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dr.

Nové úpravy metod podrobného měření
a měření v podrobném bodovém' poli

T~chnickohospodářské mapování (THM) je v současné
době jedním z hlavních úkolů československé geodézie,
který je třeba cMpat v noyém duchu, s ponecháním
tradic a mapovacích zvyklostí, majících i dn~s svoje
. opodstatnění, ale s opql;těním těch, pro něž nejsou již
důvody, které byly v minulosti příčinou jejich vzniku,
Jednou z takových zvyltldstí, oe které je nutno se
odpoutat, je budování hustých sítí polygonových bodů, stabilizovaných v zemi opracovanými kameny,
Nákladnost těchto stabilizací, ztrátovost a nevyužitelnost mnoha polygonovýeh bodů, podporuje tendenci využívat jako pevné body pOdrobného bodového
pole přirozené body na technických objektech (rohy
budov, mostů, propustí, stožáry elektriekých vedení,
body na patkáeh stožárů apod.) a omezit stabilizace
bodů kameny na nezbytné minimum.
Toto nové pojetí sítě bodů podrobnéhd bodového
pole nese však sebou i některé nové Íněřické a výpoč~t.
ní problémy, vyplývající hlavně z toho, že body technických objektů jsou buď nepřístupné, nebo na ně
nelze stavět úhloměrný přístroj a dálkoměr. Pojednání
se zabývá řešením těchto problémů metodou aplikace
"volné" měřické přímky s jejím zobecněním a rozšířením i na některé metody úhlové.

2. 1\Iotoda voluálUěřické
2.1. Princip

připlky

metody

doc. inž.
Oldi'ich Válka,
ústav geodetický, topografický
, a kartografický, Praha

Vfzkumný

(např. aby přímka vedla po okraji chodníku). MíSto
jédné .výtyčky můžeme použít i trvale signalizovaný
přírodní bod nebo bod techni('~éhó objektu (např. roh
budovy). Na přímce zvoHme libovolný počátek, a podrobné i dané body zaměříme k přímce stejným způsobem, jako k přímce pevné.
'
8~
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V zápisníku ortogonálného měř'cllÍ zapíšeme bod A
a jeho souřadnice (ortogoňálné i geodetické) jako prvé.
Bod .B zapíšeme- jako poslední i když body nehyly
měř'eny na volné přímce jako prvý a poslední. Pokud
by bod B nebylo možno zapsat jako poslední, protože
není při jeho měření ještě znám počet podrobných
bodů, může být zapsán v 'pořadí měření a pak přepsán
na poslední řádek .. Zápisník ortogonálného měř'ení
(jakož i všechny další tiskopisy uvažované v tomto
pojednání) je upraven v jednotném rastrování o devíti
slol-lpcích. Slouží zároveň za výpočetní protokol souřadnic měřických nebo i pod~obných; bodů, pokud
bude k vJiočtu použito stolních počítacích strojů
(tab. 1).
.,

V praktické geodézii je běžně používána ort6gonálná.
1l1etoda (nebo i metoda polárná a protínání) v síti
inčřických přímek. Měřickbu přímkou je myšlena spojnice dvou bodů A, JJ bodového pole.
Dané body mají vzhlede,fu k měHcké přímce sou, ř~dnice (0,0) (bod A) a (XB,O) (bod B). Měřickápřímka
(budeme ji odlišovat názvem pevnáměřická
přímka)
je tedy jen zvláštním případem-obecné měřické pJímky, k níž jsou dané body A,. B .zaměřeny obecnými
ortogonálnými souřadnicemi XA,YA a XB, YB (obr. 1).
Vzhledem k obecně volné poloze. takoVých př'ímek
budeme je pro odlišení od přímek peVl1ých označovat
, jako volné měřické přímky.
.
Dané body Ai B určují jen jedinou pevnou měřickou přímku. Z měřického hlediska neumožňuje tudíž
metoda, měřllník pevné měřické přímclf volbu polohy
přímky a nedává moŽnost vyhnout se př,~kážkám
mezi body A,' B.Naproti tomu je volných měřických
přímek, vázaných na dané body A, Bteoreticky
nekonečné množství. Je tedy dána možnost volby měřické přímky mimo eventuální trvalé nebo dočasné překážky mezi body A, B, po které bude měření nejpohodlnější.
Prakticky to znamená, že si v zaměřovanéní pros.toru vytyčíme zcela IThovolně měřickou přímku výtyčkami, přiměřeně daleko od sebe postayenými tak,
aby měření po přímce bylq pohodlné a bez překážek

2.2. Zpraco':ánť
výsledků
ortogonálného
ní k volné měřické přímce

měře~

Zpracování výsledků ortogoná1ného měření k volné
měřické přímce, tj. výpočet souřadnic thěřických bodů,
volených na přímce, nebo i Výpočet souřadnic podroh.
ných hodů, je analogický výpočtům na pevnP p~Ímce.
Obsahuje
'
- výpočet transformačních koeficientůq, p
- výpočet odchylky v měřené délce o.
- výpočet souř-tdnic počátečního bpdu O (Xo, Yo)
(může odpadnout, použijeme-li výpočtu pomocí
souřadn:i,cových rozdílů)
. ,
- výpočet" souřadnic iněřických bodů MI
"
přimce, popřípadě konc2vého měřickéhobodu
K přímky, a podrobných bodů Pí

na

I

•

2.21. Výpočet transformačních

koeficientů přímky

Při výpočtu na pevné měřické přímce jsou transformační koeficienty dány vzorci
\
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krll

X
s

= q = -,

ky=p

Y

==-,
s

(1)

"
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Xi =
Xi_1 + a&l: -

Fi'"

p/i.1J

+ aAy + pJl.x

Y""'l

X = XAB

+

Xx

Fy

11 =

8'

4

1
(15)

2,74

5040

0,00

0,00

-4,66

6,36

1
2

-18,15

3,84

129742,68

669226;10

3,92
0,00

+6,67

0,00

129739,99

669232,20

3982,1

39,24

10,20

+32,57

+10,20

129717,48

669257,85

y=
+28,35

'y = YAB == YB-

XB-XA,

a 8 je měřená vzdálenost AB ==

YA

XB

U volné měřické přímky jsou transformační koeficienty dány známými vzorci (velká. písmena značí
geodetické souřadnice; malá ortogonálné souřadnice
k měfické přímce) .
q

X.x+
==82

Y.y

•

.,

(3)

Y.:r:-X.y
P ==

x

669235,95

.6,67

sJ=
2135,97

=

129758,17

5041

x=
+36,50

kde X ==XAB

s'

9

8

4923

·e

Yx-Xy

82

x=

y=

-40,69

+21,90

q=
-0,40465

p=
+0,91430

Vypočtenou odchylku porovnáme s přípustnou
odchylkou pro měřenou délku XB (případ prvý) nebo
vypočtenou délku 8 (případ druhý). Kontrola neni.
oyšem úplná!
'
2.?3. výpočet souřcS,nic poMtktt měřeni

U pevné měřické přímky je počátkem měření bod A.
U volné měficképřímky (pokud potřebujeme počáteč'
ní bod pro další výpočet nebo pro zobrazení detailu~
v tom případě mu přidělíme čísloměřického bodu)
vypočteme jeho .souřadnice z rovnic.

'

Xo == XA - qXA + PYA;,== XB - qXB + WB
'Yo

== XAB,' Y == Y AB li. :r:== XAB, Y == YAB jsou

== YA-PXA-qYA

= YB-PXB-qYB

(9)

(10)

2.U.Výpočet
souřadntc měřickéM bodu M,\ koncového
boiluK a podrobn1ft'h bod4 p.

souř. rozdíly. *) Výpočet kontrolujeme vztahem.

Po výpočtu transformačních koeficientf1q, pa souřad·
.Po
zapsání hodnoty 82 pOdle vzorce (5) vYPočteme. nic počátečního bodu O je další výpočet na volné mě~
. hned délku 8 (jako druhou lOdmocninu) pro výpočet
řické přímce stejný jako na přímce pevné. Pro měřické
odchylky podle dalšího vzorce.
body platí
(11)
XM ==Xo+qXM
2.22. výpočet odch1l1Jcy v měřené délce
YM ==Y.

+ PXM'

(12)

Po změně indexu M za iridex K to pla.tí i pro vf.
počet souřa.dnic koncového bodu;- měřické přímky.
(Souřadnice XM se pro různá. M v obrátkovém počítadle
stroje jen pfetáčí bez vymazávání ostatních počítadel).
Pro výpočet souřadnic podrobných bodů P, platí
obdobně jako na pevné měfické přímce
"

.

.

e) .Je'li da.ných b\ldů v10e neZ 2, vybereme pro výpollet trautorma6ntohkoellclentů
2 bodyod sebe nejvzdlLlenějA1,nebo pO'dllQeme
tranltolrmal\nl
metody.
.
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+ qx.) -

X,

=

Y,

= (Yo+

(Xo

px,)

py,

(13)

+ qYi'

(14)

Válka,
ml!ření

O.: Nové úpravy
metod podrobného
v podrobném
bodovém poli
.
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Můžeme nejdříve počítat pro všechna p. souřadnice pat kolmic (tj. výraz v závorce) a v druhé etapě
všechny zbývající členy tak, jak je to běžně zvykem
při výpočtu souřadnic bodů! na kol~icfch k pevné
měřické přímce: (To ovšem předpokládá ponechat při
záznamu měření dva řádky pro každý bod.)

roň.

Pro kontrolu výpočtů souřadnicových
užijeme obvyklé kontroly

+ Xi + Yi) 1 + sin /-l. + cos /-li
(Si

kde

Ki

-:-

59

12 (54) ěfslo 3/1988

XM

=

rozdílů po.
(19)

Ki8i,'

je kontrolní polygonová funkce, kterou nalezneme v tabulkách (např. Elznic: Geoma).

Jinak můžeme souřadnice počítat z rozdílů ortogonálných souřadnic L1xi = Xi ~ Xi-I' L1Yi = Yi - Y.-l
podle vztahů.

Yi =
Yi

=

(Xi-1
(Yi-l

+ q.L1Xi) - P·L1Yi
+ pL1xi) + qL1Yi'

(15)
(16)

Při výpočtu podle těéhto vztahů, s ponecháváním
dříve vypočtené souřadnice ve výsledkovém počítadle
stroje, vytváříme vždy nejdříve ten součin, který
obsahuje hodnotu q resp .. p nastavenou v klávesnici
stroje z předchozího výpočtu. Výpočet ze souřadnicových rozdílů dává také dobrou závěrečnou kontrolu
výpočtu tím, že jako poslední souřadnici obdržíme danou souřadnici bodu B. Při tomto výpočetním způsobu
není třeba počítat souřadnice počátečního bodu přímky, pokud není zároveň měřickým bodem.
Porovnáme-li výpočet souřadnic na pevné a na
volné měřické .přímce, vidíme, že výpočet na volné
měřické přímce je ztížen poněkud složitějším výpočtem
transformačních
koeficientů a výpočtem souřadnic
počátečního bodu přímky. Toto malé ztížellí bývá však
vyváženo' možnostmi volby přímky mimo překážky
a pGhodlným měřením. To ovšem neznamená, že bychom .doporučovali měřit zásadně na volné pHmky.
Je-li měření P<'>přímce pevné bez překážek, pak jí
vždy dáme přednost před přímkou voloou. Také měřické body ná volných přímkách'lliůžeme dále spojovat
přímkami pevnými ..Metoda volné měřické přímky nám
má umožnit jen měření tam, kde se měření po pevné
přímce setkává s obtížemi. Mimo to použijeme zpracování způsobem volné mMické přímky i u některých měřických metod složitějších.
. Příklad záznamu měření a výpočtu s vytvořením
rozdílů ortogonálných souřadnic je v tab. 1.
2.3. Zpracování
k volné měřick~

výsledků
přímCe

polárného

=
y,

X';;

+ 8i' cos /-li

= 8,. sin fti,

(JMN =

arc cos

Xi

=

Y.

= YM

2.4. Zpracování
vpřed k volne

XM

+ 8i cos {(JMN + /-li)
+ 8i.sin
+
((JYN

výsledků
měřeni
měřické ,přímce

",

/-li)'

(20)

(21)

protínáním

Jestliže body A, B, popřípadě 1~drobné
body Pi,
byly zaniěřeny k volné niěřické přímce MN protínáním vpř~d (obr. 3.) ze stanovisek M a N, při čemž
orientace íněřených úhlů /-l, 'V je nulou do (kladného
nebo záporného) směru měfické přímky MN, (NM),
přepočteme prvky protíná.ní na ortogonálné souřadnice
opět jednoduchými vztahy (za index i dosadíme též
indexy A, B).

(17)

aJYN

Yi

=J:F:

Xi

=

XM

=

XN

(18)

kde aJM je staničení stanoviska M na volné měřicKé
přímce, s" fti jsou měřené polá.rné prvliy.

arc sin p;

q ~

dále vypočteme geodetické souřadnice stanoviska M.
Souřadnice všech ostatních (podrobJlých) bodů vy.
počteme jako body zaměřené rajóny ze vztalíů

měření

Polárné měření podrobných bodů i daných bodů bodového pole k volné měřické přímce (ob~. 2) orientujeme
vždy nulou do kladného směru volné měřické přímky.
(Kladným' směrem rozumíme směr růstu staničení po
přímce.) Potom můžeme měřené úhly ft pro přepočet
polárných prvků na ortogonálné souřadnice přebírat
ze zápisníku polárního měření beze změny. Pro přepočet
použijeme výpočetního protokolu pro výpočet souřadnic pólygonových bodů Si rajónů opět v jednotném
devítisloupcovém rastru. Pro přepočet použijeme rovnic (za index i můžeme dosadit indexy A, B):
Xi

V-4rpočtené ortogonálné souřaunice můžeme zapisovat přímo do tiskopisu pro záznam volné měřické
pří!)1ky tab. 1.
Je-li třeba počítat jen souřadnice stanoviska
a dalšího (orientačního) bodu N volné měí-ické přímky
(např. budou-li podrobné body zobrazovány polárným
koordinátografem, nebo budou podrobné body p~čítá~y hro:m,adně na děrnoštítkových
strojích), přepocteme polárné prvky na ortogonálné jen pro dané
body A ,B. Z nich pak vypočteme souřa(1uice potřebných bodů volné měřické přímky (M, N).
Jestliže však chceme počítat i souřadnice podrobných bodů Pi počítacím strojem, můžeme buď přepočítat polárné prvky naortogonálné u všech bodů (tedy
I podrobných)
a geodetické souřadnice vypočteme
~etodů,u v?lné měřické,přímky; nebo přepočteme opět
Jen polarne prvky danych bodů A,B a metodou volné
přímky vypočteme jen transformační koeficienty q, p,
z nichž určíme směrník

a pro kontrolu:
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Xi

+

aiYi

+ b;,y,

(22)
(23)
(24)
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= cotg P.i, b.= cotg
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rOČ,

'JIi, J{.i

'.J:>ro kontrdlu kotangent
'JI. a Ci = cotg Wi'

=

a. ,'-

vytvoříme

bi•
úhel'

Wi

C=,

,= P.i'-

pustích nebo mostech a pod), Tyto zajišťovací body
nemaj1" ovšem sloužit pouze k obno:yě bodu určovacÍ
sítě jako dosud, ale mají v daném prostoru plnit funkci
pevných bodů bodového pol!t to znamená, že mltjí být
určeny souřadnicově, s přesností řádově rovnou přesnosti boduurčoVll,cí s4tě (slovem "řádově" je míněn
měřický řád. Zvýšení střední chyby ,zajišťóvacího
bodu proti bodu určovacÍ sítě nesmí 'pťesáhnout polovinu rozdíhl středníchehyb
\dvou sousedních řádů.
Např. řád 6 má stř. chybu podle Instrukce 3 cm, řád

\ , ~~.~~ __ - N~'_~
o-?

0----

o

I~

-----------

\

u~

, \
A@····

82,

1

-....

ti

.'

'O.•·~

N2

1

i

1

I
1

I
--'·1

.•.

I
1

"-

. I zde můžeme swřadnice podrobných bodů počítat metodou 'volné měřicképřímky,
byly-li na orto·
gonálné přepočteny jejích prvky protínání, nebo metodouhrog!.adného protínání vpřed, byly-li prvky prot,íriání přepočteny na ortogonálné souřadnice jen pro
dané body A, B. Tato úloha je ve své podstatě známo~ Hansenovou úlohóu. Při Hansenově úloze ovšem
obvykle neměřÍJ:ne vzdálenost bodů MN, ale rozměr
odvozujeme transformačními
koeficienty ze vzdálenosti daných bodů A, B.Pro výpočet ortogánálných
souřadnic vzdálenost bodů XMN volíme (např. XMN =c
= 1000). V tom vHpadě nemůžeme ovšem ,kontrolovat
výpočet "transformačních koeficientf! vztahem (6).
, Hansenova úloha, řešená me-todou volné měřické
přímky, vyžaduje tedy
. a)výpočet ortogoňál'ných souřadnic daných bodů
A, B z prvků protínání, měřených na určovaných bodech M, N, a to ve voleném r6změru XMN = 1000
[podle rovnic (22) až (25) pro bod A a B];
výpočet volné měřické přímky MN, tj.transformačních koeficientů q, 'P ponle rovnic (3) až (5),
výpoč,t sotŇadnic pQčátečÍ1íh~ bodu přímky M podle
rovnic (9) a (10) (v nichž index O ni1hradíme indexem
M) a výpočet souřadnic bodu N jako bodu naměřické
přímce podle rovnic (11) a (12), v nichž index M nahradíme indexem. N a index O indexem M.
Tento výpo~et Hansenovy úlohy je'znAm (uvádí
ho např. prof. dr. Fiala v GBodetickém počtářství [1],
nebo dr. Kučera v [2]).
"

m

2.5.Volná
:n!ěřická přímka,
vázaná
na jeden
daný .bod a směřující
na vzdálený
druhý daný
bod
,
Návrh nové koncepce podrobného bodového pole při.
pouští v určovacÍ síti použití doěasně stabilizovaných
bodů, a tedy také bodů signalizovaných např. hromosvodem, význačným dřevěným sloupem telegrafního
nebo elektrického ved.ení -tedy
netrválou signl\-lizacL
V těchto případech však je" požadováno, aby takový
dočasný bod určovac{sítě byl vždY, kdy je .to možné,
~ajjštěn trvalými a jednoznačnými pevnými body
bodovél}.o pole (PBBP) na ,blízkých technicky-ch
objektech (např. dvěma rohy na budoVách, na pro ••

1

7 stř. chybu 4,5 cm; bM se stř, polohovou chybou 3,7
cm je považován ještě r;a 6. řád, se stř. chybou 3,8 cm
již za 7. řád).
'
Tento úkol nám pomůže v mnoha případech splnit
metoda .volných qlěřických přímek směřujících na
daný PBBP. Z kQlltrolních důvodů volíme dvě na sobě
nezávislé a. pokud možno na jiné body směřující přím'ky, jak to znázorňuje obr.-4. Daný bod určovací sítě A
zaměříme protínáním vpřed ze dvou b,ódů přímtlk M, N
a body zajišťovacíPi
ortogonálnými souřadnicemi,
nebo není-li to možné, rovněž protínáním vpřéd. výpočet souřadnic zajišťovacích bodů Pj, je pak podle
uvedených způsobů již možný.
Někdy ovšem nebude možno volit oba body MN
základny ve zvolené měřické přímce směřující na
vzdálený daný bodB. N~pylo by nlOžno volit dostatečně vhodný trojúhelník prb určení ortogonálných
souřadnic bodu A určovací sítě k vólné m,ěřické přímcEl.
V takovem;l'řípadě
volÍple základnu MN jak znázor.
ňuje obr. 5. Z trojúhelníka MNA určíme nejdříve
vzdálenost 8MA z měřené základny 8,\IN aměři:mých
úhlů I (,u, v). Tak získané polámé prvky přepočteme
na ortogonátné souřadnice k volné mčfické přímce MB
a můžeme opět určit souřadnice zaji~ťovacích bodů Pj,.
U ťěchto volných přímek, směřujících na vzdálený
daný bod, je třeba kromě ortogonálných souřadnic
bodu A určit ještě také ortogonálnou souřadnici XB
bodu B ze vztahu
,XB

=:tA

Dru~á souřadnice YB

+ VX~B +
=

Y~B~Y~

O.

Výpočet souřadItic stanoviska. M, je.li to první
rebo ;poslední bod polygonového pořadu, který má
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.'

být připojen na nepřístupný bod bodového pole A
a výpočet orientačního směrníku

.. q. .•.

I'
I
I
I

= are cos q = are sin p ,

I

tímto způsobem může bjt použit i při tzv.nepřímé}ll
připojení polygonovéhd pořadu. (Kvadrant sIIlěrníku
se určí podle znamének q, p jako Llx, Lly. Směrník se
urču:jévždyz větší hodnot~q, p.)

/~

.
Způsobu, který byl uvažován y předcházejících óddíleoh, můžeme použít v různých variantáoh při měření
v podrobném bodovém poli. Ortogonálné souřadnice
:túbudou zpravidla, určeny nepřímo protíná~ím vpřed,
takže půjde o úlohu Hansenovu. Možnosti, které tato
úloha skýtá, mají hlavně význam ekonomický. Umož.-,
ňujítotiž
využívat pří(odních sigrtalizací a snižují
počet 'potřel;>ných stanovisek pro měření. iBudeme se
zde zabývat hlavně metodou trojúhelníkových řetězců
typu "vpřed + HanS8l;l".
V po~lední době si zejména při zaměřování vlícoVacích bodů (pIlO body podrobn@ío bodového pole)
získaly obliby met9dy trojúhelníkových řetězců, védle
metod. individuálních
protinání
a polygonometrie
.s paralatickým nebo elektronickým nmřením délek.
, i
Metoda. trojúhelníkových řetězců je aplikací' metody používané v triangulaci, avšak vzhledem na nižší
řád určovaných bodů s přiměřeným zjedn'odušením,
/ Klasické triangulační řetězce nelze vždy použít bez
stavby signálů. pJ;oto je třeba. využít 'metod, které
. mohou měření "opírat" o trvalé nebo i dočasné signály, jak~
jsoustožáryelektricqohvedení
vyso~ého
napětí, rohy význačných budov nebo hroIDosvodý či
třebadřévěné sloupytelefonnfuh vedení. Tyto signály /
ne~usí být vždy užítko'\l=ými body bodového pole, ale
~mohoubýt jen body vázebl1ími.Budou-li ovšem trvalého charaktt]rTh, budou sloužit do Ibudoucna též jako
pevné body bodového pole, protože jejich souřadni,ee
Cf 1,Ju?-ou
urče~y.
.
Trojúhelníkové řetězce s talwvýnÍi bogy V;ytvo~i.
m~střídttvou kotUbinací dvojice bodů, zaměřených
:protfnánÍIÍ1:vpřed a z nichdalšídvoji~e
protínáním
Hansenovým: OznačÚl1e proto řetězce' 'toho <1nihu
řetězci typu;,vpřed,+
Han~en'5. H!ltnseno\:roprotínání
budeme,zdeře~tmetodou
volné měřické přímky a spo...

I

I
I
I
I
I'

.J

1~lv·

lečně i s protínáním vpřed počítat ve společném rastru
s typovým odlišením úloh. Tím se celé řešení omezí na
několik stereotypně se opakujících základních úloh,
Příklad takového ř'etězce je znázorněn na obr. 6 a jeho
zwacovániv tab. 2 až 4 (budou otištěny v příštím čísle) .

