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Vliv vodní hmoty
na tíhové pole

Všimneme si dvou případů změny tíhového pole vli.
vem vodních hmot. V prvním půjde ,o vliv vzniklý
umělým zásahem, tj. o vliv hmot vodních nádrží,
v druhém o přirozený vliv, vzniklý změnou seskupení
vodních hmot při přílivu a odlivu moře. Změny tí.
hového pole v příslušných směrech budou rovny silám

V obr. 1 je zvolen souřadný systém tak, aby osy ;t;
a y ležely ve vodorovné rovině a osa z měla směr tíže.
Vodní nádrž je nahrazena jednoduchým tělesem o půl.
kruhové základně o poloměru R, s osou totožnou
s osou y a o výšce v. Hledané vlivy budeme zkoumat
pro bod A, ležící ve středu horní hrany. Bod A je
rovněž počátkem souřadného systému. Hmota elemen·
tu dm je dána výrazem
dm =

(j

r depdr dy ,

kde (j je specifická hmota a r vzdálenost těžiště hmotného elementu dm od osy y. Význam dalších symbolů
je zřejmý z obr. 1. Přitažlivý účinek tohoto elementu na hmotný bod A (hmotu bodu A bereme rovnu I g)
je dán vztahem

+

dg = k2(jr (r2

y2)-1 dr depdy ,

(1)

+

kde k2 je gravitační konstanta a (r2 y2)l/2 je vzdálenost hmotného elementu od bodu A. Směrové kosí.
ny této spojnice se souřadnými osami x, y a z (obr. 1)
jsou
COSlX = r (r2+ y2)-1/2
cosep
(2,1)

2.1. Výpočet

+ y2)-1/2

cos{3=

y (r2

cosy =

r (r2

+

svislé

y2)-1/2

složky

(2,2)
sinep .

(2,3)

g.
dg. ve směru osy z

Diferenciální složka přitažlivosti
je dána výrazem (obr. 1)
dg.= dg cosy.

Po dosazení za dg a cosy z rov. (1 a 2,3) dostaneme,
že
dg. = k2 (j r2 (r2+ y2)-S/2 sinepdepdr dy.
(3)
Přitažlivý účinek g. (obr. 1) celého tělesa ve směru
osy z v bodě A je potom
g.

= k2(j

fff

'" B

"

+

r2 sinep (r2

y2)-S/2

depdr dy,

o o o

v těchto směrech' vzniklých gravitačním působením
nově utvořených nebo nově seskupených hmot. Bu·
deme proto vyšetřovat přitažlivý účinek těchto hmot,
a to ve směru svislém (dále označen jako svislá složka
g.), tj. vliv na změnu tíže, a ve směru vodorovném
(dále označován jako vodorovná složka glJ) ovlivňující polohu tižnice [1]. V obou případech demonstrujeme uvedené vlivy na jednoduchých' modelech k získání představo numerických hodnotách projednáva.
ných vlivů.

a po integraci
g •.= 2 k2(j

V 19

{v:-1 [R

+ (v2+ R2)1/2)}.

(4)

Pro získání jistých představo numerických hodnotách přitažlivého účinku vodni hmoty ve směru
svislém v bodě A (g. představuje změnu tíže) dosadíme do rov. (4) za k2= 6,67 .10-8 cmSjg sec2, (j = I gjcmS,
v = 20 km a R = 100 m a dostaneme, že
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Je zřejmé, že diferenciální složka přitažlivosti
směru osy y je dána výrazem (obr. 1)

dgll ve

T.:

Vliv vodni hmoty !la ttlbOvé pole

Diferenciální svislá složka dg. se vypočte jako průmět
dg do osy z (v obr. 2 je zvětšena)

Po dosazení za dg a cos{J z rov. (1 a 2,2) dostaneme, že
dgll,= k2

(1 r

y (r2+ y2)-S/2 dr depdy .

Integrace se provede ve stejných mezích jako v před.
chozí části 2.1. Dostaneme

což představuje přitažlivý účinek vodní hmoty ve
směru vodorovném v bodě A (obr. 1). Po dosazení
numerických hodnot do rov. (5) zavedených v části
2.1. dostaneme, že tento účinek je

což způsobí vychýlení tížnice v bodě A o 0,44/1 ve
smyslu zřejmém z obr. 1. Při trigonometrickém mě~
ření výšek by tato odchylka způsobila na vzdálenost
2 km chybu ve výšce 4,4 mm. O druhé vodorovné
složce g", je možno dokázat, že je rovna nule.

