovány formou plánované ztráty· podle výše
vlastni specifické podmmky přlslušné organizace. skutečných nákladd a nikoli se zřetelem na pláV nově vytvořených 'Ústavech geodézie a kartonovité dokončování praci. Tim se také plně nevygrafie však byly již zcela jiné podmínky než' uživalo vý2Ilamných prostředkfi, jako např. výše
vdřivějšíCh organizacich.
odvodu zisku, normativu rozpracované Výroby,u'kaPro stanoveni metody plánováni v ústavech zatele rentability apod. k zajištěni rovnoměrného
geodézie a kartografie bylo v prvé fázi rozhodu- plnění plánu' v .prfiběhu roku a rovnoměrného doJlcim to, že od svého vzniku v roce 1954 až do roku
končováni praci.
1958 br.ly ústavy jako tzv. "brutto rozpočtové orgaProto byla od roku 1960 provedena další výnizace' zapojeny na státni rozpočet hru'9ýmivztahy znamná úprava, jejímž cllem bylo zajistit bezpro(plnýml přiděly ze státniho rozpočtu na kryti vlast- .. střední návaznost mezi výrobnlm plánem ústavu,
nich nákladil a odvodem všech vlastních přijmil zejména planem dokončování pracl a mezi finando státního rozpočtu). V souvislosti s tlm byla covánini ústaw. Za tlm účeletlllbyla uplatněna fakpro ústavy geodézie a kartografie stanovena také turace praci nejen pro vnější objednatele, ale
osnova účtfi 'Účetní evidence, která neQbsahovala i všech prací prováděných v zájmu státu, které jsou
účty hospodářských výsledkd. To newnožňovalo financovány ze státního rozpočtu prostřednictvlm
vytvořit potřebné předpoklady pro podrobnější roz- OSGK.Propláceni těchto .pracl bylo upraveno inpracováni plánu vlastnlch nákladd. Rovněžfinanco- kasní formou bez akcep.tu, na základě sběrné (vývání 'Ústavdgeodézie a kartograf1e bylo omezeno jiméčně indlvlduálni] faktury a protokolu o všech
jen na ty možnosti, které JSoustanoveny pro brutto rozhodujlcích 'Údajlch fakturovaných pracl.Zaverozpočtové organizace.
dený zpdsob se dobře osvědčil a použiváse s menNaproti tomu Již od počátku existovaly vcelku šiml 'Úpravamii v současné době. Vede k včasnému
dobré podmínky pro· vypracováni vhodné metody dokončováni prací a 1ejich pravidelné fakturaci
sestavování vfrobního plánu, kde již byly k dispo- v prfiběhu roku, nebot jedině touto cestou s1mohou
zici poměrně dobré plánovacl podklady. Byly to ústávy zajistit dostatek prostředkd ke kryti vlastpředevšlm Jednotný cenlk projektových a prfizkum· ních potřeb. Normativy OMŽIltch prostředkd jsou
ných praci, v jehož Jedné samostatné části byly zajištěny v nezbytně nutné výŠi fondemoběŽIlých
zpracovány také ceny pro práce geodetické a kar- prostředkd. Přitom nezbytné vyšši potřeby v prfitografické; kromě toho byly v té době Již zave- běhu roku jsou v souvislosti s prilběhem výrobnlch
deny a uživárty Jednotné výkonové normy. Vypra- procesd a dokončovaných pracl kryty přechodným
cování ceníku umOžIlUO
nejen fakturovat práce mi- přldělem, který musí být ke konci roku vrácen do
moresortnlm objednateldm podle schválené cenové státního rozpočtu. Vztah ke státnlmu rozpočtu Je
normy, ale cenlky sloužily i k vyjádřeni objemu i v dalšlch směrech přesně vyjádřen a termlnově
pracl v hodnotových údajich (korunách). Jednotné vymezen. To se týká předevšlm všech odvodil do
výkonové normy byly vydány jednak jako normy státnlho rozpočtu, z nichž ne1významněji se uplatplánované (souhrnné) pro sestavováni technicko- ňuje odvod plánovaného i nadplánovaného zisku,
hospodáfských plánd a jako normy operativni pro odvod z trvalého snížení oběžných prostředkil, odrozpis plánu na jednotlivá pracoviště a pracovníky. vod odpisd apod.
Jednotné výkonové normy byly též významným ná'Provedené úpravy lépe zaJišfuji soustavné sriistrojem hmotné zainteresovanosti, protože převážná žovánl vlastníCh nákladd na jednotku produkce
část pracovnlkd byla prémiována výkonnostnimi (na 1 Kčs objemu pracl). Z toho pak plyne nutnost
prémiemi podle miry plněni operativních norem. zaJištovat snižování nákladd nejen v absolutních
Využiti uvedených plánovacich podkladd umožnllo částkách podle Jednotlivých položek kalkulačniho
sestavováni výrobnlch plánd a vyjadřování lednot- vzorce, ale usllovat též o stálý rfist produ'ktivity
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práce v .podrbbnějšíIDsledoVállí po.dle jetlnotlivých . kvalit~( neď6sahuje <\osud potřebného 'UpIl:ltněni.
dílčích druhů praCÍ. Tak se úcelněprolínají
a"sou;, Bude třeba věnovat větší péči mladým kvalifiko- '
va'l1ým pracovníkům, zejména při jejich zařazováčasněupÍatPUjí'
progresivní požadavky .při. tvorbě
ní do platovýchtříd
a věnovat péči jejich dalšímu
a plnění teohriickohospodářského
a finančního
rUstu za současného diferencováni.
pláp.u vevšecq
jeho tIilčÍch částech. Provedené
.'Úpravy· se dobře osvědčily, jak 'ukazuje \tento
Bezprostřední vliv na plnění stále náročnějších
přehled:
.
, .
a narůstajících úkolůvgeodézii
akartografii
měl
neustále stoupající rozvoj sOdalistickéhO soutěžEmí
pro1958 f~5f! 1960, 1961 1962 1963 '. ve všechÚStav~ch. V jeho rozUčnýchformách
Uka:z;atel
jevovali pracující ústavů své nadšení; obětavost
I a houževnatost
především vždy k zabezpečení úkolů
Rfistcelkového
I
ukládaných stranou a vládou ak důslednemu:splně0Al
100 111,3 117,3 120,8 132,4 139,4
oojemuprací
ní všech úkoll1 potřebných prO výstavbu socialisRůst počtu
tické společnosti. K výraznému rozmachu v socia;.
pracovníků 0/0':
.100 ,108,9' 110,4' 110,5 112,0 114,9
Rfist pr-ódUkllstick~m soutěžení došlo v období konání XII. :;>jeztívitYPl'áce'OjQ
100 102,2 106,3 109,4 118,2 121,3
du KSC. V závěru TOku 1963 bylo zapojeno jak do
NAklailý na.
vnitropodnikovéhO, tak do celostátního 'socialistic1 Kčs objemu
kého soutěžení b Rudý prapbrÚstřední
správy
84,5
89,6
93,9
93,2
100
94,1
prací '%
geodéziea
kartografie a ústředního výboru Odborového svazu zaměstnanců státních orgánii a místního hospqdářství přes 85 % všech štálýchpracovNa základě rozboru dosavadních zkUšeností
níků ústavu. O titul brigáda socialistické práce soua připomínek pracujících ústavů geodéziea kartotěží v 324' kolektive.ch56%
pracovníki'J a 170 ko'
grafie v rámci celostátní diskuse.k
materiálům
lektivů získalo titul brigáda ,socialistické', práce.
X1h sjezdu KSČ byl prove4eny některé další úpravy
V poslední době se rOzšiřuje soutěžení za vzornou
v metodice plánování 'a financování. Byly zaměřeny
.
..
především na výstižnější hodnocení vlastních zá;. kvalitu, prací.
slul1 ústavů. na jimi dosažéných hospodářských výVe stručnosti jsem se zmínil o některých úsesledcích. Tak především bylo stanoveno pOdrOb- cích činnosti za uplynulých deseťlet. Jen z tohoto
nější plánování a rozbo,r0vání růstu produktivity
velmi stručného přehledu je.však patrný značný
práce podle dílčích dl1uhů prací a podrobně bylo
rozvoj geodézie \a kartografie. Tento rozvoj umožupraveno i sledování vlastníCh nákladů podle dílňuje sociaHsVcký společenský řád a soustředění
čích druhů pracÍ. Nově byla' zpracována metodika
geodézíe akartografie.
Velmi kladně pomohla
plánování rozvoje vědy a .techniky, zpiisob plánok tomuto roz,\oji československé geodézii a kartoVáni odvodu zisku byluprávenv
těsnější návaZnosti
grafii spolupráce s bratrskými službami socialisna plán realizace atd. Metodiku plánování'a flnanco- . tických států, zejména však spolupráce s geode·
vání nelze však 'ani v poslední úpravě pov~žovat
tickou a katografickou službou Sovětského svazu
za ustálenou a· definitivní; bude třeba i nadále
0(1 roku 1951. VedouCÍ pracovníc,Ústře,dní
správy
provádět nezbytné úpravy v souladu se současnými
geodézie a kartografie a našiql;!:všech ústavii by
ekonomickými pOdmínkami· v ústavech geodézie
mohli daleko pbdrobněji 'rozvést a zhodnotit čina kártografie a za jejich ,velmi těsné spolupráce
nQstjednotlivých
úseků .
.a součinnostL'
.
Ve
dnech
26.
a
27. února 1953 se konal v praze
Organizace práce se vtyVíjív ustay.echgeodézie
celostátní
zeměměřický
aktiv, - svolaný Svazem
a kartogr!lfie podle socialistických zásad v souladu
zaměstnanců a studentÓvysokých škola vědeckých
s', ekonomickým
Zákonem o rozdělování
podle
ústavů, Aktivu se zúčastnilo na 200 zástupců nejm,IÍóžs,tví á' jakosti vyKonané práce. Základní for"
dUležitějších pracovišť "vysokých i středních zemou mzdy ječasoYámzda
s výkonostní a kvalitaměmě~ickýchškol.
Ve smyslu přednesených
záttvnÍ prémii. Úkolová mzda ,e uplatňována
jen
sadních
referátů
zabývali
se
účastníci
aktivu
otázv omezeném rozsahu, a to především v reprodukc
čních ú~vafech. Výšeme~d V prvním roce existencEi kou, jak může zeměměřická a kartografická služba
ústFivŮ geodéhe q. kartografH~ byly ovlivněny p,i'í- ješt~ lépe, tj. produktivněji a hospodárněji,pomáchodem pracovníků. z I'Ůzmých orgánů f?' různou 'hat při budo\l.ánÍ socialismu v, našem státě. DelegátíCelostátního
zeměměřického aktivu se vysloprůměrnoumzdou.Tfll).,
vznikly nepříznivé disprovili
jednomyslnepro
účelnost a nutnost navrnovaporce v platbvémťohodnocení,z8jmérra
il1ženýrskoných řešeni. Po odstupu více,než d~seti let je lnožtethnick)1.ch pracbvpJků ve srovnatelnyCh funkcích
acinnostech: s Jiný.miodvětVímL Tyto a ještě dq.lší no velmi kladně hodnotit v~sledek jednání celost.átního zeměměřick~hoaktiv,u.
Současně je možno
nedostatky ..ve mzdové praxi ústavů' 'odstraňovi).ly
uvést, že všechl1yzásEdrií otázky projednávap.é na
mzdové přestavby. První V. rQce 1955, zejména pak
tomto aktivu Qyly v uplynulé době splněny; ba
nováúpravá
mezd a platů inženýrskot~chnic1:<ých
značně překročeny . Uplynulá doba současně prokáa 'a~mtnistrativních pracovníK;ů vr.oce 1960,>Která
zala,
že soustředění geodézie a kartografie se Qsvě<;lse v:z;tap.QVala
na rozhodující počeípracovníků
v rečilo, bylo a je správné.
sortuUSGK;
v roce 1960.a 1961 byla provedéna
Závěrem je moli povillnostíp,oděkůvat
nejen
úprava mezd dě~níků; propracovllíky
yreproduvšem pracovníkům v odvětvígeodézie
a kartograkčních provozech 'a oddílech bylapN'JVztfta mzdová
fie zapracbvní
úsilí, které vynaložili při budování
úprava 'v polygrafickém průmyslu. Zatímco do nové
nov~h() společenského
řádu ....::- socialismu, ale
mzdové přestavby stoupla pI'Ůměrnámzda 06,1%
i všem společenským organizacím za jejich pOmoc
(růst činil 1,6,0/0 roGně},priiměrná
mzda v letech
při rozvoji geodézie a ltarfOgrafie.,
196;0,·1961 a 1962 stoupla O 11,6 % [růl'!tčinil 3,2%
roqn~). Tak jak r~s,ort " r>.lnH plánované úkoly
Do'dalších let při budovaní vyspělé socialisa. s tím souVisející, produ.ktivitu práce, docházelo
tické společnosti přeji všem pracovníkům v odvětví
ke zvyšování celkové průměrné mzdy. Hmotná
.geodézie li kartogI'ajie mnoho pracovních úspěchů
zainteresovanost
na technickém rozvoji a vzorné a osobní spokojenosti.
\
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Vyuiitie dialkomerov
pre podrobnémeranie .
pri technickohospodarskom

Kocžán,

T.:

Využitie
pri

Inž. lán

diaT:komerov pre podrobné meranie
technžckohospod6.rskom
mapovaní

Kociin,

Ústav

geodézie

a kartografle
Bratislava

mapovaní

528.51:531.7111.24

1. Úvod

I

. Vývojpresných di~fkomerov, najma dvojobrazových,
umožňóval už dlhší čas zavádzať tachymetriu aj pre
presné mapovaeie práce. Presná tachymetria pod názvom polárna metóda bolaNávodom A zavedená ako
jedna z číselných met6d podrobného merania. Táto
metM-a sa pri katastrá,lnoVl mapovaní bežne užívala,
wvšak pr,e;vážne len y extravilánoch. Y intravil~nooh
sa málo upla~ňovala pre ťažkosti so signalizáciouzameriavaných bodova užívall\sa preto naďalejnákladná
ortogonálna metóda. Vodor6vné diafkomerné laty
dvojobrazových diafkomerov dlhé až 2 .m nie sú
vhodné' pre sign~lizáciu 'zameriavaných bodov, lebo
ich správnemu postaveniu vadia rózne prekážky {ploty,
múry} a dopravný ruch nakomllnikáciach.
ADY·sa
dv-ojobrazové diafkomery mohli uplatniť aj pre, zame.o'
riavanie intravilánov,začala
sa vyvijať metóda merania so zvisloupolohou diarko~ernej laty a konštruujú ,
sa krátke príručné laty a' nové typy dvojobrazových
diatkomerov ljo základňou na stanovišti. '.
. I keď &aklasické metódy pri teohnickohospodárskom mapovaní·nahradzujú
metódami·fotogrametrickými, je nutné aj naďalej s ňi1lli počítať v zastavaných
územiach, najma v mestách. Avšak tiež na dedinách
sa budú.muSieť domeriavaťv značnom rozsahu časti,
ktoré·nebude ,mož:íiévyhodnotiť fotogrametrioky. PolárIla ,metóda dáva možnosť merať súčasne polohopis
aj vý~kopis, čo je' néspornou výhodoutejto
metódy
oproti metóde ottogonálnéj, pri ktorej je potrebné
výškopis merať osobitne.
Ústavy geodézie a kartografie. v Bratislave, Čes.
kých Budějoviciach, Plzni, Prešove a Žiliné sa zaobe.
rali v roku 1961-62 výskumom prístrojova
metód
vhodných pre podrobné polárne meranie pri technickohospodárskom mapoVianí. V článku sa uvádzajú výsledky, ku którým sapri v-ýskume dospelo.
I

.

Pri úpravediafkomernýeh
lát treba dodržať tieto
zásady:
a) Predná strana laty, ha kt~rej je stupnica, podobne
ako u vodorovnej polohy musí být zvisle nad hrotom stojana.
b) Lata musí byť vysunovatefná po stojane, aby' sapri
výškovom meraní mohla. nastaviť na určitú výšku
a aby bolo možné s~ vyhnúť ptípadným prekážkam
IV zámere.
c) Stojan k late musí byť lahký, a~y lata bollJ,snadno
ovládatefná.
Ústav geodéziea krtografié v Bratislave urobil
úpravU. niékon~ýchdiafkomerných
súprav, u ktorých
ako stojany sa použili duralové trubky 25-30' mm
hrubé a 2,~3
m dlM. 'Lata je nasunutána
trubku
pom.ocou dvoch objímok, z ktorých spodná je len vodiaéoua horná slúži na upevnenie laty v určitej polohe.
Trubka má delenie po 5 cm a spodný okraj hornej
objímky udáva výšku nuly nonia nad terénom. Na,
spodný koniec trubky je nasunutý excentrický hrot
(obr. 1). Na trubku sa pripne krabicová libela od
normalných stoja:nov k vodorovným latám.
.

.

\

2. Dvojobrazové diáJkomery zo z-visloudial'komer·· '"
nou lato~
2.1-. Úpravy dialkomerných lát pre zvislé postave!e
Ústavy rezortu geodézie' a .kartografie majú viaceré
staršie diafk0!llerné súptav-y s Arregerovým k).inom,
vyrobeně pre:vážne ešte pred 2. svetovou vojnou (výrobky firiemJ. a J.Frič, Srba ~týs, Kern a pod.):
'Keďže medzi tým boli vybav-ené výkonnejšími modernými diar~mermi (Zeiss Redta 002, Wild RDI! apod.),
zostávalistaršie diaľkomerné súpravy nevyužité, i :keď
sú doposiaf zachovalé l;t schopné praktického využívania, Pristúpili preto niektoré ústavy k úprave diafkomerných lát pre zvislé postav-enie, abysa súpravy
mohli využívaťpre polárnu metódli aj v zastavaných
úiemiach. V odbornej literatúreobjavili!;la už viaceré
články poj~dnáv~~úce <> meraIlÍ d:vojobrazovými diaf.
komermi s Arre~erovýni Iáínoin 80 zvislou dia1komernou latou a o úprave diafkomerných lát [2], [3], [41,
[5]. Najviac sa v praxi uplátnil návrh inž. Imricha
Horala [3].

.
/
. U nových neredukujúcich diarkomerných súprav
(Zeiss Dimess002, Wlld DMI) sú laty kQnštruované
tak, že ich možno otočením uviesťno zvislej polohy
a v tejto polohé zaistiť.