A

/3. Áplikace metody vl)lné měřickp přímky
v podrobném bodov~m poli
~
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Celé řešení se dá rozložit na tyto základní úlohy:
a) protíná~í vpřed z měřených úhlů nebo směrníků
k výpočtu geodetických .souřadnic signálů (typové
o;>;načeníúlohy číslem 22),
b) zjednodušené protínání
vpřed pro výpočet
ortogortálnýcb souřad,ic signálů vzhledem ,k volné
měřicképřímce (typ úlohy 21),
\
/ c) výpočet transformačních koeficientů a 'souřadnic .počátečního a kon90vého bodu měřické přímky
(typ úlohy 52).
,
, Výpočet ad b) a c) byl uveden v předcházejících
článcích Cad b) rovnice (22) až (25), ad c) rovnice (3)
až (5) a (9) až (12)]. Pro výpočet souřadnic bodů protínáním vpřed z měřených úhlů použijeme rovnic:
XI

YBA ~ bXK,

XI=

s kontrofou'
l'

-----'~--

~ -

I

.
s kontrolou

Y1.Ú ~ aXBA
.R

= ---------

.

1'1

X

+ RXA
+ RX13
+ R1'

,,--'aY

BA
13A
----R--~--

=

(27)

R

-XBr:-b1'BA+R1'13
i
R

A

(28)

'

(

kde XBA = XA - XB, Y BA
b = cotg PAI> R = a- b

=

1'A

-

1'13,a
'

=

cotg

IXm

Pro kontrolu kotangent použijeme opět rozdílu
uhlů a analogie vzorce (25).
,
Uvedené vzorce jsou nepatrně odlišné od vzorců,
uvedených V'. Instrukci pro technickohospodářské ma.pování, protože je v nich dodržována zásada, aby úhly
byly orien továny dO směru základny
protínání.
Při dodržování rozdílů souřadnic a úhlů podle předepsaných indexů-vyjde poloha bodu ~právn~, aniž musíme kreslit,a sledovat náčrt."
Vzorce se s příslušnou' změnou indexů použijí
i pro-určení bodú II, nebo ze základny-MNpro
určení
bodů III a IV podle obr. 6. 6elý výpočet řetězce je
provedeú v tabulce 4.
.'
, .:\~•.
Po propočtenfretězce
rozvrhneme odchylky '@;(K' .
noměrně, jako by šlQ o dva paralelnípolygonové
poř'ady. PQkb.d byšlop větší odchylky, bylo by vhodnější.
rozvrh odchylek provést 'podle hodnot.,Vk' ~~dle.kvalitativní a·nalýzy, jak je (\ ní pojednán0y·-odst. 4,
(Dokončení
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doc. Inl. Jaromir Tlustý,
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v Praze

LASERY

a moinosti jejiCh vyuiití v geodézH

• Od TV. geodetické
konference
a při této příležitosli
uspol'ádané
v(jstavy
se vcelkuzv.lÍšil
zájem širší geodec
tické veřejnostt
o laser a Jeho použití
v geodézli.
Také
v zahraničním
odborném
tisku, t v SSSR, iev
popředi
zájmu nový zdroj záření, odlišný
6d dosavadních
zdroj/I.
Přestóže dosud nemáme plně k dispozici
lasery vyhoDujícíéh typů ti tedy vlastní
průzkum
je dosud omezen,
pokládám
za svou povinno;'t
seznámit
čtenáře
s tímto
zdrojem
záření a se směry vývole
v zahraníčí.
V současné době je otázka využití
laseru v pevné nebo plynné
fúzi v geodézii
a v- dulním
měřictví
předmětem
dílčího,
státního
vyzkumného
úkolu. Jde o aplikace
a modifikace
L' kvantovém
theodolltu
a v důlním
prolJažovacím
přístrojl,
Výsledky
lJědeckovýzkumn(j
činnosti
bude jistě
možno postupně
v našem, časopisu uveře!ňovatsoučasně
•
s výsledky
dosahovanými
v zahraničí
a, seznamovat
tak
čtenáře s pracemi
celého kolektivu
řešiteW.

zál'ení je nejvýhodnější uspořádání hemisferické vyznačené na obr; 2. Při tomto uspořádání je jedno
zrcadlo rovinné a druhé sférické. Obě zrcadla tvoří
rezonátor, ve kterém se zesiluje stimulovaná emise
do takové energie, až projde polopropustnou vrstvou jednoho ze zrďádel. Uspořádání hemisférické
(obr. 2) umožňuje docílit vyhovující divergenci výstupního záfení, ale dosažený výkon je poloviční

r----------~
d·r

':'

'/
~"
..

-"

Objevitelé maseru (zkratka anglického Mikrowave AmpUficatiorl by Stimulated Emission of Ra/ dlation, .česky zesilováhí v mikrovlnném oboru pomocí stimulovaného zářénll Gor,on, Zeiger a Townes již v roce 1958 teoreticky předpověděli možnost funkční činnosti maseru i v optickém oboru.
Realizovat laser (zkratl{a anglického Light AmplificaUon byStimulated
Emission of Radiation, česky; zesilování světla pomocí vynuceného záření)
'se podařilo v r. 1960 vyrobením plynného kvanto"
vého generátoru světla. A. Jerevanv
USA ,zkon, struoval první plynový laser v podobě křemenné
trubice naplněné směsí plYl111helia a neonu a uskutečnil stimulovanou emisi. SQuběžně šel výzkum
i v SSSR a vývoj s použitím jiných látek, ať plynů,
nebo pevných látek napi'. luminiscenčního
rubínu,
neodymu aj. V roce 1962 byl realizován p.olovodičový Jaser, který pracuje na principu elektrolpminiscence arsenidu galia.
Také v ČSSR byly s poměrně malým zpožděním
vyvinuty lasery všech tipfi, i když na rfizných pracovištích a více niéně na okraji řešené hlavní problematiky a vědeckých záměrů. Nemám' v úmyslu
se zde zabývat teorií vzni.kusti,mulované
emise
(vynuceného záření) a kvantovou mechanikou, což
je nutným předpokladem
k pochopení funkce laserů a nakonec i k jejich využívání. V celé řadě
uveřejněných článků a v publikacích jsou tyto principy vysvětleny. Přesto je třeba_ ve schématických
popisech a náčrtech uká\at hlavní typy laserů,
které byly zkonstruovány v ČSSR. Je to proto, aby
čten~ dostal žádanou představu a mohl lépě uvazovat.o jejich využití v geodézii.

než u sestavy konfokální (obr. 1). Výstupní stimulovaná emise je vybuzena zapojením vysokofrekvenčního zdroje. Na obr. 1 !i 2 je vyznačen ladící
obvod umožňující zesilovat nebo zeslabovat vstupní
energl1. Vzdálenost odrazných ploch zrcadel d závisí na poloměru křivosti zrcadel 1'. Poloměr křivosti zrcadel l' odpovídá délce rezonátoru d (1'
dl.
PlYJ1()Výchlaserfi je v ČSSR vyrobena celá řada
Na.obr. 1 je zobrazen princip plynového laseru [1].
rfizných konstrukcí, které se v podstatě neliší od
V křemenné trubici, ukončené 2 planparalelními
popsaných typt'l. Výkon plynového laseru se zhruba
křemennými nebo jinými opticky čistými destičpohybuje v miliwatech. Plynový laser vydává kon, kami(okénky),
je směs helia a neonU. Vně, jsou
tinuální záření. Při pozorování vysílaného záření
umístěna 2 sféric.ká zrcadla, na jejichž -vnitřní stěně
v příčném směru jsou zřetelné stopy podélného a
je nanesena mnohonásobná dielektrická vrstva, ktepříčného vlnění (modfi), ,ze kterých je výstupní
rá umožňuje vysokou odraznost. Dlelektrikum, zprasvazek složen. Ve zvětšení seskupení modfi může
vidla ZnS a MgF2, je naneseno postupně v 11
/nabývat rfizné tvary a uspořádání (obr. 3).
a~ 15 vfstvá9h tak, ,aby byla ·umožněna i propustnost a volba vlnové délky. Tvar zrcadla je mo~no.
Toto seskupení modfi bylo pozorováno u plynovolit. Pro nejmenší divergenci (až 5' 1 vysílaného
vého laseru, který zhotovil inž. DOl\bek, CSc.
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z VAAZ v Brně, infračerveným převáděčem, poněvadž vysílané záření je v infračervené
oblasti
(vlnová délka 1,15 IJ-m).
V .současné době jsou konány pokusy vybrat
seskupení modii do vyhovující hustoty a pomocí
optické soustavy snížit divergenci výstupního záření. Ve Výzkumném ústavu přístrojové
techniky
ČSAV v Brně [2] se podařilo, s použitím hemisférických zrcadel, soustředit vysílané záření o výstupním úhlu pod 30". Pro účelygeodet1cké
je však
i tato hodnota příliš veliká .

."
•••••

• • •••
•••
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t

63

čímž je umožněn mnohonásobný odraz a koncentrace záření výbojky do rubínu. Na obr.-4b je svislý
řez, kde je patrný směr výstupu stimulované emise.
Na obr. 4c je zobrazeno uspořádání zrcadlové komory ve formě 4 elips, které mají společné jedno
ohnisko, v němž je umístěn rubín. V ohnisku každé
elipsy jsou tužkové výbojky. Toto uspořádání použil
inž. Blabla z ÚRE ČSAV. Na obr. 5 je uspořádání
se spirálovou výbojkou, v jejímž středu je aktivovaný rubfn. Ve světě i v ČSSR jsou ,vyvinuty ještě
další va,ianty rubfnových laseri't.

.

.' ,
• ••
••

-

ZrcGdlový odrazný
k"yt.,

• •••

,

.sPJrC:1IOV4

vg boj k4

Druhým typem jsou lasery v pevné fázi. Sem patří
všechny lasery, kde aktivním činitelem je krystal
rubínu, sklo' nebo jiné luminisaf:ní látky, např.
i tuhé kapaliny. N:ejčastěji používaným základním
elementem je krystal luminizačního rubínu, jehož
vybroušené stěny (čela) tvoří rezonátor a samotný
rubfn dutinu, ve které dochází ke stimulované emisi po dodání příslušné budící energie. Vybroušená
čela rubínu mohou zase nabývat riizných ploch
(konfokálnf, hemisférickou nebo mohou být zakončeny přesně rovnoběžnými roviqami), na nichž jsou
naneseny polopropustné
vrstvy kovu nebo dielektrika.
.

kondenbá.tor

zdnj

Lasery v pevné fázi pracují zpravidla pulsně,
tj. záření je vybuzováno v určitých intervalech. Po_užívané krystaly rubínu musí splňovat velmi přísné
podmínky. Především musf b1t vysoce opticky čisté, přesně vybroušeny, zejména na čelních plochách
do žádané roviny nebo plochy. Nanesení dielektrických nebo kovových vrstev musí fjýt stejně dokonalé. Nerovnoběžnost rovinných ploch (pokud jsou jimi zakončeny) nesmí přesáhnout hodnotu několika
~;edesát1nných vteřin. Tyto lasery pracují ve vyšších
výkonech (W až MW] ve vlnových délkách od
0,6943 {J-mdo 2,600 !J.m.Pro spolehlivou činnost je
ve většině případech nutné umělé chlazení krystah1
buď tekutým dusíkem, kyslíkem, nebo proudem
vzduchu. Divergence záření se pohybují kolem 10'
hez optické soustavy.

Budícím ~drojem bývá zpravidla xenonová výbojka napájená vysokonapěťovým pulsním zdrojem.
U rubínových laserů jsou nejčastěji užívány dvě
základní uspořádání,
schématicky
zobrazené
na
obr. :4 a 5 [lJ.!Na obr. 4a je příčný řez rullínovým
laserem. Krystal rubínu a tužková výbojka jsou
umístěny v ohniscích eliptické zrcadlové komory,

Třetí skupinu tvoří polovodičové lasery. Jejich vývoj je zaznamenán od r. 1962 (SSSR a USA) a také
v ČSSR byly již v roce 1963 sestrojeny [1]. Polo~
vodičové lasery umožiíujípřímf,
vysoký převod
úi'!1nnosti elektrické energie v energii světelnou při
rekombinačním záření na přechodu p - n. Nejčastěji používanou diodou je· hranol monokrystalu arsenidu galia (Ga Asj. Touto elektroluminiscenční
diodou protékA proud v propustném směru a na
přechodu p-n vzniká stimnlovaná emise.
Pro provoz polov;jdičOvého laseru jsou zapotřebí velmi nízké provozní teploty, poněvadž s teplotou ubývá kvantový výtěžek. Nejúčinnější provoz
je pro od 20°-30° Kelvina. Rozbíhavost emisnfho
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svazku je značná. Ve směru roviny přechodu kolem
10' a ve směr~1 kolmém 5°. Prakticky se šíří všemi
směry. Záření je pulsní a Rantinuální.
Lasery:jsou zdroje takoveho záření, se kterým,
se v současné době liedá srovnaťžádný
jiný známý
zdroí světla. JSou -to především tyto vlastnosti [1]:

I

)\ @:>. <$==-:-:-

Zdroj

,,"

,",
",

: ;: Fotobuň kQ; .
1'"1

-

a) i bez optické soustavy poměrně velmi dokonale,
rovnoběžné záření s malou divergencí,
b) záření je vysoce monochromatické,
koherentní,
s vysokou stabilitou kmitočtu,
'
c) vysokou intenzitu zái'ení je mozno znásobit pomocí optické soustavy (v ohnisku řádově až do
107 V/cm).
Obr;

7

1b

~,

,

't

v činnost časoměrné' zai;ízení. Odražené záření od
cíle je přijímáno přijímačem, zesilováno a zazna·
menáváno na časoměrnem zařízení. Počítač automaticky převede časovv rozdíl mezi vyslanýmI a
přijmutým světlem na meřtmou délku. Na oscilogramu (obr. 8) je současně zaznamenáván vysílaný
a přijímaný signál a je zřetelný časový posun
v mikrosek. Některé technické údaje la&.erového
typu podle francouzských pramen!"l '{3].
Vysílač:

Maximální výkon
TJ:vánípulsu
Opakování pulsu
Divergence záření'
Vlnová délka

1 MW

50ns (nanosekund)
20 s
0,5 mrad {lmiliradián

Všéehny tyto vlastnosti a možnost volby vlnové
délky, podle hús10ty a počtu nanesených dielektricl{ých ,,-rstev na zrcadlech rezonátoru, jsou dosud
0,6943 !-Lm
nedoceněným, prostředkem i pro geodetické účely.
Přijimač:
V geodézii až dosud pracujeItí.e, s odraženým vidi·
telným zářením./ NynI geodet dostává zdroj světla
50 cm2"
Plocha vstupní optiky
vysoké účirlnosti, ve sp:ojení s \vhOťlnou optickou
Divergence přijímaného záření
1 mrad
soustavou· praktickyrovlloběžného.
Je ti'eba; aby
Propustná šířka ojJtického filtru
"40 A
'
se s tínlto aktivním Ciniterem dovedl vypořádat a
Proud za temna
6 ,"107 fotonu/s
dokonalé ,ho využívat Ja4.é budou všechny dI1sledky; ve změně pracovních postupů a přÍstrojoVého - Čítač pulsů-frekvence
odečítacího ta řízení 29;'970
vybavení, 'nelze ještě anes plně předvidat.
MHz s vyznačením od o do 99,93 po 5 m.
Dosa'Vadní
využití
./'

laseru /
I

Nebudu popisovat ,všechny realizované pokusy ve
využi,tÍ laseru Ve průulyslu, ItSkařství, fyzice aj. odvětvích. Nás budou zajímat jen aplikace v geodézii
a vj;>říbúzhých ob'orech, Nejčastější využití laserů,
také z hledis~a_geodetického,
jsou v dálkoměréCh.
Uálkoměrnýclizaří:wní
lJylazejména
v .uSA vyrobena celá řada> Pokusím se· některé charakteris!lcké znaký·a
principy těchto laserových dálkoměrli popsat, vysvětlit jejich funkci a uvést. známé
údaje. Není jistě bez zajíinavosti, že většinou byly
konstruovállY pro vojens~
nebo navigační účely.
Tyto dálkomě-ry jsouzalOžeJ1Y na principu tzv, optického radaru,' tj. ,záření vysílají a odražené přijímají. VyskytUjí se v celé řadě'. variant; ...•.
\ Nejlépe bude, když si 'Ukážeme některá repre~zentativní, řešení známá zezahr~nlční
literatUl,'Y
pod názvéIíiCOLIDAR
t Coherent Light· Detectiorr
And Ral1ging). Na obr. 7 je vyznačeno schéma celého systému laserOvěho dálkoměru. Má v podstatě
dvjí části, vysílač a přijímač. Z ,Obrázku je také
patrná ,funkční závislost jednotlivých článkuvysílacíhoa přijímacího systému. Po dodání elektrické
energie vyšle laser:přes
optický systém velmi sil~ý světel1JÝ impuls (signál), který současně uvede

.
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Dosah. dálkoměru tohoto typ'u je udáván za
dne až 10 km, přirozeně s ohledem na atmosférické
podmínky. Jako odrazné elementy byly použity stěny budov, střechy aj. předměty, jejichž odrazový
koe. fieient se pohybuje. od 0,1 do 0,5, podle p1ateriálu,
na.. kterém. odraz v2iniká. Přesnost jednoho měření
je udávána ± 5 m z jednofio měření. Opakováním
mei'euí se výsledky liší o..Qm, přesnost měření jedné vidále.nosti je ± 2,5 m. Váha celého přístroje
'je asi 40 kg. Zdrojem .proudu mfrže být 24V bateI'ie nebo střídavý proud ze sítě.
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v podstatě totožné uspořádání dálkoměrného
malá odolnost i1aneséných vrstev Idielektrických
laserového zařízení je patrné z obr. 9. Zde je jen
nebo jiných) přímo načelnjch
plochách rubínu.
jjnéúspořádání
optického systéínu, kterým Se sníPokusy bylo zjištěno, že došlo k odpaření těchto
žila divergence vysílaného záření na n~kůlik šedevrstev po několika obřích pulsech řádu' MW, a tím
sát1nných vteřin.
",,-bylo celé zařízení vyr'azeno z provozu.
,

Velmi zájímavé řehení popsali pracovníci vědeckovýzkumné
laboratoře
elektroniky
armády
USA Benson i MirarOhi [1]. V roce 1961 předvedla
tato laboratoř
nový Clálkoměr laserového
typu
s využitím rotujícího zrcadla. Základní myšlenka
je v tom, že vyzařování laseru se reguluje pomocí
změněného rezonátoru tRk, aby laser místo série
slabých pulsfi, vydával jen jeden silný (obří) puls.

rotující rovinné
Zrcadlo

'orroóvllranol

výbojka
polopropustné

VJ$íla.Č

tlUdlo

~

Tato změněná generace záření byla nazvána Q komutací (někdy 'také Q modulací). Byly konstruovány 2 varianty. Si rotujícím rovinným zrcadlem
nebo s rotujícím Porrovým hranolem. Na obr~ 10
- je znázorněno, uspořádání
s použitím rovinného
zrcadla, které je součáStí rezonátoru. Druhou část
rezonátoru tvoří pevně rovinné zrcadlo. V celém
zařízení z,,:\ujímá přesně kolmou pOiOhU (souběžnou
polohu) rotující zrcadlo jen na velmi krátký okamžik. Záblesk- výbojky je současně sýnchronizován
s otáčením zrcadla tak, aby se zajistilo maximum
elektromagnetických
kmitů jen v okamžiku největší
generace, tj. kdy' je souběh ploch obpu zrcadel,
i:ímž ~e zajišťuje inverze zhuW~ní na nejvyšší energetlcké úrovni.
.
"
Druhý systém používá ,místo rotujícího zrcadla
Porroův hranol (obr. 11). Porrouv hranol má dilležitou optickou vlastnost, ~e zajišťufeáplný
vnitřní
odraz .. Odráží tedy úplM světlo v opačném směru
a v jedné rovině na célé ploše. Proto jeho použití
zjednodnšujedostředě'ní
rotují<:ího odrazného elementu. Tím odpadají velltli jemné a nepatrI1é !pechanickě korekce, zpfisoben~' nepřesným dostfeděnIm nebo nesprávným uloženhil ložisek rotujťcího
zrcadla. Obě tato uspoMdání um~nila
prQdloužIt
rez0n4tor rubínovébo laseru až na vzdlilenost 30
cm\t1metri. Současll'~ s ttmse také odstranIla jednaz neJvětšlch nevýhod rubínového laseru, totiž

V USA byly vyroblmy ještě další modifikace
těchto dálkoměru. Za zmínku stojí jen zajhnavé
uspořádání přijímacího
článku, kde hla vrtí část
optického systému tvoří duté zrcadlo, v ~jehbž
Qhnisku je umístěno rovinné zrcadlo, kter}1m se
koncentrované záření usměrňuje do dalšího rovinného zrcadla a přes filtr do fotonásobIče. Ostatrií
prvky dálkoměru jsou stejné (obr. 12]. Účel používaných filtrů v přijímacíMsti
dálkoměru je vtom,
že zabraňuje vstupu ikodlivého záření do přijímacího systému.
Všechny tyto dálkoměry jsou založeny na přijímání odraženého
záření od vhodných objektů
v přírodě, tedy bez speci.álně konstruovaných
ode
razných elementů. Je přirozenp., že odražené záření
je mnohonásobně slabší než vysílané. Také dosahovaná přesnost je vlivem použitelných čítačil, a
také proto, že všechny tyto laserové dálkOlněry
byly konstruovány pro vojenské účely, pro geodetlcké potřeby dosud nedostatečná. Teprve sovětský
dálkoměr GD 314, který byl vloni vystavell v LIpsku, vyhovuje geodetickým účelilm.
.
U všech dálkoměrfi elektrooptických
i laserových jsou rozhodující omezující podmínky atmósférické poměry, zejména absorbce -a rozptyl, dále'
déšť, mlha, sníh aj., kdy dochází k velkým ztrátám.
Dálkoměry lasetového typu už dnes prodloužily
dosah za dne velmi významně. K ,Olnezufícím podmínkám je nutno ještě přiřadit l"efl"akcl Herestrickoul a turbulenci. Světelný paprsek prdchází atmo·
sférou, která je v neustálém pohybu. ,Základní složky, které mají podstatný vliv na šíření světelného
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paprsku atmosférou, jsou teplota vrstev, tlak, vlhkost, množství pevných částic (prach, kouř, vodní
kapénky apod.) a její neustálé proudění a neklid.
Atmosféra je tedy v neustálém pohybu. Jednotlivé
komponenty je možno izolovaně měřit s přesností,
která je dána současným stavem přístrujů, které
jsoU k dispozici, a skoro vždy s určitým zpožděním.

filtr

,....

•. 1- L..!.L-IJ

r;J''''c

.-wr-

Tato měření mohou být prováděna jen v určitých
li předem připravených
podmínkách a v laboratořích. Dosud nedovedeme zjistit prllběh chování světelného paprsku v atmostéře, např. ve směru nějaké záměry nad známou topografickou
plochou.
Všechna dosavadní pozorování a rozbory byly rea'lizovány v prostředí více méně jednoduchém, laboratorně a z nich byly odvozeny praktické závěry.
V geodetické praxi se všem těmto vlivům bráníme
vhodnými měřickými metodami a jejich vliv dovedeme redukovat na zanedbatelné
veličiny. Přece
však všechny tyto otázky zůstávají nedořešeny. Je
to zejména proto, že dosud jsme jako zdroje všech
informací používali odraženého světla, pozorovaného okem ozbrojeným dalekohledem. Laser nám
poskytuje záření monochromatické,
koherentní, a
tak málo rozbíhavé, že prakticky symbolizuje paprsek. Je tedy možné předpokládat,
že za pomoci
laseru se podaří zpřesnit dosavadní studie o základních otázkách, které naše naměřené výsledky
znehodnocují a které jsou omezujícími podmínkami
v dosahu a v přesnostech.