V obr. 2 je znázorněn rozdíl vodních hmot mezi odli.
vem a přílivem klínovitou deskou, kde s je šířka vzdutí
a ti výškový rozdíl mezi přílivem a odlivem. Délka
vzdutí (pobřeží) bude d. Je tedy příbytek vodních
hmot mezi odlivem a přílivem představen klínovitou
deskou o délce d, šířce s a výšce v. Souřadný systém
zvolíme stejný jako v obr. 1. Hmotný element dm
je roven

a představuje hmotu tělesa o specifické hmotě (1,
o trojúhelníkové základně (strana s, výška v) a o tloušť.
ce <lx. Těžiště tohoto hmotného elementu je vzdáleno
od osy x o I/S šířky s. Budeme-li vyšetřovat složky při.
tažlivosti v bodě A, který leží na horní hraně přílivové
hladiny, na obr. 2 je bod A totožný s počátkem souřadného systému x, y, z, je vzdálenost bodu A od těžiště dm dána výrazem [(S/3)2+ X2]1/2, kde rozměr v
byl zanedbán. Přitažlivý účinek dg hmotného elementu dm na bod A o hmotě 1 g je (obr. 2)

Směrové kosíny spojnice bodu A a těžiště dm se sou·
řadnými osami x, y a z (obr. 2) jsou
coscx= x

[(S/3)2+

X2]-1/2

(7,1)

r

(7,2)

cos{J

= s/3[(s/3)2+

x2

cosy

= v/2[(s/3)2+

X2]-1/2 ,

kde rozměr v v hranatých
nechán.

1/2

Pro výpočet celkového přitažlivého účinku g. vodní
hmoty na bod A musíme rov. (8) integrovat pro meze
x e (- d/2,
d/2). Po úpravě obdr~íme

+

Pro získání jistých představo numerických hodnotách
přitažlivého účinku vqdních mas ve směru svislém
v bodě A (g. představuje změnu tíže) dosadíme do
rov. (9) za k2= 6,67.10-8 cms/g sec2, (1 = 1 g/cms,
v = 20 m, s = 100 km a d = 1000 km. Dostaneme

3.2. Výpočet

vodorovné

složky

gll

Diferenciální vodorovná složka dgll se opět vypočte
jako průmět dg do osy y (obr. 2)

(7,3)

závorkách byl rovněž vy.
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Po integraci podle x

E

<-

dJ2,

+ dJ2)

9 k2 (] v d [(3 d)2+

'J'II=

dostaneme, že

(28)2rl/2,

což obecně představuje přitažlivý účinek vodních mas
za přílivu ve směru vodorovném v bodě A. Po dosa·
zeni numerických hodnot zavedených v části 3.1 dosta.
neme, že

Zkušenosti z reambulace
města Brna
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[1] K. Mader: Das Newtonsche Raumpotential prismatischer
Korper und seine Abteilungen bis zur drltten Ordnung. Sonderheft 11 der Oster. Zeit. fůr Vermess., Wien 1951.
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Ing. Ladislav Hromádka, ing. Stanislav Jaroš,
Ústav geodézie a kartografie,
Brno

Je třeba podtrhnout jeden z diiležitých technických cílii: získat nové originály reambulova·
ných map na papír zajištěný
hliníkovou
fólií
v souvislém zobrazení. Tento požadavek je u map
měst v měř. 1: 1 000 naprosto pochopitelný a vyplývá jednak z náročnosti na přesnost map v měř.
1:1000, jednak z potřeby stálého doplňování map
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a obnovy map