2.20verenie presnosti dvojobrazových dialkomerov so
zvislými dialkornernýmilatami z hladiska technickohospodárskehomapovania
Oproti vodorovným dia:tkomerným •latám u zvialých
lát· p6$obí nepriaznivejšie vliv refrakcie,. najma keď.
jedenkoniec laty je nízká nad terénom azámery sú
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Pri výskumných prácach overovala sa prakticky
dlhé. Nepriaznivému vlivu refrakcie možeme s!\<preto .
vyhnúť zdvihUutím laty do vyššej. polohy a použitím . presnosť merania vzdialeností diatkomermi so zvislými
latami premeriavaním strán poIygónových poradov
kratších záme1i'
.
zameraných predtým Redtou, premeriavaním základ·
Na presnosť určeniavzdialeuosti
bude mať tiež
níc
zameraných predtým pásmom a premeriavaním
vliv odchýlká laty odzvislej polohy. Vzdialenosti od.
vzdialeností na podrobné body zameraných predtým
čítané na late sa· redukujú podIa tachymetrického
Redtou alebo pásmom. Tieto overovacie merania po·
vzorca
tvrdili správnosť uzáverov urobených na základe teo$= 8' . COS21X
retických úvah.
Kým uI dÍžok do 100
ni v rovinnom
-,
'
Ak je lata odchýlená od zvislej polohy o uhol ± cp, teréne výsledky
boli rovnako kvalitně ako meranie
potom vzdialenosťbysa mala redukovať podlarovnice
pásmom alebo diaIkomermi s vodorovnými latami,
8 = .8' . ces (IX± cp) . COStt=.s; . ·(COSIX.
cos tp =F sinlX. u\dÍžok nad 100 m ako aj pri sklonených zámerách
-výsledky sa zhoršovali, najma pri skoknoch nad 61°.
. sin cp • (cos IX . 8'. (COS21X
± sin IX.snr cp • cos IX),
.

I

nako~k() cos CP. • 1.

2.3. Technológía podrobného merania' dvojobrazovými
dialkomermi
so zvislými latami
.
2
Vo vzdialenostiredukovanejpodIa
vzorca s = s' COS 1X
. je ,teda chyba
'
Ďiatkomerná lata móže býťpri meraní obrátená noniom hore - optický klín s konvergenciou hore alebo .
d8 = ± s' • sin IX. cos IX. sin cp = ,'l • tg ix sin cp.
noniom dole a optický klín s konvergenciou dole.
Chyoa vzastá jednak s výš~ovým uhlqm IXa jednak
Stredná horizontálna nitka. nitkového kríža sa pri
s odchylkou od zvislej polohy cp. Ak predpokladáme, že
meráni
nastavuje na nulovú čiarku nonia (neposunupri stavaní laty do zvislej polohy pomocou krabicovej
tého), Klín ódkloní svete1ný Iúč ouhol ťl a sposobí, že
libely bez podp.ier móže odchylka od zvislej polohy
na pOsul1utom obraze oproti nule nonia čítame s'. Na
dosiahnuť až O,~(). <I ({J I <0,5°), potom chyba ds pri
obr. 2 hore je znázornený prvý sposob (lata oqrátená
vzdialenosti s = 100 m móže v roznych sklonobh zá.
noniom hore) a dole druhý sposob (lata obr~tená no·
mery dosiahnuť tieto hodnoty:
mom dole). Ak zam,eriavame pod výškovým uhlom IX,
stred laťového úseku l (l = Qs) má. výškovýuhol pri'
prvom sposobe IX-

+:'.

.~ , pri druhom sposob~ IX

Pri zenitových vzd~alen~stiach to bude

.

.

z + '2ťl, z_i.2

Tieto hodnpty treba zvačšiť ešte o horizontálnu vzdia,
~=;=
17!12" = 0,31:S3g
lenosť stredu laťového úseku od správÍlej polohy. N apr.·
2
pri výške ~tredll latového úseku: 1 m nad ,terénom
a CP. = 0,5° odchylka od správnej polohy bude 1 cm.
Z tabutky vidno, že d8 pri konštantnom cp a 8 je
približne úmerné výškovému uhlu (tglX....:....4 Pri sklone
nad 6° a.dÍžke nad 100 m možuchyby vdÍžke zaprí.
'-čine~ odchylkami laty od zvislej polohy už podstatne
znehodllocovať, meračské výsledky, lebo dosahujúhra• nicu chýb vyplývajúcich, z vonkajšej presnosti dvojobrazových diaIkomerov s náJ;lobnou konštántou 100
(sti'edná chyb!\<pre dÍžku 190 m, je ± 3,5 cm, maxi·
málna chyba± 10 cm).
Zámer~ 'pod vii.ČŠílI/sklonom treba omedzovať aj
z taho do~odu, ~e rozdiel v skresle!lí nonia a stupnice,
l!lproti ktorej sa noniusjlremieta, sa só sklonom zvačšuje.Napr.pri
.zámere pod sklonom '6° r.ozdiel skref\lenia noniá, ~9 cm dlhéllo oproti skre.sleniu hlavnej stupnice je 0,2 mm. To znamená, ak komcidujeme niektorý
z posledných:.dieIkov nonia; je chyb,a v odčítanej dÍžke
2 cm. Pri sklon06h .vačších ako, 6° vzdialenosť by Sil,
musela odčít!\<ťlén POmocou nulovej či!\<tky!\<zlomky
metrá odhadov!\<ť. Pti vačších sklonoch.s!\<nem6že použit !\<ni.optický,mikrome:ter u hových neredukujúcich
di!\<tkomerných ~úpr!\<v(Zeiss'Dimess 002,Wild DM 1).
Ak OIp.edzííne,po:UŽitiezvislých lát n!\<vzdi!\<lenosť
do 100 m !\<sklon do {)O dosiahneme približne 1,5krát
menšiu presp.osť ako s 'Vodorovnými latami. To zI,laVodorovná vzdialenosť sa v~prvom prípade
mená, že stredná chyb~v dÍžke bude približne 0,5%0
podla vzorca
'amaximálná 1,5%0' Túto pres!J.osťmožeme považovať
.za.vyhovujúcu
pre účely podrobného rneraniapri
8 \=
cos2 (IX-:-- .~ =
sin2
THM.
.
I

s' .
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LJ~ =

8' -

8 =

8' ,

sin2 (~-

;)

=

(z +

8' . C082

l'

~
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3. Dvojobrazové diaTkomery

S

príručnými latámi

3.1. Popi$ prir1tČných lat

(I)

Zeissove závody Ve Jene dodávajlípríručné laty k autoredukčnému diafkomeru Redta 002 a k diafkomernému
klínu Dimess 002.
8 = 8' . cos2( ~
= 8' . sin2 (: - ~)
Príručné laty k Redte(obr.
3) hlajú dosahovú
vzdialenosť 65-70 hl. Lat.a je vybavená dioptrom,
A'
,.
c5 )
,
c5 )
ktorý je zariadený vo formeperiskopu, takže pomocník
.u8 = 8 . SI~
~
2
='8.
COS. Z 2
mOže priložiť latu celkom kmúrua do dioptra pozerať,
'- zpredu. Na strane npnia má lata výsuvne ramienko,
Prevýšenie sa počíta zo VZ(;ll'ca,..
ktoréhQ koniec sa može priložiť k zameriavanému bodu
H
8 . tg~ = 8 . cotg z
(obr. 3), alebosa mOženaň zavesiť olovnfca, ktorou sa
preváži koniec rdmienkít nazameriavaný
bod. Lata
2
H = 8 ,1.
• -Z- SIn
~
. má ďalej posuvný jazýčok na optické signalizovanie
čísla bodu alebo domerkov: U ptÍručnej laty stojan poTent~ vzorec je ,však p~i Ýiičšom sklone menej presný,
zostáva z duralovej. trubky bez podpier, na ktorý sa
Napr. pti.~ = 6° je relatívna 'chyba vo vypočítánom
lataupína pomDcou dÍ-žiaka pevne, avšak otáčivospoprevýŠení 1°
jeného s latou .. Prlručná lata aj s príslušenstvom je
K volí zjednodušeniu výpočtu výšoknulová čia:rka
nonia sa nastaví tak, aby jej výška nad zameri~váným
b9dom rovnala.sa výšketeodolitu. Výšky podrobných
! bodov P zameraných
zo sťanovišťa A sa potom vypočítajú podJl:Í,vzorea'
Tabufll1lLredukcií vzdialeností ;18 VC!Í1 pre dvojobrav druhom prípade:

+ ~)

2( +

2·(·

ro.

VP

=

VA

+

8 .

tg~ = VA

zové diaIkomery s ArJ;'egetovým klínom pri zvislom postavení dial'komernej latý
šest\desiatinné delenie,
nonius hore.

+H

Pro. vyěíslenie vzorcov (1) a (2) nie)e možné ..
použiť norlnálne tachymetrické ta,bufky. UGK Bratislava preto pri Výskumných p"rácach zostavil jednoduché táHur~ypre vyčíslenie vzorca (1) (nonius hore),
jednu 'pr~ šesťdesiatinne delenie;uhlov, .druhU pre stotinné delenie uhlov: TabuTkysú pre rozsah výškových
uhlo,," do 6° 30'!{7 g)a .dÍžok do 100 m. Tabufka pre
šesťdesiatinqé delenie je uvedená ako tahufka I.
pri potlrobnortl meraní stavajúpomocníci dial'komerné laty na zameriavané bodybezpódpier ~ kontra-'
lujú lch zvislósť pomocou krabicovej líbely. Po kratšom ,
zácviku vie pomocník udrž ať latu' vo zvislej polohe
s postačujúcoupresuosťou
(uho1 odklonu od zvislice
cp:::;;; O,J'n. Keďže pomocnici neuro\'uavajú laty do
zvislej polohy pomocou podpier,možu sa rýchlejšie pohybovať z bodu na bod, čím Ba meračské práce pode
statne zrýchlujú.
SignaÍizovanie zámeriavaných bodov zvislými Íatami nerobí ťažkosti. Na rohoch. budovstavia sa lata
tesne v,edTa, priČom vodorovný uhoI samerá priamo
na roh budovy. Ykútochsa
lata predsadzuje a vzdialenosť laty od kúta odmérá pomocllík prírličným p'á-s~om alebo merítkom a ohlásí zapisovatefovi. Observátorz,aciefuje pri odklopenom klíne (priDimessu sa
vylMi posunuty obraz zakrytím klínu doštičkou). Po
zacielení a odčítaní horizontálneho,a vertiká1heho uhla
sa priklopí klín a odčíta sa vzdialenosť.
DiaTkomery so zvislou latou sú vhodné pre všetky
druhy intravilánov. DiaTkomery so zvislou latou možno
výhodne použiť aj v pofných hohoch, najma vtedy, keď
zameraniu na' vodorovné laty vadia rozne prekážky
(kríky, vysoké obilie, kukurica apod.).Zvislé hity možeme vyzdvihnúť vyššieako vodorovné a taksa vyhneme róznym prekážkam. Pre meranie vpofných ho·
noch zvlášť vyhovujú diafkomerné súpravy Dimess
002 aWiId DMI, u ktorých možno laty používať vo
vodorovnej aj zvislej polohe.
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rahká a pomocnikju snadno ovláda. Po kratšom zácviku dokáže udržaťstojan s dostatočnou presnosťou
vo zvislej polohe a latu v smere kolmom,na zámeru.
Príručné laty k Dimessu002 sú obdobne usporiadané ako príručné laty k Redte 002 aj pokiaI sa
týka dosahovej vzdialenosti. Laty sú opatrené ešte dodatkovou stupničkou pr,e dÍžky od 2 m do 10 m. Laty
sa mf>žu otočiť do zvjslej polohy avšak, nedajú sa
v tejto polohe zaistiť. V ÚGK Bratislava previedli sme
preto menšiu úpravu, pomocou ktorej lata sa dá zaistiť vo zvislej polohe. Na bok laty (uprostred) bol
skrutkami pripevnený nástavec s kruhovým otvorom,
do którého zaskočí západka na držiaku, keď lata je vo
zvislej polohe:Zameraná vzdialenosť u týchto lát siaha
do stredu nosnej tyče a nie po prednú stranu laty ako
u diarkomerov starších typov.
3.2 Technológia podrobného merania
dialkomerami 8 príručnými latami
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Pri súčasnom meraní výškopisu latu nastavujeme
na výšku teodolitu. Pri meraní Redtou je potrebné si
I uvedomiť, že jej zámerná
os (neposunutého obrazu) je
2,2 cm nad točnou osou ďalekohradu, a preto aj výška
miesta na late, na ktoré cielime, musí byť o 2,2 cm 'vyššie
ako výška teodolitu. Latu nastavíme na príslušnú výšku
pomocou pásma alebo padla pomocnej stupnice, ktorú
si na tyči vyznačíme, napr; vyrytím~

dvojobrazovými

Technológia merania -dvojobrazovými dialkomermi
s príručnými latami v podstate sa neliši od technológie
merania snormálnymi
vodorovnými latami. Ichobsluha je však J;lepomerne rýchlejšia a umožňujú lepší
prístllp k zamerilwaným bodom ako normálne 1,5 až
2 m široké laty.
'
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Dialkomery s prírupnými latami možno využívať
vo vplnejšie zastavených intravilánoch., Pritom Dimess
s príručnými latami, ktoré sa dajú použiť aj vo zvislej
polohe, bude výhodný aj v hustejšie zastavaných a zarastených intravilánoch, kde jednotlivé body by boli
ťažšie dosažite~né vodorovnou príručnou latou. Použit\lInosť príručných lát vo zvislej polohe je však omedzená sklonom terénu. Pre\ sklonitý terén sú obzvlášť
výhodné Redtys príručnými latami, nakoIko merajú
priamo vodorovné vzdialenosti. Na okrajových častiach intrav;ilánu je výhodné kombinovať meranie tak,
že jeden pracovník signalizuje bližšiebody príručnou
latou l:j. druhý pomocník vzdialenejšie, lahš~e prístupné'
body normálnou latou.
'
,
Presnosť merania vzdialenosti s vodorovnými príručnými latami je rovnocenná pr'esnosti merania s normálnymi vodorovnými latami. Meračské výsledky
móžu byť znehodnotené len neistotou v, držaní stojanu
vo zvislej polohe a laty v kolmom smere na zámeru.
Pri výskumnýoh prácach premeriavali sa preto pásmom dÍžky zamerané Redtou s príručnou latou. Ziste·
né rozdiely boli nepatrné a nevybočovali z medzLobvyklých odchyliek pri meraní dvojobrazovými diaIko-
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mermi. Tým bolo pot~dené,
že pomocnici dokáŽu cie prevedie sa toto dva, razy, raz pravotočivým pos dostatečnou presnosťou udrziavať laty v správnej po- , hybom pohybovky a raz favotočivým. Zobidvoch nastavení (dvojica koincidencie) sa vezme priemer.
lohe.

, Základnicový redukčný tachymeter BRT, 006 patri
k novým typom dvojobrazových diafkomerov so základňou na stanovišti. Vyvinuli ho Zeissove závody
v Jene na principe topografického diafkomeru "Te.
letop" Stručný popis tohtopristroje
bol už uve·
dený v tomto časopise [7]. Podrobný popis je
v [6]. V ďalšom sa uvádza len, princip merania,rekti.
fikácia pristroja, výsledky overovacfcha skušobných
ínerania' technológia podrobného merania.
4.1. Princip m,erania s BRT-OOe
V zornom poli ďalekohfadu su dva vzájo:ume posunuté
vzprialljlené obrazy ciefa od seba oddelené horizontálnou čiarou podobne ako u' autoredukčného diafkomeru Redta 002. Spodný obraz sa vytvori pomocou
pohyblivéhopentagona {I), ktorý odkláňa luč od zameriavaného bodu 'DMOg., Horný obraz sa vytvorf pomocou pevného pentagona (2), ktorý odkláňa luč od
zameriavaného bodu o 300g ~ b, kde b je deviačný
uhol (obr. 4). Vzdialenosť sa urči koincidenciou ohi-
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dvoch obrazov, ktorá sa vykoná posunom pohyblivého
,pentagonu po základnic0vom pravítku, na ktor~m je
diafkomerná stupnica(3) delená tak, že na nej priamo
odčitame metre a decimetre a cm odhadujeme. Pri ná·
sobnej konštante 200 je hodnota 0,5 mm dielka 1 dm.
Nakorko dÍžka diafkomernej stupnice je 30 cm, možno
merať vzdialenosti do 60 m. Ak je zapnuté autore·
dukčně zariadenie meraju sa vodorovné vzdialenosti,
pri vypnutomautoredukčnmn
zariadeni sa meraju
šikmé vzdialenosti. Vzdialenosti sa mažu merať len
v 1. polohe ďalekohTadu,' tj. s pohyblivým hranolom
dole.
Koncidencia obraz ov sa musi vykonať uprostred
zorného pofamedzi
dvorná krátkymi vertikálnymi
čiarkami v spoq.nej polovine zorného pofa (obr. 5).
V pripade, že koincidencÍa by sa uskutočnila mimo,
nastala b;y chyba zo stočenia. Hrubý posun spodného
pentagona sa uskutočňuje po vtlačeni uvolňovacej
páčky (4) a jemný posun otáčanim pohybovky (5). Pre
vylučenie systematickej chyby v nastaveni koinciden-

V dasledku raznych malých nepravidefností na
základnicovom pravítku,
po ktorom sa pohybuje
spodný pentagón, nastávaju malé odchylky v paralelnosti rovín hlavných rezov oboch pentagonov, a tým
vzájomný vertikálny posun obidvoch polobrazov.
Časti zobrazených predmetov objavuju sa dvojmo
alebo chýbaju. Je to tzv. výšková paralaxa a dá sa odstrániť pomocou korekčnej skrutky (6). Výšková paralaxa nepriaznivo ovplyvňuje meranie vzdialeností,
ak linie, na ktoré cielime, nie suzvislé. Výšková para.
laxa sa meni po každom posune pohyblivého pentagonu. Ako cielové figury sa mažu použiť jestvujuce
vertikálne alebo nepatrnesklonené
linie, ako napr.
hrany domov, laťky v plotoch a pod. Ak zameriavané
predmety neposkytuju vhodnu cielovu figuru, je po/ trebné ich signalizovať terčíkom.
Meranie uhlov sa uskutočňuje pomocou obrazu vytvoreného spodným pohyblivým pentagonom, ktorý
sa musinachádzať nad vertikálnou osou. Za tým učelom
sa musí spodný pentagon posunuť vfavo až po doraz
na kryt pristroja.· Uhly sa nemóžu merať pomocou
obrazu vytvox;eného horným pevným pentagonom, na·
kofko luče prichádzajuce ceztento pentagon nezvieraju
s horizontálnou točnou osou pristroja pravý uhol. Pre
meranie horizontálnych uhlovobraz ciela sa nastavuje
v ,spodnej polovici zorného pofa na strednu zvislu
čiarku a pre meranie zenitových vzdialenosti sa nastavuje spodný, obraz ciela na vodorovnu oddelovaciu
čiaru (obr. 6). Údaje horizontálneho a výškového
kruhu sa odčítajúmikroskopom
(7) umiestneným pod
okulárom ďalekohradu (8).
4.2. Rekt%fikácia prístroja
BRT 006 merá vzdialenosti bez adičnej konštanty,
ovšem za predpokladu, že odčitaci index je v správnej
polohe. O tom sa presvedč;ímetým,že zmeráme diafkomerom vzdialenosť na bod vzdialený 3-5 m, ktorý
signalizujeme terčikom. Horizontálnu vzdialenosť osi
pristroja .po prednu plochu terčíka pre porovnanie
zmeráme preskušaným pásmom. Keď hodnota určená
diafkomerom nesuhlasí s hodnotou určenou pásmom
adičná konštanta nie je nula. Oprava sa prevedie tak,
že odčitaci index po uvolnení skrutiek, ktorými je pripevnený k transportným sankám, sa posuriie tak, aby
ukazoval správnu hodnotu vzdialenosti. Potom sa
mdex upevní pritiahnutim skrutiek.
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Rozdielymedzisprávnymi dÍžkami 8 a dÍžkami 8' získanými ako priemery
z viacerých dvojíc koincidencií sú menšie ako stredné
chyby týchto priemerov. Z toho možno usduzovať, že
multiplikačná konštanta diafkomeru je správna a že
osobná chyba pozorovatefa je zanedbatefná.