Jistě si uvědomujeme, že již dnes stanovit všechny
možné a realizovatelné aplikace v geodézii by bylo
předčasné. Vyjděme proto z několika základních
úloh, které geodet v různých obměnách realizuje
během své praxe.
l.U

l' Č

o v á n í směru

Mám zde na mysli směl' horizontální, vertikální
(tedy i svislice J, libovolný a předeni daný. Všechny tyto úlohy se vyskytují ve všech druzích geodetických prací a plníme je rii.znými přístroji a pomii.ckami, jako např. theodolitem, nivelačním přístrojem, lIbelou, olovnicí, rtuťovou hladinou, gyrotheodolitem
aj. Laser ve spojení s theodolitem
umožní vytyčit dlouhé přímky libovolného směru
bez obtížného dorozumívání, poněvadž jeho obra2
(dopadl na cíl je viditelný, a lze tedy cíl umístit
do žádaného směru mnohem snadněji. Volbou záření, tj. vlnové délky, je možno do určité míry. čelit
i nepříznivým atmosférickým
podmínkám a bez
ohled,u na denní nebo noční dobu. Dopad na cíl

a jeho správné umístění lze kontrolovat opticky
v dalekohledu. Vodorovný směr lze uskutečnit ve
spojení s nivelační Ubelou. Svislý směr lze uskutečnit také pomocí libely a správnost korigovat
otáčením celého zařízeni kolem svislé osy. Nepřesnost v kolmosti vysílaného záření a osy libely se
projeví na detekční ploše kruhovitou stopou nebo
jinou kuželosečkou, jestliže detekční plocha není
přesně vodorovná. Vytyčený a vysílaný vodorovný
paprsek, který je možno v kterémkolIv místě jeho
prfiběhu detekovat, usnadní jistě značně obtížné
práce při proměřování jeřábových drah, při sledování korun hrází a Jejích deformací v kterékoliv
době. To je jen namátkově vybrané možné využití
vysílaného záření laseru při těchto úlohách.
2. Dál k o m ě r y
Měření vzdáleností je stále řešený problém v geodézii. Sotva se objeVÍ Jeden typ dálkoměru, je
vzápětí vystřídán novým a dokonalejším.
Také
dálkoměry laserového typu jsou v současné době
nejlépe propracovanou aplikací, poněvadž na spolehlivém, rychlém a nepřímém zpii.sobu měření délek
v přírodě má zájem nejenom armáda, ale i jiné orgány, které mají více prostředkii. k experimentování
a k realizování smělých myšlenek a záměrů. V tomto
článku byl tento problém dostatečně osvětlen. Sovětský dálko měl' GD 314 svědčí o tom, že tento
problém je llspěšně rozřešen i pro geodetické účely.
Podle zprávy, uveřejněné v časopise "Nauka i žizň"
č. 5/1965, se skládá z vysílače, který je současně
přijímačem (váha 6 kg), z vlastního měřického
bloku, který je umístj:ín nR stativu vYsílače [váha
5 kg), z napájecího zdrOJe, kterým jsou suché ba-
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te1'ie [váha 15 kg 1 líZ odrazného jednoduchého
elementu. Dosah ve' dne je až do 2 090 m s přes·ností v určení vzdálenosti. vcel~m rozsahu ± 2
centimetry. Jako zdroj záření je polovodičová dioda arsenidu ga1Ía.

zhotoven podle návrhu inž. J. Doubka, CSc., ve
'VAAZ v Brně [obr. 13). Poruchovost tohoto laseru
(odloupnutí dielektrických
vrstev zrcadel aj. příčiny) a.zejména naprostý nedostatek vhodných infračervených
detektort't a převaděčů
zpusobily
určité zdržení plánovaných zkoušek a experimentu,
. 3. Z a měř o v á n í a s led ti v á n í urně I Ý c h ale na druhé straně ukázaly nutnost v první fázi
družic
experimentovat s viditelným zářením a ,správnost
l'ozhodnutí o používání kontinuálního zář~ní.
V.e spojení s určováním jejich dráhy a zpět!lě pak
v upřesňování tvaru a rozměrů Země.
.
Otázka aplikací laseru' v' geodézii a v důlním
měřictví je řešena jako státní výzkumný úkol, který
4. V e sp o jen í spr
o b I ém y . s poj o.v a c í je součástí úkolu výzkumu kvantových vlastností
techniky
hmoty. Hlavní problémy, a tedy i zkoumání, se
v současné době ztotožňují s oblastí problému i'eTato oblast souvisí s možnostmi využít la~er jako
šenýcl1spojovacími
techniky a je možno říci, že
prostředku pro spojení vysílače s cílem. 1 tento
i v budoucnu tomu'tab: b'ude. Vzájemná spolupráce
problém byl už i v CSSR úspěšně vyřešen a přenos
a soustředěné úsilí ml1že přinést očekávané výzpráv byl realizován. Také zde je však jakbomesledky.
zuJící podmínka atmosféra.,
Z tohoto nástinu, který si nedělá nárok na
úplnost, je zřejmé, že pro realizaci jak přístrojů,
tak pro studium základních otázek souvisejících
5 prfichodem záření rfizné vlnové délky atmosfé, rou za rdzných podmínek, je zapotřebí mít k dispozici spolehlivě fungující lasery všech tří základních typfi. Další závažnou otázkou je, aby pcružívané lasery měly miniaturní velikost, maximální
výkon, co nejmenší divergenci, jako energetický
.zdroj baterii. V současné době máme k dispozici
přenqsnou variantu plynového laseru, který byl
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Stinováni zemského reliéfu
na zeměpisných mapách malého měřítka
>

Dr Ludvik Loyda
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartograflckt, Praha

Il

Znázornění reliéfu patří k důležitým prvkum to- polygrafa. Nepřesná neho jinak nesprávná práce
pografického
základu obecně zem~pisné mapy.
kteréhokoliv z nich nutně znehodnotí nejen mapu,
U map větších měřítek hústé vrstevnice spolu
ale zároveň i snahu a třeba dobré výsledky ostats výškovými body, říční sítí, znázorněním skal ap.
ních spolupracovníku.
V kartografické
tvorbě se
zabývá stínováním reliéfu více kartografu, ale pročasto dostačují
k vytvoření správné představy
o výškové členitosti a tvářnosti území. Bývají tu
tože chybí jednotné zásady pro třídění typu reliéfu
zachyceny hlavně drobnější tvary reliéfu, tj. jedznázoriíovaného 11zemí, dochází k tomu, že kartonotlivé hory, údolí, přesypy, kary aj., které při zná- , grafové znázorňují reliéf sice podle svých nejlepzornění nepodléhají takovému stupni generalizace,
ších znalostí a představ, ale nutně jen podl'i! kvajaký je nutný u map menších měř1tek. Mapy mality a úplnosti podkladových map. Ty ovšem nejsou
lých měřítek tedy na ně navazují pokračující geve všech případech ani li všech pracovníku stejně,
neralizací tvaru reliéfu a zároveň vytvářejí větší
, Je dosud běžným zvykem provádět stínování
celky, které mapy většího měřítka nemohou obreliéfu do podkladové vrstevnicové mapy. Vrstevnice jsou zde považovány za podmínku a zároveň
sáhnout.
záruku správného provedení stínování. Isohypsa je
Snaha o znázornění detailú u map menších měmek by nutně vedla k přeplnění mapy, k její nevšak jen výškový l1daj stejně lako k6ta, a teprve
názornosti a nečitelnosti. Je však dUležité - a to
velké množství těchto l1daju v mapě muže dát předzvláště v přťpadě školních map. _\ aby byly l'ozl~
stavu o tvaru reliéfu. Husté vrstevnice však máme
šeny aspoň velké tvary a aby jejich rozdíly byly
jen na mapách velkého měřítka, zatímco mapy
.už pi'i prvním pohledu zřetelné. Tento základní
středních a hlavně malých měřítek mají vrstevnipožadavek bývá u map menších měříte1t splněn jen
cové intervaly i několik set. metru velké a o tvaru
reliéfu mezi jednotlivými isohypsámi vubec nic nečástečně nebo vúbec ne. Je tozpusobeno jistě i tím,
prozrazují. V nížinných a rovinatých oblastech' býže fyzičká geografie zatím nedodala kartografické
tvorbě· takové podklady, které by mohly být přímo
vá často jediným výškovým údajem, a tím i jediným- vodítkem pro provádění stínování jen # jedna
nebo s menšími l1pravaml využity pro znázornění
r'ftzných typt\ reliéfu.
vrstevnice (obvykle 200m). Stínování sledující její
.
PrQ správné znázornění reliéfu na mapách je
pruběh by nulně vytvořilo v reliéfu výškový'o stunutná spolupráce fyzlcké.bo geografa, kart6grafa a
peň,ktei'ý
ovšem ve skutečnosti v převážně vět-
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L.: SÍžnováni

zemského

reliéfu
mapách

na zeměpisných
malého

měřttka

zoruění na mapě. Nikdy však není připojena
celková mapa s rozšířením těchto tvarl\ po celém světě nebo aspoň na velkém území.
3. Chybí geomorfologické
mapy malých měřítek pro velká území. Dosavadní mapy malých měřítek nelze využít pro účely znázorňování
reliéfu
na školních mapách p~oto. že:
a) zpusob vyjádření tvarů reliéfú je na obou
mapách různý. GeomorfGlogická
mapa zachycuje
rozsaft určitého jevu konturou nebo' plošným vybarveqím, ale nikdy ne stínem. Menší tvary pak
mají .zvláštní značky. Geomorfologické
mapy slouží
jiným účelťtm, a prpto jevy na nich znázorněné
stačí kreslit jen tak, aby nemohlo dOjít k jejich
záQlěně. Není důvodu na těchto mapách potlačQ11at
nebo zvýrazňovat znázornění. jednoho jevu na úkor
(lruhého.
b) stínovaný reliéf je jen doplňkovou
sahu obecně zeměpisné i tematické mapy,
musí být znázorněn
sice jednoduše,
ale
1 tak zřetelně, aby nezanikl mezi ostatním
mapy;

:~.~-':"';"~

částí oba proto
zároveň
obsahem

Lri.

m

:

;:

!

/'"

šipě případu neexistuje.
Kdybychom tedy neužili
pol1robnější vrstevnicové
podklady, dostali bychom
nesprávnou
představu
o tvaru, reliéfu, jak je patrno z příkladu,
uvedených na obr. 1.
Stínování bývá též provedeno bez ohledu na rozdílnost tvaru reliéfu stejnou manýrl)u a často je
i vytištěno stejně intenzívně po celé mapě. Dochází
pak k tomu, že na zelenénlpodkladě
nížin je stínov(í.ní mnonem výraznější a reliéf tedy vypaqá m.,uohem č\enitější než v hnědých odstínech vysočiny.
Znázornění rel1Mu na školních mapách často
znala ~hybí nebo je provedeno jen v hrubých ry<;ech, a t01eště spíše s ohledem na celkový vzhled
mapy než se snahou o skutečné zachycení zál.dadních charaktetistik
hlavních
typi\ reliéfu.
Stíno:..
vání je stále ještě považováno
za záležitost spíše
výtvarnickou,
která má zvýšit est,et1cký vzhled
mapy a dodat plastiiínost
jejímu relIéfu - ovšem
bez větší snahy. o jeho morfologickou
správnost.
Literaturá,
týkající se zI~áz()r~lěn.í reliéfu na
ín~pách ruz~ýchměřítel~
siceexlstUje,
ale její využ1tr pro účely'stínování
nellí dost dObře možné.
Důyodi't p,r0 .tuto skutečnost
jeněkol1k:
1. Většina: literatury se tfJká map -větších měřít6\(, ~j.• probírá hlavně char~ktari~\ku
a ~~ob
z~ornění
drob~ěiších. tvarů,jako
~pl'. rů2;ných
({Tuhů údolí, přesypi\, gJaciálníchtvarú
ap. Tyto
tvary na mapě ,menšího
měřítka. nelze znázornit.
2~ Téměř všechna
literatura,
pojegnáv!ljící
otéteo.tázce,
má obecný charakter, tj. probírójednotllvé typy reliéfu nebo jej1Gh detatly z hlec:liska
jejich genese, složení, tv~rua
třeba i jejich zná-

c) celá koncepce geo'tnorfologické
mapý je tak
odlišná, že z ní ani nelze vybrat jevy pro znázornění na mapě
obecně zeměpisné nebo tElmatické.
Geomorfologická
mapa hledí ke genesi a umístění
jednotlivých jevi\. bez .Qhledu na jejich tvar a někdy
i velikost. Stínování však mt,sí vystihnout
právě
tento tvar, a to bez ohledu na jeho genesi.

Problémem
znázornění
reliéfu stínováním
se
zabývá už delší dobu řada kartografů
a jejich názory na tuto problematiku
nejsou jednotné.
Tak
např. R. Habel (1962) došel·též
k závěru, že geografické dělení reliéfu :o,a různé typy nelze k těmto
účelum v kartografU -použít .. Sám navrh~je
nové
člen,ění: rozeznává základní typy, subtypy a typy
příďatné -- celkem 21 jednotek. Habel se pouští
do velmi obtížného
úkolu, jehož výsledkem
jsou
krom~ uvedeného dělení I ukázky šrafovanéhoterénu a reprodukční
ukázky .,tínovanéllo
reliéfu
v růzJ;lém barevném provedení.
Jeho přednostíle,
že se nedrží učebnic geomorfologie
a při vyt~_·
ření vlastní klasifikace
se snaží pomoci .praktickému kartografovi.
Výsledkem však opět není mapa
světa nebó většího území, kde by byly vymezenyjednotlivé typy reliéfu a návrh na zpusob jejich
zná,zornění. Takovou mapu je jistě velmi těžké sestavit pro nedostatek
a neúplnóst podkladové literatury, ale právě takovou mapu potřebuje .kartografická tvorba. Každý pokus o vytvoření po(iobné
mapy musí nutně počítat se všemi uvedenými obtlžemi a nedostatky.
Přesto jsem se pokusil o její
sestavení a jsem si '.plně vědom ,toho, že nemohu
uspokojit ani geoUlorfology,
tj. tvurce a zastánce
různých členění reliéfu na typy, aIJÍ ty kartografy,
kteří vyžadují přesné :tvarové a územní vymezení
těchto ty,pfi reliéfu ve všech částech světa. Při
práci bylo nutno opustit všechna dosavadní
geo- _
morfologická
dělení' a vytvořit jen takové, které
dovolí provést určení a lokalizaci 1000 jednotlivých druht\ po celém světě. Konečné rozdělení typů
reliéfu př1hlfžf hlavně k ostrým .nebooblým
vrcholovým tvari'tm, k umJstění vrcholových
partií a
k tvaru pťtd9rýsu. CleněnI je navrženo jen pro potřeby ručního stínování reliéfú, které je užíváno
buď v kombinaci s ,barevnou hypsometrlí
na mapách .ot>ecně zeměpIsných, nebo samostatně
na mapAch tematických.
Navržená
klaS1.fikace se tý.ká
hla\Tn,fch druhu plošin, po)1oří a jednotlivých
tvarft
reliéfu,
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Vznik ti systematické dělení plošin je s různou
přesností a podrobnoStí obsažéno hlavně v učebnicích fyzického zeměpisu. Plošiny jsou děleny podle
l)olohy vzhledem k moi'i, podle nadmořské výšky,
podle genese ap. Děleilí je velmi podrobné a dokonce značně pod.rolmě]šf. než členění vysočin
-.s vertikálně mnohem výraznějším reliéfem. Popis
a členění reliéfu podle různých hledisek nelze pro
účely stínování využít, ale z celé řady různých
systémů plošin je možno~vytvořit několik.-..skupin,
lišících se od sebe základními rysy, které je možno
stínováním vyjádřil.
a)' Glaciální plošina by měla zabírat celou oblast bývalého čtvrtohornfha zalednění. Její charakteristické rysy, tj. výra2Í1ější morénové valy, pahorky a jezera však bývají zachovány jen v oblasti
čel ústupových stadií bývalého ledovce a jsou' obvykle jednosměrně protaženy ~podle jeho okraje.
Příkladem může být Severoněmecká nížina.
b) K plošinám nízko položeným patří roviny
kolem větších řek (alulÍia) a plošiny přírlJ.ořské.
}éjich povrch je téměř nebo zcela rovný a vodní
toky v ,nich nevytvářejí výrazněji zaříznutá údolí.
Protože zde nebývají ani. 'jiné větší nerovnosti, stínování vlastně tJdpadá (např. Západosibiřská nížina).

c) Mezi náhorní plošillY lze z~řadit plató a
plošiny, nazývané '! ruštině "ploskogorje". Název
plató je užíván pro různé:\ zvýšené plošiny, které
jsou obvykle součástí většího horského r:elku. Jeho
povrch je tvořen vodorovnými vrstvami a může být
rovný, zvlněný i pahorkatý. Jako ploskogorje se
označují méně vertikálně členité, ale značně rozsáhlé části vysočiny různého geologického složeni.
V tomto 'typupohoří
mohou být kromě převládaJícího tvaru, tj. rovin až pahorkatin, i horská/ pásma menšího rozsáhu; l{terú vyčnívají z okolní cel.kem ploché krajiny. Stínování je nutno provádět
pouze podle podrobněJsí mapy. Školským případem
je .Tibet a velkú část Skandinávského pohoří.
d) Ostatní plošiny jsou poměrně nízké, ale se
zahloubenými říčními údolími různého tvaru a
menšími p·ovrchovými nerovnostmi (jednotlivé' kopce, stupně ap.), které mohou být aspoň slabě stín~m zachyceny (např. Polabsk:á nížina).

Charakteristickým
rysem těchto p·ohoří jsou skupin,y hor. kopců a pahorků, které spolu nesplývají
v souvislé hřbety, ale tvoří sKupiny, často oddělené
plochým povrchem. Vznikla buď erosí, tj. rozřezáním větších souvislých (spojitých) horstev nebo
jsou vulkarÚckého původu. V naší literatuře jsou
pro ně užívány názvy "pahorkatina, vrchovina,hornatrna". Přechod od pahorkatiny
přes vrchovinu
k hornátině je dán jak zvětšováním relativních
výškových rozdílů, a tedy příkrejšími svahy. tak zá,'oveň i větší. hustotou jednotlivých kopců nebo
hor; Stínován(rozvolněných
horstev IÍ1usíz'a.chytit
to, co je pro ně charakteristic)u~. tj. řidší nebo
hustší kopcovítost území. Přesnost a adekvátnost
v detailech všal{ nelze v malém měří[ku dodržet.
Také geografická -literatura
zatím neumožňuje
přesné ul:čení a vymezení těchto typů reliéfu a
tak všechnarozvolněná
horstva musí být stínována
jen tak .• aby je bylo. možno na první pohled roze-

7.llat od plošin a spojitých (souvislých ) horstev.
Typickým rozvolněným horstvem je Českomoravsk~
vrchovina.
Zvláštním druhem pohoří jsou sopečná horstva.
Lze je jen těžko zařadit do nějakého systému založeného na tvaru povrchu. je možno si je sice
představovat jako skupiny sopečných kuželů, ale
tato představa je přiliš jednostranná.
V pohoří
vzniklém vulkanickou činností JSO\1 jen zř1dka typické sopečné kužele; ale zato často rozsáhlé lá. vové příkrovy a proudy a uložéniny tzv. nesouvislých sopečných vyvrženill, tj. popele, strusky aj.
Tvarem povrchu se blíží sopečná pohoří nejvíce
pahorkatinám
a vrchovinám a proto i stínování
bude s nimi totožné' (např. ]z. část Českéllo středohoří).
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Tato horstva nejsou tyoi:ena jednotlivými pahorky,
vrchy a .hoi-ami a lze je dále dělit na horstva pásemná, kerná a masivy.
K pásemným horstvÍlm se řadí kromě zlomo~
vých pohoří všechna horstva, která. jsou tj pudorysu jednosměrně. protažena.
Hlavním kritériem
jejich dalšího členění pro účely stínování je ťvar
vrcholových partií. Mí'lžeme tak rozlišit části ostřejší od částí Zaoblených, tj. hřebeny od hřb~tu.
a) Hřebenové pohoří je podle učebnic zeměpisu tvořeno jediným ostrým hřebenem. Bude-však
nutno k němu zařadit i. taková pohoří, kde hlavní
ostrý hřeben je provázen vedlejšími hřbety a hřebeny. V mapě tedy bud:lu tato pohoří charakterizována podle tvaru svých nejvyšších p.artH. Příkladem hřebénového pohoří mohou být Vysoké Tatry
a většina vyšších alpských pásem.
,b) Hřbetové pohoří je podobně tvořeno jedním
oblým hřbetem. I zde bude nutno při stínování zakreslovat jen hlavní hřbet a případné vedlejší souběžné hřbety vynechat. Jako příklad hřbetového
pohoří mfiže být uvedena Sumava a Český les.
c l Appalačský typ pohoří má pravidelné sonběžné hřbety a podélná údolí. Je vlastně jen zvláštním druhem hřbetového pohoří a jeho příkladem
jsou Appalačské hory v Sev. Americe.
Další skupinu tvoří kerná- pohoří, vzniklá zdvi
l1em určité oblasti podle zlomu. Výška zdvihu nemusí být všude stejná & zdvižené kry mohou být
rfizně ukloněny. Podle toho, jsou-li příkré okrajové
svahy na jedné nebo na dvou stranách, dělíme tato
horstva na k 1f n o v á p o hoř í a na h l' á stě.
aj U klínových pohoří došlo ke zdvižení jednoho okraje kry omezené zldmy, tj.k jejímu naklonění. Klínová .pohoří bývají jednosměrně
prota"
žena a mají 'jeden mírný a jeden příkrý svah. Příkladem mohou být Krušné hory.
bl Hrástě.jsou omezeny dvěma příkřejšími svahy a vznikly zdvihem kry podle dvou souběžných
zlomiti Jejich povrch muže být'.ruzný
~ rovný,
zvlněný ~ pahorkatý. Příldadem muže být Harz,
Krkonoše aj. li obou typů zlomových pohoří je třeba věnovat pozornost stínování ,příkrého svahu při
jeho expozici k S a SZ.Do poslední skupiny pohoří patří m a s i v y, je. jichž charakteristickým
rysem je přibližně stejná
.délka a šířka. Stínováním bude možno znázornit
jen -ty, které v mapovém měřítku zaujímají zhrpba
plochu většI než 50 mm2. Na menší ploše tiž vzniká
možnost záměny masivu s jednotlivou horou.
a) Masivy s ostrými vrcholovými tvary jsou
hlavně v mladých pohořlch a svými vrcholy zasahujI do oblasti pfisobent sněhu a ledu .