V Geodetickém a kartografickém
obzoru Č. 6 roku
1966 byla uveřejněna
zpráva ze semináře o reambula ci map města Brna v měřítku 1: 1 000. Tato
zpráva dává celkový přehled
o rozsahu
úkolu,
o stavu mapových
podkladii
a bodového pole
i o cllech, kterých chce ÚGK Brno reambulací map
svého krajského města dosáhnout.
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Odpovídající výchylka tižnice je 0,08". O druhé vodorovné složce 'J., je možno dokázat, že je rovna nule.
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změnami, jejichž množství je primo úměrné rychlému rozvoji měst. Uvedený požadavek také podstatně ovlivnil technologii
reambulačních
prací.
Posláním tohoto článku je sdělit některé zkušenosti, získané při provádění reambulace a obnovy map města Brna v roce 1966. Citovaná zpráva ve svém závěru uvádí, že bohatá diskuse semináře přinesla 56 připomínek k projednávané technologii. Z této skutečnosti vyplývá, že připravená
technologie nemohla sloužit jako definitivní směrnice. Seminář podnítil iniciativu pracovníkii, kteří
svými zlepšovacími návrhy pomohli vyřešit mnohé
problémy a zpřesnit technologii.
2. Pfíprava polních néňrtů .
Požadavek
Útvaru
hlavního
architekta
města
Brna na zpracování 136 mapových llstii v r. 1966
neumožnil ústavu vytvoření předstihu pro přípravné
práce. Rozsah úkolu je vyznačen na kladu mapových llstii města Brna (obr. 1). Tato skutečnost
poznamenala
všechny druhy pracL časovou tísní.
Dvojnásob to platilo pro přípravu polních náčrtii .
Xerografické
zařízení VAAZ, se kterým se počítalo, bylo pro technickou poruchu vyřazeno; ústavní fotografický přístroj, instalovaný v nových provozních místnostech, nestačil za daných podmínek
k včasnému zajištění úkolu.
Problém vyřešil zlepšovatel ing. Klimecký pomocí překreslovače
Zeiss SEG I takto:
Mapový list 1: 1 000, vložený do překreslovače, byl ofotografován na film o rozměrech 22 X 16
centimentrii pro náčrty v měřítku 1: 1 000, nebo
na tři proužky filmu, jejichž celkový rozměr dohromady činil 36 X 22 cm pro náčrty v měř. 1: 500.
Po běžném zpracování a usušení byl negativ opět
vložen do překreslovače
a polohopis naexponován
na papír, ovrstvený bromostříbrnou
vrstvou. Měřítklo promítnutí situace bylo 1:1000 nebo 1:500.
Výsledky byly překvapivě dobré. Dva pracovníci
vyhotov1l1 denně včetně všech příprav asi 30 pol-
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Počet odchylek podle znamének
Map. list
číslo

Počet
porovnání

Ou

+
226
296
300
301
312
315
332
334
335
340
349
352
353
354
355
356
357
375
387
404
i28
435

32
48
27
25
47
47
48
45
48
28
48
48
47
28
28
32
28
28
28
28
27
28

-

27
15
3
31
6
29
1
26
13
1
24
16
O

13
3
7
13
5
25
4
19

I

20
8
9
19
12
31
1
23
9
11
34
18
18
27
12
29
12
12
21
1
12
6

I

0,00

12
13
3
3
4
10
18
21
13
4
13
4
13
1
3
O

9
3
2
2
11
3

I

+
16
9
9
1
19
12
25
20
35
17
17
23
17
20
15
23
24
20
2
22
15
22

I

0'"
-

I

9
25
16
21
25
27
6
3
7
9
13
22
14
7
10
5
1
4
21
3
5
2

nich náčrtů formátu 48 X 38 cm. Tímto způsobem
bylo včas zpracováno 1196 polních náčrtů s prokazatelnými
časovými úsporami v hodIl!otě asi
Kčs 4 100,-. Mimoto se projevily další výhody:
spotřeba filmu klesla 27krát; byl využit překreslovač SEG I; negativů bylo využito pro náčrty
v měř. 1: 1000 a 1: 500; krátká doba osvitu; laciná vlastní výroba emulse (1 litr emulse vystačil
na 1 týden práce); slabě šedý lineament polních
náčrtů umožnil kontrastní zákres tužkou; reprodukce znečistěných míst podkladů byla velmi po·
tlačena; připravený náčrt bylo možno retušovat
Farmerovým seslabovačem; přesnost kresby polních náčrti\ byla dobrá.
Tyto velmi dobré
zkušenosti
inspirovaly
zúčas(něné pracovníky k dalším, a jak je dále
uvedeno, velmi významným zlepšovacím návrhům.
Technologické podrobnosti,
receptura
k výrobě
emulse a vývojky jsou uvedeny v ZN č. 6/66 A,
přihlášeno u ÚGK Brno.
3. Příprava obnovovaných mapových listů z mapevtch originálů 1: 1 000, zobrazentch na papíře
zajištěném hliníkovtmi f6liemi