BRT 006 má pre hrubú horjzontáciu krabicovú
libelu a pre presnú horizontáciu rúrkovú lihelu pripevnenú na pevnej časti kostry prístroja. Tátozastáva
funkciu alidádovej libely. Rektifikácia týchto libiel sa
prevedie známym sposobom ako u ostatných merač.
ských prístrojov. Presná rektifikácia rúrkovej libely je
nutná z toho dovodu, že prístroj nemá indexovú libelu
a nepresná horizontácia by teda znehodnocovala výškové merania.

Pre zistenie vonkajšej presnosti prístroja boli zameriavané vzdialenosti na rozne vzdialené body a to
jednak signalizované terčíkom a výtyčkou a jednak
bez signalizácie. Vzdialenosti boli potom premeriavané
pásmom.
.

Rektifikácia zámernej osi ďalekohl'adu sa vykoná
posunom Bi-prismy (vytvárajúcej horizontálnu oddefovaciu čiaru vzornom poli) pomocqu rektifikačných
skrutiek. Prístupk rektifikačným skrutkám sa dosiahne
odskrutkovaním
ochranného krytu (9). Kolimačná
chyba sa odstráni pomocou hůrizontálnych rektifikačných skrutiek. Tiež výšková indexová chyba' sa musí
odstraňóvať posunom Bi - prismy, a to pomocou
vertikálnych skrutiek. Kolimačná a indexová chyba sa
zistí podobne ako u normálnych teodolitov. Pri zisťů·
vaní a odstraňovaní indexovej chyby musí být prístroj
presne horizontovaný pomocou rúrkoyej libely.

Pti signalizovaní bodov terčíkom výsledky merania diafkomerom sa lišili len nepatrne od merania
pásmom.Relatívne stredné chyby jednej dvojice koincidencie neprekračovali hodnotu 0,6 0/00, Pri signalizovaní bodov výtyčkou meranie diaflwmerom vykazovalo
zhoršené výsledky. U niektorých dvojíc koindencie
vyskytovaly sa relatívne chyby až 4 0, Presnosť výsledkov pri cielení na výtyčku je podstatne odvislá od
kontrastnosti pozadia. Cielenie na biele pole dáva lepši
výsledky ako cieleÍlie na červené pole, najma keď pozadie je tmavšie. Všeobecne možno povedať, že pri
signalizovaní výtyčkou dosahuje sa pri meraní vzdialeností asi dvarazy menšia presnosť ako pri signalizovaní terčíkom.
%

Za účelom overenia správnosti multiplikačnej konštanty, prípadnestanovenia
osobnej chyby pozorovatefa a stanovenia vnútornej presnosti prístroja sa
konali overova<Jie merania nSt základne, na~torej sa
ocelovým pásmom odmerali 3 dÍžky: 20, 105 m, 35,
105 m a 60,000 m. Pre signalizáciu cielových bodov sa
použil stojan od laťovej súpravý Redta, ktorého výšková stupnica poskytuje vhodnú kontrastnú koinci, denčnú figúru a ďalej zabezpečuje, že rovina ciefovej
značky je presne ,nad cielovým bodom. DÍžky jednotlivých úsekov úrčili sa potom diafkomeromviacnásobnou koncidenciou ciefového obrazu. Výsledky sú zostavené v tabufke 2.

Bez signalizácie sa skušobne zameriavali rohy domov, hrany okapovej rúry, okenný rám ap. Rohy domov sa zemeriavali ako zčelnej strany (obr. a), tak a
z bočnej strany (obr. b).

--~----<

I keď jednotlivé koincidencie v dvojiciach vykazo.
vali dosť značný rozptyl (v jednom prípade až 11 cm),
priemery jednotlivých dvoJic vykazovali len tieto maximá~ne odchylky: 0,020 m u dížky 20, 105 m,O,014 m
u dížky 35, 105 m a 0,037 m u dÍžky 60 000. To svedčí
o tom, že jednotlivé koincidencie sú zaťažené systěma.
tickou chybou zapričinenou pozorovatefom (nedoťahovanie alebo' preťahovanie pri nastavovaní koincidencie)
a že v dvojici koincidencie prevedenej raz pravotočivým a raz favotočivým pohybom sa tieto systematické
chyby eliminujú.

fu cielení z čelnej strany bůli výsledky nepriaznivé
i keď na rohu boli svetefné kontrasty (jedna strana
osvetlená, . druhá v tieni). Tak na roh z hrubej om:ietky
vzdialený 40, 41 m meraním s BRT 006 dosiahli sa
tieto výsledky (priemery dvojíc koincidencie): 40, 575,
40,59, 40,49, 40,50, 40,47, 40,50, 40,55, 40,535,
40,55, 40,58, 40,53, 40,53, 40,52, 40,53, 40,58, 40,55.
Pri tom bolo cielené na rozne. miesta rohu. Výsledky sú
zaťažené značnou systematickou chybou (+ 12 cm),
jednotlivé dvojice medzi sebou vykazujú vefký roz-ptyl (12 cm) a v dvojiciachsú rozdiely medzi 1. a 2. koincidenciou až 18 Cm.

, Zistené stredné chyby jednej dvojice koincidencie
(ich priemer je 0,37 0)
sú menšie ako stredná chyba
%

Výsled,ky overovacich merani s BRT 006
Dbka úseku
(pásom)
8

20,105
35,105
60,000

PoČet
dvojic
koineidencie
n
II

12
17

Priemer z n
dvojic
koincideneie
s'

I

I

I

20,105'
35,10960,003

.
\ Relativna I
\ Relativna I
II Stredná.
ChYba.stredná ?!:,.y~ba
chyba streil;ná ehyba
1 dvojice
I 1 dvoJlCe Stre~ná
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prlemeru
m
mim
I
m
S
I
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I
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I
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Postup pri zameriavaní podrobných bodův je
tento: Spodný pentagon sa posunie na doraz vIavo
a ďalekohradom sazacieli na bod, na ktarý sa nastaví
stredná zvislá čiarav doInej polovici zorného pora.
Výšková značka terčíka sa Il;astaví na horizontálnu oddelovaciu čiaru. Odčita sa horizontálny uhol a zenitová
vzdialenosť. Posunom spodného pentagona vpravo stoPri skušobných prácach u 72 bodov zameraných
tožní sa spodný obraz s horným. Prevedú sa dve koincis BRT 006 sa kontrolovali vzdialenosti novým zamedencie raz pravotočivým pohybom pohybovky a druhý
ranim Redtou s priručnou latou. Rozdiely dósahujú
raz favotočivým pohybom. Pri merani výšo!,- podrobhodnotu nad 10cm len v 4pripadoch, pričom maximálny
ných bodov sa nagtaví terčík (výšková značka) na
rozdiel v 1 pripade je 0,15 m (u vzdialenosti 50,15 m). . výšku pristroja.
Stredná hodnota rozdielov medzi meraním s BRT 006
a overovacim meraním je ± 0,05 m pripriemernej
vzdialenosti zameriavaných bodovo32 m. Ak uvážime,
024
že výsledky dosiahnuté Redtou nie sú absolútne presné
a že overovacie meranie sa .konalo s časovým odstupom, pričom ko:p.trolovanýbod nemusel byt vždy celkom totožným s p(lvodným bodom, móžeme výsledky
dosiahnuté s BRT 006 považovat zhIadi~ka presnosti
za vyhovujúce pre účely. podr<:>bnéhqmerania.
O
2.
4
Lepšie výsledka sa dosiahli pri bočnom cieleni na
roh. Na roh z hrubej omietky vzdialený 27,72 m s BRT
006 namerali sa tieto hodnoty (priemery dvojic koincidencie): 27,71, 27,675, 27,?75, 27,665. Pri bočnom cieleni na roh z hladkých tehálvzdialený 27,66 m obdržali
sa hodnoty 27,685,27,665,27,665.

I' I

PokiaI sú zameriavané bodypristúpné, je treba požadovat ich signalizovanie terčíkom, ak chceme dosiahnut vyhovujúcu presnost v meraní vzdia,lenosti. Ak
J;Uusime zamerat nepristupný bod, jepotrebn~
pre
koincidenciu si zvolit kontrastné miesto, starostlivo
<;>dstránitvýškovú paraláxu a 'vykonat aspoň dve dvojice koincidencie.
Pre signalizáciu sa najlepšie osvedčil malý terčík
rozmerovasi 10 cm X 15 cm z plechu 'alebo preglejky,
na ktorom sú na bielom poli čierne čiary. Terčík používaný u tlGK Bratislava je na obr. 6a. Má qve zvislé
čiary hrubé 10 mm a medzi nimi tri horizontálne čiary
10 mm' hrubé s medzeramipo 10 mm. Terčík je nasadený na krátku rúčku. Hrúbka čiar 10 mm volila sa
z toho dóvodu, aby čiary boli i privzdialenosti 60 m
dobre viditerné. Tri horizontálne čiaryslúžia na odstraňovanie výškovej paralaxy. Ak nastaVíme horizontálnu oddelovaciu čiaru medzi horizontálne 'čiary terčíka, všetky čiary áko aj medzery medzi nimi sa
musia javit rovnakoširoké.
Pre výškové meranie sa' použije terčík na.sadený
na tenkej duralovej trubke, poktorej sa dá posunovat
a nastavit na určitú výšku. U tlGK Bratislava bol
konštruovaný tiež terčík pre pred1ženie dosahovej
'vzdialenosti diaIkomeru na 100 m (obr. 6b). Má tri
zvislé čiary vzdialené po 10 cm. Sto~ožnením Iavej
krajnej čiary so strednou predÍži sa dosahová vzdialenost o 20 m ,a stotoŽnením s krajnou pravou čiarou
o 40 m. Terčík jé z hliníkového plechu a je optarený
malým kolimátorom, pomocou ktorého sa terčik natoči
do kolmej polohy k zámere. Je nasadený na duralovej
trubke, na ktorej sa dá nastavit na určitú výšku. Zeis.'
sove závody budú dodávat k BRT 006 terčík, ktorým
sa predÍži dosahová vzdialenost o 30 m a príručné laty,
ktorými sa predÍži dosahová vzdialenosť o 120 m.
Pred započatim. merania je potrebné previest
rektifikáciu pristroja (pozri kap. 4.2) a zistiť 9sobnú
chybu pozorovatera.

I

I

Výskum sledoval účel využiť diarkomery pre technickohospodárske mapovanie, p.~ma v zastavaných územiac4, a tak nahradiť nákladnú o~ogonálnu metódu
polán;lOu metódou.
Výskumom sá preukázalo, že polárna metóda za
použitia skúmaných druhov diaIkomerov je čo do presnosti rovnocenná ortogohálnej metóde. Je však potrebné skúmať prínos polárnej metódy aj po ekonomickej stránke. Polárha metóda oproti ortogonálnej
m(ltóde prináša značné úspory pomocných robotníkov.
Zniženie počtu pomocných robotníkov vyplýva zo zloženia meračskej čaty. U ortogonálnej metódy je to
1 T + 4 R, upolárnej metódy 2T + 3R alebo 1T +
+ 3R, čiže u ortogonálnejmetódy pomel' T : R = 1 :4,
u polárnej metódy T : R = 2 : 3, alebo 1 : 3. Keďže
celkový počet hodintechnikov
pri polárnej metóde
bude nižší akQ pri ortogonálnej, alebo nanajvýš rovnaký, bude pomel' pomocných robotnikov pTe ortogonálnu a polárnu metódu 4: 3 až 4: 1,5.Pri polárnej
metóde možno očakávať aj úsporu technikov, najma
pri meran! so základnicovým redukčným tachymetrom
BRT 006, čo sa prakticky prejavilopri
skúšobných
prácach. Tak u tlGK, Bratislava bolo na zameranie
10 ha intravilánu ortogonálnou metódou kalkulované
445 NR technikovo S BRT 006 bola táto plocha zameraná za 308 hodin.
Polárne meranie s diaIkomermi má oproti ortogonálnej metóde ďalšie prednosti:
1. Polárna metóda je menej namáhavá ako pre technikov, tak aj pre pomocných robotníkov. Odpad&'
napínanie pásma, vovnútri dvorov ablokov odpadá
prekonávanie róznych prekážok pri merani pásmom,
lezenie po strechách, plotoch a p.
2. Vliv pomocných robotníkov na zvyšovanie meračských chýb je minimálny. Činnost figurantov je
omedzeI).á na stavanie lát alebo terčíkov, meračské
lúdaje čita len technik.
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3. Polárná metó'da pri použiti BRT 006 značné zvyšuje
bezpečnosť pri pr4-ci, nejma v uzkych uliciach s.čulým dopravnýmrnchom.
Nakoniec je pqtrebné porovnať navzájom skúšané
druhy diafkOmerov. Z hfadiska presnosti
treba na
prvé miesto klásť .dvojobrazové diatkomery S priručnými llttami,vci vodorovnej,polohe. BRT 006 a dvojobrazQvé diafkomery so svislou polohou laty sú z hfadiska presnosti rovnocenné.' Z hfadiska rýchlosti
meračských prác najyiac vyhovuje BRT 006, potom
nasleduje Redta 002 s príručnou latou (vzhfadom na t01
že odpadá redukcia šikmých vzdiáleností) a potom neredukujúce dvojobrazové diafkomery s príručnou latou
a S latou vo zvislej polohe. Z hfadiska možnosti
signaliz1Ície
zaJmeriavaných bodov pred ostatnými
, diaflwmermi značnú ptednosť má 'BRT 006, nasledujú
diafkQmery so zvislou latou a potom diafkomery s príručnou latou.
Pri celkovom zhodnotení treba na prvé- núesto
klásť BRT 006. Hodísa pre všetky druhy zastavania
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a všetky druhy terénu. Avšak zvlášť bude výhodný
pre husto ,zastavané časti, vnútrajšky dvorov a blokov
v sklonitom teréne. Pri v9fnejšom zastavaní a v členitom teréne bude vhodná Redta spríručnou latou.
Pri hustej'šom zastavaní v menej sklonitom teréne
možno použiť diatkomery so zvislou latou. Lektoroval:

inž. Jiří.Adá~ek,

VÚGTK, Praha
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Možnost využití infračerveného
Záření k zobrazení
terénu Je známa již od vynálezu infračervené fotograJie. Přednost metod založených na snímání
tepelné):lO, infračerveného
záření z terénu spočívá
nejen v tom, že snímkování lze prOvádět i v noci,
ale hlavně v charakteru pořízených snímků, které
'umožňují bohatší interpretaci, než snímky zhotove-'
né při viditelném světle. S rozvojem fyziky ,a techniky infrazáření byly kromě infračervené fotografie odhaleny četné další možnosti zviditelnění. infračerveného obrazu [1]. Pří nělktertých způsobech
se obraz, vytváří na stínítku 'př.ímó a lze jej vizuálně pozorovat nebo fotografovat.
Jiné metody !používají elektronického
snímání obrazu zpfisObem
známým z televizní techniky. Obraz terénu je optickým systémem soustředěn na vrstvu luminoforucitlivého na infračervené zářenl, který tvoří stínítko
snímací elektronky pracující selektronovým
paprskem podobně jako televizní snímací elektronky.
Zmíněně zpfisoby zobrazování mají vedle řady
'společných
výhod, daných vlastnostmi
infračerveného záření, také několik nevýhod, z nichž nejvýznačnější je malá rozlišovací schopnost obrazu.
Kromě toho uvedené metody využívají jen velmi
malou část infračerveného spektra, ta.kže zužitkují
jen malou část tepelné' energie vyzářené zobrazovaným prostorem.

y posledním. desetiletí nastal velký rozvoj
techniky snímkování založené na principu "bodo-

v?!ho" snímánJ tepelnéhozářent
z terénu. Rozvoj
této techniky úzce souvisí se zdokonalením infračervených detektorů, které přijímají tepelné záření ze zobrazovaného prostoru. V souča~ných zaří·
zeních se většinou používá detektorů jednoduchých,
které obsahují jén jeden citlivý element a snímají
záření vždy jen z jedné elementární plošky ("bodU") prostorJ1. Nové možnOSti se objeVUjí v posled,ní době užitím detektorů
ino;lai1kových, mnohaprvkových, které zjednodušují optický systém snímacích zařízení a umožňují snímkov,at z větších
výšek.
2. Fyzikální podstata metody
Metody tepelného snímkování využívají jévu, že
každá část zemského povrchu, každý detail terénu,
je odlišným zdrojem infračerveného
záření. Infračervené záření je elektromagnetické
vlnění, jehož
vlnová délka je v,rozmezí 0,75 ..;-1000 [Lm. NalkrátvInné stral1ě' sousedí s viditelným zřením (0,40 ..;..;-0,75 [Lm) ana dlouhovlnné s milimetrovými vlnami. Poněvadž jde o obo,r velmi široký, obvykle se
dělí na tři menší oblasti, a to krátkovlnné (0,75 -0-1,5
[Lm), střední (1,5..;- 15 [Lm) a dlouhovlnné infrázáření (15 -o- 1000 [Lm). Jeho vlastnosti se podobají
vlastnostem světla v tom, že ,infrazáření je možno
hrano lem rozkládat a pomocí zrcadlového nebo
čoč1kovéh.o systému 'ohýbat, lámat. a soustř~ovat
do ohniska. Radiovým vlnám se Mstečně podobají
tím, že prOnikají některými látkami, které jsou
pro světlo neprostupné.
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Infračervené
záření vzniká tepelným pohybem
atomu a molekul ve hmotě, jejíž teplota je vyšší
než absolutní nula [0° K = - 273,10 C], při které
ustává jakýkoliv pohyb. Každý !předmět, který nás
v přírodě obklopuje, je zdrojem infračerveného záření. Množství tepelné energie vyzářené povrchem
téhož tělesa se s teplotou značně mění [obr.1).

tady mapování mohou být iproto s jistým omezením
použity i za ztížených povětrnostních
podmíneik,
což má význam především pro vojenské .aplikace.
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1.: Vyzařovací
charakteristiky
ruzné teploty
vyskytující

povrchu
tělesa
se v terénu.
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3. Technika řádkového snímání.
Detekční a registrační systém.
Současně s absolutní velikostí energie záření se
mění i její spektrální rozložení. S rostoucí teplotou se maximum křivek přesouvá směrem ke kratším .vlnovým délkám.