Samostatně mohou být stínem vyznačeny ojediněle se vyskytující hory nebo hřbety, které výrazněji vyčnívají z plochého r'eliéfu, terénní stupně
a podobné nerovnosti, o nichž byla zmhika při
stínování plošin. Příklad klasifikace a rozmístění
typfi reliéfu pro účely stínován! na zeměpisných
mapách připravovaného
zeměpisného atlasu Jednotné soustavy školních kurtografických
pomficek
je znázorněn na Obl'. 2.
Lektoroval:

in!. Karel Pecka, KRÚ, Praha

..Litera!!)ra:
eur

r y, L.: Landscape
as systém.
- Geographicál
Review, 1964,
54, No. 1, pp, 121-124.
Ha b e I, R,: Reliefdarstellung
auf klelnma&stilbigen.
al1gemelngeographischen
Karten.
- Institut
fUr' Kartogiaphie
der 'fech·
nischen
Universitilt,
Dresden,
1962 (v9zkumná
zpráva),
lm h'o f, .E.: .Gelande und Karte. - ZUrich 1950;
113 f i m 13 n k o, J,
1.: Ob izobra~enii
reljefa
na obščegeografičps··
kich kart!lch,
- Tudy CNIIGAiK. 1953, 92, 105-154.
K o I á č n ý. A.: Jednotná
soustava
školních
kartografických
po
můcek. ..- praha
1960 a 1961 [výzkumné
zprávy VÚGTKI.
L o Y d a, L., Š e t k o v á, L,: Klasifikace
typů re\lefu pro jejich zná. zornění
na mapách,
- Praha \965 [v9zkumná
zpráva VÚG'l'K}.
M ach
a t s c h e k, F,: Das Rellef der Erde, I, II. - Borlin 1938,
1940
M a k e i o v. Z, A.: Osno~nyje
tipy reljefa
zemnoj
poverchnosti
v izobražonii
na kart ach, - Moskva 1945,
R a t h i eon s, c,: Geomorphologlo
fUr Kartographen
und Verme.
.
sungsingenieure,
LahrlSchwarzwald
1958.
S P i r i d o n o v, A, j.: Geomorfolpgičeskdje
kartirovanije,
- Mos
kva 1952.
Z vo n k o v <\, T. v,: Izučenije
roljefa
v praktičeskich
celjach.
Moskva 1959,
•

Sborník přís'pěvků.k dějinám a výstavbě Brna (VII. ročník), vydalo nakladatelství
Blok v Brně 1965, Cena sborníku 36 Kčs.
Mezi různě tematicky zaměřenými příspllvky je na
str .. 242-283 tohoto sbornfku i příspěvek lnž. Oldřicha
Vičara: Místopis Brna v polovici 14. století (Prostor
uvnitř městských .hradllb). Je to středověký
místopis
1J1"I1ěntský, zpracovaný
na podkladě
starÝcn měření.
Podkladem byl plán Beyer-Zeiserťív, který 'přes určité
nedostatky je nejdokonaleší dochovanou památkou městských měření z počátku 17. stoleU, a tím se stal pro
autora spolehlivým podkladem pro rekonstrukci
středověké situace.
Autor popisuje zpl1sob rekonstrukce
místopisu Brna
uvnitř městských hradeb. Tato náročná práce, kterou
se podjal zeměměřický ínženýr, jistě si zasluhuje uznání
a přispěje k lepšímu oceněnI dosud přezíraných
starých městských měření. Práce tato je' doprovázena pěti
situačními obrázky, z nichž dvě jsou mapové přílohy:
jeden větší plári městiště z roku 1348 a menší z r. 1615 .
Práce inž. Vičara se v této publikaci dobře uvedla
a je vhodnou pomfickou pro ty, kteří se zabývají historií
města Brna, Jistě i připravovaná druhá část, která bude
pojednávat o starém místopisu brněnských
předměstí
splní úkol, který si na sebe vzal odborník-zeměměřič,
emeritní pracovník měř1ckého úřadu města· Brna. Práci
tuto' dopoq.lčuji široké zeměměřické veřejnosti.
tn~. ,. Pud r

.b l Masivy s oblými vrcholovýmf tvary patří
většinou ke starším a nižším pohořím.
.
Je zřejmé, že každé z uvedených pohoří mfiže
mít ješt~ další charakteristiky.
Tak např. tvar povrchu mfiže být plochý, zvlněný, souvislý, členitý
a podobně, svahy mohou byt ~říkré, mírné, stejné,
nQstejné atd., údolí úzká, široká a mělká i hluboká ap. Podobně lze uvažovat. u každé základní jMnotky. Tím bychom se však dostali k detailum a
opustili bychom tak. nejen rámec našich možností,
ale i ú.čelu, který je dán malým měřítkem zeměpisné mapy.

Sborník semináře Československé vědeckotechnické
spo·
lečnosti, konaného v Bratislavě ve dnech 17.-18. února
1966 na téma

si můžete objed~at na Katedře geodézie SVŠT, Vazovova
lib, Bratislava. Předběžná cena 25-30 Kčs.
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Nové oblasti vyu:žitf fotogrammetrie
,v průmyslu
528.7 (21)

Provoz v prfimyslových podnicích a výstavba nových investičních celkt\ se dnes neobejdou bez velmi přesných měř1ckých prací při výrobě, montáži,
kontrole a opravách strojních zařízení. Geodetické
,metody umožňují napi;. určovat směr a velikost
deformací, kontrolovat tolerance při výrobě velkých strojních dílO, sledovat stav surovinových zásob a paliv nebo realizovat projekt výstavby nových objektů s maximální přesností. Z toho je zřejmé, že cílevědomé využívání služeb průmyslové
. geodézie má. velký národohospodářský
význam, neboť poskytuje údaje důležité pro výrobu, předchá. , zí se větš~ poruchovosti
strojů a šetří pohonná
/ energie. To vše představuje značné úspory času a
finančních nákladů.
Při měřických pracích v průmyslových podnicích používá geodet velmi přesných přístrojů a metod k měření úhlů a délek. Přesto však mohou kvaUtu jeho práce výrazně ovlivnit vnější nepříznivé'
, fyzikální faktory, nepřístupnost
objektu i subjektivnípoctty, vyplývající z pobytu na rizikovém pracovišti. Některé úkoly, mají-li být splněny v požadované šíři a přesnosti, jsou velmi pracné (např.
definice tvaru a velikosti empiricky vyrobených
modelfi), jiné jsou geodetickými metodami ztěží
řešitelné (napf. určení objemu hmot v nepřístupných krytých zásobnících).
Řešení mnoha podobných problémů je možno usnadnit použitím fo t 0g r a m m e t r i e,
Tato moderní měřickámetoda
používá jako
nos1tele informací' fotografického
snímku, na kterém se zobrazí příslušný objekt se všemi detaily
v minimálnlm časovém rozmezí. Tato význačná
okolnost dOvoluje podstatně zkrátit pobyt pracovníků v blízkosti strojních zařízení, na rizikových
pracovištích nebo ve z.dravotně závadném prostředí,
což přispívá ke zvýšení bezpečnosti a hygieny prá/ ce. V nutných případech lze fotografovat i za plného provozu. Získávání číselných i grafických informací z měřických snímků je 'plně mechanizo'
váno. Vyhodnocovací přístroje jsou ve&měs vybaveny zařízením k automatické registraci. souřadnic
do děrné pásky, která zajišťuje přenos ~nformací
ze snímku do samočinného
počítače k dalšímu
zpracování.
Vihledem k těJIlto přednostem může fotogram" metrie .naj~ významné uplatnění při řešení nárůčných úloh průmyslové geodézí~. Napovídají tomu
četné úspěšné případy použití této metody v zahraničí, publikované v referátech na X. kongresu
Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti v Lisabonu (1964) i první úspěšné výsledky dosažené
v ČSSR. Nejzajímavější poznatky z těchto prací budou dále stručně komentovány spolu s nástinem
problémů, které bude nutno vyřešit S obled~m ·na
dosavadní i perspektivní přístrojové a materiální
vybavení našich fotogrammetrlckých
pracovišť.
.

Rozborem požadavků na geodetické práce v průmyslu dojdeme k závěru, že ve většině případů je
nutno zaměřovat objekty blízké a s velkou přesností. Mnoho z nich je umístěno v zastřešených
halách, některé ve značné výšce, jiné v podzemí.
Mohou být osvětleny denním světlem, častěji však
uměle a s nedostatečnou
intenzitou. Takové podmíIiky již apriorně vylučuji použití let e c k é fotogrammetrie, a proto se v dalších úvahách budeme zabývat jen problematikou
fotogrammetrle
p o zem n í, zejména její modifikací, kterou nazýváme b 1í z k á fotogrammetrte .
2.1~F o t o g r a f O v á n í

b I í z k Ý c h: o b j e k t II

Běžně používaným fototheodolitem Photheo 19/1318
firmy VEB Carl Zeiss Jena můžeme bez obtíži pořizovat jen pozemní měřické snímky vzdálených
nepohyblivýc.l1 předmětů. Objektiv, jehož maximální
zkreslení je po_uze 6 !Lm v rovině snímku, má vysokou rozlišovací schopnost, avšak malou světelnost (neměnný relativní otvor clony 1:25). Při fotografování se vždy předpokládá
delší expoziční
doba, takže z tohoto důvodu není fototheodolit vyhaven uzávěrkou. Obrazová rovina je totožná se
zadní ohniskovou rovinou, takže fototheodolit je
trvale zaostřen na nekonečno. Zvětšení hloubky
ostrosti se dosahuje nialým relativním
otvorem.
clony, avšak obraz předmětů bližších než 15 m není
natolik ostrý, aby mohl být použit k měřickým účelflm. Jmenovaný přístroj se ml\že použít ke zhotovení pozemních fotogramllletrických
snímků budov,
ocelových a železobetónových
konstrukcí
značnýchrozměrů,
jeřábů nebo velkých hald vqlně 10'žených surovin a paliv.
Vysoká přesnost průmyslových měření a dispozice fotografování vy2adují však často pořizovat
snímky bližších objektů, a to za nejrůznějšíchpodmínek prostorových 1 světelných včetně možnosti
pohybu fotografovaného
předmětu. Splnění takových úkolů s použitím fototheodolitu
Photheo 19/
/1318 není možné bez jehO speciální adaptace.
Ostrý obraz blízkých předmětů lze získat úměrným zvětšením obrazové vzdálenosti, tj. oddálením
obrazové roviny od objektiv'u nebo naopak. Technicky toho lze docílit
a) oddálením objektivu od obrazové roviny pomocí mezikroužku,
b) oddálením obrazové roviny, tj. fotografické
desky od snímkového rámu pomocí kovových vložek přesl,lých rozměrů.
První ilpůsob byl použit v ČSSR při sledován~
deformací prvků stavebních konstrukcí a tvarových
změn na pískových modelech říčních ko~yt [1],
druhý zpfisob P()užil1 nápř. v Institutu průmysl 0vých věd tokijské university pro fot:lgrafování modelu automobilové karosérie a kontrolu tvaru 10'
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jel{tivy Galileo Aerogon (f = 150' mm, 1:6,3} a zá·
kladnou 200 cm, především pro architektonické
účely. Jiná' dvojitá komora Veroplast má podobné
parametry jako SMK 120 a je, určena k dokumen·
taci dopravních nehod. Pró·)loužití blízké fotogrammetrie v průmyslu vyrúbí firma Gal1leo dvOjitou
komoru Tecnoster typ A s proměnnb\l základnou
od 30 do 70 cm. Snímky o formátu 9 X 12 cm na
šíi'ku se pořizují na černobílý nebo barevný film.

patek oběžn~ho kola turbíny lJomod fototheodolitu
Zeiss C3 B [2]. POdmínku ostrého zobrazení lze
také splnit změnou ohniskové vzdálenosti,objektivu
použitím předsádkovéčočky.
Tento zpusob, obvyklý v amatérské fotografii, nelze však pro měřické
účely všeobecně doporučit, neboť případná nepřesnost výbrusu předsúdkové čočky nebo její excentrická poloha mohou způ.sobit zcela nepřípustné
zkreslení obrazu- vzhledem k požadované přesnosti;
m,ěření. Správnost adaptace fototheodolitu musí být
ověřena justáží, spočívající jednak ve sledování
stálosti vnitřní orientace při opakovaném snímkování a rovnoběžnosti obrazové roviny a systému
snímkových souřadnic s~vertikální osou přístroje.
VeUkost a směr zkreslení se určuje proměřením
snímku čJ:vertové sítě, zoprazené na sVislé prů.·
'mětně, která je rovnoběžná S ro,\'inou snímku.
Problém zobrazení rárnových značek a dalších
údaji! na snímcích při fotografování
v temných
p.rostorech' lze uspokojivě
řešit jejich umělým
osvětlením
miniaturními
žárovkami,
napájenými
z bateriového zdroje. Tento zpusob byl již lloužtt
např. pracovníky Vedeckého laboratória fotogrametrie SVŠT v Bratislavě a v Ústavu pro výzkum
rud v Praze. Ke zhotovení stereoskopických snImlwvých dVOjic pohyblivých předměti'1 je nutno použít
2 fototheodolitll
s' minimálním rozdílém ohniskových dálek, vybavených synchronně
pracujícími
uzávěrkami. Vzhledem k malému relativnímu otvotu clony nelze pořizovat momentní snílnky na obvykle používané. jemnozrnné desky s vysokou rozlišovacíschopností
(Orwo-'1;opoplatten,' Gevaert
a podobně), nýbrž na desky s citlivostí alespoň 11'
DlN, které. se vyrábějí pro běžné fotografické potřeby. Jejich rozlišovací schopnost je však mnohem
menší a rovinnost skla často problematická. Jde-li
o blízký předmět, mi!žeme dosáhnout synchronizace expozic také použitím elektronických výbojek,
zejména při práci za šera nebo za tmy, takže pak
fototheodolity
nemusí být vybav.eny uzávěrkami.
Adaptace fototheódolitu Photheo 19/1318 je jen
dočasným řešením. Skutečně rozsáhlé uplatnění
~ prfimyslovém měření nalezne blízká fotogram-.
metrie tehdy, až některé naše pracoviště pozemní
fotogrammetrie
bude vybaveno speciální aparaturou pro tyto. účely, tj. dvojitou. komorou a jednoduchým vyhodnocovacím" přístrojem
s možností
automatické registrace
souřadnic.
2.2. Pří str
Illetrii
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V současné době jsou vyráběny firmami Feintechnik (NSR), Officine Galileo (Itálie] a Wild (Švý·
carsko}. DvOjitou komorou SMK 120 firmy Feintechnik se zhotovují dvojice měřických snímkfl
o formátu 8 X 10 cm na výšku. Objektivy typu
Topogon ;(f = 60 mm, 1!11} zobrazují dostatečně
ostře předměty ve vzdálenOsfi od 4 metrii do nekonečna, Zvlášť upravený stativ umožňuje vysunout
dvojitou komoru o základně 120 cm až do Výšky
240 cm a pořizovat snímky nejen s vodorovnou
osou záběru, ale i šikmo a kolmo doli! nebo vzhůru. Uzávěrky JSOU elektricky
synchrinizo\fány.
Snímky lze vyhodnocovat
graficky neBo č1selně
(odečítáním souřadnic jednotlivých bodli na jednoduchémpřístroji
zn. Terragraph}..
.
Italská firma
kqmoru Veroplast

Officine Galileo vyrábí dvojitou
o formátu snímků 13 X 18, s ob-

,Posun filmu i jeho vyrovnání jsou ,automatizovány.
KOllWra mllže být také vysunuta až do výšky 230
centimetru a osy záběru skloněny šikmo nebo kol·
mo dolů. Pro velmi přesná měření blízkých objektů
je určena dvojitá komora Tecnoster typB, na desky
o formátu 23 X 23. cm, vybavená širokoúhlými ob-'
joktivy o f = 150 mm. Základna fotografování je
rovněž proměnná od 30 do 70 cm, osy záběru lze
sklonit až o 45° od horizontu. Snímky zhotovené
dvojitými komorami firmy Officine Gal1leo se zpravidla . vyhodnOcují na univerzálním
plístroji Stereosimplex II b téže firmy, upraveném tak, že na
dvou připojených pravouhlých koordinátografech
lze současijě kreslit půdorys i nárys objektu, nebo
na Stereocartografu
IV s možhostí automatické re' gistrace souřadnic do děrné pásky.

I

Největší pozornost bude u nás zřejmě věnována
nové soupravě pro blízkou fotogrammetr1i, vyráběné firmou Wild, neboť k vyhodnocovanému pří·
stroji autografu A-40 lze přIpojit u nás používané
zařIzeník automatické registraci souřadnic EK 5a.
'fo to spojení umožní řešit různé úlohy technického
i 'vědeckého charakteru s vysokou přesností na samočinných počítačích. Dvojitá komora C 120 Ste·
reometric camera (obr. 1} je vybavena širokoúhlý··
mi objektivy: (f
64 mm, 1:8) se zkreslením menším než '3 [Lm v rovině snímku, které jsou trvale
zaostřeny na vzdálenost 9 m. Tím zajišťují ostré
zobrazení předmětů -ve vzdálenosti od 5 do 30 m.
Snímky jsou pořizovány na standardní
skleněné
desky O formátu 6,5 X9 cm. Uzávěrky Compur jsou
elektromagneticky'
synchronizovány
s přesností
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20 milisec. a umožňují volit expoziční dobu v rozsahu od 1/500 sec. do libovolně dlouhého časového
intervalu
mezi dvojím stisknutím
spouště
(TJ.
K azimutální
orientaci dvojité komory se používá
optického
hledáčku,
v němž je vyznačen rozsah
zorného pole a velikost prostoru, zobraz~ného
na
obou snímcích, pro různé vzdálenosti fotografování.
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lze očekávat střední chybll horizontální
paralaxy
mp = :L 0,002 mm, takže při důsledném postupu
vylučování ostatních chyb, zejména systematických,
ml1žeme dos~hnout relativní přesnosti až 1:10000.
Podobné výsledky byly docíleny také při použití
autografu Wild A 7 namísto pozemního stereoautografu [2].
Zdldadna fotografovaní
musí být určena se stejnou přesností, jakou vyžadujeme pro vlastní zamě
j;ení objektů. Vysoké nároky na přesnost vyžadují
, uskutečnit některé technické úpravy fototheodoHtu,
případně
přizpůsobit
technologii
geodetického
určení fotogrammetrické
základny speciálním podmínkám. Zejména je nutno přesně definovat projekční centrum, tzn. polohu vstupní puplly objektivu fototheodolitu,
které Je skutečným
počátkem
souřadnicového
sýstému (X, Y, Z). Vzhledem k tomu, že se mění s otáčenímJototheodolitu,
je vhodnější používat jen. normální případ s osou záběru
lwlmo k fotogrammetrické
základně. Velmi krátké'
základny
(do 2 m) je vhodné realizovat
pomocí
ocelového nosníku, na nějž se vhodným zpil.sobem
upevní 2 fototheodolity.
Tím je dána nejen možnost
přímého měření délky základny
a kontroly
její
orientace, ale i potřebná stabilita.

Komoru lze vysunout do výšky 250 cm. Kontrolní
zařízení signalizu1e červeným světlem každé opomenutí některé operace, např. vyjmutí exponované
desky, natažení
uzávěrky nebo přitisknutí
desky
ke snímkovému rámu. Firma Wlld dále vyvíjí dvojltou komor.u C 40 o délce základny 40 cm, určenou
pro fotografování
velmi blízkých předmětů.
Přesností a vybavením
bude odpovídat
předchozímu
typu C 120.
2.3. P o zná m k y k
grammetri~ké

vol

bě a ur čení f ot
základny

0-

V pozemní fotogrammetrii
je obvyklá snaha zhospodárnit měřické práce v terénu volbou minimálního počtu fotogrammetrických
základen, případně
kombinacemi
normálních
a stočených snímků. Při
pril.myslovém měření je však třeba klást na první
místo vytvoření optimálních
podmínek k dosažení
vysoké přesnOsti fotogrammetrického
vyhodnocení,
i za cenu zvětšení počtu snímkov.ých dvojic a základen fotografování.
S rostoucí vzdáleností se totiž
zmenšuje měřítko zobrazení i přesnost vyhodnocení
a ubývá na jasnosti a zřetelnosti obrazu.
Při použití stereokomparátow
Zeiss 1818 (mp =
:= ± 0,01 mm) nebo pozemního
stereoautografú
k měření snímkových souřadnic, můžeme dosáhnout
relativní chyby 1:2000, jestliže je délka fotogrammetrické základny
větší než 1/10 vzdálenosti
nejzazších bodů fotografovaného
objektu od projekčního centra. Maximální délln základny je omezena
rozsahem stupnice paralaxového
šroubu a podmínkami umělého stereoskopického
vidění hodnotou
1/4 vzdálenosti
nejbližších bodil.. Na této hranici lze
za stejných podmínek dosáhnout relativní přesnosti
1:5000. Další ~výšení přesnosti
závisí předevšhn
na možnosti přesnějšího
měření snímkových:;ouřadnic a paralax. Použijeme-li např. přesného stereokomparátoru
Stecometer
firmy Carl Zeiss Jena,

V podmínkách
průmyslového
měření se všeobecně osvědčujp. používat souprav li dvou fototheodolitil., neboť simultánním
postupem prací u obou
přístrojů se podstatně
zkraclJ.je pobyt pracovníkll
na rizikovém pracovišti a předchází možným chybám, které vznikají následl{em otřesů nebo změnou
podmínek
fotografování.
2.4. O s vět

len

í o b i e k t i'l

Pořízení kvalitních
měřických
snímků průmyslových objektů a strojních zařízení vyžaduje kromě
vhodného odstupu také vytvořit optimální světelné
podmínky. Na závadu jsou nejen vržené a vlastní
stíny objektí'l, ale i nedostatečná
intenzita osvětlení a zdroje světla v zorném poli fototheodolitu,
které působí proti směru fotografování.
Pokud je
to možné, dává se přednost rozptýlenému
d.ennímu
světlu a k osvětlování
čústí objektů ve sUnu používáme improvlzovan}'ch
odrazných
desek. Fotografování proti osvětleným otvorům je zvláště obtížné. V takovém případě je vhodné zeslabit co
nejvíce intenzitu
vnějšího světla a uvnitř použít
umělých ,osvětlovacích těles o maximální svítivosti.
Objekty v šeru nebo ve tmě fotografujeme
při umělém osvětlení nejméně 3 zdrOji (alespoň po 1000
W), jejichž umístění
volíme tak, abychom v co
největší míře omezili výskyt hlubokých stínů. Plastičnost objektu vynikne při použití protisvětp.I, zastíněných ve směru k objektivu fototheodolitu.
Celkovou intenzitu osvětlení kontrolujeme
expozimetrem a snažíme se, aby přístrof zaznamenal
výchylku, odpovídající
alespoll expozicr řádu 1 min.
Eozložení jasu je zřejmé při pohledu na matnici
fototheodolitu.
V každém případě je účelné provést
zkoušku několika expozičních
dob postupným zakrýváním jedné desky víkem kazety včetně laboratorního zpracování,
nebo všechny snímky dil.ležitých ob1ekttí pořizovat Q~kolikrát při změnách expoziční doby nebo způsobu osvětlení.
2.5. Ú p r a v a p o v r c h u o b i e k tup
grafování

r o fo t

0-

Fotografická
kvalita snímku závisí nejen na správném stanovení expozi~ní doby, osvětlení předmětu
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měření a laboratorním
zpracování, ale i na spektrálnhn koeficientu jasu těchto předměti\. a sen':'
sibil1tě fotografické citlivé vrstvy k jejich zbarvení.
V mnoha případech je zbytečné pQužívat obligátního žlutozele}lého filtru GG 11, neboť ten slouží
k odstranění
škodlivých
účinkl"1 krátkovlnných
paprsků modré části spektra při fotografování na
větší vzdálenost a pr'odlužuje 2krát expoziční dobu.
Tímto filtrem lze dosáhnout optimálního převodu
barev do stupnice černobílých odstínu, jestliže použijeme orthochromatických
dp.sek při denním
osvětlení. Při osvětlení umělými zdroji jé používánťf1ltrfi téměř zbytečné. Mi\.žeme se však často
setkat s případem; že se některé plochy silně lesknounebo
se při pohledu do malého zorného poié~
pozorovacího systému vyhodnocovacího
přístroje
ztrácí plastika následkem barevné monotonnosti.
Pak je nutno předmět měhmí opatřit zvláštním nátěrem, který· se má podle Výsledku experimentál
ních prací, provedených v Institutu pri\.myslových
věd v Toktu [2], skládat ze světlešedého matného
pOdkladovéhO nátěru a J:Il'avošedých skvrn, ktere
výrazně napomáhají k vytvoření prostorového vje
mu ve vyhodnocovacím přístroji. Nátěr musí být
ovšem tenký a vodou lehce omyvatelný. Jestliže
nelze něj~kou plochu ani dočasně patinovat barev,
ným nátěrem, mi\.žeme použít jiIlého postupu, uvedeného v [9]. Spočívá v optické projekCi světelné
mřížky nebo soustavy světelných skvrn na objekt
pomocí diaprojektoru.
Monotonní povrch hromad
sypkého materiálu lze mechanicky rozrušit přehrabáním a nezřetelná rozhraní dvou ri\.zných materláli\. označit např. rozvinutím vyřazené dálnopisné
pásky./
2.6. S i g n a li z a c e a u r č e n í v líc o v a c í c h
bodli
'Ve velmi členitém interiéru prumyslových pracov1š(není zpravidla obtížné nají1;..dostatek přirozeně
signalizovaných
hodfi, které lze jednoznačně identifikovat na snímku i ve skutečnosti. Další body je
možno vytvořit uměle, buď kontrastním nátěrem,
nebo nalepením terčíku, postavením stativu s terčem trojpodstavcové soupravy a výtyčkou. Při volbě jejich umístění je třeba dbát známé zásady, že
měřené objekty mají být vždy uvnitř prostoru, ohraničeného vlícovacími body, takže je rozmístíme
před objekty, po stranách i za ně, a to v různých
výškách.