Jak již bylo v úvodu tohoto článku vzpomenuto,
jedním ze stanovených cílů bylo zpracování nových mapových originálů zajištěných na hliníkových fóliích. Dosáhnout tohoto cíle znamenalo
vyřešit dva problémy, a to tak, aby řešení zaručovalo splnění velmi krátkých smluvních termíni\.
Oba problémy vyplývaly z převedení kresby platného stavu z katastrálních map 1: 1000 s přesností požadovanou pro měřítko 1: 1000; 1) z map
zobrazených na rozměrově stálé podložce, 2) z map
na nezajištěném papíru se srážkou. V obou případech jde o využití kresby, která byla provedena
vysoce kvalifikovanými a v novém měření zkušenými inženýrskými pracovníky.
Prvých 30 mapových originálů, zobrazených
na papíře zajištěném hliníkovou fólií, bylo zpra-

Počet
odchylek
0,01-0,10

Středni polohová chyba
v mm

Maximální
chyba
v mm

Maximální
chyba na rámu
vmm

±0,0l3
0,016
0,019
0,037
0,019
0,015
0,012
0,010
0,014
0,026
0,019
0,012
0,018
0,028
0,022
0,022
0,019
0,021
0,029
0,020
0,017
0,014

0,14
0,20
0,21
0,28
0,20
0,19
0,15
0,20
0,19
0,20
0,28
0,17
0,23
0,21
0,19
0,19
0,17
0,20
0,29
0,16
0,18
0,13

0,11
0,18
0,21
0,02
0,15
0,07
0,10
0,08
0,11
0,11
0,10
0,09
0,18
0,20
0,11
0,19
0,11
0,14
0,13
0,16
0,17
0,08