Snímání infračerveného
záření z terénu lze provádět několikerým způsobem [4], jako nevýhodnější se však jeví způsob řádkového snímání [5],
jehož princip je zachycen na obr. 3. 'Letadlo s de-

Velikost vyzářené energie závisí také na k:vali:tě povrchu tělesa. Ideální abstrakcí do1konalého
zářiče je černé těleso, které vyzařuje veškerou
energii odpovídající dané teplotě. Jeho emisní konstanta, tj. faktor charakterizující
stav povrchu, je
rovna l.
Vlastnosti povrchu ruzných těles se více CI
méně liší od vlastností
černého zářiče. Emisní
konstanta obecného "šedého" zářiče nabývá všech
hodnot mezi oběma extrémy
li 1. Např. matný
černý povrch má emisní konstantu 0,9-0,95, vyleštěná plocha nebo zrcadlo jen 0,02-0,1 podle kv.ality lesku. Energie vyzářená obecným povrchem
je tedy funkcí jeho teploty a stavu IPovrchu. Z tohoto hlediska představuje
zemský povrch velmi
pestrou ,paletu tepelných zářiČů. Zcela jinak vyzařUjí. cesty, pěšiny, řeky, jezera, budovy a obje1kty,
hory nebo nížiny, louky, různé zemědělské kultury,
lesy i ruzné druhy hornin. Rozdíly v intenzitě záření jsou několikanásobné
a jsou základem všech
infračervených zobrazovacích metod.

°

Při pruchodu atmosférou se část infračerveného záření pohlcuje. Zpusobují to především vodní
páry, kysličník
uhličitý
a nečistoty
obsažené
v ovzduší [2], [3]. Na slpektru propustnosti atmosféry [obr. 2)' vidíme dvě charakteristická
okna,
která zasahují krát1kovlnný a střední obQr infrazáření. Toto rozdělení je celkem příznivé, poněvadž
v infračervených oknech leží podstatná část energie vyzářené terénem
[obr. 1). Mlhou proniká
infrazáření poněkud lélpe než světlo, a to tím Více.
čím ~ jeho vlnová délka větší. Lze to vysvětlit
tím, že dlouhovlnné záření se kolem velkých molekul vodní páry ohýbá, zatím co záření s krátkou
vlnovou délkou se od nich odráží. Infračervené me-

Obr. 3.: Princip
leteckého
snímkování
bodovým 'záznamem infračerveného
záření z terénu po řádcích.

tekčním zařízením se pohybuje rychlostí v lm/sec]
ve výšce h lm] nad terénem. Optický systém, jehož zorný úhel je ct [radián], snímá po řádcích tepelné záření z prostoru/pod
letadlem. Šířka d
zobrazovaného terénu je dána zorným úhlem zařízení (3 [radián] a výškou letadla, d ='= h. (3. Šířka š
řád1ku je podobně š = h. ct. Počet řádku {nJ za
vteřinu je dán výrazem
v
k.IX

n=--

a počet snímaných elementárních
plošek, "bodu"
{b J, jejichž záření je třeba za vteřinu zaznamenat,
se snadno odvodí z výrazu
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zářenl

zován s pohyby snímače a na filmovém pásu s~
zakresll,1je infračervený obraz terénu pod letadlem.
4. Infračerv.ený detektor

Detekční a registrační zařízení umístěné v letadle pracuje způsobem, který je schematicky nakreslen na obr. 4. Pro jednoduchost není' zakreslena optická soustava se zorným úhlem a. Tepelný
paprsek dnpadá na' zrcadlo vou plochu hranolu o k
stěnách, který se otáčíkoiempodélné
losy rychlostí o [počet obr./sec]. Během jedné otáčky sejme
hranol k řád1ků, neboť každá,zé zrcadlových ploch
hranolu vytváří .při POhybu vždy jeden řádek.
Počtem stěn hranolu je dán také celkový zorný
úhel zařízení

{3= }_7f:
k

.

Počet elementttrních bodů b v závislosti
obrátek o hranoľil dostaneme z rovnice
b

(3 , .

= -

.k .o

Abýchom si mohli učinit konkrétní představu o požadavcích kladených na některé částí systému, především na detektor, [který je nejdůležitější součástí a na jehož vlastnostech
záleží možnosti a
výsledná citlivost zaříz.ení), uvažujme tento případ:
Je pož,adována rozlišovací' schopnost detailů
v terénu o rozmeru 25 x: 25 cm. Optický systém má
zorný úhel 5.10.4 rádiánu,. zrcadlový hráno I de-.
tekčntho systému je šestistěnný, ryéhlost letadla
v = 270 kmlhod (= 75 m/sec).Abychom
vyhověli
požadavlk:u rozlišovaCÍ schopností při daných parametrech optické soustavy, je nutnoprovádět.sním'kování z výšky h ;::;500 ID. Podle rovnice (5) se
bude hranol otá'čet rycblostí o := 3000 obr./min. ,a
počet snímaných elementárních
bodů dosahuje. za
vteřinu hodnoty cca 6,3. 105• Časová konstanta detektbru musí' být řádově v mikrosekundách,
neboť'
na sejmutí jednoho bodu ,připadá časový interval
asi 1,6 [.Lseca detektor musí spolehlivě odlišit signál
od,povídající dvěma sousedním bodům terénu, aby
byla zachována požac:lovaná rozlišovací schOpnost
záznamu.
'
.

na IPočtu

211:
= --

lX

.0,

<X

Obr. 4.: Schematické
uspořádání
ního systému.

snímacího

a regisťrač-

Srovnáním rovnic (2) a (4) získáme ppgmínku pro optimální počet obrátek hranolu v závislosti
na, ;parametrech zařízení fa, k]J na výšce a rychlosti letadla:
v
k.<x.h
V případě,. že se hranol otáčí pomaleji, než 'odpovídá vztahu (5), vzniká mezi řádky mezera, vopačném přípap.ě se řádky p~ekrývaji a zhoršuje Slil tím
rozlišovací schopnost záznamu.
Svazek paprs\ků' odražených
od hranolu se'
zrcadlovou optickou soustavou soustřeďuje na citlivou plošku infračerveného ,detektoru.
Detektor
vytvoří ze změn v intenzitě telpelného paprsku, kterě odpovídají charakteru snímaného terénu, ekvivalentní elektrický signál, který je zesílen v ze·
silovači a pak přiváděn k registra'čníčásti
zařízení.
V registrátoru provede záp1s údajů z terénu světelný paprse\k modulovaný signálem ze zesilovače na
pohybující se filmový pá~.
Uspořádání registrátoru je v principu podobné
jako uspořádání snímače. Modulovaný světelný paprsek se však pohybuje opačným směrem než tepelný paprsek z terénu. POhýb registračního systému, tj. rotace hranolu a ,posun filmu, je, sychroni-

----).[éJm]
(

I

'Obr. 5.: Srovnání
spektrální
torů intraLierveného

citliVOSti
záření.,

některých

detek-

Tomuto požadavku vyhovují jen některé typý
fotočlánků nebo fotomagnetoélektrických
článků, a
to většinou jen při; podchlazení tekutýTI).i plyny
nebo tuhým1kysličníkem
uhličitým. Spektrální citlivostí některých vhodných detektorů jsou zachyceny na obr. 5. Výhodnější jsou typy pracujících
při větších vlnových délkách, jak vyplývá z charakteru záření terénu
a propustností
atmosféry
(obr. 1 a 2). Maximum energie vyzářené terénem
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a propuštěné atmosférou leží v oblasti středního
infračerven,ého
záření. Z tohoto hlediska je při
srovnání s ostatními detektory infračervená fotografie, velmi. málo účinná, neboť je citlivá jen
v oblasti blízkého infrazáření, kde leží jen malá
část celkové zářivé energie. I '
•
Výhodnýin detek~orem je zvláště bolometr,
který je detektorem l1eselekt1vním. Využívá tepelných účinků záření a jeho údaj proto není závislý
na délce vlny infračerven'ého Záření, je s jistým
omez'ením citlivý pro záření všech vlnových délek
stejně, Zhotovuje se ve formě destičky ? termistorového materiálu (obr. 6), jehožodpór
se v závis-

naprojeví. Při zachování stejné rozlišovací schop·
nosti se můŽe snímkování prová,dět z větší výšky,
nebo při zachování původní výšky použít jednoduššího óptického systému s větším rozným úhlem.
Výroba mozaikových detektorů však naráží na velké technologické
potíže a .dosud nebyla nikde
uspokojivě vyřešena.

Vžttt

Obr. 8.: Mozaikový
současně

Obr. '6.: Čidlo
bolometru
(tltJUštkadestičky

z

termistorového
cca 10 p.mj.

detektortl.

infračerveného
zářeni
k leteckému snímkováni

detektor
o 100 prvcích, který snímá
100 elementárních
b(Jdtl. terénu.

5. Tepelné snímky

materiálu

Příklady snímků zhotovených popsanou technikou
jsou na obr. 9 a 10. Snímek na obr. 9 je pořízen za
letního odpoledne tepelným detektorem, snímek na
obr. 10.v tutéž dobu a stejnou řádkovací technikou
detektorem citlivým ve Viditelném spektru. Interpretace informací z obou snímku je dosti rozdílná.
Kontrast snímku zhotoveného při viditelném světle
je dán. především ruznou odrazivostí terénu pro
sluneční paprsky. Tato odrazivost, ovšem nikoliv
jen pro světlo, ale i pro infrazáření, se li tepelného
snímku uplatňuje také v případě, že snímkování
probíhá ve dne. Není však rohodujícím a nézbytným
činitelem, hlavní roli při tvoření kontrastu snímku
hraje rozdílná emise povrchu terénu.
Na infračerveném záznamu jsou např. mnohem
zřetelnější vodní toky a cesty než na světelném
záznamu. Budovy. jsou na infračerveném
obraze
rovněž zřetelnější, vegetace je na obou přibližně
stejně výrazná.

lósti na teplotě značně mění (6 J. Poh!covawým
tepelným zářením se destička zahřívá a změna
odporu je mírou intenzity infrazáření. Aby byl zaručen rychlý odvod tepla z destičky a tím krátká
časová konstanta detektortl, tmelí se destička na

\ 6. Závěr

podložku z izolantu ď dobré tepelné vodivosti
a velké tepelné kapacitě (obr. 7).
V tomto jednoduchém provedení s,e' však bolometr ke sním kování nehodí, neboť má časovou
, konstantu v milisekundách,
která je k diskutova/ nélÍlU účelu příliš dlouhá. Z de?tiček se však sestavují mozaiky (obr. 8) o mnoha prvcích (v tomto
případě 100), které umožňují současné. snímání
téhož počtu elementárních
bodli terénu (7). Ozáření jednoho. elementu pak při stejných podmínkách jako v předcházejícím
případě trvá stokrát
větší dobu a dlouhá časová konstanta se nepříznivě

1964/62

Zvláštní charakter tepelných snímků umožňuje zíslmt některé informace, které neposkytne ani úzké
spektrum viditelného světla, ani radarová technika.
Oba jmenované způsoby využívají jen různé odra·
zivosti povrchu, zatímco infračervené metody jsou
založeny na snímání tepelného záření vysílaného
terériem~ Přitom informace je tím úplnější a kvalita snímku tím lepší, čím širší infračervený oBor
je zářízení schopno zpracovat. Odtud vyplývá přednost řádkovacích systému s detektorem infrazáření
vůči ostatním metodám, z nichž nejznámější
je
infračervená fotografie, neboť detektory na rozdíl
od ostatních metod pracují nejen ~ krátkovlnném,
ale částečně i ve středním oboru infračerveného
záření.

Dot!kálek,
A.: Užití'
detektoru
k leteckému sním kování

Obr. 9.: lnfrat!ervený
technikou.

záznam

infrat!erveného

terénu

pořízený
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zářeni
\,

řádkovací

Popsaným způsobem je možno zkoumat řadu
situací, kde teplota hraje rozhoduíící roli, např.
povrchové rozložení hornin, které mají rozdílnou
tepelnou vodivost, hledání teplých pramenů ukrytých pod povrchem apod. V oceánech lze Umto
způsobem přesně zaznamenat pohyb teplých a studených mořských proudů, neboť infračervený záznam vyzvedne všechny tepelné anomálie snímkovaného prostoru.
Zvláště velký význam má infračervenésnímkování ve vojenství. Opticky sebelépe maskované
objekty nebo rozmístění vojenské techniky se na
infračerveném záznamu zřetelně projeví.
Současný stav techniky infrHčerveného záření
již dovoluje Připojit metody tepelného snímkování
ke klasickým metodám používaným dosud, zvláště
pokud jde o otázky interpretace. Tepelné snímky
dávají totiž zcela nové a neobvyklé údaje a zdokonalUjí tak stáv~j1cí techniku leteckého snímko-

Obr. 10.: Světelný
záznam
mínek a stejnou

zhotovený
za stelných
metodou jako obr. 9.

obzor
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pod-

vání. Po vyřešení technologie mozaikových detektorů lze počítat s dalším rozšířením a zdokonale··
ním této zajímavé metody.
Lektoroval: inž. Jiří Šíma. GTÚ, Praha

[1] Va š k o, A;: Infračervené
záření
a jeho užíti, Praha,
SNTL
1963
[2] K I a s s, J. P.: Infrared System Designer Faces Many Hardless,
1957, Aviation Week, March 11, 78~92
[3] Ho w a r d, J: N.: The Transmission
of the Atmosphere in the
Infrared,
1959, IX, Proc. IRE, 47, 9, 1451-1457
[4J H o I t e r, wo I f e: Optical Mechanical
Scanning Techni
ques, 1959, IX, Proc. IRE. 47, 9, 1546-1550
[5] Ha r r i s, W o od b r i d g e:
Terrain
Mapping by use
01
Inll'ared RadiatlOn, 1962, 8-10. X, Proc. Nat. Electronics
Conr..
Chicago, 18, 215-227
[6] Do č k á I e k, A.: Detekce infrazáření
pomocí termistorových
bolometru,
1961, "bornik
seminářů
o nových pOlovOdičových
součástkách,
1, VUST A. S. popova, 227-249
[7] W a a r d, W o r m s e r: Description and Properties
01 Various
Thermal Detectors,
1959, IX, Proc. IRE, 47, 9, 1508-1513

lnž. Josef Volejník, inž. Otakar Vosika
Praha

Analytické řešení
složených oblouků
528.486:625.724

Výhody analytického řešeni tras komunikaci způso- v některých připadech rychlejši, při zachování stejné
bují, že tato metod!!, je úspěšně použivána stále více přesnosti. V jiných případech jsou vhodné jako řešeni
alternativní. Prvni způsob je řešeni pomoci stejnopracovniky praxe. Zejména je třeba zdůraznit hospodárnost této metody, nehoť využivá geodetické sítě' lehlosti, druhý, na kterém spolupracoval inž.Hodis, je
využiti souměrnosti kružnic.
vybudované pro zaměřeni dosavadniho stavu a tak
omezuje polni práce. Tím, že jsou všechny hlavni, popř.
i podrobné body vytyčované trasy známé v souřadni1. Řešeni ]lomóci stejnolehlosti
cích, lze je vytyčit i při zničeni staré sitě, neboť vyty.
Z geometrie je známo, že stejnolehlost (homotetie) je
čovaci prvky se vztáhnou k nově vybudované síti,
druh podobného zobrazení, které jednomu. útvaru,
např. polygonovému pořadu. Avšak výhody této me- např. l::,ABO, přiřazuje druhý útvar l::,A'B'O' (obr. I)
tody se 'nejvíce projevuji v nepřehledném nebo zasta·
při zachováni těchto vlastnosti:
věném území, kde u jiných metod je nutno překážky
a) Spojnice d;vou stejnolehlých bodů na př. B, B'
pracně obcházet. Katedra geodézie stavební fakulty
,
prochází
společným bodem tzv. středem stejnolehOVUT v Praze věnuje těmto otázkám velikou pozorlosti
O.
nost. V roce 1960 uspořádala seminář o těchto problé.
b) Poměr dvou stejnoléhlých úseček, nebo také po·
mech, kde řada odborníků z praxe zhodnotila předměl' vzdáleností bodů sobě odpovídajících od středu
nosti analytického řešeni oblouků.
. Řešení složených oblouků vycházi často z geome· ,stejnolehlosti O je konstantni a nazývá se koeficient
.
A'B'
O'B' O'A' 0'0'
trických vztahů. Zde bude využito dvou z mnoha způ.
steJnolehlosti A = AB = OB = OA = 00 = ...
Bobů, které maji proti jiným řadu výhod, neboť jsou
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c) Stejnolehlé úsečký jsou rovnoběžné"
U

r..

,

tedy' AB

II

.

d) Stejnolehlé úhly jsou shodné .:r.OAB'= <r-{J'A'B'.

d)'Stejnolehlé

úhly Yl !!' Y2 jso:u shodné.

e) Společná tečna; kružnic kl a k2 prochází středem
stejnolehlosti O.
Těchto vla~tností lze s výhodou použít při řešení složených oblouků, jak, bude dále ukázáno na příkladech.

Je dán složený kruhový oblouk pěti prvky: tečnou
ft (body P l' P2), zaěátkem prvého oblouku ZOI'
bodem A na kruŽnici ki., tečnou t2(body Pa, P4) a
koncem druhého oblouku 1W2• Úkolem jeuičit poloměry '1' '2' souřadnice společného bodu KOl = Z02'
soůřadnice středů oblouků Sl' S2 a délku oblouku. Na
obr. 3 JSou zadané prvky' v kroužku.