2.7. Nu m e r i c k é
cení
snímki\.

a

gr

a

f ick é

vy hod no·

Podle účelu měřických pracÍ volíme nejvýhodnější
zpi\.sob záznamu informaCÍ o předmětu měření. Sortiment přístroji\. pro vyhodnocování pozemních fotogrammetrických
snímků obsahuje přístroje univerzálního použití i jednoúčelové. Uveďme v následu
jícím přehledu jen ty, které jsou v ČSSR Mžni)
k qispozici a mohou být tedy použity k řešení úlol1
prfimyslové geodézie fotogrammetrickou
metodou.
Překreslovač SEGI fy VEB Carl Zeiss Jena úmožňuje transformovat
centrální projekci fotogram
metrického snímku s osou záběru v obecné poloze
na jinou, podobnou orthogonální projel{ci předmětu
měření. Výsledkem překreslení
je soubor grafic
kých informací, které jsou zaz;namenány na zvětšenině' snímku v požadovaném měřítkO.
Stereokomparátor 1818 Zei;;s Jena je přístroj
k měření snímkových souřadnic a paralax jednotli·
vých bodů. Výsledkem jsou číselné informace
(snímkové souřadnice určené s přesností ± 0,01
milimetru a paralaxy Px' a Py s přesností poněkud
vyšší). Vztah mezi snímkovými a geodetickými souřadnicemi je nutno realizovat matematicky.
.
Stecometer -- .přesný stereokomparátor
firmy
VEB Carl Zeiss Jena, který umožňuje měření a automatickou registracI snímkových souřadnic a para-.
lax s přesností ± 0,002 mm. Číselné informace se
registrují do děrné pásky v mezinárodním dálnopisném kódu. Mohou být doplněny několika dalšímI
povelovými znaky, a tak bezprostředně použi ty 'pro
výpočet na samočinném počítači.
Stereoautograf 1318 Zeiss Jena zprostředkuje
vztah mezi snímkovými a geodetickými souřadnicemi mechanicky pomocí soustavy pravitek. UmožĎ.ujenejen
bodové vyhodnocení pozemních foto·
grammetrických snímkli s přímým odečitánímvýšek
na stupnici přístroje, ale i plynulou kresbu situačních čaI', vrstevnic a prof1lů pomocí připojeného
pravoúhléhQ koordinátog~afu. Poskytuje tedy grafické i numerické informace, které lze jednoduchým zpi\.sobem transformovat do geodetickéfio sy·
stému nebo použít přímo pro výpočty délek, úhIli,
ploch' a kubatur.
Součástí Wlldovy aparatu'ry pro blízkou fotogrammetrl1, která má být dovezena do ČSSR, je
autograf A 40 (obr. 2). Tento přístroj je určen'
k vyhodnocení snímků o form<Hu 9 X 12 cm, pořízených dvojitými komorami C 120 nebo C 40. Graíjcké informace se zobrazují jednoduchým pravoúhlým koordinátografem,
numerické
informace
mohou ,být automaticky
registrovány
po spojení
přístroje s registračním zařízením EK 5.a..-

Na rozdíl od použití pozemní fotogrammetrie
pro mapovací t1čely, není v mnoha případech nezbytné připojovat geodetická měření, související
s určením, vlícovacíth bodli a fotogrammetrických
Z uvedeného přehledu fotogrammefrIckých
vyzákladen, na síť všeobecně používaného souřadnihodnocovacích přístroji\. a jejich možností je zřejcového systému. Namísto tohoto iněření mužeme , mé, že záznam informací mi\.že mit buď grafickou
někdy použít ověřených číselných údaji\. z prová(analogovou), nebo číselnou (digitální) formu, příděcích výkresfi pro stavbu nElbo montáž příslušného
padně obojí současně.
objektu nebo z polních náčrtů dříve vyhotovených
základnfch pláml závodu. Geodetické mětiení se pak
3.Pffklady poulit. fotogrammetrie při pr6myslo.omezí na minimum, čímž se podstatně, zkrátí doba
dm mAleu.
pobytu měř1cké skupiny na prnmysloyém pracovišti.
Tam, kde je geodet,1cké zaměření vlícovacích bodfi
V následujfcí části bude uvedeno několik námětů
obtížné, nebo nelze v uspokojivé míře použít číselných údaji\. z prováděcích výkresi\. nebo předcho·
k výhodnému použití fotogrammetl'Ických
metod
v prfimyslu, zejména těch, které. byly publikovány
zích měření, mfižeme aplikovat některý z kombinovan9ch
postupfi
geodeticko-fotogrammetrlckých,
v zahraničním odborném tisku v období mez:i IX.
a X. kongresem MezlnárodnCfotogrammetrIcké
spokteré byly vyvinuty v NDR a publikovány v'Časopise
Vermessungstechnik
[4}. / •.
lečnosti (1960-1964) . Omezlme se převážně na
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příklady použití běžné aparatury pro pozemní fotogrammetrii,
protože uskutečnění
podobných prací
v naši9h ~odmínkách
je reálné již nyní.
3.1. D e for m a c e
průmyslových

s t a v e b, k o n str
zařízení

uk cí

a

V tomto oboru byly u nás vykonány rozsáhlé práce
ve Vedeckém
laboratóriu
fotogrametrie
SV8T
v Bratislavě.
Pomocí zvlášf adaptované
soupravy
dvou fototheodolitů
bylynapř'/
sledovány pružné
deformace
prvků
stavebních
konstrukcí.
Trvalé
deformace
lze stanovit velJ;Ili přesně metodou časové základny. Technologie
těchto praCí a postup
při úpravě běžné aparatury pro pozemní fotogrammetrU, jsou podrobně
popsány v odborné l1tel'atuře [lJ.
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ní poloze nebo, při jeho instalaci,
což má značný
význam pro plynulost provozu i bezpečnost RJ'áce.
Snímky jeřábu seI/ořizUjí
jedním fototheodoHtem
s osou záběru kolmo k deformační rovfně, procházející přední 'příhradovou stěnou věže nebo ramenE!.
Při každé etapě zkoušek se zhotoví dva snímky, a
to před zatížením a po maximálním
zatíženÍ. Jiné
měřicképráce
není nutno provádět, protože délky
potřebné pro výpočet měřítka snímku zjistíme z konstrukčních
výkresfi. Fotogrammetrická
měření je
v. tomto případě založeno na principu časové základny. Snímky jsou pořizovány z téhož stanoviska
v určitém
časovém rozpětí. Při stereoskopickém
pozorování se pak projeví jakákoliv zqlěna polohy
bodu jako horizontální
nebo vertikální
paralaxa.
Objekty na snímcích, které zfistaly beze změny, se
jeví plošně (bez plastiky). Změna polohy charakteristických bodfi jeřábově konstrukce
v horizontálním směru se projeví změnou paralaxy L1px, ve vertikálním
směru změnou L\Py. Skutečnou. veliko.,t
obou složek deformace v daném bodě obdržíme násobením těchto údajfi měřítkovým
číslem snímku.
Ověření popsané teclmologie
provedli pracovníci
Geodiitischer
DIenst v Lipsku [6], určením deformací 87,5 m vysokého věžového jp-tábu. Při fotografóvání ze vzdálenosti 200 m byla dosažena střední
chyba fotogrammetrického
měření ± 5 mm.

Při stavbě a kontrole stavu vysokých monolitických komínů je nutné sledovat nejen klesání
objektil, . ale i jeho horizontální
posuny a deformace. Směř'a velikost horizontálního
posunu a deformací se zpravidla posuzují podle velikosti dvou
komponentů,
nejlépe vzájemně kolmých. Namísto
geodetického
měření mohou být odvozeny z pozemních fotogrammetrických
snímků pořízéných
jedním fototheodolitem.
Pomocí stereokomparátoru
se měří snímkové souřadnice
obrysových bodů 1.0mínu v nejnižší .lnožné poloze a na jeho hornílll ~
okl'aji. Vypočterié komponenty
horizontálního
po3.2. K o n t.r o I a t val' u am o n táž e str oj ísunu viditelné 'části .komínu se transformují
podle
r e n s k Ý c h vý rob k ú
jednoduchých
vzorců~ na údaje, vztažené k základu
stavby. V PQrovnání 's geodetickým
způsobem konE'otogr-ammetrle
nalezne
významné
uplatnění
prl
troly svislos'tikomínů,
které spočívá v měření úh1fJ montáži a kontrole výrobků těžkého strojírenství,
theodol1tem,' zpracování
manuálů a výpočtu kom~
zejména těch, které přes svou značnou velikost a
ponentl1, bylo např, při kontrole 6 monolitických
váhu musí být vyrobeny a sestaveny velmi .přesně.
komínů o výšce 120-140 m v kombinátu Schwarze
V oboru bHzké 'fotogrammetl,'ie jsou možnosti uplatPumpe -(NDR) dosaženo časové úspory 38 %. Ponění velmi bohaté a různorodé. Uvedeme však na
rovnáním
se současným
geodetickým
zaměřením
předním místě ty' připady, které nevyžadují specio přesnosti
± 50 mm, byla zjištěna přesnost foto- ální aparaturu, jaká je popsána v odst. 2.2.
grammetrické
metody v rozmezí od ± 30 do ± 80
milimetrů
[5].
Sledování průhybu kotevních lan vysokých anténních stožárů geodetickými
metodami není snadZajímavé řešení kontroly stavu dna koksovací
né, protože se ocelová konstrl1kce kývá a kroutí
baterie
během
provozu
je publikováno
v [3].
pod účinky větru a slunečního zářenÍ. Pomocí někoTechnologie
výroby koksu předpokládá,
že dna
l1ka fototheodolitů
(pro každé kotevní la110 1 příjednotlivých
,komor jsou vodorovná. Kontrola sta,
stroj)
je možno zachytit
celý objekt v jediném
vu je možná jen.během
několikaminutového
intercasovém okamžiku. Synchronizace
expozic se pl'i~
valu mezi vytlačením koksu a nasypáním nové dávtom řídí krátkov~nnou
vysHačkou. Dl1ležltou podky, přičemž rozdíl venkovní a vnitřní teploty činí
mínkou pro úspěch akce je dobrá viditelnost závěsaž 1000 oe. Silné chvění horkých plynů znemožňuje
ných bodfi, nebOť vzhledem ke inačné výšce ob1ektu
vizuální pozorování dna geodetickými přístroji. Poa obdélníkovému
formátu pozemních fotogrammeužitím extrémně dlouhé expoziční doby je možno
trlckých snimkfi, dosahuje vzdálenost fotografování
získat dostatečiJ.ě ostrý a kontrastní
obraz žhavého
několika set metru. Pokud terénní překážky znedna. Úzký vysoký otvor do komory však vyžaduje
možňují vytyčit osu záběru kolmo k rovině kotevumístit 2 fototheodolity
nad sebou, takže základna
ního lana, je třeba matematickou
cestou redukofotografování
je svislá. Před měřením snímkOvfeh
vat persp,ektivní
skreslení
zpl1sobené konvergencí
souřadnic jednbtl1vých bodů podélného profilu korovin snímku a kQtevního lana. Popsaná metoda
mory je třeba otočit snímky o 100g, aby se vy tvoři]
byla prakticky vyzkoUHena v NDR při měření 350 ID
prostorový model. ze snímkových souřadnic a horivysokého ocelového stožáru v Zehlendorfu
[7]. Na
zontálních paralaxA..ze stanovit souřadnice bodů povzdálenost 600 mbylo dosaženo střední chyby v po~
dělného prof1lu vzhledem k projekčnímu
centt,u
loze bodu ± 6 cm (1:10 ODD); Úspora času při polhorního fototheodolitu
jako počátku. K vyloučení
ních pracích· činila 70 % v porovnání s metodou
systematických
chyb, způsobených
refrakcí i jinýgeodetickou,
úspora finančnít:h nákladů asi 450;0.
mi možnýh1i zdroji, je nutno redukovat vypocítané
Rovněž kancelářské
prá.ce konstrukční
a vrpočetní
'výšky pomocí dvou vlícovacích
bodů na počátku
se ome:Z:ily na 50 % původního rozsahu, v konvel'
a konci podélného prd'filu. Přesnost metody je chagenčním případě asi na 25 %.
rakterizována
střední chybou v poloze bodu ± 1
c~ntimetr, což je prodaný
účel zcela postačující.
Velké radarové
antény a rad,ioteleskopy
mají
obvykle sestaveny,pdrazné
PIOCh,y kovových sítí,
Při, ,výstavbě a provozu průmyslových
závodů'
jež vcelku mají být součástí matematicky
deflnose čast!' vyskytuje pož~davek sledmfat deformaci
vaně plochy (koule, paraboloidu
atd.). Správná
jéřábu při maximálním zatížení, v kritické pracovfunkce těchto zařizení vyžaduje, aby i největší pi'í~
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Sima, ,.: Nové oblastí

využíti

fotogr.{mtnetríe

v průmyslu

stroje byly smontovány s centimetrovou přesností.
POZ~1ní fotogrammetricM
snímky se v takovém
případě pořizují z několika základen, orientovaný'ch
kolmo na vertikální rovinu souměrnosti odrazné
plochy. Na její ploše se rozmístí větší počet vlícovacích bOdu,' signal1zovaných barevnými štítky 'a
zaměřených velmi pře~ně geodetickými metodami.
Podrobné body pro kontrolní fotogrammetrické
měření jsou rovněž signalizovány štítky jiného tvaru.
Modelové souřadnice lx, U, z) je nutno transformovát do soustavy pral,4Júhlý'ch souřadnic (X, Y, Z),
jejichž osa Y je obvykle definována jako prii!sečnice
horizontální
a vertikální roviny ~ouměrnosti odrazné ploGhy. Při fotogrammetrickém
zaměření
radioteleskopu
v Nancy [8 ] byla dosažena přesnost v poloze bodu ± 5 + 8. mm na vzdálenost
32 m. Podobným zpusobem byla realizována zkouška odrazného zrcadla radarově antény v Brétignysur-Orge l ± 6.mm}.

Před realizací návrhu nového typu karosérie
osobního automobilu je tl'E!ba vyjádřit; empiricky
modeloval1é plochy soustavou ř~ZI"thorizontálními
11 vertikálními
rovinami ve U'ech směrech navzájem kolmý'ch. Geodetické měření větSího počtu bodÍ!
na povrchu karosérh-1 je idlouhavé ci ·obtížné. Proto
se objekt fotografuje dvojitou komorou nebo dvojicí fototheodolitů, zaostl'ených asi n.a 1) m, frontálně, z boku i ze zadu, přIčemž základny fotografování (6D + 90 cm) jsou rovnoběžné nebo kolmé
vzhledem k vertikální rovině souměrnosti karosé1'ie. V Japonsku použili pracovníci' Institutu průmyslových věd v Tokiu fototheodoUtu Zeiss C3 B,
.snímky byly vyhodnoceny na autografu Wild A,7
s áutomaticlwu registrací souřadnic. Karosérie osobního automobilu Colt 10DO byla zobrazena jednak
půdorysem, nárysem a bokor;ysem v měřítku 1:3,
jednak definována numericky modelovými souřadnicemi podrobných bodli jednotlivých profilů v intervalu po 1 cm, zaznamenanýllli do děrné pásky.
K ověření tvaru oběžných lopatek turbiny je
Týž nositel informací byl použit k transformaci
nutno provést některé adaptace fototheodolitu, zE!- souřadnic na samočInném počítači a ke zobrazení
jména j.eho zaostřerií na vzdálenost od 4 do 10 m,
profilll na automatickém
koordlnátografu.
Fotopatinovát povrch ubjektu podle zásad uvedený'ch
grammetrickou
metodou bylo dosaženo přesnosti
v odstavci 2.5...a osvčtlit jej rozptý'leným světlém
± 0,5 mm.
značné intenzity. Nejvýhodnějším
zařízením pro
tyto účely je pochopitelně speciální souprava pro
blízkou fotogrammetrii.
Některé příklady použití
adaptovaných fototheodoht,l
v Japonsku [2] a ve"
FrancU [8] však ukazuji, že i s tímto provizóriem
Díky intenzívnímu
rozvoji přístrojové
techniky,
lze dosáhnout pozoruhodných výsledku. V Institutu \ elektronickýcH
zařízení a pokroku fotografické
prumyslových věd v Tokiu byly např. snímky oběžchemie, nachází fotogrammetrie
stále větší a výného kola FrancIsovy turbiny pořízeny adaptovaznamnější uplatnění nejen při mapování zemského
'ným fototheodolitem Zeiss C3 B ze vzdálenosti 430
povrchu, ale i v mnoha oborech vědy a techniky.
centimet~u. Tvar jednotlivých lopatek byl vystižen
Při~píVá zde k odstranění namáhavých a nebezpečpř(čný'mi .řezy, rovnoběinými s rovinou věnce oběžných prací a k jejich ur~;chlení při současném sníného kola ve svislé poloze. Souřadnice jednotližení finančních nákladů.
\
vých bodu byly automat1ckyreglstrovány
a řezy
zobrazeny pravoúhlým koordinátografem v měřítku
fednou z tematicky nejbohatších oblastí využití
1:2,5. Přesnost metody byla ověřena porovnáním
fotogrammetrie
se stáVá prumysiová, geodézie.
radiálních
délek 375 ]wnlrolních bodu oběžného
V tomto článku byla stručně uvedena základní
kola vyrobeného se zvláštní pečlivostí a dosáhla
problematika, se kterou se fotogrammetrická
prahodnoty ± 0,57 mm. Podobně byla provedena koncoviště v ČSSR při zavádění nových metod bezpotrola lopatek
Kaplanovy turbiny hydrocentrály
chyby setkají a na několika praktických příkladech
ve Rhinau pracovníky
L'lnstitut
Géographique
dokumentována vhodnost použití fotogra'mmetrlckě
National v PařížI. Povrch lopatky byl vyjádřen
metody k danému účelu.
kotovaným pťánem se čtvercovou sítí bodu v měLektoroval: inž. Ladislav Skládal,· CSc., ÚSGKI Praha
i'Hku 1:14,5. Přesnost fotogrammetrického
měření
byla
1 +2 mni. Tento úspMný experiment našel
:táhy ohlas v inžepýrskotechnlclJé
praxi, takže fotogrammetrická
metoda byla od roku 1962 použita
[1J Ad 1 e 1', E.: Fotogrametria v exp8rimentálnom. výzkume deformácH stavebných. konštrukcií. kandidátská disertační práve Francii jit ve více případech.
ce. SVŠT Bratislava, 196L

±

3.3. Fo t o g r a m me t r i c: k é
1'1 c k ý' c h mode I u

měř

ení

e m p i-

B1í;ká fotogrammetrie je používána v některých vyspělých prtlmyslových státech k pdvození tvaru,
skutečných
rozměrů a prostorových
dispozic ze
:tmenšených modelu. -Modelová technika nachází
v současné době širokévYUŽ1tí při experimentálním
výzkumu v mnoha oborech vědy a techniky. Nejznámější jsou práce v oporu hydroteclmlky,. zejména měř.ení tva~výeh
změn na modelech říčních
koryt, údolních přehrad a jIných hydrotechnických
obfektů, kde jefotogrammetrlcká.
metoda po~ívána i l1 nás (viz práce Vedeckého laborat6rla fotog.ram(:jtrie SVŠT v Bratislavě).
Jako př~klad
uplatněni bllZké fotogrammetrie
při realizacI návrhtl výrobku, vytvořených motelovou technikou,
mfižeme uvést měření modelu automobllové karosérIe.
I

[2] M a ru y a s u, T.: Studies on photogrammetric techniques for
precise measurement and their applicalion to the ilidustrlal
field, Japan society of Civil EngineerS', No. 107. 1964.
[3J R li g e r, W.: Vorschlag elnes Verfahl'ens zur Feststellung
der Kammersehlenhohe von Koksbatterien Wi!hrend des laufenden Betriebes, Bergakademie 1961, č. 11.
[4] Me y e r. R.: Vorschli!ge zul' paBpunktbe,iitimmung for terrestrische Stereoaufnahm~m 1m Bereich Rurzer Aufnahme'!!ntfernungen, Vermessungstechnik 1963, str. 424-427.
.
[5J Dr es z I e r, K.: Photográmmetrische Bestimmung der Schleflage hoher Bauwerke. Vermessungstechni'k 1963, č. 12.
[6] K u s c h, M.: Photogrammetrische
Deformationsmessung an
• Turmdrehkranen, Kompendlum Photogrammetrle VI,. -".na.
t7] M lili e 1', H.: Dle photogrammetrische
Be$limmung von Pardunendurehhangen, vermessungstechnik 1963,č. 1
[8J C a I' bon e li, M.: Le développement des aplications non
cartographiques de la ph~togrammétrie a I'Jnstltu"t Géographique Natlonal, Bulletin tl'e la société Fran~alte de Photogrammetrie. 15-16, 1964.
(9] W r i g h t, "M. S.: Indulltrial appIicatlons of Photogrammetry,
Presented paper to ISP Copgress, -Lisboa 1964.
'
[loJ D rt i n a, C.: speciálnl geodetické práce v těHcém prdmyslu.
Geodetický a kartografický obzor 1964, Il. 1t.
.
[11] š!'in a, J.: Nová technika pfi inventarlzaci zásob. Chemický
prl1mysl 1968,1l. 1.
'
[12) T Ó r r i n I, A. - F e r r l, W.: Galileo-SantonI equipment for
. non-topographic applications of photogrammetry, Flrenze 1964.
(13] Bor m a n n, G.: New WlId Instruments for sbort range pilotogrammetry, Wlld Heerbrugg, 1964.
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Oborovéhovývojo!,ého

,
inl.JanPřibyl,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, Praha

střediska VÚGTK

\
...
Na lwnci roku' 1963 bylo ve Výzkumném ústavu
geodetickém,
topografickém.
a kartografickém
v Eraze z bývalévýzkumn6
přístrojové s~upiny a
\rývojovéčásti
dílny býv. GTÚ vytvořeno Oborové
vývojové středisko
(OVS). Hlavní důvody, které, vedly 'k ~jeho vytvoření,
bylo konsolidování
vývoje j;lřístrojú, potľebných k i'ešení výzkumných'
úkolů, vývoj nových 'přístrOjů pro potřeby'YR
a
zájištěi'lí malých sérií pl:ístrojů pro ústavy resortu
ÚSGK. Zajišťování vlastními prostředky
se stalo
nezbyt~é zejména v dflSloolpt zrušení výroby geo·
uetických přístrojů v ČSSR. J
.

vala, ale z, výrobního hlediska byla nehospodárná
a dr'ahá. Např. f.otcisazítka, která měla být vyrouena: v počtu 300 ks, se skládala ze 16 vyráběných
sou častí. Znamenalo by to tedy vyrobit 4800 součástí na sázítka á 'jejich d.osti pracnou montáž.
Za těchto okolností by jen tato série vyčerpala 2;3
kapacity OVS, a 'to by bylo vzhledem k požadavkům neúnosně .. Proťo bylo sázítko předěláno a nyní
se skládá ze 3 dílti, z,nichž hlavní je odléván do
formy (.obr. 1). 1 když náklady na přípravu výroby
byly dosti veliké, klesla cena fotosázítka na pětinu
n hlavně bylo možno je v požadovaném množství
dodat. I na ostathích přístrojích, u kterých již existoval fungující vzorek, lJy~ynutné větší nebo menší
úprávy. Zejména výVOj z hlediska ,lepší vyrol:Jitelnosti v sériích není dosud ukončen.
V současné době vyrábí OVS v malých sériích
podle vlastní dokumentacecelke1l1
15 přístrojú a
pomiicek, většil10U vyvinutých již ve VÚGTK. V le·
tošníin roce se bude ,vyrabět první série celkem
5 přístroji't a pomi\cel{, l{teré byly vyvinuty v roce
1965. Z l~ich je neJdůležitější náš hový ekvidistalltní
planimetr (obr. 2), který by měl aspoň z části odstranit ni!.mahu 'pi'i planimetrování.
VÚGTI< Qude
přitom potřebovat pomoc všech uživatelůplallimetri\.(kritika;
připomínky a návrhy), laby se z tohoto .planimetru stala dobrá pomticka na střediscích geodéZie.