0,00

7
14
2
3
3
8
17
22
6
2
18
3
16
1
3
4
3
4
5
3
7
4

21
28
19
4
20
26
38
39
30
6
27
41
26
6
13
11
13
15
7
12
21
22

cováno pomocí transkoordinátografu
podle zlepšovacího návrhu ing. Jaroše a Ant. Němčanského,
přihlášeného u ÚGK Brno pod čís. 12/65 A. Transkoordinátograf
je poměrně jednoduše· upravený
pravoúhlý
koordinátograf
v daném případě
výrobek fy Haag-Streit. Úprava spočívá v tom, že
na pohyblivé rameno koordinátografu
je namontováno druhé vpichovací zařízení, pevně spojené
ramenem o konstantní délce se stávajícím vozíkem nesoucím mikroskop s jehlou. Mimoto byl
sti\l koordinátografu
Haag-Streit rozšířen o 30 cm
a opěrná kovová lišta byla přemístěna na okraj
rozšířeného stolu. Tím byla získána plocha, potřebná pro současné vynesení sekčních rámi\ na dvou
mapových listech při jednom nastavení hodnot na
dělených stupnicích koordinátografu,
nebo přenesení kresby platného stavu mapy 1: 1 000 do připraveného konstrukčního
listu nového mapového
originálu téhož měřítka.
Konstantní vzájemná poloha obou vpichovacích
zařízení zaručuje požadovanou přesnost zobrazení
přenášených lomových bodů kresby a bodového
pole. Přenášené body byly v novém originále mapy
zobrazovány jemnými vpichy, které neohrožovaly
kvalitu budoucího výtahu kresby. Jemnost vpichu
je na vpichovacím zařízení nastavitelná. Přenesené lomové body jednotlivých parcel byly spojovány tužkou. Výsledkem takto zpracovaného mapového listu byl tužkový originál platného stavu katastrální
mapy 1: 1 000. Do takto připraveného
originálu mapového listu byly zobrazeny všechny
ndvě zaměřené body bodového pole a předměty
měření včetně změn starého stavu. Tím byl připraven originál nového mapového listu na hliníkové
fólii k výtahu a popisu.
Mechanickým přenášením
přebírané
kresby
map 1: 1000 do téhož měřítka bylo dosaženo znač·
ných časových i finančních úspor. Je třeba poznamenat, že vhodným doplňkem transkoordinátografu by byl zalomený mikroskop podle zlepšovacího
návrhu ing. J. Petráše a K. Hasala, přihlášený v ÚGK
Liberec pod č. 7/66. Tento zlepšovací návrh řeší
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problém fyzické námahy technika, provádějícího
přenesení kresby nebo odsun souřadnic na pravotihlém koordinátografu.
V prl1běhu prací se ukázalo, že na jednom
transkoordinátografu
nelze ve stanoveném termínu připravit plánovaný počet mapových listl1. Situaci vyřešil nový zlepšovací návrh ing. Klimeckého, přihlášený pod č. 7/66 A v ÚGK Brno. Tento
zlepšovací návrh řeší převedení
kresby stávajících map, zobrazených na hliníkových fóliích, fotomechanicky
s využitím překreslovače
SEG I.
Princip tohoto ZN spočívá v ofotografování
originálu mapy pomocí překreslovače
na fotogra'fickou skleněnou
desku a po běžném zpracování
takto pořízeného negativu je obraz negativu promítnut na nový konstrukční list na hliníkové fólii,
opatřený citlivou bromostříbrnou
emulsí. Technologie zpracování nového originálu mapového listu
je poměrně jednoduchá. Při fotografování originálu mapy na fotografickou desku je nutno dbát na
optimální hustotu negativu tak, aby čáry byly prl1hledné a vlícování v překreslovači nebylo ztěžováno příliš tmavým podkladem. Podklad však nesmí být tak průsvitný, aby se reprodukovaly
skvrny a šmouhy ofotografované
ze zažloutlých
a značně znečištěných
starých origináll1 mapových listl1.
Dodržení správného měřítka se zajišťuje tak,
že na papír rubové strany fólie je vynesen sek ční
rám mapového listu, na který se lícuje zvětšený
obraz negativu. Tento zpl1sob vylučuje změnu měřítka z nestejné tloušťky hliníkových fólií. V tomto stadiu je v mezích grafické přesnosti zajištěna
vzájemná poloha založeného
negativu a roviny
papíru na hliníkové fólii ve svazku světelných
paprskl1 objektivu překreslovače
tak, že po zcitlivění papíru může být naexponován mapový lineament v měřítku 1; 1 000. Fólie se sejme se
stolu překreslovače
a ovrství se bromostříbrnou
emulsí. Po zaschnutí, asi za 1 hodinu, je možno
exponovat. Po vyvolání fotografického
obrazu mapové kresby běžným zpl1sobem a usušení fólie je
mapový list připraven ke kartografickému
zpracování. Před vlastním zaměřením změn na nově
pořízenou fólii byl u všech 136 mapových listů
proměřen rám a čtvercová síť na pravoúhlém koordinátografu fy Zeiss-Jena.
K posouzení
dosažené
přesnosti
přebírané
kresby z dosavadních map v měřítku 1; 1 000 do
nových map téhož měřítka, zajištěných na hliníkových fóliích, uvádíme výsledky dosažené při proměření 22 mapových listů (tab. 1).