Speciálním případem stejnolehlosti jsou dvě kružnice kl a k2 (obr. 2), které mají společný bod TI' ' T2,
a který je současně středem stejnolehlosti O. I zde platí
v plné míře výše uvedené. vlastnosti:

:ě,ešerd
a) Souřadnice středu kružnice kl se určí protínánim
vpřed z bodů ZOI a A pomocí úhlů eX, které se vypočtou
'jako rozdU směrníků O'ZO.Aa O'ZO.S,' Směrník O'ZO,St
-se liší o R od směrníku tečny tI' která je určena body I.
Pl a P2•
b ) Nyní se póužije vlastností stejnolehlých kružnic
kl a k2• Rajónem z bodu Sl' vedeným rovnob,ěžně
s normálou K02S2, která je kolmá na tečnu t2 se určí
bodM.
.
,

a) Spojnice dvou: stejnolehlých bodů Xl a X2 prochází středem stejnolehIo~ti O r- TI ' T2•
'
.".
lh'l"'·~
,)b K oe fiC1ent steJno e ostrA
,

S2X2
= SlX

l

.

= ....

/

'2

OS2

c) Ze sm~rníku přímky KO~ a zé směrníku přímky
J.1fSl se vypočte úhel Y a úhel OJ = 2R-2y. Protínáním
"Vpředz bodu MS 1 se vypočtou souřa;dnice společného
bOdu KOl'
Z02 '~ O. Při výpočtu souřadnic bodu
KOl - Z021ze však použít mimo protínání vpřed ještě
jiných způsobů.
' '

OX2

d) Hledaný poloměr

= -- = OS = OX =
'1

1

1
'

c) Sobě odpovídající poloměry a sobě odpovídající
tečny JSou rovnoběžné, tedy X'1S1 li X2S2 atd.

stejnolehlosti A

'2 se vypočte

K02K01
. MK01

=

pomocí koeficientu-

a poloměr

'2 = r

.A,

1

e) Dalšípoliltup je již stejný jako u jiných způsobů.
Na normále v b?dě K02 se určí bod S2 atd.
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e) Z bodů Sl a K02 se vypočtou protínáním vpřed
souřadnice středu druhého, oblouku S2' Směrníky
(JKO.S. a (Js,o nebo (Js,s, byly určeny již v předchozí
části výpočtu. Další výpočet je již stejný jako u před.
chozích příkladů.

Složený oblouk je dán: tečnou t1' začátkem prvého
oblouku ZOI' bodem B na kružnici k2, tečnou k dru·
hému oblouku t2 a koncem druhého oblouku K02
(qbr. 4). Úkolem je určit další prvky jako v předchozím příkladě.
.

2. Použitelnost m~tody'
Použitelnost metody je dána přesností dosažených výsledků a hospodárností výpočtu. PřesnQst je závislá
, na tvaru trojúhelníka SMO, tj. na úhlu y, který po·
dobně jako u protínání vpřed nemá klesnout pod hra·
nici 30°. Výsledek však do značné míry ovlivňuje i přesnost určení koeficientu stejnolehlosti A,která odpovídá
"počtu platných cifer ve jmenovateli a čitateli zlomku,
ze kterého je koeficient určen. Nejsou-li tyto podmínky
splněny, je vhodnější použít jiné metody, např. uve·
dené v [1]. Úspora času při tomto řešení složených'
obtouků dosahuje podle zádaných veličin až 50 %'
Výhodou je i možnost výpočtu v běžných formulářích
ÚSGK.
.

Kružnice kl se otočí kolem středu S2 druhé ~ružnice 'k2
tak, že společný bod KOl
Z02 přejde do bodu J{.02'
a tím též střed Sl zaujme polohu Sľ. Jak je z obr. 6
zřejmé, symetrála úsečkySľ Sl prochází středem S2 a
vrcholovým bodem VB. Této vhtstnosti se využije pi'i
řešení naší úlohy.

=

Příklad 4
Řešení
a) Výpočet souřadnic středu oblouku S2 je stejný
jako v předešlém případě středu prvého oblouku Sl'
b) Z ,bodu 82 se vede kolmý rajón natečnu
vzdálenosti T2 od bodu K02 bude opět bod M.
,

'

..

tI'

Složený oblouk je dán tečnami t1a t2, začátkem prvého
oblouku ZOI' poloměrem TI a koncem dru,hého oblouku
KO'J.
.

Ve

./

c) Další řešení je již úplně shodné s předchozím pří.
kladem:
i

-

Toutometodou lze, řešit i proti směrné
ký, jak bude ukázáno na dalším příkladě.

oblou.

Příklad 3
Protisměrný složenÝ oblouk j~ dán tečnami tI at2, za·
čátkem prvého oblouku ZOI' poloměrem TI a koncem
. druhého oblouku K02 (obr. 5).
Řešení
a) Střed Sl oblouku kl se určí jako bód na kolmici
k tečně tI ve vzdálenosti TI ód bodu ZOI' . /
b) I v tom.to případě bude společný bod obou kružnic
KOl = Z02 středem stejnolehlosti. Proto i další postup
výpočtu bude obdobný jako v předchozích případech.
Z bodu Sl raj6nein'kolmým k tečně t2 se prčí ve vzdá·
lenosti TI b9d M.
/
'
c) Z rozdílu směrníku normály
spojnice K02M se vypočte úhel y.

MSl

a směrníku

d) Společný bod obou kružnic KOl __ ZQ2 se vypočte
rajónem z bodu BiJ.' Směrník 'r:1S1K91 == (JS,M
W.

+
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Řešení
-a) Střed SI se vypočte známým způsobem.
b) Otočený střed Sľ se vypočte jako bod na kolmici
k teěně t2 v .bodě K02•
c) Z rozdílů směrníků úseček SISľ a K02Sľ se vypočte úhel ď. Z bodů SI a Sľ se urč~ protínáním vpřed
souřadnice S2 středu oblouku k2 a tudíž i poloměr :(2'
Použitelnost metody je stejná jako u předešlého. způsobu. I zde je přesnost výsledků závislá na tvaru trojúhelníka SISľ S2'
'
V některých případech je tato metoda ještě hospo.
d~Tllější než předešlá.
.
Lektoroval:
Praha

prof. ini. dr. Václav Krumphanzl,

[I] Krumphanzl,
(sKripta).

FS Č.VUiT,

V.: Speciálni geodézie I, SNTL, Praha 1956

[2] Neniesdy, E..: Út·ivkitiizo kézikiinyv, II. Kotet, Kos!. Klaqó,
Budll.pest, 1952.

Z GEODETICK~ PRAXE
Příspěvky k snížení excentricit

Jan Vlček, Ustav pro výzkum rud
Praha

v důlním měřicťví
528.521.83.088.3:

622.1/.2

Vrcholypolygonových
pořadů v důlních dílech se nejčastěji signalizují šňůrou olovnice, která se provléká
vrtáním v různě upravené .a ve stropě stabilizované
měřické značce; theodolit se ,nejčastěji dostřeďuje
mechanicky olovnicí. Optic~édostřeďování
se dosud
na čs. rudných dolech používá zřídka. Trojpodstavcová souprava se v 'důlním měřictví používá ojediněle
při velmi přesn~m měření; soustavnému využití brání
nedost!ttek kvalifikovaných pomocníků, malt prostor
v důlních dílech a důvody provozní.
Provlékání šňůry Qlovnice vrtáním v měřické
značce je výkon pracný a při vyšších stropech dosti
namáhavý. Proto se průměrvrtání
v měřické.značne
volí poněkud větší v porovnání s průměrem šňůry.
Rozdílné průměry působí drobné excentricity signálu
i dostředěného theodolitu; abljlOlutn,íhodnoty excentri.
cit zjišťovala .řada autorů. Výsledky některých prací
uvedených prof. Ogloblinem [I, str. 186] vedou k závěru,! že lze očekávat střední excentricitu signálu es
i theodolitu et blízkou I mm; akademik Ůechura předpokládá et ~ 1,2 mm.
V důlních dílech jsou polygonové strany velmi
krá.tké: střední délka stran je asi 40 až 50 m, přičemž
strany dlouhé 16 až 20 m nejsou ojedinělé. V těchto
podmínkách i malé excentricity vyvolávají významné
chyby ve vrcholových úhlech; střední chyba m.~
vrchQlověho úhlu ro, působená excentricitami e, se
vyjadřuje dle Helmerla vztahe~
e _

m.w. -

-e· V
'ce

l_
2

t

2

~

á2

22

+ b2+
.~

~

2

.

a2b2 (a +b

.

~

kde značí eA, eBexcentricity na bodech.A, B, určujících ramena a, b měřeného úhlu ro, ~ excentricitu
theodolitu ve vrcholu úhlu; položíme-li

!eAI = [eBI

=

lesl

a=b=s
ro "",2R

e'
m.2.R
=,

± .-ece
s

es2

+ 2 et

2

Vztah (lb) lze po zavedení

les/ = I~I = jel
e

m.2.R

==

±. e - eec
S

v-

e

3 ~ --. 1,1 . 106
8

.

]

Na obr. I je vztah (Ic) graficky vyjádřen pro
různé délky stran 8 a růzIié excentricity e. Z grafu jsou
zřejmé velmi nepříznivé chyby m.2.R pro očekávané
e ~ I mm. Graf prokazuj~, že je nutno hledat cesty
k snížení excentricit při důlně-měřických pracích.
K tomuto závěru vede již prostá úvaha, že za současného stavu by v důlním měřictví nebylo ,vůbec účelné'
používat např. dnes již standardní výkonný theodolit
Theo, 020 (Theo 030), kterým lze i v důlních podmín.
kách dosáhnout střední chybu'
< 20ce, nebo theodolit Theo 010 (m.~ < 5ee).

(I)

Podstatné snížení excentricit cíle jsme dosáhli
signlllizací 8 použitím nové pomůcky - důlnfho měřic-

2abcosro)

m.;
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signalizovaného libovolným závěsem v lili>volné po·
lóze
'
'

es = 0,125 mm.
Zjištěné hodnoty jsou příznivé a prokazují., že závěs je
účelná pomůcka v důlním měřictví; výhodně jej lze
využít také k zavěšování, dállwměrných a výškoměrných pomůcek (např. latí) naměřický bod.

kého závěSu dle čs. pate:p.tu č·. 101005 [U], [).2]. Zá.
kladní ,součásti závěsu
obr. 2 je závěsný kužel 1,
osazený v horní části prstencovitého tělesa 2 tak, že
osa kužele fe totožná s tížnicí tělesa závěsu. Vprodlou.
žení O$ykužele 1 je v protilehlé části tělesa 2 vrtání 3;
~ňůta ,olovnice je ve vrtáiJI 3 trvale navlečena a zá.
jištěna uzlikl1n1'5. ,Vnithll ,prnměrprstenC.Je :2 se volí
asi 2, cm, výška závěsného kužele asi 6 mm; průměr'

na

,,
,
",','
"
"
'
vrtáni 3 sevolí tak,ahyjimšň.ů,1'aolovni@eprocháZela
těsně;. ]?ředpoklade:riIpoužití závěsu je lÚěřickáznačka
skobovitého tvaru, jejížjednoptovedení
je na~načeno
na obr. 3; značka odpoVídá předpisuI3].
Se závěsem se pracuje tak, Že sé vrchol jeho závě~.
ného kužele, zfu3une do vrtání,y měřicMznaČce., Thn
se jednak' spojeni šň.ůry oJovnice s,měřickou.značkou
zrychlta usnadni a jednak se význačllě sÍtíží ,excentricity:. při 'ověřování .(12], [14) jsme zjistili ha podkladě
60 pozoro;vání, že při zavěšenLjednoho a téhožzá;věsu
v jedné! a téže poloze' vznikne střední ,excentticita
ez'
0,05 mm. Na podkladě 158 pozor9vánfs použi.
tín;t27i ~ávěsů, pozorovanÝC.Jhve4 až5 různých polo.
hách jsme odvodili střední lilleárn,í excentricitu es bodu

Při práci s důlriím m~řickýni závěsem je účeliJé
použít olovnici S volitelnou délkou závěsně šňůry;
tento problém byl již několikrát řeš8n tak, že uvnitř
t,ěll;Jsanebo nad tělesem olovnice je umístěna cívka, na
kterou se šňůra navíjí, a tím se podle potřeby zkracujenebo' pr0cl.lužuje [4], [5], [6], [7], [8], [1, str. 140
až 143]; nedostatkem olovnic naznačeného uspořádání
je poměrná zdlouhavQstvolby dělky šňůry a poměrně
značná výrů bnisložitost.
Proto, jsme kónstruovali
nový typ olovnice, se svíratelnou úprav.()u délky zá.
věsnéšňůry •podle pátentov~ho spisu [13], [12]. Pod·
stata jejího uspoř'ádám je naobr. 4: vhorm části 1a
tělesa olgvnice 1 je válcovád~tina"ve kter:é je umístěn
"průměrem" odpovídající svírací kotouč 3 s axiálním
,',vrtáním 4 podle průměru šňůry olovnice. Svírací
kotouč je .ovládán prostřednictvím závitů ,tlačným
šroubem 5, který je opatřen 'axiálním vrtáním 6 pro
průchod šňůry 7 olovnice. Šňůra 7 prochází vrtáním 5,
dále vrtáním 4 na dno dutiny, kterou opouští jedním
z dvojjce souměpně umístěných otvorů 2; otočením
tlačri.ého šroubu 5 svíraeí kotouč 3 šňůru v libovolném
místě pevně sevře, takže,volbaaélky
šňůry'je rychlá
a spolehlivá. V dolní č&,stitělesa.1 je opracována axi·
álnídutina k vedení hrotu 8, který lze v rozmezí 1 cm
posunovat pomocí neznázorněné objímky a ,závitu;
tato úprava umožňuje rychlé uvedení hrotu olo~ce
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těsně nad ldostřeďovací značku na theodolitu. Před
poškozením se hrot chrání snímatelným krytem 10.
Předběžné laboratorní ověření prvé serie olovnic tohoto
typu vedlo ku střední excentricitě hrotu olovnice
eh= 0,2 mm.

vlákno (např. průměr 0,1 mm), lze při měření v obou
polohách očekávat střední chybu mk
0,10 mm, která
je rovnocenná se střední lineární excentricitou závěsu.

±

[1] Ogloblin,
D. N.: Mark!ieiderskije raboty pri podzemnoj
razrabotke mestoroždenij, Metalurgizdat, Moskva 1959.
[2] Čech ura, Fr.: D)'llniměřictvf, Kompendium, SNTL, 1959.
[3] Dolně měHckýpředpis Ústředniho báňského úřadu ze dne
6. 7. 1n62, čj. 5700/I:lH2.

Na podkladě 30 dostředění theodolitu s použitím
závěsu a popsané olovnice jsme odvodili střední excentricitu et = 0,45 mm. Ze zjištěných excentricit es>
eh, et a,s uvážením zákona o hromadění chyb lze odvodit, že vlastní výkon dostředění theodolitu byl proveden se střední chybou blízkou hodnotě ±0,4 mm. Zdá
se však, že v mechanickém dostřooování pod body ve
stropě jsou dosud rezervy technické i ekonomické.
Cestu k jejich odstranění naznačují Balak a Bastan(9),
(10) návrhem na záměrné excentrické postavení theodolitu dle obr. 5; centra ční opravy {fA' {}B se vypočtou

[4] Greim, 1. A.: Osoverstvovanije priborov i prisposoolenij primenjaemych v markšeiderskoj praktike, Trudy vsesojuznogo
naučno-techničeskogo soveščanija PO markšeiderskomu delu,
Ugletechizdat Moskva 1958, str. 564-567.
[5] L oschner, H.: Notitz iiber den Senkel, Zeitschrift iiber Vermesunswesen, 1904, str. 59-62.
[6] Rudd, H. R.: ;Plumb bob with retracting plumb line australský patent č. 219480.
[7] N elson, H. B.: Plumb bob reel, USA patent, 24445332.
[8] Suverkrop,
L.: Ad:iustable plumb bob, USA patent 2469583.
[9] Siitti, J.: Nové pristroje, pomocky a metody meraní v banskom měračstve, RUDY, 1961, Č. 9, str. 323-326.
[10] Balak, S. S., Bastan,
P. P.: Vnecentrennoje izmerenije
, uglov v podzemnych vyrabotkach s primeneniem skaly --'
nasadka, Gornyj žurnal 1958 č. 5.
[11] Vlček, J.: Dúlní měřický závčs, čs. patent. spis Č. 101005
(IO. 6. 1960).

[12] Vlček, J.: Výzkum využití trig. metod při zjišťováni deformací a pohybů hornin, Výzkumná zpráva Ústav pro výzkum
rud 1962.
[13] Vlček, J.: Olovnice s volitelnou délkou závěsné šňůry, čs. patent. snis č. 10975:J.
[14] Vlček, J.: Příspěvek ke stabiIizaci a signalizaci důlních měřických bodů. RUDY, roč. 10 (1962), č. 11, str. 370-376.

Upozornění čtenářům

na podkladě délek stran AC" BC a kolmic kcA, kCR'
Délky kolmic se měří měřítkem, umístěným na dalekohledu theodolitu kolmo na záměrnou přímku, přičemž
jako index k odečtení měřítka se použije šňůra olovnice. Funkční model' měřítka s theodolitem Theo 010
je na obr. 6. Použije-li se jako index slabé silonové

Redakce Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření upozorňuje všechny odběratele, že od roku 1964 nebude, informační bulletin Vydavatelství Úřadu pro normalizaci
a měření obsahovat změny, doplňky a opravy státních
norem a že bude vydávat ve Statistickém a evidenčním
vydavatelství tiskopisu zvláštní otisky všéch změn" doplňků a oprav, které' jsou vyhlašovány ve Věstníku.
, Toto řešení usnadní a zvláště urychlI práci zejména
těm org~nizacím, které mají ve svém archivu větší počet ,m.orem.
Objednávky zasílejte na adresu
Redakce Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření
Václavské náměstí 19
Prah~ 1.
Předplatné na tyto jednostranně
tištěné změny činí
12,- Kčs ročně při 12 číslech.
Redakce
Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření
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Kartografické zpracov'ni ..
,půdnich map a kartogramú
komplexniho průzkuní~půd v ČSSR

Inž.