Nah'Qře je prúřeistaré~o
typu, dole prítřez nO.vého typu
fotos'ázítka.SvorníkY
ašroub9
(u starého typu jich
bylo 6J ·se. vyráběly, 'protože' hIava šroubu 'musí být
větší než u' nbl'rhalizDvaného. _.
.

Nejlepší úspěch z výrobku vyraběných v malé
sérii má zatím l'yteclrý pantogrClf (obr. 3). Přístroj
je sice výrobně náročný, ale podle zkušeností uživateli'!· 3e kvalitní provedení vyplatí. I na' něm byly
provedeny v minulém roce někter~ úpravy, které
m&jí alesp.oň částečnčsnížit
značně vysokou cenu
a zlepšitjebo
funkci.

\

Úl}blem OVS je tedy řešjt vlastní;úkol)'
teclJ,hickélio. rozyoje (větsinou přístrojového. charakteruJ,-~i,I)plupi'acovatslostatními
Qdd:ěleníini VÚG'l'K
při ře~enr:i~jich'vý;dmmnýcl;t'
úkolů awýroba ma,
lých ,sériÚ-pronstavy
r,esortu ÚSGK, ,výjimečně
i p'r~ ostatnízájmnce;
Mimoto vykónávÉj.OVS práce
plynóuCí' z Ukolú ·VÚGTK (-posuzování patentů a
. ZN; tVOření výhledových pfánll,. kOnstrukce a rady
pracovhíkum resortu ti přístrojóvých
otázkách a
podobně).
Situace ve vývoji nových přístrójů..í ve výrobě
malých sérií přizřízenCOVS
nebyla dobrá. /Pozdní
uvolnění mzdových fondů. zdrželo přijímání ngyých
Obr. 2.; Ekvídíslantnž
planíme/r.
\
:
pracovníků a nově ,převzatá dílna nebyla na výrobu
Planin~etruie
se
posuvem
d.E"iW,
na
níž
je
ve čtyi'r"ásob·
vybavena vhodnými .stroji. Výroba se dosu.d děla
. cích ekvidistanty na!<reslena síť. Při phltlm\jtrovánf-'se
bez- dokumentacBa
hodně. seimprovizovall1.
Velmi . ekvidistanty
označují pohyblivým
jezdCfJlll, Počítadlo
o6tížná situaée byla'u některých přístroj ů& pomůi' desku je rpožno vyměnit, a tak niěnit niěř1:tko planicek, které.se. již měly vyrábět v sériích. Jejich kon·
metrování. r~možné použíti měřítka 1:500, 1:1000,1:144\),
strukce sice většinu.'!.l z fUl~kčního hlediska vyhovo·
1:2000; 11:2880.
.
"(
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Obr. 3.. Horizontální

rytecký

O úkolech

a činnosti

Oborov~ho vývolov~ho
stFediska

pantograf

Vpředu je videt svěrák se ~roubem k upnut( šablony. Do
držáku šroubu je možno pro sIl2dnější upnutí vložit páčku. Pojížděcí hrot je pro svi~lá ovládání rycí jehly spojen s ní fotografickou drátovou spouští. U nových typů
je možno ovládát rycí hrot i přímo tlakem ruky na jehlu.

Z vlastních úkolů TR hyl v minulém roce mimo
jiné dokončen vývoj polního děrovače (obr. 4). Zá,kladní princip byl dán při řesení úkolu automaH. zace geodetických
prací, který řešilo fotogrammetrické oddělení VÚGTK. V roce 1965 byl nejdříve
vyroben funkční vzorek a po předběžných zkoušI,ách byl vyroben prototyp přístroje. V letošním
roce s ním budou provedeny větší zkoušky, zejména rychlosti děrování a kvality děrné pásky a strojového zápisu. Přístroj má rozměry 170 X 120 X 100
milimetrů a váží 2,35 kg. Jde v něm zaznamenat
na jedno nastavení šest pi'ítimístných hodnot (počítá se např. číslo stanoviska, číslo bodu, délka,
úhel a, úhel tJ, lať) s hodnotami vytištěnými na
pásku a děrovaným záznamem. Proti zahraničním
výrobcům má výhcdu mensí \áhy (proti americkému Port-A Tape firmy Datel' Dynamics. lnternacional Alabama vážI o polovinu méně), což u polního přístroje je značná výhoda, ovšem za cenu
wčního děrování.
V roce 1966 bude mimo jiné zahájen vývoj a
výroba nového typu cirkumzenitálu.
Podle předběžného návrhu bude mít tyto parametry: průměr
objektivu 100 mm, dcsažená hvězdná velikost visuálně 7m, fotoelektricky
4m, kontaktový
mikrometr se spojitým rozsahf~m ± 4', váha asi 25 kg,
rozměry 60 X 40 X 25 cm. S ukončením se počítá
v roce 1967. Začátkem příi;tího roku bude ukončen
fotoelektrický mikrometr k pasážníkn Zeiss AP 100.
Zkušenosti s ním budou využity při fotoelektrické
l'egistraci cirkúmzenitálu ..
Pro střediska geodézie je v plánu TR polárný
Iwordinátograf. Na jeho v)'voji se již od ledna 1966
pracuje a má být v příštím roce vyráběn v sérii.
Z přístrojů a pomi'lcek vyrobených pro řešelJí
výzkumných úkolů ostatních oddělení VÚGTK uveďme jako příklad zařízení pro fotografování
urně··
lých družic ,Země (azimutální montáž i s elektronkou - obr. 5), dále vývojnice na film šíře 35 cm,
senzitometrická
lavice aj.
Největším nedostatkem naší práce z hlediska
llživateli'l jsou značně dlouhé dodací lhůty. V podstatě je nutné již před koncom roku zaslat všechny
požadavky předem na příští rok, a to ještě v případě neciostatku kapacity nejsou někdy všechny

VOOTK

zařazeny do plánu. Je-li příslušná série potom zařazena do plánu výroby až na konec roku, je prakticky dodací lhfita delší než rok. To je velmi dlouho a je jasné, že ústavy by potřebovaly kratší dodací lhůty.
Zlepšení této si.tuace nerí jednoduché. V době
vzniku OVS byla již příliš velká mezera v zásobování ústavů potřebnými pomůckami, a to se projevilo zejména při zavádění rytiny. Proto byly počáteční požadavky na kapacitu OVS veliké a nebylo
možno všechny zařadit do plánu. V současné době
jsme již schopni plnit převážnou většinu předem
plánovaných požadavkíL Trvalou potíží jsou pozdě
podané a často velmi. potřebné požadavkYt a to
nejen ústavfi resortu USGK, ale často i ostatních
oddělení VÚGTK. l'I'o plnění plánovaných
úkolů
není na ně volná kapacita, a tak je buď nutno plánovaný úkol posunout, nebo i nutný požadavek
zajistit jen částečně. Jediné vyhovující řešení je
zvětšení kapacity tak, aby i pří plnění všech úkolfi
plánu TR i předem hlášených požadavkli ústavů
zbyla dostatečně velká kapacita na nezbytné operativní řešení nutných prací. Zvětšení kapacity OVS
je možno dosáhnout zvětšením počtu pracovníků,
výkQlmějším' strojovým vybavením, změnou technologie i zjednodušením konstrukce, nebo zlepšením
organizace práce (zejména zvětšením sérií). Z těchto podmínek je zatím z· části splněna jen podmlnka
lepšího strojního vybavení. OVS bylo v roce 1965
vybaveno novým soustruhem a frézou a současně
byla provedena rozsáhlá adél,lltace dílny vlastními
silami. Se zvětšením počtu pracovníků a zlepšením

Obr. 4. Polní děrolJač.
Vlevo je točítko na děrování, nad ním
nutí děrné pásky. Nahoře vzadu jsou
pro nastavení čísel, vph;du ie ol,énko
vených čísel. Na přední stěně je okénko
z tiskárny.
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skutečnost značnou brzdou zkrácení dodacích lhíH.
U zaběhnutých sérii (pantograf, volnooska, krouzkovač apod.) máme pochopitelně materiál zajištěn
předem v pruběhu pi'edchozího roku, protože velikost sérií se dá předem odhadnout a případné přp.bytky materiálu se užijí v dalším roce. U těchto
pomúcek vidíme jako ncjlepU řešení vyrábět větší
série výrobkl"j, než jsou požadavky ústavů v příslušném roce. V průběhu roku se vždy objeví další
požadavky, aty
by potom. bylo možné uspokojit
z těchto přebytkú. Předpokladem je ovšem zvýšení
kapacit~ OVS.
Také nejsou někdy pracovníci ústavlI spokojeni
s poměrně vysokými cenami našich výrobkú. Částecné odílvodnění bylo již dáno při úvaze o možnostech zvětšení kapacity. Zejména možnost vyrá!Jět v jedné sérii celé poZadované množství pomůcek by nám v některých případech pomohlo snížit
cenu. Ale v podstatě je vetšinou výše cen dána
náročností práce a snahou udržet vysokou kvalitu
výrobkťt. Tu se nárfl ve většině případú podařilo
udržet na celkem vysokém standardu. U někter~'ch
pomůcek se pokoušíme změnou výrobní technologie snížit cenu. Byly to např. v uplynulém roce
volnoosé rycí trojnožky, 11 kterých jsme změnili
způsob výroby "aržáku. Dříve se skládal ze dvou
dílů pracně řezaných z tabulí plexiskla a obráběných na soustruhu, fréze a vrtačce. Nyní je odléván v celku z Epoxy 2100. Přitom ovšem II1ltže
dojít zejména u první série k malému zhoršení
kvality povrchové úpravy držáku. Funkce ovšem
musí být stejná a doufám, že i povrchová úprava
a vzhled budou po zaběhnutí nové technologie nejméně stejně dobré a i cena podstatně klesne.
Our.

5. Azimutálnl

montáž

pro
UDZ.

fotografické

pozoro/J([ni

Montáž je pro lepší přehled bez komor RB, které se
upevňují na desky ukončujlcf vodorovnou
osu. PáJw
u. levé desky slouž! k ovládán! li nastaven! komor, a
souča.,ně je v držáku umístěn vypínač magnetických
spojek. Pod deskou je vidět magnetická
spojka s ozubeným Kolem. kte':é drlJ komOl-y v dané poloze. Vpředu
je protizávaž! na jemné vyvážen! komor (ruzná délka
filmu apod.l

organizace práce nelze zatím počítat, protože každému řešení bude na závadu naprostý nedostatek
místa. Naopak dojde k dalšímu částečnému zhoršení situace, protože rozhodnutím
ÚSGK byli do
naší dílny přiděleni pracovníci jiného resortního
ústavu. Nadále proto nernltŽeme používat pomoc
placených brigádníl{i'l a pomlkky s požadovaným
větším počtem kus"'! je nutno rozdělit na několik
menších sérií. Tím ovšem klesne produktivita práce i celkový počet vyrobených kusú a pochopitelně stoupne i cenu. Je to velmi nepříjemné, ale
v současné situaci, jal •. se zdá, nemáme jinou mož-nost.
Dalším důvodem dlouhých dodacích termínú
je někdy i obtížné zásobování materiálem. Protože
prakticky nemáme sklad a ani z ekonomických důvodů nemůžeme mít dostatečně široký sortiment
materiálu co do rozměru a jakosti, musíme většinou materiál na každou zakázku objednávat zvlášť.
V současné době jsou dodací lhúty na materiál
velmi dlouhé, v principu asi devět měsícú i delší.
1 když v mnohých
nutných případech je možné
materiál zajistit mimo oficiální prodej (nadnormaUvní zásoby, pomoc jiných ústavů apod.), je tato

.
V některých speciálních
případech jsme Z<.\dáni o výrobu pomúcek a zařízení, na které nejsme
vůbec, anebo jen nevhodně vybaveni. Jsou to hlavně šablony, na které nemáme pantograf; při získání
výrobního prostoru se vzhledem k velkému zájmu
(1 šablony
vyplatí koupit do naší dílny pantograf,
safírové hroty, které vyžadují zcela speciální technologii a zajišťovat sérIovou v)Tobu početních pomúcek podobných logaritmickému
pravítku; jejich
~riová výroba však vyžaduje speciální lisy a kopírovací zařízení. Je třeba říci, že většinu přístrojfl
a pomúcek, l\teré jsou potřebné v geodézii a kartografii, múžeme vyrábět v OVS.
Některé pomúcky, které můžeme bez zvláštních potíží vyrábět, jako např, rycí hroty (i vícestopé) do volnoosých rycích trojnožek zajistila výroba ÚSGK jinde, a proto pro nedostatek kapacity
je do plánu OVS nezařazujeme, i když jsou u nás
objednávány. Jednoduché pomůcky, jako je např.
rektifikační trn, ztracená točítka přístroje, šrouby
a podobně, se budeme snažit vždy pokud možno
brzy a bez plánu pro naše ústavy vyrobit.
Na závěr bych chtěl uvést některá čísla, která
kvantitativně
ukáží práci OVS v uplynulých dvou
letech. Za toto období jsme vyrobili pro ústavy
OSGK celkem 28 druhi.'l pomúcek a přístrojíl v celkovém počtu 1114 ks v celkové ceně 255 150 Kčs.
Letos vyrobíme podle plánu celkem 22 rúzných pi'ístrojů v celkovém počtu asi 300 ks.
Závěrem je třeba rovněž zdi.'lraznit aktivní pomoc pracovníků ústavů, kteří poskytli cenné rady
a připomínky k našim pomůckám. Jistě uznají i některé naše potíže, které nám brání lépe a hlavně
rychleji zásobovat resort OSGK potřebnými
výr-obky.
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Ini. Josef Baudyi, inžJan Zámečník.
Ústav geodézle a kartosrafle,·,Pardublce.

Zkušenosti z uplatňování zásad nové
soustaVy řízení a plánování v Ústávu
geodézie a kartografie v Pardubicích

V uplynulém roce se uskutjčnily
v mnoha závodech
tašované sklady ve všech okresech, aby zákazník si
mohl obstarat mapy bez větších potíží a cestování. Proa podnicích ekonomické exfJerimenty, které umožnily
pracoVnfki'lm první. praktický styk alespoň s. některými
dejnu jsme přemístili mimo ústav, do místností lépe při.
zpiisobených prodeji. ,Pracovníci prodejny 'jsou hmotně
prvky nové soustavy. U nás, v Ústavu geodézie a karzainteresováni
~a p:rodeji, upravují vhodně výlohy a
tografie v Pardubicích,. jsme byli koncem roku 1964 podostupnými způs'oby propagují naše díla. Hmothým závěřeni vy,koušením nových zásad vnitroústavního
řízejmem na prodeji jsme vytvořili podmínky pro pi'lsobení
ní a plánování, dále jsme ověřovali některé prvky zásad
platných pro' hospodářské .organizace,
jako např. na
poptávky při nákupu mapac stanovení .tiskového. náús~ku financování, hmotné zainteresovanosti,
základníkladu map.
. ..±-, .. :"
ho fondu apod.
Tílll, že byl ústav~l'Oš'K'YfliJván rabat při nákupu
Již v minulých letéch jsme sev našem ústavu snamap,'vytvářejlse
podmínlqVpro lepší hospodařeni s pražili nalézt nejvhodnější
organizaci
vnitropodnikových
covnímisilaml
i na . tomto úseku. ·25 %.rabatu,
které
útvari't. V roce 1962 jsme vytvořili" specializované
pronám poskytuje ÚSGK (tj; stejmi částka, jakou poskytuje
vozy: provoz topografického
mapování, technickohosponárodnímu podniku Kniha na mapy pro veřejnost, které
dářského mapování, provoz inženýrské geodézie á majsou atral<tivnější, a tedy prOdejnější) by stačilo k úhrapových podkladi'l,. provoz -kartografický
a reprodukčnf:
dě' nákladů spnjených s prodejem. Nestač! však k úhraStřediska geodézié jsme podřldili přímo vedoucímu výdě úroki'l, které' ze skladu map hradíme. Domnívi\me se,
roby a zrušili mezičlánek - vedení provozu. Všechny
že by Ú5GK měla poskytnout rabat na celý s'klad protyto útvary jsme vyb,avili širokou pravq.mo}:í. Na 5G
dejny. -P-xovedená opatření na úseku prodejny\ v r. 1965
byly vytvořeny'4V
ROH, takže většinuotazek
iiž tehdy
se' proje\rila rústem tržeb o 134 tis. Kčs, tj. o 64;4 %
rozhodovali vedoucí 5G spolu se ZV ROH. Na úseku
více proti roku 1964. Z toho na detašovaných skladech
plánu a výkaznictví jsme, jednak zjednodušili plánovací
bylo prodáno za 61,1 tis. Kčs. Celkový obrat v prodejně
práce, jednak jsme zvyšovali účinnost pláhu jako nádosáhl částky 493 tis. Kčs,přlčemž~
neuvažujeme,'že
strnje vnitroústavníhq
řízení. ijledali jsme zpi'lsob; jacena Hatas~rálních map byla v pololetl. snížena. Výslec
kýJJl je možné již V průběau plánovacích prací p!lsobit
dek je al'gumentem pro správnost cesty mi tomto úseku, .
na odkrývání rezerv 'a působením hmotných podnětů
spokojenější je .také odběratel, který přichází do styku
vést pracovníky k účasti na sestavení progresívního plá"
s pracovníky, kteří mají. hmotný zájem na tom, 'aby byl
nu. V průběhu plnění plánu' jsme je vedli k maximáldobře obsloužen.
-.
ní.niu pře]Hačováhí
ukazatel,i'tvýroby
při současném
Podobně jako n'a úseku prodeje map jsme postuporústu kvality prací. Ve, vnitroústavním
řízeríí jsme vyvali í na ostatních úsecích ústavu s cllem, aby nové
lučovali některé vlivy' na plnění plánu, které ležely
prvky řízení, vhodně uplatněné, pllsobily kladně,. tj. abymimo vliv 5G (provow),
jako jsou nemocnost, změna
chom zabezpečovali veškeré požadavky na zem,ě111ěÍ'ické
druhov6sti prací, ;některé ztrátové
časy apod. Rozpis
práce, a to v požadovaném sortimentu, při růstu' kvaplánu jsme pečlivě diferencovali
na základě pgměrně
.lity prací, ve zkrácených' termínech
a· s minimálními
dobrých podkladi't z minulých období, které jsme měli
náklady.
.'
ze strojně početního :'fpracování výkazniCtví, ke kterému
V
roce
1965
jsme
řešili
vnitl'Oústavni
organizační
/jsme přešli v ústavu v r. 1962. 1'řes všechnu práci a sna·
uspořádání,
změny v metodice plánování a vytvoření
lm, ,kterou jsme do r; 1964 vnitroústavnÍlpu, plánování
vnitroústa.vních
ekonomických
pravidel. V maximální
a ří~ení věnovali, zi'tstávalo"'stále
mnoho negativního
míře jsme se snažili nahradit
administrativní
Způsob
v celém řízení, a to i přes některé' přízniVé výsledky,
kterých jsmé dosahovali. Tak za. úspěch .tohoto období e['ízení, který dosud převážně v geodézii pi'lsobí, a to:
plánem jako nástrojem
řízení (dostává pouze ty
považujenie snížení počtu pracovník CI,kteří se zabývali
funkcEj, které mi'lže plnit, tj. plánem ukládáme záv ústavu plánováním a výkaznictvím, dále pak růst provazné' úkoly v techníckých MJ a limitujeme, některé
duktivity práce
zejména vysokou~rentabilitu
výroby.
zdroje, jako např. mzdove fonďy);
V ukazateli nákladi'l na 1 Kčs výkonů byl v posledních
- ekonomickými pravidly, ktElrá zabezpe,čují progreslletech náš ústav'na č,elném mí.stě V resortu ÚSGK. Tím
vitu plánu, růst kvality prací, zkracování termínů
obtížnější byla ,naše -dloha v roce 1965, kdy jsme měli
vyřizování' zakázek, ri'tst hospodárnosti,
která nutí
dokázat, že nové zásady řízení mohou i v našem ústak hledání nových metod práce, k efektivnímu plávu vést k n'\stu zisku,' a to nejen mobilizováním stánování investic a jejJch využívání, k snižoVání obvajících rezerv, ale zásadním obratem ve způsobu říjemu materiálových zásob a k jejich lepšímu složení'
zení, k~yse
plně projeví' inicia'tiva všecll pracovníku
vdrulwvosti;
\
a skute':;ně "zelenou" dostane technický rozvoj.pravidly omezujeme 2;uačně směrnice, pokyny, příNa počátku roku 1965, když -jsme převzali úkol vy'
kazy; akční plány, akce "Všudybyl·~apod. Vozbývají
zkoušet v,. g'eódézii některé, prvky řízení a plánování,
při plném uplatnění nových prvki't v řízen!. na výJU~!?ylov tomto směru žádných zkušeností ani v hoipoznamu.
. 'dárských organizacích, takže bylo nutné hledat vlastní
cěStu, která, by vyhovovala ústavu,'jehož
:'práce/ mají
odlišný charllkfer od vlastní výroby, ale nejsou plně \
ani službou, a mají některé odlišné znaky: ve skladbě.
Jak se, projevilo v praxi zavádění zásarl v ústavu
nákladi't, ipi'lsobu provádění praci, jejich srovnatelnósti
v r. 1965
apod. V úvahu bylo nutné vzít odlišnou poVahu někte' ....
' -------------'----~-----_.rých prací~a_ 5G (evid~nce nemovi1ostíj, řešít vedlejší
ÚSGK -rozpisem uložila našemu ústavu:
provozy, zeJmena prodejnu map.
plněnI některých úkolů, v MJ (technickohoSilOdářské
.Hned ',od počátku jsme se zabývali otázkou funkce
mapování v km2, evidence nemovitostí daným termíprode-jny 'map 'v,'. resortu a jejím. posláním, a dospěli
nem pro dokončení úplné přehlídky apod.) - tedy
jsme k názoru,: že jde skute~hě pouze o .p rod e'j n Ú,
stejně jako ostatním. ústavům;
nikol\ al'ch}v, dokumentaci,- nebo IÍěja.kÝ sklad, i a to
-;- počet pracovníki'l .~ jako ,limit shor»í
hil'anťc}~'
i v tom případě, k,dy pro část map (utajovaných) 'platí
. ....:..mzdový fonCl na základní mzdy; tento ukazátel je
ph prodeji zvláštní předpisy. V roce 1965 jsmezača~,;ď'
odchylný od ostatních ústaV!I, neboť součástí mzdobudovat prodejnu map nového typu, takovou;. která' tlY"
vého fondu a nákladů nejsou prémie, odměny, ani
'neustále t9zšiřovala služby zákazníkťuJ1. Zřídili jsm.e ~e'l
jiné pohyblivé součásti mzdy;

a.