pustnou mezí, uváděnou instrukcí THM v odstavci
11,32 (dopustná odchylka v polohovém zobrazení
ztotožněných
podrobných bodl1 vzhledem k bodl1m bodového pole ± 0,20 mm a střední chyba
± 0,10 mm na mapě). V případě, že námi naměřené odchylky nepřesáhly
tyto meze, byla fólie
uznána za způsobilou k dalšímu zpracování.
Při konstatování
hrubých
odchylek proměřili
jsme i originální mapový list, abychom zjistili,
je-li pl1vod těchto diferencí v málo pečlivě provedeném přenesení kresby, anebo v pl1vodním zobrazení. V prvém případě jsme novou fólii vrátili jako
nevyhovující a celý proces musel být opakován.
V druhém případě byla chyba odstraněna v rámci
nového vynášení.
Pokud bylo podle stejnéhO znaménka odchylek zjištěno, že fólie není přesně nastavena, opravili jsme a upřesnili nastavení pomocí šroubl1 pro
jemný posun pikýrovacího mikroskopu. Do přesně
nastavené fólie originálu mapového listu jsme vynesli jeho rám, čtvercovou síť a body bodového
pole, převzaté z pl1vodního měření a nově určené.
Do takto připraveného konstrukčního listu se
v tužce zobrazí zaměřené změny a ostatní předměty měření, čímž je mapový list připraven k výtahu. Předmětem výtahu je platná kresba, přebíraná z dosud platného mapového listu a nově
zobrazené změny a předměty měření, zaměřené
při reambulaci. Po dokončení výtahu platné kresby zbývá na mapovém listu neplatná fotografická
kresba. Proto je nutno mapový list vybílit pomocí
Farmerova seslabovače. Vybílený mapový list jako
nový originál obsahuje jen platnou kresbu a půsOQí nejlepším dojmem, poněvadž nedotknutá černá" kresba ostře kontrastuje s bělostnou plochou
papíru ..
Nyní je možno přistoupit k popisu parcelních
čísel, značek sluček a pod. Popis byl proveden
pomocí suchých obtisků Letraset s velmi dobrým
výsledkem. Je však třeba upozornit, že popis Letrasetem je výraznější než popis kótovacím perem.
Je proto vhodné provést výtah lineamentu čarou
o síle 0,10-0,12 mm, aby Letrasetem provedený
popis ladil s kresbou mapového listu. Letrasetový
popis se přetírá čirým lakem, aby nedošlo při čištění listu a gumování ke sloupávání popisu a značek. Při popisu Letrasetem došli jsme k poznatkl1m, že bude nutné uplatnit u firmy, dodávající
obtisky následující požadavky:
a) vyhotovit čtyřciferná parcelní čísla, aby se
vyloučilo jejich skládání, při kterém předpokládaný časový efekt zaniká;
b) zvýšit počet sluček aspoň na pětinásobek,
protože dosavadní množství v dodaných arších
naprosto nedostačuje;

Jednotlivé mapové listy jsme proměřovali tímto
zpl1sobem: Na jihozápadní
roh fólie mapového
listu, upevněné na koordinátografu,
jsme nastavili
příslušné souřadnice.
Na zbývajících třech rozích a na bodech čtvercové sítě jsme odečítali odc) po vydání "Značek základních technickochylky vzhledem k správným souřadnicovým hodmap" CSN 73 0120 rozšířit požanotám. Tyto údaje jsme zapisovali s příslušným "hospodářských
davek
na
vyhotovení
značek kultur
(pastviny
znaménkem do záznamu, založeného pro každý maapod.), značek pro bodové pole (trigonometrické,
:p'0vý list. Z počátku jsme do tohoto záznamu uvázhušťovací, polygonové body, nivelační značky), a
'liěli i odchylky od souřadnicových hodnot Jednotznaček předmětl1 měření (např. vstupní a větrací
livých bodl1 bodového pole. Později jsme uznali
šachty atd.). Ně.které značky jsou konstrukčně
za postačující pro posouzení přesnosti provedenépracné, nebo vyrýsované značky jsou nedokonalé
ho přenosu ofotografované
kresby soubor odchyv dl1sledku nekvalitních nulátek. Tyto obtíže jsou
lek naměřených na rámu mapového listu a na boLetrasetem úplně odstraněny a práce podstatně
dech čtvercové sítě. (Ctvercová síť, která je rovzrychlena.
noměrně rozložená po celém mapovém listě, tvoří
s bodovým polem homogenní celek).
Po dokončení popisu a po kontrole je mapový list předán reprodukci, která vyhotoví kontaktZaznamenané odchylky jsme porovnali s do-
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ní diapozitivy na filmu Gewaert Copyline Autoreversal a z něho astralonové černokopie.Pak
vrátí
reprodukční oddíl mapový list zpět do provozu'
k dalšímu zpracování.
Tímto postupem jsou zajištěny podmínky pro
dokonalou reprodukci z dosud neporušených mapových originálů. Později totiž bývá kresba částečně poškozena, zejména výpočtem výměr. Eventu-
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ná, což je patrné z obr. 2. Při použitém typu překreslovače nelze srážku papíru odstranit a provést vlícování. na pravoúhlý, ze souřadnic vynesený rám mapového listu, bylo-li fotografování
mapo~ho
listu provedeno na vodorovném stole.
Tato zkušenost přivedla zlepšovatele na myšlenku,
lak využít všech nastavovacích schopností překreslovače, to je nejen změny měřítka a sklonu stolu,
ale i výše uvedených tří stupňů volnosti pro přetvoření deformovaného
obrazce mapového rámu
na pravoúhlý, ze souřadnic vynesený rám nového
originálu mapového listu.
Podstata této myšlenky spočívá v tom, že mapový list je fotografován při skloněném stolu překreslovače. Úhel sklonu stolu překreslovače
je
nutno volit tak, aby posuny negativu byly dostatečné k odstranění srážky papíru, a aby neměly
ještě vliv na stejnoměrné
prosvětlení negativu.
Při běžně se vyskytujících srážkách papíru do 1 %
stačí sklonit stůl překreslovače o 3 grady.