Jana

Chrásková,

Ústav

geodéz:le

a kartografie
Pardublce

528.94:,822.19

Komplexní
pruzkum půd je tedním ze základních
opatřezabezpečení
vědeclftJ úrovně
řízení
zemědělství
v CSSR; provádí se na základě vládního usnesení č. 11
ze dne 4. ledfUi 1961. (Jčelem tohotq dlouhodobtJho úkolu
te získání uceleny'ch
a obtektlvríích
podkladů
nutných
k optlmdlnímua
efektivnímu
řeše,ní otázek soustavného
zvyšovánt
ú~odnostl
Půdy.
Komplexní
průzkum
půd
v souhrnupřetlstqvute
souběžné řešení
.
- tednorázdvého
půi1oznaleckého
průzkumu,
- soustavného
agrochemického
zkoušení ornic.
(Jstřední správa geodézie a kartogratie
kromě mapbvých podkladů'
pro obě uvedené průzkumné
akce zajišťute
zetména kartografické
zpracování
a rozmnožení
půdních !'lap a kartogramu
zJiidoznalecktJho
pruzkumu.
Sestavitelské
'originály
těchto map zpracovává v českých
kratích
E'kpediční
skupina
pro průzkum
půd, na Slovensku Laborat6rium
pfJdoznalectva.
Po získání prvníclJ. zkušeností
z aGK Liberec a (JGK
Opava vydala (JSGK V roce 1963 přehledné
pokyny
prO
kartografické
zpracování
map a kartogramů
komplexního průzkumu
půd v ČSSR {čt. 222-338.01-6254/63 ze dne
24. července 1963j. Technologie
těchto pOkynů te rámcová .a předpokládá
se jetí tUllfčí aplikace
podle stupně
materiální
vybavenostf: kt;lrtografických
a reprodukčních
oddílů ústavů geodézie a kartografie
v, kra;ích.
(Jstavy
v kratích
zde dostávatí
příležitost
prokázat,
že tejich
kartografické
a. reprodukční
oddíly jsou schopny plnit
úkoly
související
se zpracováním
různých
druhů map
pro plánování
a hospodářskou
výstavbu.
K tomu tim
pomohou i z~ukenosti, které při zpracování půdních map
a kartogramů
v TT1;ěřítkU 1:10000 a 1:50000 v průběhu
roku, 1963 získal Ustav geodéziea
kartografie
v Pardu~
blcích.
.

ní k

ď

Komplexniprůzkumpůd
'je rozsáhlá akce ce.Iostátního
význ~mu,která
má za úkol získat' dokonalé podklady
o půdnich poměrech na ce:lém území naší republiky pro
různá opatření, která mají podstatně přIspět ke zvýšení
půdní úrodnosti, a tím i. celé zemědělské výroby. výsledkem komplexního průzkumu půd jsou jednoduché,
přehledné mapy s Od.bornou pedologickounáplnL
V měřítku 1:10000 se vyhotovují:
základní
půdní mapa,
kartogram zrnitosti, štěrkovitosti
a zamokření
kartogram návrhů opatření, ke zvýšení 'půdní úrodno~ti. Půdhí průzkum se provádí. po okmsích.. Celkové poměry
v okrese znázorňují: půdní mapa, kartogram zrnitoSti,
štěrkovitosti
a zamokření a kartogram mate,čních substrátů, které se vyhotovují v měřítku 1:50 000.
V neposlední řadě se na úkoleéh komplexního průzkumu půd podíl~'jí a budou i nadále podílet mnmí
pracovníci v ústavech Tesortu ÚSGK, a to při kone'č"
ném kartografickém
a reprodukčním
Zpracování půdních map a 'kartogramů. Chtěla bych zde uvěst někte1ré
ppznatky a 'zkušenostf s technologickým postupem, vy·
, hotQvován{. půdních map a kartogramů, 'kterého jsme
použili v minulém roce; při zpracovávání okrelsu Hradec
Králové. ,KartogNlfický
o'ddH, ve kte,tém bylypůd'lií
mapy zpracovány, má něko~ikkvalifikovaných
'kresličů,
někte'ré práce prováděli pracovníci v zácvtku. Repro,dukcní oddH má zavedenu fotosazQu,~isknout
může
však pouze na fotOlu.
Zpracování půdnich, map a 'kartogramů ev měřítku
1:10000 a 1:50000 je pro velký poče1t mapových U~tů
úkol náročný.především
1;1a organizaci ·práce.Protože
,finanční
a časové prostředky
byly značně ome,zeny,
vyplatilo se nám při zpracování co nejhojnější využití
možností reprodukce.
Dobře! jsme mohli využít fotosazby. Vystačili jsme, při tom úplně se vzorníkem typů
písma. používaných pro mapy. jednotné. evidence půdy.
Stojatými typy jsme vysadiliv.eškeré
náZvy sídlišť, PO"
pi:; 'map, okresu, označení sf).kcí, zpracovateIe; základní
Maje pro legendy' k ma'pám, všechny značky půdních
typfi a sU'btypů a čísla matečních substrátů. Ši'kmé typy
jsme. použili PTo popiS vod. Opakující se údaje, pro
legendy c;elé názvy (např. hnědozem ilimerizovaná slabě

/oglejená, štěrkovitá s kamenitýmpodorničím
ap.) jsme
vysadili a pro většinu případů byly zhoto,veny ne,gativy,
z nichž bylo názvosloví v potřebném počtp. rozmnoženo
na sloupávací
film. Negativy jsme uschovali,. neboť
takto vyhotovená saL1ba nám 'zčásti 'poslouží i v příštích latech při zpracování dalšfchokresů.
Názvy jsme
vyle'I10Vali pomocí lepidla. Solakrylu na pausovací papír
nebo na astralon. Vyřezáváni nálepek a lepení Se snadno naučil každý pracovník, t ten, který by ruční popis
map ne1zvládl. Práce probíhala velmi rychle, vyřezávaly
a lepily se najednou celé řádky. Výsledek byl dobré
grafické úrovně. Nalepimé názvy se .d~ly s pauso,vacího
papíru dobře seškrábnout a případně nahradit jinými.
Dalším dobrým pomoqlrkem 'byl barevný tis'k vod
a lesů. Vody jsme tiskli u všech mapOVýCh listů, kde
kre's,ba vod byla poněkudsložitějšL
Jednu matrici .a
jedno položení na fotolovém stole jsme využili pro tisk
vod jak 'v základní půdní mapě, tak v kartogramu zrnitosti, štěrkovitosti
a zamokření,
pro některé
listy
i v kartogramu návrhů opatření, U mapových listů 'S velkými ploc;hami lelsůjsme vyhotovili jednoduchou masku
a provedli jsme plošný tisk lesů. Pro plošný tisk na
fotolu si tis'kař připraví řidší tiskovou barvu s vysokým
obsahem transparentní
běloby. Po obtažení jsme získali
plošnou barvu, jejíž kvalita 'pro daný účel zcela vyho·
vuje apod
níž 'je dobře vidět jak situace (če'rná), tak
voda. Masky jsme vyhotovili n,a tenký astralon, na
který se vykreslily jen kontury; vnitřky ploch se vy·
kryly černým papírem. Po skončení .celé akce jsme
masky umyli a listy astralonu použijjlme, při zpraco-'
vání dalšího okresu. Tento způsob nám pomohl uspořit
čas, ,místo ručního vybarvování na listech od každého
druhu kartogramu
jsme vyhotOVili pouze jednu masku.
Dosáhli jsme i finančních úspor, neboť fo~olový tisk je
mnohem le,vnější než hodinová práce . kresliče.

ZpracovárnÍ půdní mapy a kartogramů
1:10000

v měřítku

Byly zhotoveny. matrice topografické situace a základní
odborné ,náplně [hranice genetický,chpůdních
ce,lků a
okrsků a hranice zemědělských závodů l včetně popisu
5ídlišť a popi~u půdního pokryvulznačky
HMč, ČM aj. j,
matečních substrátiJ., vrstevnatosti subst.rátu a 'h,loUbky
pů'dy [24/16-59b-s aj.). Z. mimorámových údajů se vylepilo měřítko, zpracovatelé, tiráž, název okresu, označení mapy, vylepily se značky leM rozmnožené na sl oupávacím filmu. Dále byla vykreslena matrice ,pro vody,
příp. más~a Pl"O tis'k le,sů. Tyto matrice obsahovaly náplň, kt8'rá byla společná jak pro základní půdní mapu,
tak pro oba kartogramy, různé byly vždy jen náze'v
a legenda.'
Zhotoveni

legend

Přeď'běžně jsme prostudovali úz.emí okresu co do složení půd, rozčlenili mapové listy na skúpiny 's přibližně stejným obsahem tak, abychom pro celý okres vystačili jenom asi 'S deseti různými legendami. Toto rozčlenění námve:lmi
usnadnilo' vyhotovování le.gend.
Legenda

pro základnh půdní mapu

obsahuje:

a) popis půd a matečníchsubsťl'á,tů
s příslušným označením,
b) označení a popis smytosti a akumulace,
c) o:maqení p.loubky půdy,
,dl smluvené značky a popis hranic půdních
představitelů,
'agronoIl1ickd-pUdních skupin'
,a podskupin,
e) smluvené značky topografické
náplně.
Části uvedené pod b), c], dl. e) jsou prakticky stejné
pro, všech 10 1e,gend, část a) se případ od případu
mění. Části společné jsm~vyhotovi1i jen dvojhlo a montáží j'sme je doplňovali částmi uvedenými pod a}, které
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'byly stejné vždy uvnitř dříve uvedených vybraných sku, pin .IilapovýC!h listů.
Podobným způsobem, ještě jedno'dušeji,' jsme' vyhotovili legendy pro kartogram zrnitosti, štěrkovitosti
a
zamokření. Měnící se částí je opět 'část a). Tento úsek
se použil též do le,gend kartogramu
Ijávrhů opatření.
Obsah legend vyhotovený ~otosazbou byl vyl,epen 'na
kvalitním pausovacím papíře, montáž jsme prováděli
samolepící páskou. Postup byl velmi rychlý, přípravu
pro tisk m\lppro
"celý dkre's stačila zajišťovat jednli
pracovniCH.
.
Ně'kte,rě legendy byly ~zpočátku na zkoušku psány
psacím st(ojem. Když jsme 'porovnali vytištěné mapové
listy s legendami 'psanými strojem a vyle'penými li: foto'
sazby, rozhodli 'jsme se výhradně pro fotosazbu přiJde,vším ptáto, že výsledek tisku 'byl na mnohem vyšší grafjcké úrovni..
'risk a další zpracování; kal'togl'amů
Nejprve jsme pmvedlLtisk vod v potřebném počtu kusů
jlik pro wkladní půdní mapu, tak pro kartogram zrnitosti, štěrkovitosti
a zamokření, přípaďně i pro karto. gram :návrhůopatření
(tj, 0---9 ks). Do tisků, které se
měly vybarvovat, se dodskly zelené lesy (4-6 ks 1. Základní matrice situace se opatřila názvem a leg\lndou
propugní,
ma'pu 'a 'doti'skla se/černá
(3 ks). Táž
matrice se využila pro tiskkartogramu
zrnitosti, štěrkovitosti
a zamokření,. příp. pro, kartogram
návJ;hů
opatření, vyměnil se však název a legenda. Celý tento
postup je velmi rychlý, ale ne,lzezachovat
kompletní
"ma,trice od všech druhftkar,togramů
a pro 'každý mapový list, K využití pro případný pozdější dgtisk je
třeba vyhotovIt odkai:dého
druhu a mapového listu 1'11"
matrici, která se uschová.
'
Fotblové tisky se předávaly k rUČJlímu vybarvení
plošnými barvami. akewplnění
'dalšíé odborné náplně.
TÁto nápl'ň se na půdní~h mapách a kartogI'amech již
vzájemně liší. 'Plídní subtypy na zá'kladnÍ'ch půdních
mapách 'a"smíšené Zl'pito'Sti v' kartogramu zrnitosti se
vyznačují. barevnýíni pruhy, které 'bylo třeba na tisky
nalinkovat. K tomu jsme použili vhodně' uzpů,sobenou
šablonu ze silnějšího astra Ionu.
Zpl1acov~ní kartogl'amu

J}ávrhů :Opatření

Tyto kartogramy
sflnevyhotdvuH
v kladu mapových
Hstů, ale pr;o ka'ždýzemědělský
závod samostatně. Pře"
;devší'ffi jsme vybrali' zemědělské závo'dy, jejichž výměra
ne'přl1slI!huje,velikost mapové'ho Ustu; v některých případe,ch 1itačilo dokreslit mehší části k původ'ní matrici.
Právě 'pro tyto .případy' byly již př(:1:ďemnatištěnyvo,dy
a lesy a dotiskla se černá, Ve většině případů. bylo
vš'aktře,ba' 'provádět montáž matric. U rozsáhlých zemědělských závodů bylo 'nutno též provádět montáž již
nakapírovaných
kyanotypíckych
modrákU. NHpotřebné
části modráku s kresbou mimO Obvod zemědělského závodu jsme' odstříhali,. nakopírovaná legenda nebo jiné
části . se přilepily
saniolepícípáskoeU
a .smontovaný
modri!k mohl být položen na fotolový stůl. Při tomto
způsobuje
jen třeba dbát, a'by vše,chnyčásti
modráku
byly stejně zaikapírován~.
'

Zpracování pudní' mapy a' kartogfamů
1:50000
I
F

.

Chrástková, ,.: KartCJgraflckézp~acovánt půdnichmap
a kartogramů komplexníhQprůzkumupůd
l.i CSSR

*
v rozsahu okresu, navíc. 'byLy dokresleny hra'tlÍ'ce zemědělských
závodů.. Rovněž byla 'provede,na. montáž,
matriCe pro vody, Tis'lwvépodklady,
Základní '.mapy
ČSSR v měř. 1:500QO (situace, popis; vody) prQ vyhotovení duplikátů byly ~a.půjčeny ,z Kartogranckéhoa,
.reprodukčního ústavu v Praze. 'Na tomto podkladě byla
pro každý druh mapy· p~ovedena na čIstý a'Stralon
kresba odborné ná'plněa
legendy; Veškeré značky,po"
pisy, nadpis a tiráž byly vylepeny z fotosaz!by a vhodně
umístěny.
'
Postup tisku
Nejprve byly v potřebriéin' počtu tIsků vytištěny vody,
potom, podkladová
situace
pro kartogram
zrnitosti,
štěrkovitosti a zampkření akartogram
matečních substrátů šedě. Protože se 'k půdní mapěpřidruŽU,lf. ještě
doplňkové
kartogramy
v měřítku 1:200000,dpplnili
jsme mfatrici pro ti'sk situace $oukopiemi hranic a písma z tiskových podkladŮ Ma'py správního 'rozcHHení
, ČSSR 1:200000 (zapů1jčených z Kartografického a repTOdukč'Iiího ústa'vu v Praze) a vytiskli podkladovou sltuaci,propůdní
mapu. Ja'ko. třetí bylavyti~těna
černá
barva<odborného obsa:hu .
Tisky pUdní mapy a kartogramů se, vybarvují. Výsledné 'barervné poj'e:dnání map má vliv na čitelnost
podkladových 'čar. Čistá šedá barva podkladové situace
nekontrastovala dobře s če:rnou 'Qarvou odborné náplně.
Do šedé (míchá se běloba a če,rná) jsme přidali třeití
barvu. Pro'kartogram
matečních substrátů, kde po vybarvení převládá fialová a oranžová 'barva, jSII1e vy~
zkoušeJí šédohnědou, pro kartogra'lll 'zrnltosti, kde přervládážlutá
a světle hnědá, byl vhodný podklad šedomodrý. V bare'vném provedení půdní mapy, o'kresu Hradelc Králové převládala hnědá a .červená' 'barva. Topo-'
grafický podklad 'byl vytištěn šedý se slabou' příměsí
zelené. Malá změna, barvy během fotolového tisku není
prdbléme,m. Po několika barevných zkouškách se ná<ID
podařilo splnit podmínku dobré, čitelnosti. Tisk lasů
fotolem pro měřítko 1:50000 se dá .provAdět, ale vZ,hledem k velkému formátu map je dosti obtížný soutisk.
Půdní mapy a 'kartogramy.se
mají. dostat do rU1{Ou
co ne'jširšímu okruhu pracovníků. v zemědělství,kterým mají po,máhat v, práci. Je třé:ba, abyC'hom všicl1'lli,
kteří se budeme, touto problematikou ,dálé zabývat, se
snažili předkládat jim díla v pečlivém provec!ení s vyváženým u~pořádá!lí'ffi.
' '
lektoroval:
Lit

inz. Bohumil Šídlo. ÚSGK

e r a Itu 'r a ~

L ii f e I ma n n" J.: Jednoduché
rozmnožpvací
aplikace
pří' reprodukci
map. (Geodetický
a
1963, Č. 7, ~tr. 193-194]
.

\ metody
a
kartografický

jejich
obzor

Kolektiv
pracov11iků
VÚRV a katedry
PŮdOZill'llectvi všz v' P!aze. ,
Půdoznal,ecký
'. průzkum
CSSR.
souborná
metodika.
1962 Ustav
vědeckotecnických
informaCÍ
MZLV li praze,
2, vydáni.
pokyny pro kartografické
zpracování
ního
prů,zkumu
půd
ČSSR,ÚSGK
24. července
1963.

map

a kartogrami)

čj. 222·338.801:6254/63

komplex·
ze dne

'

v' měřítku
I

PCdní mapa akaTtogramy.y
tomto měříťku jsounáfOič,
nější a vyžadují poněkudďjiný způsob zpracování. PUdo'znalci "požadují podklíidovou sltuaciřidší'
'čite.Inou' ale
pqněkúd ,potlačenou" více jim' zále,ž'í na. 'vyni'knuti odbCilrné náplně. Tomuto ,požadavku
dobře vyl1ovělo vytištění podkladové situace v šedé 'barvě a odbprné náplně čemě. Zkoušky nás přesvědčily, že tento způsob'
je nutný, veškerá náplň v 'černébarvě
by mapu velmi
gl'aficky zatÍžila a znemožnila dobrou čitelnost. Rozčlenění matric na topografickou situaci; vodstvo a odpornou náplň po teichnologické stránce dobře ,vyhovovalo. Matrice pro tisk sItuace 'bylI,! 'získána montáží
duplikátních
soukopií situace a popisu zhotovených
z' tis'kovýc'h astralonů
Základní mapy ČSSR 1:50 000

Pl'vé

clHoštátne

prebol'Y geodetov

V sto,luom

te~ise.