I
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Baudy§. f.: ZámeČník, ;.: Zklfsenosti z uplathování. zásad nové soustavy řízení a plánování v Ostavu,geodézie'
a kartógra!ie v Pardubicích

pPOcentQ, odvodu .db státního rozpočtu ze ziskU;. pro,
tok Hl65 náš úStav odvftděl- do<~átního
rozpočtu
_ li8 '%i vytvořeného zis~u.
"
Ve financování pi'ešeL náš ústav pln~ na úvěrování
úlJěžný,eh prostředků
Státní' bankou. Ústavu byl zřízen
kontokorentní l1čet u SBČS 11 na základě úvěrové smlouvy je 'nám poskytován úvěr na úrok [v r. 1965 5,4 %
úrokÍli v r. 1966 6 % úroků). Z poskytrlutého
úvěru
jsme museli Ilejprve uhradit fond oběžných l?rostředkÍl:
Oběžné prostředky od r. 1965 jsou tedy u nás !plně kryty
úvěrem a stálými pasivy. Úvěrování na kontokorentnim
účtě spočívá v tom; že úrok se vypočítává z dennij;h
ZílSta'tki'l. Z denních výpisů, banky je zřejmé, jakou částku má ústav' každý den od banky vypÍljčenou. Z vytvořeného zisku ústav nejprve pdvede68 % do státního
rozpočtu, '5,4 % jako odYOd ze základního
fondu a
uhradí úrok 'ea úvěr SBCS. Dále odvedeme stanovený
příděl do fondu kulturních
a sociálních potřeb, příp.
do rezervního fondu. Zbytek přeyádíme do fondtt ov.n)ěn. Z toho vyplývá, že máme hmotný· zájem na vt:tvoření maximálního zisku,' na minimálním úvěru SBCS a
odvodu zezákladniho fondu. Tento způsob řízerii odstran'i!
di'lvější tendence sestav.it t1ízkýplán,
jehož splnění by
bylo snAdné, a tedy i hmotná odměna závislá z 'části na
tom, jak nízký plán se podai'i1o ústavu uhájit. V nové
soustavě nízko postavený plán nepřináší žádné výhody,
naopak pÍlsobí škodlivě na vědomí pracovníkÍl; jestliže
se někteří pracovníci, vychovaní v minulosti k opatrnic~
tví, spokojují s nízkým plánem a jeho 'pouhýní/plněním,
snižují se jejich proměnlivé části mzdy. Rozhodující je
totiž skutečné ,p~nění hospodářského
výsledku. Čím větší bude zisk, tím ,více zbude do fond-u odměn.
Zdrojem pro růstzisklJ. je především růst produktivity práce; stálý rÍlst je možné zajistit jen novou technikou. Pouze v. prvních letech se objeví značné zdroje
v rezérvach, které jsou dosud na pracovištích. Jsou to
rezervy ve využívánI pracovní doby, ve využití stáva'jících
základních
prostředků,
ve snižování
nákladÍl
apod. Že takové zdroje jsou i v podnicích s velmi dobrÝ7
mi výsledky v minUlosti, ukázalo se v našem ústavě.
V roce 1965 jsme dosáhli růstu v. produktivitě
práce
o 15Z9 Kčs na pracovníka [tj. 4,9 %) proti skutečnosti
roku 1964; Také rezervy v .nákladech jspu na ústavech
značné; nemáme ovšem na mysli takové· úspory, které
by zhoršovaly pracovní podmínky, ale aby každý skutečně hospodařil jako na' svém, a to "~ kladném slova
smyslu. Vždyť jen v našem-1.ístavu bylo za 440 tisíc Kčs
nevyužitých ZP, které se buď přEvedly v letošním roce
jiným organizacím, nebo jsme je vyřadili. Jen na odpi"
sech jsme dosáhli úspory cca 39 tisíc Kčs. V dopravě I
jsmeznal!ně
omezili vlastní auto park a náklady' na dopravu pOKlesly o 130. t1sícKčs proti r. 1964; přitom jsme
třeba auty VI'. 1965 Uj~
9834 km. více, než v roce1964.
.Nejde o to, aby techniicichodili
pěšky, ale aby využHi
levnější dopravy; Pak je možné. nasadit dopravu i tam,
kde se v minulostI neužívala.a kde může přiné~t IEjPší
hospodářský výsledek. ISrovnatelný zisk byl proti roku
1964 překročen v prvním roce experimentu o 1051 (}OO

Kčs.
...
Zdrojem

v,ysokého plnění

R(lst produktivity

prlice,

zisku byly:.

,

,v němž se nefen projevilo, pŮSObení ekonomických pravidel, ale tato pravidla pomohla. účinněji než z předohozích letecl'í teehnickému
rozvoji. Vždyť ekonomický
výsledek zavádění a využívání nových ,metbd, nových
strojd a technologU byl vyšší' než v létech minulých.
/ Projevila se snaha používat nejúčinnější strojové vybavení,využívat
'je po celou pracovní dobu, zvyšovat mechanizaci prací, ale také uchovávat v provozu jen stroje nezbytně nutné. Pl'itom je""'Uutné připomenout,
že
V. minulých-letech
,se výrobní útvary mnohem mén~ za~
jímaly o výrobní náKlady, požadovaly nové stroje a pomůcky, mnohdy b~z hlubšího uvážení jejich, účelností
li efektivnost!
jejich využití [radiopojítka
Orlík, dlilkoměl' Lgtakeihapod.].
ZpočiitkQ roku mnozí odpůrci zavádění nové soustavy tvrdili, 1e. zjednod~ený
vztah "realizovaná
výroba

í;eodetický a kar.tograíický
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~ výrobní náklady = lí"rubý zisk" povede. k tomu, že
vedoucí pracovníci ve' výrobě' /Judou odmítat přístroje
a pomůcky pr~to, že přinášej i
sebou náklady, anÍž by
zvažovali, jaké' zvýšení výroby jim mohou přinést a ž!!
budou pracovat nejprimitivnějšími
prostředky.
Proste,
že se zaměří na zvyšování zisku pouze cestou snižování vlastních nákladů. Skuteěnost však potvrdila, že
tomu tak není. Vždyť "naopak fotogrammetrie
po omezení rozsahu te,chnickohospodářského
mapování nevracela stroje, alEl hledala všechny možnosti pro využití
fotogrammetrkkých
zařízení.
Vyhodnocení
výškopisu
v rovině, výpočet ploch modelových souřadnic, zhušťování sítě bod)ů. podrobného bodového pole analytickou
aerotriangulaCí,
vyhodnocování místních tratí z jarního
náletu a V)lllOdnocování změn pro mapy evidence nemovitostí přine~ly hlavní podíl na ekonomickém výsledku využíváním nových pracovních metod v roce 1965.
[164 tisíc Kčs z celkov~ho efektu 262 tisíc Kčs.]

s

Potvrzuje se, že hlavním, trvalým zdrojenl růstu
produktivity
práce, rÍlstu dobrých hospodář6kých
výsledků, . může být jedině cesta technického
pokroku
s vyššími nái'oky na úroveň řízení a organizaci práce,
na úroveřl kvalifikace a zručnost výrobhích technikú,
ale také se zvýšenými nároky na technickoekonomické
informace. Zde jě třeba- rychlé zpracování materiáli'l,
informujících
o úrovni techniky v zahraničí, zlepšení
organizace výměny zkušeností a propagace nových mt
tod. Zvýšené nároky jsou kladeny také na pracovníky
technického rozvoje při zavádění nejúčinnějších pracovních metod.
Pro další zvýšení účinnosti a urychlení tecbnického
rozvoje je nutné d~le zajišťovat tyto úkoly:
a] Vyjasnění a stabilizaci dlouhodobéhg výhledu výroby
a znalost zásadních směrÍl vývoje jak druhú praci,
tak technologiI.
.
b] Výsledky výzkuinu se musí co nejrychleji promítat
do technologií a\ technologických
postupu. Na tomto úseku však zůstávají VýZkumná a vývojová místa
mnoh() dlužna a také při .rozboru resortního rozpisu
úkolů rozvoje vědy a techniky na r. 1966 je patrné,
že nedojde k zlepšení.
\'
.
c) Omezení vývoje pomÍlcek, které jsou v zahraničí dořešeny a sériově vyráběny [např. polární tr~lllsportér].
d] Brzdou využití nové techniky je také to, že mnoho
prací hlavně na úseku středisek geodézie je hodnoceno ~zbou
za' skutečně odpracovanou hoqinu. Využitím nové 'techniky snižujeme, počet hodin, živé,
práce, a tím zároveň: i objem realizac~. Vlastní
nák.,lady za využitou techniku se všák z\,ýší, i k~yŽ.
v menší míře než náklady,
které by Si vyžádala
uspořená práce [např. sumarizace sektorových přehledů, prová<'lěni map souvislého zObrazení s využitím reprodukční
techniky apod.).
.
Při uplatňování
nových -Msad se projevovalil tendence, že hledání nuvých efektivnfch pracovních metod
se soustředilo
v prvé řadě na ty dílčí druhy prací
[zhuštění bodového pole TBM metodou analytické aero.trianglJ'l.ace" 'fotogrammetrickévyhodnocování
místní.ch
tratí apod.], kde úspora polních prací přináší vyšší,
efektivnost. Současně však dochází k zmírnění napětí
mezi '.pqlními a kancelářskými'
pracemi. Jednostranná
mechanizaG.e výpočetrtích či. zobrazovacích
pracÍ přinášela dosud jen snižování podílu kancelářských
prací.
Nové tendence směřujf k ome~ování polních prací a
k jejich přen<íšení do kancelál'e.
V souvislosti s uplatňováním nových zásad se projevuje potřeba věnovat zájem i technice a technologiím které sice bezprostředně
nepřinášejí
snížení. spotřeby živé práce a nj1klal:lů, ale zvyšují kvalitu a estetický vzhled. výsled~ých praci.
Nové zásady pdsobí
oV některých
případech i proti využití dořešené techno,logie a mají dosah i mimo ústav:
~,V početní stanici ORS neprovádíme
n~které výpočetní práce, které by bylo možpé z technického hlediska, provádět, ale nePřlljlášejí výhody pro výrobu
'ívýpočet
měřických
přímek, ,,:ýpočty tachymetrických záp1~~k~) •.

1966/81

Geodetický

82

a kartografický
'bzor
r.H!. 12· (54) číslo 3/1988

Výrobní útvary se-snaží
provádět výpočetní práce
souřadnic bod:n podrobného bQlWvého pole při technickohospodářském
mapování ručně, protože cenlková sazba v početní stanici je vysoká.
Rentabilita

dokončen;!

výroby

Ukázalo se, že v úštavu s relativně nejnižšími náklady
je ještě dostatek zdrojfi, kterými ·mfižeme stávající náklady příznivě ovlivňovat. Rentablllta
dokončené výroby, která v r. 1964 byla 26,8 %, se zvýšila v r. 1965
na 29,1 %.
Hmotný zájem pracovníků

na maximálním

zisku.

Ani v geodézH jej nemfižeme pov!l.Žoyat za negativní
jev, nebot vhodnou úpravou rozdělování fondu odměn
je možné zabezpečit splněn! jmenovitých
tíkolfi, rllst
kvality apod. Ovšem vždy bude účinnější ekonomický
způsob řízení, nežlI administrativní;
tím chceme říci, že
více a kvalitnějších
služeb a výrobkfi se zajistí tam,
kde bude hmotný zájem všech pracovnlků na celkovém výsledku hospodaření, nežli v takovém ústavu, kde
"budou rťl.znýrrH příkazy a zákazy vést pracovnlky ke
kvalitě a k plnění úkolů.
Promítněme si, jak na ústav Ipfisobí zm~na ve financování. V minulosti ústav na základě propočtu potřeby oběžných prostředkfi dostával od ÚSGK zdroj ve
formě fondu oběžných prostředkfi, a na sezónní výkyvy
přechodné zvýšení. Takový způsob financoVání není a
nemfiže nikdy být nástrojem řízeni, nebot ústavy mají
jediný zájem získat pokud možno nejvyšší fond a přechodné zvýšení, aby se vyhnu ly nedostatku finančních
prostředkfi během roku. Na běžném účtě -ústavu se během celého roku objevuji částky statisícových zfistatkfi
a pouze po několik málo dnfi se potřeba ústavu skutečně pNbližuje zdrojfim.
.
JIná situace je při financování ústavu bankou v nové soustavě. - Zde ústav na základě rámcové roční a
upřesněné čtvrtletní smlouvy dostane každý den takový
úvěr, jaký nezbytně potřebuje. Úvěr nedostává bezplatně, jako dříve fond oběžilých prostředkfi, ale za 6 %
úrok, který není součástí nákladfi, ale hradí se přímo
ze ziskuI_ Čím větší úvěr ústav potřebuje, tím větší jsou
úroky, a tím méně prostředků
zíi.stane ústavu na prémie, odměny, podíly na zisku. Naopak úspory na úrocích mfiže ústav v plné hodnotě vyplatlt, jako proměnlivou součást mzdy. Financování se tak stává účinným nástrojem
řízení, pfisobí na urychlení
dokončování prací, zkracování výrobního cyklu, zabraňuje rozpracov1iní velkého počtu zakázek. Plnění hrubé výroby
není rozhodujíei pro čerpání prostředkfi na mzdy.
Pouze tento zpfisob, kdy ústav má hmotný zájem na
rychlejšim
dokončováni
prací mfiže vést k tomu, že
I technický. rozvoj se zaměří na hledáni cesty, jak zkracovat výrobní cyklus, aby se mapa dostala co nejdříve k uživatelI, tj. v té době, kdy zobrazuje plně sku-tflčnost a nikolI tak, aby právě vydaná mapa potřebovala již údržbu. K tomu bude nutné upravit také
směrnice/ pro ,faktur~ť:i, aby byla fakturována
pouze
úplně dokončenA práce a upuštěno zcela od díl či fa kturace.
Úroky jako nástroj řizeni nepfisobí jen na výrobu,
ale. také na zásoby, DKP a prodejnu map. Nezabraňují
sice tvoření zásob, a to ani nadnormatlvnich,
avšak
z ceny zásob všeho materiálu se platí úroky, takže I bez
administratlvnich
zákrokfi se ústav snaží sAm, aby nevytvářel nadbytečné zás6by a ty, které má nevyužité,
aby urychleně Odprodal. Tato snaha se vyplatl, vždyť
např. sniženi stavu DKP o 10 % (kterých mA náš ústav
v50 % ceně za cca 800 tisíc Kčs), je možné, neboť řada
DKP neni využívána, a přinese do fondu Odměn právě
tolik, jako překročeni' dokončené výroby o 80 tlsic Kčs.
Financováni oběžných prostředkfi úvěrem SBCS má dalšf výhodu v tom, že nikdy nezfistávají ústavu na bankovnfm- účtě nevyužité prostředky,
a také není třeba
zasahovat rušivě do organizace -výroby proto, aby ve
výplatnich terminech byly splatné takové faktury,které
by. zaručovaly dostatek flnančnfch zdrojd na výplatu.
Dojde pouze k tomu, že úvěr poskytnutý v den výplaty
jevyšši,
než stanovený limit, avšak postupně jak docházeji na kontokorentni
účet platby, snižuje se poskyt-

nutý úvěr. SBČS vyvozuje sankce z překročeni sjadna- 'l
něho limltu ....
úvěru pouze v tom případě, že by ani je- .~
dlný den v měsíci neklesl úvěr pod stanovený limit. ~
Při správném výpočtu potřeby úvěru a dobrém hospodařeni nepřichází toto v úvahu.
Dalším ekonomickým pravidlem, které má pusobit
na hospodaření
ústavu je odvod ze základnfch
prostředků. Ústav odvádí ze zisku 6 % z hodngty základního fondu (tj. ze součtu zil.statkových hodnot základníchprostřédkfi).
Zde ,se zřejmě néuvažovalo o tom, Ž •• '
podle platných předpisu o provádění odpisfi ze ZP dochází k tomu, že při používání nad dobu jejich životnosti převyšují odpisy pořizovací hodnotu a snižují tedy
hodnotu základního
fondu, Tím docházi k tomu. že
ústav, který vyřadí ZP, jehož zfistatková hodnota je
minus 25 tisíc Kčs, platí o 1 500 Kčs vlce na odvodu
ze ZP, takže na místo toho, aby byl ústav hmotně veden
k tomu, vyměňovat zastaralé stroje á zařizení za moderní, vede takové pravidlo naopak k tomu; že ústav
by měl záje.m na takových prostředc!ch,
které by sice
vtlbec neužíval, ale které by měl v evidenci, nebot sama
jejich přítomnost
by přinášela
hmotný výsledek. Na
tom nemění nic ani skutečnost, že z takových prostředků je ústav zatěžován odpisy, neboť úspora odpistí se
projeví v zisku, o který se ústav "děli" se státním
rozpočtem. Jinak i toto pravidlo má opodstatněni
na
úseku geodézie [při správném stanovení základny pro
odvod) a vede ústavy k vyššímu využiváni ZP.
Mů~eme tedy shrnout ještě jednou, v čem se llší
nový způsob řízení ústavu od dfívějšího:
a) Plánem je ústavu ukládáno pouze plnění úkolfi v MJ, .
některé zdroje jsou stanoveny limitem' (mzdový fond
na základní mzdy, počty pracovníkfi).
b) Ekonomickými pravidly je veden podnik k hospodářskému plnění všech úkolfi.
c) Proměnlivé součásti mzdy (prémie, odměny apod.),
úroky z úvěru, odvody ze zákl. fondu a od r. -1966
náklad na nemocenské pojištění [ID % z mezd) nejsou součástí nákladll, ale hrad! se přímo ze zisku ..
d) Ústav je v oblasti oběž. prostředkfi financován úvě
rem SBČS.
'

Jak jsme promítli
řízení

nové zásady do vnitroústavního

Předpokladem
pro zavedení nových zásad do vnitroústavního říZení bylo vytvořeni' hospodářskýeh
středisek, jejich vybavení širokóu pravomocí a znalostí řízení. Tento úkol jsme z větší části splnili již v letech
1961-1964. Vytvořili jsme vedle SG specializované provozy, a dále bylo zapotře~vytvořit
z pomocných provozů a prodejny map zvláštní hospodářské
středisko.
Ostatní činnost [dokumentace, projekce apod.) jsme ponechali ve středisku "správa". Vedoucí hospodářských
středisek mají širokou pravomoc na úseku řízeni, odměňování a plánování. Odpovídaji hmotně za svěřené vý- robní prostředky, I za kvalitu' výrobků střediska.
Dalším předpokladem
úspěšnéllo uplatněni nových
zásad bylo vypracování jednoduché metodiky plánovánl
a výkaznictví, vypracování. vnitroústavnich
ekonomických pravidel a jejich vhodné spojeni s hmotnou zainteresovaností.
Všechna střediska sestavúji jednak návrh plánu [v srpnu). a potom Jeho upřesnění' počátkem
roku: Plán je členěn do čtvrtletl.
Hospodářská stÚdlska dostávají z á vaz n é ú k ó I y
[termíny pro zpracováni změn vEN, lhfity pro vyřizováni zakázek, km2 v THM, počty map. lIstfi souvislého
zobrazení apod.), z á vaz n é 11 mi t y (v letošním roce
pouze částku nazvyšov1ini
základních
platfi). Objem
hrubé výroby, dokORčené výroby, růst produktivity, náklady na mzdy a cestovné, na materiál, počty' pracovníkfi apod. ne r o z e p I s u je m e. Je v pravomoci vedoucího hospodářského
střediska, aby rozhodl, jaké prostředky jsou optimální pro splněni všech požadavktl. na
zeměmě1'lcké práce v jeho okrese, nebo útvaru. Třeba
že neplánujeme
vnltroústavně
ziSk na jednotlivých
hospodářských
střediscich. sledUjeme na nich Jeho' skutečně dosaženou výšI.
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Baudyš, '.: Zámeěnfk, T.: Zkušenosti - zuplatfiovánf
zásadTl.ov~ soustavy řfzenf a plánovánf v Ostavu geodézie
a kartografie v Pardubictch