ální závady, které se odhalí zpravidla v obsahu
kresby a popisu mapy při výpočtu výměr, odstraňujeme na astralonových černokopiích.
Ekonomický přínos popsaného ZN vyplývá ze
značné úspory času, který by si vyžádaly nové
zobrazovací práce. Přenesení kresby jednoho mapového listu bez ohledu na hustotu a složitost lineamentu je provedeno asi za 14 hodin. Dále
umožňuje produktivní využití překreslovače SEG I
a jeho konstrukčních vlastností a schopnosti přesného nastavení měřítka. Nelze opomenout úspory
negativního materiálu, neboť místo drahého, z ciziny dováženého filmu 70 X 80 cm, stačí pro 'IJřípravu jednoho mapového listu jedna fotografická
deska 18 X 24 cm. Za technickou výhodu 'lze označit skutečnost, že popsaný způsob umožňuje přípravu listu i z originálů silně ~žloutlých
a znečistěných, 'které jsou reprodukce neschopné.
4. Příprava obnovených originálů z mapových listů
1 : 1 000 na nezajištěném papíru

S.: Zkušenosti z reambulace
a obnovy map m~sta Brna
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Cást území města Brna byla zobrazena na mapách
1 : 1 000 na nezajištěném papíru a navíc v nesouvislém zobrazení. Chceme-li v tomto případě převzít platnou kresbu dosavadních map do nových
mapových originálů na hliníkových fóliích, narazíme na dva problémy. V prvé řadě je třeba odstranit srážku papíru a za druhé provést montáž
mapových listů v nesouvislém zobrazení.
Tuto nesnadnou problematiku vyřešili pracovníci fotogrammetrického
oddílu Miroslav Kostka
a Jan Vincour svým zlepšovacím návrhem přihlášeným u ÚGK Brno pod čís. 10/66 A. Tento ZN byl
podán v rámci ústavem vypsaného tematického
úkolu.
Jejich zlepšovací návrh využívá technologie
fotomechanického
zpracování
nových originálů
podle ZN ing. Klimeckého. Podstatou tohoto ZN je
odstranění srážky papíru a montáž mapových listů
v nesouvislém zobrazení s využitím konstrukčních
vlastností překreslovače
SEG I. a teoretických
1 praktických poznatků z překreslování
leteckých
snímků.
Srážka papíru mapových listů nebývá u protilehlých stran sekčního rámu mapového listu stej-

Na podkladě uvedené myšlenky byl vyvinut
tento pracovní postup: Originál mapového listu,
uložený na skloněný stůl překreslovače, je ofotografován na fotografickou
desku. Zpracovaný a
usušený negativ s obrazem mapového listu tvaru
čtyřúhelníka se promítne na konstrukční list hliníkovou fólii s přesně vyneseným rámem mapového listu. Deformace takto promítnutého obra~
zu mapového rámu se odstraní jednak pootočením
a jednak podélným a příčným posunem negativu
podle potřeby,
Vhodnou úpravou měřítka vznikne obdélník,
který se však délkově liší od vyneseného rámu
mapového listu podle toho, jak se liší podélná
srážka mapového listu od srážky příčné (obr. 3).
Rozdíl v délce strany promítnutého obrazu mapového rámu se odstraňuje posunem negativu dopředu nebo dozadu v rovině negativu, čímž se promítnutý obraz mapového rámu posunuje ve směru
nebo proti směru spádu skloněné roviny stolu pře"
kreslovače. Posunem obrazu rámu po spádu se
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List mapy
číslo