,Po prv'ý raz v 10 rOčriejhistórii
.ústavov geodézie ,a
kartografie usporiadal ZV ROH a:ÚGK v Preš9ve celo·
štátne prebory geodetov ystolpom
tenise za úč,astí
temervšetkých
ÚGK oPutovnú
cenu 'úSGK v súťaží
trojčlenných
družstieva
.0 puoovnú. cenu ÚGK Prešov
v.súťaži jednotlivcov.Ůvójdňové
,boje 22.. a23 .. februára
1964 prinil1sli tieto výsledky: Pohár ÚSGK získalo družstvo ÚGK Prešov I. v zlo'žení, inž .. Smižanský, tnž; Havránek, inž. Hilger, na ďalších ,m1estáclI druž~tvo ÚGK Brno
a ÚGK Prešov II.' Súťaž jédndtlivcov sa.stala, korisťciu
inž. Smižanskéhoz
ÚGK;Preij'ov pred J., SrribIíkom
z ÚGK Liberec a J, EnglmaieJ;"o,m z ÚGKParďubice.
-hr~
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[Dokončení)

Dalším naším úkolem bylo zaměřit zbytky sloupů.
v místnosti.B
a pro ten Účel znovu částečně odkryti3
s10upy v místnosti 1- Nález těchto sloupů při expedici
vr. 1961. byl. velmi př,ekvaptvý. Jde o nádherné harmonické, spchařskéi
styliStické vyjádření osmistvqlových
uzavř~ých
květů lotosus
osmi. poupaty svázanými vázáním v podobě pěti prsténců. Dřík sloupu tvoří osm
stvolů 19tosovýchdodyh, jimž lze přesIlB opsat kružnici.
Překvapující je jejich oelková zachovalo!;it až na horní
.částkvětl1 a abaku, které jsou půsObením,větru a písku
značně rozrušeny. JSou to více než 6 m vysOké kolosy,
,ktere:kdysi tvořily nádhernQu ozdobu celé mast9by. Nález kamenných sloupů v mastabě. z této doby je o.j.edlc
.nělý, a proto .má pro praci našich egyp,tologůznačný
význam. Oba sloupy jsou zhr.uba v polovině přeraženy,
leží na zemi a, qěhemměření
s nimi nebylo možno
polínout $loupy byly 7:pola 'uloženy v pískovém loži.
K:rMření' jsme použili vlastnoručně
vyrobeného rámu
z pravítek (obr. 7) a hloubkoměl'em jsme pomocí pořadI

nic 'akolmic.zaIIlěřili
jednoUivé řezy v předem určených
místech. Při měření jsme celé ,zařízení jednoduše zapíchli d() písku a 2<ajistilijeho stálost v průběbuměření.
Negativním pr'9filem od nivelační latě přiložené k' rovině
abaku ak nejvyššímu vydutí kvet*, byly odměřeny délkové rozfuěrysloupu.
Styky stvolf1 byly Očíslovány, aby
výsledky měření mohly být jednoznačně
zpracovány
(Obr. 7}.]Lný ZPŮsobIDěrenfbylo
nutno volit při měřenízbytků
sloupů y místnOsti B, jejichž obvod je pro
značn~ rozrušení relj:onstťuován. Na těchto sloupeoh byly
postaveny pilíře nesoucí střechu tzv. sUperstrukturu,
k.tl:!ráchrállí místnosti A i B; se zbytky nádherých barevných re!iéfů. Reliéfy v podobě rozvinutého pásu ukazují vaření. piva:,.. op.raco,vání kam,ene, odevzdávání dobytka ,a. úrody; skládání holdu poplatných pracovníku
a ~~roků'svéml1pánu.~Barvy
si zachovaly až do dnešních
flnu !;iVOU
svěžest., Kolem obou sloupů (jd,e o šestistvolové} jsme zvolili systém přímek. Koncové bodY přímel<
stabilizovanýchna
podlazehIlObky,
byly přesně zamě:
ř,eny theodolitema
p~smem. Na tyto přímky byly po'·
stupně ve zvoleMch Výškách sloupů snímány negativllí
~ezypomoéí
p,oř~d~ic a. kolmic. Pořadnice byly čteny
na dlouhém dře'(enem pravítku s mllimetrovým dělením
a k()lmice ur,čovány. hloúbkoměreffi. 0C\ečítání póřadnic
akolm~cpylo
na mm. Tímto způsobem byla stanoveno
i sbíhání. sloupů, Jejich ro~IÍlěry ff. křivky stvolů. Dotykové měřidlo v podobě rozvíracích kovovýchčellstí
sná~
stavnými hroti,:i:hotovené
V roechanidké dílně katedry
geodézie, bylo příliš těžké a vcelku se neosvědčilo. Po~
pžili Jsm~ jej Noto jen pro kontrolní měření·průměrů
Sloupů· a určení přírp.é vzdálenosti protilehlých styků.
Zbytky. sLOupů v místnosti B mají .jen v základu kruh ový průl'ez,zatímco.
ve výšce 1,5 .JJ+ 'už se částečně dva
Protilehléstvoly
mění v ovály. Přesné místo této změny
llebyloZjištěno,:
poněvadž sloupy jsou hrubě doplňovány

a upravovány cementovDu maltou 'v místech, kde byly
porušeny. Přestože při měření osmistvolových
sloup.ů
jsn;fepracovali
venku přímo pod sluncem, před nímž
jsme se chránili slunečníky, byla zde práce mnohem,
příjemnější a méně fyzicky namáh<lvá. Do, mistnosti B
vnikal rozpálený vzduch zpilířového. dvora, takže jsme
se při práci a každém pohy,bu stále potili ďasměnu jsme
ukončovali skutečně unaveni; i když šlo o práci s minimálními' pohyby.' Vzduch tu ně1kdy byl' skoro nedýchatelný a osvěžit jsme se chodili' do vyprahlého' pí1f:řovéhodvora .
, Nejobtíž~ější bylo však měření sloupu z Ptahšepsesovy mastáby, který je deponován v jednom ze skladišť Káhirského musea. Tento sloup byl nalezen de Morganem značně rozbitý při prvních vykopávkách v Abu- .
sirském pohřebišti. Otevření skladiště se zúčastnili i ře,.
ditel muzea,. (falší dva inspektoři a dva uniformovaní
strážci [ŠOViši). muzea. Uprostřed . skladiště, naplněného různými soclrami, úlqp1ky nlístrojů a dalších pamá~
tek více než 4500 let starých, stál náš sloup. Problémem bylo, abychom se vůbec.' ke sloupu dostali:' Pracovníci muzea po dlouhé, diskusi odstranili jednu, so·
chu a zpřístupnili
tak jednu .stranu, zapůjčili dvoje
štafle a je4nu židličku. Spolu s nivelační latí, nepostradatelným. hloubkoměrem, . olovnicí ··'a náčrtnřkem jsme
začali měřit jen zcela nepatrnou zachovanou část sloupu, slepenou cementovou maltou' do pravděpodobné
podoby. Zhruba jen čtvrtina .sloupu tvoří zachovanou část,
i když je také slepena ·zkousků.
Ostatní je všechno
doplněno. Za základnu p'ro soustavu Pe'vných bodů nám
posloužila čtve'rcová dřevěná bedna, v níž byl sloup
upevněn. K,.pr.áci jsme měli vyhraženu do'bu od 9-14
hodin. Zpočátku pod dozorem všech,. kteří skladiště
otevírali a po celou dobu měření jsme byli ve skladišti
uzavřeni. Pozděli. i tento přísný režim poněkud povolil.
Jen zavřít nás ve 'skladi'šti nez!,!'pomněli.
Soustavou negativních řezů ve zvolených rovinách a
negativních. profilů ve svislém směru nám bylo možno
tento úkolzvládnont.,
Tím prakticky skončily naše práce v Egyptě. Ještě bylo nutno zajistit ochranu stabilizovaných bodů v Abusiru, znovu zasypat sloupy v místnosti , a protokolárně zab.ezpečit hrobku a 'už jsme se
připravoválina
odje1zd.
Všechny práce, které jsme v Egyptě prováděli, byly
neobvyklé v běžné geodetické práci nejenom svou podstatoua
prostředím, ale vyžadovaly využití všech zkušeností a i nezvyklých prostředků.
Přestože jsme byli
podrobně informováni o rozsahu a programu všech vyžadovaných prac1 prof. Žábou, přece jen až na místě
samém j'sme. měli plnou představu o složitosti a náročnosti těchto úkolů a o ,možnostech je .zvládnout. V průběhu všech našich' prací jsme neměli možnost souběžně
nebo i dodatečně. v Egyptě provést všechna výpočetní
a konstrukční zpracování naměřených hodnot. Všechno
naše měření muselo být provedeno tak, aby nemohlo
dojít kcllybám
a'k nejasnostem
',při vyhodnocování
v Praze. Zpracování veš,kerého materiálu ztříroěsíčního
pobytu v ruzných místech EgypM s různorodou tematikáu se nyní; dokončuje v Praze. Ve FotogrammetriCkéIl1'
ústavu katedrym<lpování
s. inž .. J eřábek a inž. Růžek
vyhodn'Jtili Kertáskou ,pevnost a Táftl na steroauto~
grafu; na překreslovil:či pohledy na zdivo 'Ii měřítku
1.: 200 . a detaily hran v měřítku 1: 100~ Také všechny
ostatní práce pomalu končí. Pomáhají nám skoro všichni učitelé katedry a studenti ve chvílíchsvéhQ
volna
a o dovolenér Tím ovšem nekončí naše spólupráce s Čes~oslovenS'kým egyptologickým
ústavem KU a 5 prof.
Zábou. Pro jějich, potřeby a zpracování z dalších hle·
dis.ek budemes1e ..vracet ke svým z~.ziiamům tak abv
iríterpretaee a výsledek byl skutečně vizitkou dobré práC<9
československých
geodetů' a egyptologů.
, . Archeologické a geodetiCKé prápe v Abusiru nejsou
ukončeny. Zbývá Ještě mnOho práce, úsilí a hlavně náklad~J než výzku~ vcelk~ nepa,trné části abusirského pollřeblstě, kterou ]6 PtahsepsesoV'a 'mastaba, 'bude ukon-
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došlo včas. Ostav. pověřený pJ,:0vedením průzkumu prospěšnosti i soutěžní porota USGK posuzovaly však a
projednávaly celý soubor U, příspěvků. Protože ·pozdě
došlé příspěvky nebyly nejlepŠínli řešeními, nebylo tře, ba na tuto okolnost brát při návrhu odměn zřetel.
Na základě výsledků šetření o. prospěšnosti a vzhledem k tomu, že vypsaný tematický úkol byl zcela vyřešen, doporučila soutěžní porota ústřední správě gendézie a kartografie vyplatit celou odměnu ve výši 600
korun s. inž .. Jánu Gašparovi
a s. inž. Jánu Lorinč 'í k o v i z úGK v Žilině.
Současně bylo doporučeno poskytnout náhradu za
předložené
prototypy tnž. Gašparovi, inž." Lorinčíkovi
a inž. Kleckerovi z OGK Opava, pokUd uvedení zlepšovatelénebudou
vyžadovat jejich vrácení.
.
Všechna doporučení soutěžní poroty Ostřední správa
geodézie a kartografie schválila.
!l] L e x a,
Fr.,: DeuJ( notes sur I'astronomie
des anciens
Řešení vyhodnocená
v rámci tematického
úkolu
E:gyptlens. Archiv orienllilní, sv.' XVIII, č. 4. Praha 1950.
projednává jako' zlepšovací návrhy ÚGK v Liberci. Od[2] P o I á k, H.: Astronomická orientace egyptských chrámu a
pyramid, Říše hvězd, č. 7; 8, 9, 10. praha 1952.
mě.něním řešení v rámci tematického úkolu nejsou do[3]. P o I'á k, H.: A-t-on rěussi a rěsoudre le problěme de I:orientčeny nároky zlepšovatelů [zejména nároky na odměnu)
tation des batlments religieux de rancienne l':gypte? - Arc,hlv
plynoucí z předpisů o VZH.
Váchal
orientální, sv. xx, Č. 3-4, Praha 1952.

čen a výsledky budou předloženy světové vědecké ve-'
řejnosti. Zkušenosti,' ,které jsme při měření v Egyptě
tís'kali, jsou d/Hežité pro' další pokračováni v' geodetických pracích. K 'měření památek n~tačí jen pásmo
a theodoIÚ, ale je nutné také hlubší studi\lm staroegyptské 'architektury,
studium ilokumentů a materiálů
uveřejněných
světovými egyptology ke srovnán!: námi
dosažený'ch výsledků. Při konstrukčnich
a zobrazovacích pracích" při vyjadřování jednatlivých detailů i cel~u je třeba' s,Qustavných ,konzultací
a porad $ prof.
Zábou i s architekty; aby vzniklo skutečně representativní ;dUo. '
'
i
Lektoroval. in!. dr. Bedřich Polák

et 'Ia
prěcession de l'axe du lnonde. Archiv orientální,
f4] Z á b a, Z.: L'orieI1tatlon astronomique dans ľanclenne,E:gvpte,
supplementa Il.,rraha
'1953., •

,kOZMANITOSTI
Zpráva o. vyhodnocení
'tematických ,úkolu č. 2 a 3
7. října pI\oje,dna],a soutěžni porota došlá resení
k tematickým úkolům č. 2 a :3 soutěže zlepšovateHl a
vynálezců a podala Ústřední správě geodézie a kartografi<e návrh na jejich vyhodnocení. Jednání sout,ěžní
poroty se zúč~stnili za předsednictví s. inž. Trpky její
členové ss. inž; Brázda, i:nž. Holý, inž. Morcih, inž, Skláldal, inž. Váchal [všiahni z OSGK), ss. inž. Koláčný CSc.
'a inž., Volfík (oba zVúGTK Praha) a s. Jína (z úVOS
SO. MH).,Jedhání sezt1častnili též s. lnž. Forman a inž.
'Nedvěd (oba z' úSGK), u tematického úkolu Č. 2 s. inž.
Kopka,OGK Brno) a u tematického úkolu Č. 3 s. inž.
Lašek [úGK Liberec). Při s'vém jednání přihlédla soutě/lní porota k výsledkům průzkumu prospěšnosti, jímž
byl pověřen u tematického
úkolu Č. 2 OGK, 'Bl'noa
utematfckého
úkolu Č. 3 OGK:Liberec.
Dtie

Tematický úkol ň. 2
,
ZařízenÍ pro snadnou a rychlou cerrtraci stabilizace be~
ohledu na povětrnostní
podmínky. i
Do sóutěže došlo celkem 10 příspěvků,
z nichž 8
splňuje požadavky kladené na řešení. Jeden z návrhů
nebyl přihlášen v OSGK a byl přihlášen přímo V OGK
Brno, druhý byl doplňován
až po uzávěrce soutěže.
Ústav pověřený průzkumem prospěšnosti i soutěžní porota ÚSGK posuzovaly a ]?rojednáV!aly však celý soubor
všech 10 příspěvků.
Na základě Výsledků šetření o prospěšnosti ,a Vzhledem k tomu', že vyhlášený tematický úkol č. 2 byl zcela
_ vyi"ešen ko,mbinaCí dvou příspěvků, doporučila soutěžní
porota. Ústředtlíspri1vě
geodézle akartogrtB.fle
rozdělit
Odměnu na obě řešení takto:
ss. inž. Jarmil Š t o I c a inž. Emanuel Ul' b a n
oba z tlGK v PardÍJ.bicích
600 Kčs
s inž. Zdeněk Š k a r k a
.
.
400 Kčs
Souč~sně doporučila soutěžní porota Ostře dní správě geodézie akartografie
poskytnout s. Ladislavu Procházkovi z OGKBrno náhradu za předložený vzorek ve
výši 500 Kčs.
Všechna doporučení soutěžní poroty OSGK schválila.
. Řešení, yyhodnocená
v rámci tematického
úkolu,'
projednává jako zlepšovaCí návrhy DGK Brno.,Odměně
nímřéšení
v rámCi tematického, úkolu nejsou dotčeny
nároky zlepŠovatelů (Zejména nároky na odměnu) plynoucí z předpisů o VZH.
'
TeJnatickýúkl}l
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Konstrukce ~omtickY pro výpočet polygo\li)vých pořadůDo soutěže došlo celkem 11 příspěvků, z; nichž jen 9