Pří vytváření vnitrol1stavních
ekonomických pravl·
del jsme vycházeli ze skutečnosti, že plánu přIsuzujeme nyní jinou funkci než v minulosti, že je nutné, aby
všichni pracovníci mělI hmotný zájem na neustálém
rtlsty. produktivity
práce, na snižování nákladů,
na
zrychlení oběžných prostředků a na růstu kvalIty všech
prací. 'NemohU jsme tedy pouze prodloll~t
plÍsobnost
pravidel, kterými je ří~en ústav, ale musíme neustále
hledat takovou cestu, která by nepřímo vedla všechny
pracovníky k vyt~enému cíll. Pro všechna hospodářská
střediska
byl stanoven jednotný
o d v o dz I s k u,
ze kterého jsou prováděny všechny povlnné- odvody a
hiradí se náklady střediska
,,správa" a nemocenské
PDjlštění. Podle velikosti, rozpracované výroby hradí potom střediska
úrok u SBCS. Sazba je diferencována
podle plánovaného výrobního cyklu. U SG, provozu kartografického
a v reprodukci
je to 31 dnli, v provoze
speciálních prací 60 dnli, v provoze THM 100 dnli. Tato
dlferenclace byla nutná vzhledem k nestejným podmínkám pro fakturacl na jednotlivých hospodářských střediscích.
Za používání- ZP a DKP jsou stanoveny sazby, a to
jednak celoroční, jednak měsíční. Vyššími sazbami se
~'reguluje poptávka po některých ZP a DKP,nebo sazbou
zvýhOdňujeme ty stroje, u ,kterých máme zájem na vyšším
využití. Tak např. máme nedostatek dalekohledli;
sta·
novíme tedy roční sazbu neúměrně vyšší, nežlI měsíční.
Tím donutíme ty, kteří sl dalekohledy nechávali I kdyŽ
je nepoúžívalI k tomu, aby je vraceli a my je využijeme
jinde, aniž bychom jejich počet zvyšovalI. Jíndy máme
Zájem, aby technici sl? naučili pracovat s některým novým strojem. Tu jsou sazby bud minimální, nebo žádné.
Toto pravidlo. samozřejmě vede k tomu, že každý si ponechá jen ty výrobní prostředky, které potřebuje, má
zájem, aby byly schopné provozu a dbá o jejich údržbu. Na druhé straně přebytečné, nepotřebné Ihned vrátí. Teprve zavedímímtakového
pravidla došlo ke sku·
tečné prověrce využití výrobních prostředk'O, ke správné
inventarl~aci a k daleko pečlivějšímu nárokování. Pra'
covníci to provádějí ve vlastním zájmu, nikoli proto, že
to někdo nařídil. Po zaved~ní tohoto pravidla byly I případy, f'e pracoviště sama sdělila, že neexistují někerě
DKP, což nezjistila ani Inventarizační komise. Uvědomili
sl, že budou.platit· za poúžívání prostředkťl., které vlast~
ně již neexistují, a tím se budou ročně připravovat
o značné l!ástky na odměn~ch. aadějl jednorázově uhra·
d1l1 ztrátu, aby je každoročně nepóst1hoval,a úhrada od·
vodu ze scházejících předmětů.
V letošním roce jsme zavedíl další pravidlo, které
má ovlivnit rťl.st kval1ty prací. I když v minulosti jsme
vyzkouliell u nás řadu hmotných podnětů, které měly
zajistit rl1st kvality (prémie za vzornou kvalitu, odměny, soutěž],
přesto
tato opatření
nezajistila
trvalé
zlepšování kvality. Pto trvalý rlist kvality je nutno vytvořit trvalé podmínky, a to již z l1středního orgánu
směrem k ús.!aviim. Je nutné
- zavést systém kontrol a pi'ejlmek práce, který' by
zaJllitoval nejen kvalitu, I ale i správné použivání ceníku a ověřoval fUkturaci;
.
- v9s1edky přejímékúzce
spojovat s hmotnou zainteresóvaností jednotlivcii I celých kolektlvii;
.
- pro rdst kvality vytvořit podmfnky na úseku zásobování, opatřováním kvalitního materiálu a .pomiicek.
I

'Vnltrol1,stavně zajistíme v nové soustavě řízení-·riist
kvality takto:
a] část. prací budeme přejímat pracovníky zvláštního
l1tvaru. Provedená
přejímka
bude podmínkou. pro
faktura ci. Toto bude prováděno u THM, některých
mapových podkladd, s()uVllslého zobrazení apod.;
b) vltilnu prací na' SG budeme kontrolov~t následně,
_ a to na každém středisku nejméně 15-20 % vybranfchdruhd
prací (mezi ně budou patřit zejména
práce na evidenci nemovitosti];
c] třetí skupinu prací představují ty, kde je dostatečnli
zaj~těna kvalita přejímkou vedouclho střediska, příp.
Investora.
'
Přechodně Jsme na úkor ostatních složek řízení posUUl dtvar kontroly tak, aby zajistil l1koly Íla a) a bl.
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V praxi bude 'tento systém probíhat takto: vedoucí střediska je povinen u prací zahrnutých do prvé skupiny
připravit dokončené práce k přejímce včetně návrhu
faktury a oznámit to kontrolnímu útvaru. Ten do šesti
dnů provede přejímku na určeném místě. Jestliže dojde
při přejimce k zjištění závad a může-li je vedoucí střediska odstranit
ihned, provede tak a přejímatel
dá
souhlas k fakturac1. V případě, že závady jsou takové,
že k jejich odstranění
je zapotřeBí delšího termínu,
oznámí vedoucí střediska, kdy práce bude znovu připravena k přejímce. Za každý všední den, který uplyne
ode dne první neúspěšné přejímky do dne', kdy bude dán
souhlas k faktura ci, bude snížen konečný hospodářský
výsledek příslušného
střediska
o 1 % z fakturovaně
částky.
U prací, kdy bude prováděna následná kontrola,
bude podle stupně kvality u vybraného vzorku prací
stanoven, stupeň hodnocení všech těchto prací za období -celého roku. Za nižší kyalltu bude snížen hospodářský výsledek příslušného
hospodářského
střediska.
Všechna penále a pokuty, vyplývající z nedostatečně
kvality, nebo nedodržení termínu dokončení zakázek či
z přefakturace,
budou hrazeny
ze zisku příslušného
útvaru.
Jsme přesvědčeni, že tento ekonomický tlak zajistí
růst kvality li vyvolá řadu dalších opatření, jako zlepšení úrovně průběžných kontrol, zvyšování kvalifikace
pracovníkli apod.
To 'je Krátce výčet ekonomických
pravidel, která
bez administrovánl
zajistí růst výkonli, hospodárnost a
kvalitu n.ašlch prací. Jistě v budoucích letech umožní
i značné snížení řídícího aparátu.

V. roce 1965 jsme poprvé v rámci experimentu přelill
na systém úhrady proměnlivých součástí mezd ze zisku.
,Rozhodujícím
činitelem se tedy stala rentab1l1ta realizované výroby. V podstatě jsme měli tři formy rozdílení
fondu odměn:
1. Prémie - všichni pracovníci, kteří mají komplexní
odpovědnost za plnění úkoll! (ve výrobě vedoucí SG
a provozů].
2. Odměny - byl vytvořen fond vedoucích hospodářských středisek
(útvarů ve středisku "správa"], ze
kterého vedoucí s konečnou platností, tj. bez spolurozhodování složek ROH" poskytuje odměny za vyšší
výkon, kvalitu či hospodárnost.
'
3. Roční podíly na zisku - na každém hospodářském
středisku pQdle výše vnitropodnikového
hospodářského výsledku.
Zdrojem pro' výplatu prémií, odměn i roční~h podílů
na zisku byl vnitro ústavní hospodářský výsledekpříslušného střediska.
Tento systém, kdy odměny všech pracovnlků jsou plně
závislé pouze na Zisku, jsme pro rok 1966 změnili takto:
1. Prémie dostávají ti, kteří mají komplexní odpovědnost za splnění závazných úkolii a nepřekročení závazných limitli (končí u prémlování vedouclho střediska].
2. Odměny fond vedoucího střediska ziistal, avšak
jeho úhrada je prováděna z centrálního zdroje.
3. Celoroční podíly na zisku - proplácejí se z centrálního zdroje, hodnota jednoho podílu je stejná pro
všechny pracovníky ústavu, riizný je pouze počet podílli přeáem stanovených podle významu funkce.4. Ctvrteční podíly ze zisku - proplácejí se všem pracovníklim ve výrobních střediscích. Výše jednoho podílu je závislá na zisku příslušného
střediska po
úhradě povinných odvodl1, případně po odečtení penále za nekvalitní práce.
Tím došlo k podstatnému
rozdílu proti roku 1965,
neboť nyní mzda Je tvořena ze tři složek:
- za Individuální výsledek práce - základní mzda li
prémie nebo odměny;
- za vnitropodnikový výsledek - čtvrtletní podíly;
- další složkou mzdy každého pracovnPta je jelitě roč·
ní podíl, který je vyjádřením kolektlvního podílu na
hospodářském výsledku ústavu.
\
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Toto rozdělení fondu odměn považujeme za správné,
neboť dovoluje rozlišit povahu některých prací na SG,
kde hospodářský výsledek není rozhodující! Na střediska geodézie také připadá na odměny vyšší část mezd,
nežli na podíly na zisku. U provozu THM, speciálních
prací a reprodukce
je tomu opačně.
Odměny a prémie zaručujeme
všem- pracovníki'un
při splnění závazných úkoli't a nepřekročení
závazných.
limiti't, a to bez ohledu zdali dosáhnou zisku. Roční
podíly ze zisku obdrží všichni pracovníci, jestliže ústav
jako celek si vytvoří pro jejich vý"platu zdroje; čtvrtletní podfly pak pouze ti, kteří si na ně vydělají. O rozdělení čtvrtletních
podílů rozhoduje vedoucí středíska
[provozu), spolu se ZV ROH [DV ROH 1;. o ročních podílech ředitel spolu s podnikovým výborem ROH.
Tato forma odmě!'íování vhodně spojuje zájrny jednotlivr:t"1 i r:elých kolektivlL se zájmein ústavu. Vytvái'í
daleko lepší předpoklady
pro to, aby se všichni pracovníci zajímali o výsledky, jakých ústav dosáhne, neboť jsou na nich hmotně interesováni. Již v prvém roce
experimentu se zvýšil zájem pracovníki'l jak o plán, tak
o plnění i rozdělování fondu odměn. Tato aktivita není
formální, jak tomu bylo dříve při administrativní
formě
řízení. Je ovšem nutné, aby se znalosti v řízení u pracovníkt"l na všech stupních neustále prohlubovaly, ne.boť
v tom 'směru je v geodézli, stejně jako v některých
jiných oborech, poměrně nízká úroveň.
Po zhodnocení
c:innosti ústavu v uplynulém roce
múžeme říci, že zásady nové soustavy i'ízení lze za určitých předpokladú
vhodně aplikovat i v resortu OSKG.
Jak zkušenosti prvého roku ukázaly, je to jediná cesta
k odkrývání rezerv, k vytvoření
opravdového
zájmu
o využívání nové techniky, je to cesta, vedoucí k odbourávání zbytečné administrativy
i ke snižování stavu
řídícího a správního aparátu. Teprve při uplatnění nových zásad se zlepší jak kvalita práce, tak také hospodárnost našich prací I jakost služeb, které zajišťujeme. Domníváme se, že není rozblodujicí, zda geodézie a
kartografie je, či není Výrobou, zda má být hospodářskou
nebo rozpočtovou organizací. Je nutné vyzkoušet formu,
jak nejlépe, nejkvalitněji
a s ňejmenšími náklady zajistíme všechny požadavky,
které na nás společnost
v současné době klade. Věříme, že také v tom směru
budou poStlzovány výsledky jednotlivých
zkoušených
systémů a všeobecně bude uplatněn ten, který je nejvyšším přínosem pro naše národní hospodářství.

V roce .1965 byl se souhlasem Výboru Státní plánovací komise pro experimentální
ověřování zásad
uskutečněn ekonomickií
experiment
v Vsta'J/l geodéziE! a kartografie
pro kraj Frjchodočeský
v Pardubicích
s hmotnou
zainteresovaností
na zisku.
V roce 1966 probíhá další ekonomický
experiment
v Kartografickém
a reprodukčním
ústavu v Praze
se zainteresovaností
na hT'ubfí důchod a experiment v Ostavu geodézle a kal'tografie
PI'I' kraj
Střecločeský a hl. m. Prahu s hmotnou zainteresovaností na zisku; v GGK Praha se ověřuje kromě
toho řízení středisek qeodézie jako účelového hospodářského
střediska
ústavu s financováním
ve
skutečných
nákladech a bez hodnotového
vyjadřování objemu prací.
Redakce uveřejňuje
diskusní
příspěvek
jJracovníkt~ VCK v PprduĎicich" v němž jsou shrnuty
některé zkušenosti
z experimentálního
ověřování
v roce 1965. \fzájemnol1 výměnou nďizorů, zkušeností a připomlne1c k rešení hlavních otázek rozvoje geodézie a kartografie
cnceme vysvětlovat
všem spolupracozmíkzlm
úkoly a perspektivy, které
na nás čekají. Uvítáme, když nám čaenáři zašlou
sué příspěvky
a náměty k problematice
z pracoviSť a ze středisek geodézie.

Sté výročí narozenin
prof. dr. h.~.inž. Josefa Petříka
Na den 22. března 1966 připadá sté výročÍ narozenin
zasloužilého českého geodeta a zeměměřiče prof. dr. h. c.
inž. Josefa Petříka. Jistě každý, kdo jej znal, rád si
vzpomene na jehn silnou a milou osobnost, jeho literární a spúlkovou činnost.

Prof. Josef PetJík se narodil v Praze II., Nekázanka
8, a jak často vzpomínal, v době, kdy Praha byla
obsazena
pruským
vojskem. Obecnou školu vycl1oc!i1
v Panské ulici a středoškolská
stUdia vykonal na I. státní reálce v Ječné ulici, kde též roku 1884 maturoval.
Téhož roku vstoupil na Českou vysokou školu tl!chnickou v Praze, na-níž vystudoval odbor stavebního inženýrství a druhou státní zkoušku vykonal dne 6. května
1890. Nato vstoupil do služeb továrny bývalého barona
Ringhoffera
v oddělení vysokých staveb a železných
konstrukCí; kde setrval do nástupu VOjenské presenční
služby. Když se z této služby vrátil, spolupracoval
na
polohopisných plánech města Písku. Byla _to první práce
toho druhu u nás, kterou prováděl ústav Ceské techniky
polygonometrickou
metodou pod vedením prof. Františka
Milllera. Dále spolupracoval
s tehdejším
soukromým
docentem geodézie inž. Františkem Novotným na polohopisných plánech měst Roudnice nad Labem, Kostelce
nad Orlicí a Loun. Dne 22. dubna 1893 vykonal autorizační zkoušku pro civilního geometra
a později též
zkoušku pro úředně autorizovaného
stavebního
i,nženýra.
C1S

Dnem 15. srpna 1894 přešel do služeb Zemského vý-'"
boru v Korutanech, kde jako vedoucí inženýr prováděl
silniční stavby. V roce 1895 vstoupil do služeb Zemské
vlády li Lublani a odtud přešel k městskému
úřadu
města Lublaně, kde mu byly svěřeny práce spojené
zvláště s úpravou a regulaCÍ města a stavbou mostfl.
Od roku 1899 působil při projektování
průplavu Dunajsko-Vltavského
jako sekčnÍ inženýr. Od 1. dubna 1900
nastoupil jako smluvní inženýr místo při komisi pro
kanalizování
řek Vltavy a Labe. V tomto zaměstnání
setrval až do jmenování mimořádným
profesorem
na
České, technice v Praze.
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Již ve studijním roce 1900-1901
byl pověřen jako
externí učitel suplováním přednášek o' základech nIžší
geodézie a o rakouském katastru 1. a II. běh. V roce 1903
podal habilItační žádost a za hab1l1tační spis předložil
tištěnou práci o Užltt metody ne/menších čtverců pf'i
v!Jpočtu ntvelacl. V roce 1904 se pak hab1l1tovalpro
obor nižší geodézie.
Jako soukromý docent byl jmenován v roce 1905
mimořádným profesorem na uprázdněnou stolici geodézie
po mimořádném profesoru Llčkovi, který přešel v roce
1900 do Brna. V roce 1910 byl jÍuenován řádným profesorem základfi nižší geodézie, nauky o katastru a agrárních operaci.
V činné službě setrval do svého 70. roku a po ukončení letního semestru 1935-1936
odešel na trvalý odpočinek, nevyužiV čestného roku ke konání přednášek.
Po odchodu na odpočinek prof. Petřík dále sledoval
všechno dění v zeměměřických službách, vyvíjel spolkovou, odbornou a jinou činnost, a jako generální tajemník tehdejší Masarykovy akademie práce zůstal v této
funkci až do své smrti dne 16. května 1944.
Velmi významná je čInnost prof. Petříka z hlediska
pedagogického, vědeckého, publ1kačního, společenského
a ve styku se zahraničím.
Jako učitel na vysoké škole vychoval dlouhou řadu
zeměměřických odborníků .. !lyl zakladatelem
geodetických nauk u nás. Na poč,átku jeho učitelské dráhy byly
na vysokých školách technických podávány jen základní
rámcové geodetické
poznatky, které potřebovaly
při
aplikacích v praxi značného soukromého studia. Např.
vyrovnávací počet byl V té době málo znám a těžko si
razll cestu do měřických prací přesto, že v cizině se
jeho potřeba a užitečnost uznávala jako důležité kritérium pro ověřování přesnosti zeměměřických prací a pro
lhledánl nejpravděpodobnějších
hodnot hledaných veličin.
Prof. Petřík si proto umínll hned .po nastoupení
místa učitele dát pevné základy hlavním odvětvím zeměměřické činnosti vybudováním' přednášek a knižně je vydat. Svou činnost zaměřil ke třem požadavkům:
1. dodat vyrovnávacímu počtu v geodetických pracích
co největšího rozšíření .a mětické práce postavit na
vědecký základ,
.
2. podrobni! rozpracovat dosud málo známá počtářská
řešení geodetických. úloh,' zpracovat je metodicky a
opatřit je řádnou symbol1kou a terminologií,
3. soustavně propracovat
pozemkový katastr v nauku,
v níž by se shromáždily v té době platné zákony,
nařízení a měřIcké návody v jednotný celek.
Z této činnosti vyplynuly práce, které byly vydány
tiskem nebo l1tograf1cky. Mezi větší sluší jmenovat:
Ufttt metody ne/menších čtverctl při

výpočtu nlvelací,

M~t'ení tíhlů a délek,
. Ovod do trigonometrických
Vyrovndní
čtvercll,

technických

a polygonových výpočtů,

ntvelací

metodou
•

ne/menších

Getdetlcké poČtdt'ství 1. Mh,
M~Flcké pl'edplsy,
Zdkon z roku 1894 a M~t'ickd instrukce z roku 1907,
Zdkon

z

23. kv~tna '1883 a

z

roku 1896,

Ovod do katastru dan/j pozemkové,
Zákon evidenční a zdkon o revizi,
Nauka o pozemkovém katasťru 1. část.
Většina z uvedených prací vyšla někol1krát a byla
v!dy hned rozebrána. Veškeré jeho práce jsou psány
ryzím jazykem a překračují účel pouhých přednášek.
Ve svých spisech se prof. Petřík snažll zavést pořádek
v našem geodetickém názvoslovít1m,
že přesně vymezoval pojmy a užíval jednotné symbol1ky. Je možno říci,
že tato jeho práce přinesla hojné ovoce, byla a je I dnes
plně uznávána odborníky.

S ohledem na zamýšlené rozšíření zeměměřlckého
dvouletého studia na čtyři roky a na tu zeměměřickou
činnost, na níž nebylo ve studijním plánu pamatováno,
bylo nutno zavádět nové geodetické disciplíny a vybudovat je od základu. Proto hned po svém jmenování
profesorem si prof. Petřík rozšířil svou učebnípovinnost v roce 1906-1907
o přednášky z agrárních operaci
a v rQce 1911 o přednášky
o plánech upravovacích
a zastavovacích. Publ1kované přednášky Stavba m~st a
plány upravovací obsahovaly zhuštěnou formou zásady
tohoto rozsáhlého oboru, pro který nebylo u nás kromě
malých brožur původní l1teratury.
Prof. Petřík přednášel geodézii posluchačům architektury, strojního inženýrství a posluchačům zemědělského inženýrství a pro ně vydal dílo Základy - nižší
geodézie, které nalezlo u všech inženýrů v praxi značnou
obliou pro jasný a obsažný výklad geodetických základťl
a přehledné uspořádání měřických přístrojů a pomůcek.
Také/toto dílo vyšlo třikrát a pokaždé bylo hned rozebráno.
V odborných časopisech domácích i cizich uveřejnll
mnoho studií z oboru geodézie, o pozemkovém katastru
a o agrárních operacích.
Kromě toho uveřejnil prof. Petřík ještě dlouhou řadu
článků z rťlzných směrů zeměměřické činnosti, jejichž
počet překročuje číslo padesát. Velmi' rád psal práce
z historie měření, vývoje map našeho státniho území,
což byla jeho zamilovaná látka. Uveřejňoval též příspěvky z jiných technických odvětví a bibliografie význačných pracovníků technického žívota atd. Bohatými
znalostmi zasahoval do uspořádání
geodetické
látky,
v Technickém slovniku naučném a sám vypracoval mnoho hesel, z nichž některá tvoří celéstatě.
Dále uveřejnil mnoho recenzí a zpráv o geodetických publikacích
domácích i cizích, a tak informoval technickou veřejnost.
V uznání jeho vědecké a odborné činnosti a zájmu
o technický pokrok byly mu nabídnuty též funkce celostátního významu. Tak byl zvolen nejprve odborným a
od roku 1907 do 1913 dpovědným redaktorem Tec~nického obzoru. Dovedl kolem sebe soustředit řadu pracovníků, kteří přivedli časopis ke značnému rozkvětu. Jako
dlouholetý pokladník v České matici technické se snažil
opatřit české literatuře nejnutnější publikace ze všech
oborů. Obdobně si počínal v jiných korporacích.
Záslužná je práce prof. Petříka o rozšíření dvo~letého
studia zeměměřického na čtyřleté. Nejdříve budoval zeměměřické disciplíny a sous~řeďoval kolem sebe pra'
covníky, kteří byli schopniprohloubit
a konat přednášky. Slo o zařazení takových přednášek do studijního
plánu, které plán dvouletého stuwa neobsahoval. Avšak
zařazování novych přednášek naráželo na finanční I
osobní potíže. Přesto se podařilo prof. Petříkovi v roce
1927 za spolupůsobení zeměměřických
spolků, studentú
li jiných činitelů, že studium bylo rozšířeno na tři rok,y
s možností rozšíření na čtyři roky. Tento. výhled byl
přerušen okupací. Vylíčení snah prof. Petříka o rozšíření
studia by samo vyžadovalo samostatný článek, a proto
se o této jehO činnosti jen stručně zmiňujeme.
Próf. Petřík byl znám svou činností též odborné veřejnosti v zahraničí a zvláště ve Francii, která ho za
jeho zásluhy vyznamenala důstojenstvím palmového řádu
Francouzské akademie věd a pozdějti též křížem čestné
Jegie.
V naší vzpomiIÍce nelze vyčerpat veškerou činnost
prof. Petříka a ukončujeme ji závěrem rozloučeni, které
proneSl prof. inž. dr. František Fiala nad jeho rakví dne
22. května 1944: "Děkuji vám, pane profesore, jménem
vaši~h spolupracovníkii a žákfi, za všechny vaše vzácné
rady a vaši otcovskou péči, kterou jste nám vždy tak
ochotně věnoval a loučím se s vámi s ujištěním, že vaše
památka i bude čestně mezi námi žílU"
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431 map, plánků, kartogramů a diagramií
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nejen hist()rťki\m,j1mžP~1Du!tpro.daW:det~nnt'"
syntetické práce, ale je/obs8!Íl9:fD zd1'Qjem cenntch ,infor~
učl1:ele a záJemce o historii na§tvlastl.'

VYDAv A IÚSTREDNI SPRÁVA GEOD~ZIE A KARTOGRAFIE
VE SPOLUPRÁCI S HISTORICKÝM ÚSTAVEM ČSAV
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