Malý geodetický seminář

,

uspořádala
dne ,.20, proSince 1963 závodní pobočka
ČSVTS ústavu geodézie a kartografie v Praze k '&ktuálním otázkám technickohospodářského
mapování a některým problémům inženýrské geodézie. Konal se za velké
účasti pracovníků Ústavu geo,dézie a kartografie, zástup- ců ~kol i geodetů z projektových organizací.
.Dopolední jednání bylo věnováno otázkám technickohospodářského
mapování. Ve třech přednesených
referátech pracovníků úGK v Praze (s. S;ilavy, inž. Citronberga a inž. dr. Jelínka) byly hodnoceny zkušenosti
• z dosavadních' praCí teChnickohospodářského
mapování
a naneseny některé problémy, které je třeba řešit. Jde
zejména o vhodné využití operátů JEP. pro technickohospodářské mapování a o organizaci konaného šetření
v souvislosti s úkoly evidence nertlOvitostí. V bodovém
poli jde o stanovení zásadní koncepce jehd budování
s ohledem na účelnost, hospodárnost a pozdější využití
pro údržbu mapy. Značnou pozornost je nutno věnovat
i organtzačnímu zajištění prací, a to jak po stránceplynulého navazování jednotlivých dílčích prací mapování
na sebe, tak i po stránce materiálu, zejména Vhodných
signálů pro letecké
snímkování.
Zajištění
leteckého
snímkování je jedním ze základních problémů. Na semináři 'byla přednesena a diskutována zejména otázka nejvhodnější doby pro letecké snímkování a rozebrány faktory, které přitom
nutno vzít v úvahu. Výhledově je
, uvažováno přejít na jarní nálety, které by umožnily zavedení plynulejšího výrobního cyklu.
V odpolední časti s('Jminále přednesl
inž.Turza
z ,n. p. KOJ;lstruktiva přednášku o metodIce gepdetfckých
prací, při výstavbě montovanýchobjektů.
Prospěšnost
sledování takovýchto staveb geodetickými metodami je
již prokázána a práce musí být závazně konány podle
podnikové normy, vydané pro tytp práce,. V další přednášce inž. Berana, pracovníka n. p. ~onstruktiva,
byla
řešena problematika
geodetických podkladů směrových
staveb. Budování geodetických základů pro stavby tohoto typu (jeřábové dráhy, vlečky, silnice apod.) je
hospodárné ctehdy, sloužíclivybudované
základy celkové
v.ýstavbě' díla, tedy pro zadávací projekt, prováděcí projekt i pro zaměření hotového díla a bUdoucí jeho údržbu.Toto
analytické vyjádření všech projekčních prvků
je vhodné aplikovat, do důsledku i na výkup pozemků
zaměřením pevných katastrálních
bodů' v jednotné souřadnicové soustavě. Naznačený způsob budování geodetických základů byl v diskusi na semináři jednoznačně
pptvrzen, jako jedině správný.
Podrobnější informace" o průběhu semináře budou
obsahovat materiály, které "ČSVTS OGK Ke Pťaze rozešle
.účastníkům semináře.
"
Doplňkem semináře byly velmi zdařjlé amatér,ské
filmy ÚGK v Praze o geodetických pracích při výstavbě' sídlišť a pracovníka ČVUT doc. inž. dr. Haufa o měření deformací při zatěžkávací zkoušce mostů přes Vltavu a Otavu u Zvíkova:
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III

trigonometrické
siti. Po vysvětlellí podstaty transforma,Krajčí, J.
Lokálne geodetické siete, vydala Slovenská akademíe \ cí v našich podmínkách [tj. zejména při existenci Křovákova a Gaussova zobrazeni)
a teOl;etických principů \
věd, Bratislava, 1963, 338 stran, 108 obrázků, 79 tabulek,
příslušných transformačních, postupů, jsou probrány všeřa~a číselných příkladů, cena 37,- Kčs.
chny typické případy transformací' stejnorodých souřadStručnou, recensi nové publikace
pro.fesor& Krajčího
nic [pocházejícíéh z téže triangulace, zobrazené do růzuvedeme nejlépe citací ,z předmluvy ke knize:
ných soustav) i nestejno;rodych souřadnic (z různých
triangulaCí) .
"Všechn<i inženýrská díla,' silnice, železnice, mosty,
VII. kapitola ukazuje potřebná řešení pro výpočet a
'průmyslové
závody, výstavba měst, vodní, stavby, přesouřadnic
zhušťovacích
bodů protínáním
hrady a další technická zařízení umo~ňující rozvoj' !jo- vyrovnání
[s příp. využitím nepřímo měřených směrůj, pomocí,
cialistického
hospodářství
jsou budována na podkladě
řetě:z;ců, polygonovými pořady nebo postupnýmprotígeodetických sítí. Základní polohopisné a výškové sítě
nánímpodle
Dúrněva.
jsou na území našeho státu již vytvořeny. Budování,
údržba a zhušťování lokálních geodetických sítí je však
VIII. kapitola obsahúje látku o výpočtech v polygonostále akttiál:ní~ problémem naší geodetické 'ptax,e.
vé síti od řešení základních' případů polygonových po-o
řadů [podle způsobu připojení). přes vyrovnání odchylek:
Předkládaná
publikaqe je zaměřena na problema-,
úvahy a přesnosti a výklad vyrovnání polygonového potiku lokálních geodetických sítí. Obsahuje metody budořadu metodou nejmenších čtverců až po vyrovnání souvání a výpočty podrobné trigonometrické sítě, sítě zhušřadnic uzlových bodů a vyrovnání polygonových sítí meťovacích bodů, sítěpo'lygonové,
podrqbné sítě výškov~
todou nejmenších čtverciL
a metody transformace souřadnic. Teoretický rozbor metod a jejich 'hodnocení je doplněno pokyny pro volbu
IX. kapitola uceluje' výklady o výpočtech polohy
nejvýhcdnějšíCh ,pracovních
postupů s cílem přispět
bodů aplikací elementárních
poznatků analytické ge,ok zvýšení produktivity geodetických prací.
metrie V rovině na výpočty v síti měřických přímek.
Za' úČEJlem ulehčení aplikace v p~axi jsou popisy
X. poslední kapitola ,P9jednává p~ehledně
některýcl). metod dop~něny praktickými příklady ..• "
o vyrovrtání podrobných výškových sítí, měřených nivelací nebo trigonometrickým
určováním výšek. Kromě
Po. úvodu s rámcovým výkladem problematiky
a
vyrovnání pořadů a uzlových bodů je pamatováno sauspořádání geOdetických sítí je vlastní látka knihy rozmozřejmě na vyrovnání sítí podle pozorování závislých
dělena. do .destikapItoI.
Závěr pak ,tvoří n'ěkolik poznánebo 'zprostředkujících
i na metodu' postupné aproximek o mechanických ft elektronických
pučí1:aí::ích stromace.
jích, dále bohatý seznam literatury a kO:nečně jmenný
a věcný rejstřík. '
•
Profesor Krajčí podává ve své knize látku, se kte,rou se denně setkávají zeměměřiči i technici na imaI. ~apítolak,nihy
podává látku potřebnou ke správnénýrských dílech, Po zkušertostech z dřívějšího úspěš~ vypracování projektu, podrobné trigonometrické sítě,
ného zpracování
této látky formou dočasné vysokopredevším teoreticky
zdůvodně11ézásady
pro sestavu
školské učebnice [viz recense v GAKOč. 6/1956) a po
.bodů, pro pozorovací plány a konečně nezbytné poznámdalší důkladné a velmi systematické autorově práci doky ,o přesnosti směrů a souřadnic v podrobn-é trigonostávají čtenáři do rukou ,dílo, o, ~teré se mohou spometrické síti.
lehlivě opírat v celé vyme'zené pracovní sféře od teoreII. kapitola Se zabývá přípravou měřených veličin pro
tických principů 'a zásad až po 'praktickou
aplikaci,
výpočty, .tj. vyrovnáním úplných a neúplných skupin
včetně
otázek
ekonomíky probíraných
prací. Zvlášť
směrníků, redukcemi excentricky měřených směrů, kopří~nivě je třeba ocenit autorovu soustavnou pozorrekcemi směrů ,a délek v Gaussově a Křovákově zobranost, věnovanou úvahám o uplatňujících
se \chybách. a
zení a orientacI osnovy směrů v osové soustavě použitéo přesnosti výsledků řešených úloh, jakož r velmi důho zobrazení.
.
\
slednou péči o úplnost a aktúálnost
obsahu k,nihy,
realizovanou podle' závažnosti látky buď přímym uváIII. kapitola obsahuje pd nezbytné připomínce základděním příslušných
paznatků,
nebo u drobnějších
ních výpočetnl:chvzorců
v s.oustavě pravoúhlých rovinfaktůalespoň odkazy na literaturu.
Samo podf1ní
ných souřadnic různé varianty určení polohy bodů prolátky má vysokou úroveň, nikde neslevuje z imenýrské
tínáním od jednoduchťjho prOtínání vpřed přes protínání
náročnosti, přitom však je ve)mi srozumítelné, jak u~
zpět jednoho nebo více bodů, Hansenovu a Markovu
se u prací prof. Krajčího stalo pravidlem.
úlohu až po kombinované protínání. Ukázárty jsou nejen
Poku.d se týká' doprovodných ukázek výpočtů, řeší
všechny případy určení bodů protínáním, které se prakje autor v postupném sledu obecného řešení úloh, tj.
ticky v· místních síUch vyskytují, ale i jejich. různá řebez pronikavého zhospodárňování
používaného výpoče'tšení, mj. podle toho, jaké výpóqetní pomůcky jsou k disními formuláři v 'praxi. .Toto řešení je z didaktických
pozicí. Tak jako v celé knize, je i zde soustavně.provádůvodů nezbytné a dovoluje, aby pak čtenář rychle
děrto' kritické hodnocení vysvětlených postupů. V závěru
pronikl i do techniky výpočtů ve formulářích
praxe.
kapitoly je věnována potřebná pozornost rozboru poloKnihu lze vřele doporučit j'ak studujícím geodézie,
hové přesnosti bddu určeného protínáníII)..
ta'k všem inženýrům, kteří přicházejí s daným pracovIV., mijobsál,1iejší kapitola se zabývá vyrovnáním souním oborem do styku a také těm technikům-počtářům,
řadnic trigonometrických
bodů. Podrobně je vysvětlen
kteří chtějí porozumět podstatě výpočtů, jimiž se zabýVaji.
Kovařík
postup vyrovnání souřadnic bodu: určeného protínáním
vpřed jako~to pr\ltotypu řešeníostatníéh
úloh, vesměs
postupem vyrovnání zprostředkujících
pozorování podle
metOdy nejmenších čtverců, jeho~ uplatnění zde má klasický charakter. Pro ostatní případy vyrovnání.souřadnic
trigonoiDetrických .boq.ů, zahrnující kromě variant pro-'
526.489:.621.643 (063.133l
tínán~ probraných ve III. kapitole' také určení za účasti
Instrukoja
techniczna
o wykonawaniu
pomiaru tras
měřených délek, jsou pak podány výklady v rozsahu
(Technická .instrukce o zaměřování tras), Ministerstvo
předpOkládajícím· ji~ .znalost zmíněného prototypového
gpspodarkíkomunalnej
- departament techniki i dokuřešenL V kapitole je pamatováno i na tzv. vyrovnání
mentacji, Varšava 1961, str. 15, přU. 6, formát A4, brož.
podle aritmetického
průměru. Závěrem je provedena
studie o středni chybě v poloze trigonometrického
bodu
Ministr místního hosp-odářství PLR vydal nařízení
{elfpse střední chyby),
Č. 89 ze dne 18. 12. 1961, jím~ se zavádí výše zmíněná
V.. kapitola .pojed:nává
přibližných, '(yrovnávacích melrtstrukce. InstrukCe je vydána se souhlasem ministertodách, .zejména o grafickém vyrovnání protínaní vpřed, ' stva vnitra, podle čI. 8, § 2,dekretu
0- státní geodezpět ií kombinovaného. Velmi užitečně je tato kapitola
'tické
a kartografické
službě 'z r. 1956. Ministerstvo
doplněI).a výkladem o vyhledání polohy ,trigOnometrickémístního hospodářství
řídí vlastní geodetick-ou službu
ho bodu, jehož stabilizace zanikla.
'\
tzv. vyhrazených měst. To jsou velká města,. města vyVI. kapitola vysvětluje vše potřebné o transformacích
loučená z krajské působností a města, v nich~ sídli
souřadnic, jak se prakticky mohou uplatnit v podrobné
okresy.
i
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Instrukce má na zřeteli dosáhnout jednotnosti v geodetických podkladech pro projektování a výstavbu kbmunikací všeho druhu (ulic, energetických
sítí, vodovodů, 'plynovodů apod.). Instrukce má 10 oddílů a 47
paragrafů.
1. Všeobecná ustanovení. Trasou se zde rozumí pás území pro ulici, městskou dráhu, vodo tok, otevřený kanál,
nadzemnI rozvody energetické a spojové, podzemní rozvody a kanalizace všeho druhu. Dalším důležitým ustanovením je ekonomický požadavek na využití všech
existujících podkladů, zejména těch, které JSOU uloženy
v dokumentačních odděleních národních výborů (skladnice map). Dále se připomíná nezbytné přezkoušení
správnosti a vhodnosti všech vřevzatých materiálů. Pro
doplňování převzatých materiálů se má použít instrukce B-IX (viz na konci). ,
2. Geodetická
osnova. Tou se rozumí polohová a výšková sIť, kterou tvoří hlavní a vedlejší polygonové pořady a nivelační síť. Osnovu doplňují měřické přImky
a pracovní výškové značky, -odvozené nivelací. Přesnost
osnovy, způsob trvalého označení a zhušťování musí od"
.povídat podmínkám v instrukcích GUGiK(Powszechne
przepisy o pomi,arach kraiU). Zvláštní potřeby výstavby
,mohou ovšem vyvolat požadavek na vyšší přesnost, než
která. je stanovena instrukcemi
GUGiK (např. B-11I a
B-IV). Je zajímavé, že se požaduje, aby byly výpočty
vy~onány ve formulářích, předepsaných výměrem předsedy GUGiK z r. 1958. V § 17 se ukládá vyznačovat
a měřit prvky tras s přesností na centimetry a výškově
určovat nivelační znaky s přesností pro nivelaci II.
'řádu (in str. B-VI). Dále jsou ustanovení o délcepolygonových pořadů a délce měřických přímek; Body mětických přímek na polygónových stranách se musí vytyčovat teodolitem, je-li bod od polygonového bodu dále
než 100 m. Rovněž se hovoří o hustotě bodů pracovní
sítě nivelační, o způsobech jejich voÍby a stabilizaci.
3. Přesnost měření. V podst,atě je přesnost předepsána
podle kategorií území (viz instr. B-I, § 5).a podle druhu předmětu měření. Pro území kategorie A, B, C se
předpisuje měřit na centimetry a pro D na decimetry.
Pro výškopisná
měření se předpisuje
největší délka'
.záměry a přesnost čteni na lati. Dále jsou zvláštni
u.stanovení pvo měření osamocených rozvodů, a to pro :
polohopisné a výškové vyjádření podrobností. Pro jejich
polohopis se předpisuje metod,a pr,avoúhlých souřadnic,
pro výškopis nivelace. Pro výšková zaměřování nepřístupných podrobností
se, ;připouští metoda protínání,
sondování a jiné metody, zaručující potřebné poc;lmínky.
Dále jsou ustanovení o zaměřování pásů ulic, náměstí,
průplavů, městských drah aj. P'Odrobnostinejsou
zvlášť
rozdílné od našich, rovněž i požadavky přesnosti a metody měření, proto nebudou dále rozváděny.
4. Výpotetnl
práce. Zde se výslovně předpisuje počítat
s Qdchylkami, předepsanými
vŠéobecnými instrukcemi
B-IiI, B-IV, B-V, B-VI, B-VII a B-IX GUGiK.
.
5. Kartografické
zpracování.
Pro zobrazování tras se
předpisuje originál v pásech o délce úseku do 3 m a
šířce 0,33, 0,50 nebo 1,00 m, podle šíře trasy a měřítka
výkresu. Na styku dvou úseků musí být aspoň 15 cm
překryt kresby. Pro polohopis a výškopis tras se předpisují měřítka 1: 200 nebo 1: 250 v zastavěném území
a 1: 500 -ve volném. Profily tras v zastavěném území
- podélný v měřítku 1: 1000/100, příčný 1: 100 a ve
volném území 1:2000/200 a 1:200/100. Při zobrazováni
se' použije smluvených značek pro měřítka map 1: 200
až 1: 1000, vydaných min. míst. hospod. (MGK) z roku
1956 (zpracoval mgr. inž. VI. Baranski).
6. Technická
zpráva.
Jako důležitá součást operátu,
která se dokumentuje a ukládá, je technická zpráva,
mající obsahovat charakteristiku
polních prací, vÝI:očtfi a kartografického
zpracování. Dále je stanoveno
11 bodť'1,na které má být ve zprávě odpověď.
7. Technický' operát. Zde jsou ustanovení, kte~é polní
a kancelářské operáty jsou předmětem dokumentace a
ukládání. Výčet je velmi podrobný, 'má 21 bodů. Předpisuje se i formální úprava oper~tfi.
Na 6 přIlohách jsou, uki\zky grafického zpracování.
Závěrem je třeba říci, že výrazným charakterem
celé instrukce je skutečnost, že je zde pevná a velqti
těsná vazba na předpisy státní geodetické a kartogra-

fické služby (GUGiK). Nikde není snaha unikat z rámce
této služby, naopak je zde úmysl o nejt:ěsnější spolupráci. Proto jsou respektovány a .citovány všechny základní předpisy a instrukce státní geodetické a kartografické správy. I když je v Polsku dalekO menší soustř,edění geodetické Výroby v orgánu GUGiK (pOdle nás
ÚSGK), je všude daleko větší disciplína při plnění jednotících požadavků, předkládání
materiálů k revizi a
využívání pro státní mapové dílo, jak jsem se o tom
přesvědčil i na rozpravě s vedoucími pr,acovníky MG~.
Tato skutečnost nejen vyniká z instrukcí jiných orgánť'1,
ale je i zakotvena v myslích polských geodetů, kteří
ji chápou jako samozřejmost.
Pro informaci připojuji ještě seznam předpisů pok
ské státní geodetické služby (GUGiK) řada l3 - podrobné měřenI, které jsou často vpředu citovány. Polské instrukce řady B byly projektovány
v 10 dílech,
díl VIII ,a X nebyl zatím vydlín.
B
B
B
B
B

I
II
III
IV
V

Zasady ogólne i przepisy porzqdkowe
Triangulacja szczególowa
Poligonizacjatechniczna
Pomiary situacyjne
Sporzqdzenie pierwprysów
map
tów geodezyjnych
.
B VI
Nivelacja techniczna
B VII ~,Pomiary
rzezby terenu
B VIII - Zalorenie kéitastru gruntowego i budynkowego
B IX
Pomiary uzupeniajqce i aktualizacja map
B X
- Prowadzenie katastru gruntowegb i budynkowego

Poznámka: Popisovanou instrukci lzezapť'1jčit u autora
recenze. V některém dalším čísle bude recenzována další dť'11ežitá instrukce téhož ministerstva o výkonu geodetických prací pro obstarávání podkladů územního plánování a o vytyčovánI zastavovacích plánť'1.
prof.
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Nakladatelství
ČSAV vydalo koncem minulého roku
Sborník 8, který na 272 stranlích obsahuJe 6 článkť'1
a řadu přípravných prací a materiálť'1 o vývoji našich
přírodních věd a techniky. V textu je celkem 52 obrazť'1.Cena brožovaného Sborníku je 32 Kčs. Sborník obsahuje též přispěvek inž. Aloise Š i m k a z Brna s názvem "Liesganigovo stupňové měření na Moravě". Úkolem článku je ukázat, jaké přesnosti docílil Liesganig
při svém měření na Moravě. Autor článku, který ve své
úřední činnosti též prováděl triangulaci, -přišel na myšlenku identifikovat některé trigonometrické body z Liesganigova řetězce na Moravě, po prostudování
článku
iuž. dr. Pauly Embacherové z Vídně o měřeni Liesgani·
ga na území Rakouska.
Celé pojednání inž. AI. Šimka je obsaženo na: 18
straná>:h Sborníku a obsahuje 14 obrázků. Práce je roz'dělena na čtyři oddíly:
a) Liesganigův postup práce a popis použitých měřicich přístrojů,
b) Kritické zhodrlOcení Liesganigova měřeni jeho
následovníky,
c) Autorovo měření na L. trigonometrických
bodech v .okol! -Brna,
. d) Závěr.
Autor končí svůj zajímavý příspěvek doporučením,
že by bylo třeba k úplnému' vysyětlení vzniku závad
identifikovat
další trigonometrické
body Liesganigova
řetězce až po základnu u Vídeňského Nového Města.
Čtenáře překvapí mravenči práce autorova v terénu při
identifikování některých bodů. Měřením bylo nakonec
zjištěno, že část Liesganigova řetězce mezi trigonomet. rem na hradě v Brně a sv. Štěpánem je ·zkrácena a
stočena na východ.
Článek doporučuji všem zájemcť'1m, kteří se o tuto
práci zajímajI.
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