Roh map.
listu číslo

Proměřoni map. listu
na volném papiře

I

x

191

251

252

z T:eambulace
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,1x

.11/

Proměřeni kopie
po překresleni na fólii
x

1/

I

,1x

1
2
3
4

498,94
499,33
0,00
0,00

0,62
636,38
0,00
636,69

-1,06
-0,67
0,00
0,00

+0,62
-3,62
0,00
-3,31

499,78
499,82
0,00
0,00

0,12
639,83
0,00
639,78

-0,22
-0,18
0,00
0,00

+0,12
-0,17
0,00
-0,22

1
2
3
4

498,30
498,66
0,00.
0,00

999,52
638,18
0,00
638,57

-1,30
-1,34
0,00
0,00

-0,48
-1,82
0,00
-1,43

500,06
499,93
0,00
499,95

999,90
639,93
0,06
640,03

+0,06
-0,07
0,00
-0,05

-0,10
-0,07
+0,06
+0,03

1
2
3
4'

497,12
496,70
0,00
0,00

0,53
638,02
0,00
638,07

-2,82
-:3,30
0,00
0,00

+0,53
-1,98
0,00
-1,67

500,08
499,98
0,00
499,97

999,90
640,08
0,00
640,10

+0,08
-0,02
0,00
-0,03

-0,10
+0,08
0,00
+0,10

Počet odchylek podle znaménka
Mapový list
číslo

191
251
252

.111

1/

Počet
porovnáni

16
46
69

°11

+

I - I

0,00

3
45
53

10
1
13

3
O
3

I

+

I - I

0,00

8
33
57

6
6
11

2
7
1

obraz prodlužuje,
naopak proti spádu se obraz
zkracuje. Současně však dochází k deformaci obdélníka na lichoběžník.
Vzniklá nerovnoběžnost
stran 1-3 a 2-4 se odstraní změnou sklonu stolu
překreslovače
(obr. 4). Současně je třeba vhodně
upravU měřítko. Celý postup se opakuje do té
doby, aŽ se promítnutý
obraz mapového rámu
přesně ztotožní s vyneseným rámem mapového
listu.
Po ukončeném vlícování se konstrukční
list
opatří bromostříbrnou emulsí, a potom se naexponuje obraz již dříve popsaným způsobem. Další zpracování nového originálu je stejné jako v kap. 3.
Z uvedeného způsobu vlícování vyplývá, že přesnost přebírané
kresby obnovovaného lI1apového
listu závisí na přesnosti
vlícování promítnutého
obrazu mapového rámu na přesně vynesený rám
konstrukčního listu. Je tedy třeba věnovat příslušnou pozornost zpracování fotografického
negatlvu
a použití správně pracující vývojky podle ZN ing.Klimeckého.
Pro informaci o dosažené přesnosti přebírané
kresby uvádíme výsledky proměření 3 mapových
listů, které byly v r. 1966 tímto způsobem zpracovány. V pravé části tab. 2 je uvedeno proměření mapových listů zobrazených na nezajištěném
papíře, v levé části je uvedeno proměření kopie
po překreslení na papír zajištěný fólií.
'
5. Montáž kresby přebírané
souvislém zobrazení

Počet
odchylek
0,01-0,10

0",

z mapov:ých listů v 'ne-

Podmínka
souvislého
zobrazení
obnovovaných
map při současném přebírání platné kresby mapových listů v nesouvislém zobrazení by'la dodržena
montáží podle ZN č. 10/66 A. Montáž nového mapového originálu ze dvou nebo více mapových listů v nesouvislém zobrazení je založena na postup-

3
6
12

Střední polohová chyba
vmm

Maximálni
chyba
vmm

Maximálni
chyba na rámu
vmm

0,054
0,024
0,021

0,30
0,29
0,30

0,25
0,07
0,12

ném překreslení a naexponování kresby jednotlivých mapových listů pomocí překreslovače SEG I.
Tento pracovní postup je umožněn tím, že zcitlivění papíru nového mapového originálu lze provést
tamponem jen v rozsahu kresby přebíraného mapového listu. Po :vyvolání a usušení ;fólie se celá
operace opakuje pro další přebíraný list mapy,
přičemž není závadou, že na styku je část fotografické kresby znovu přetřena emulsí, poněvadž
kresba zůstane čitelná.
Ke zvýšení přesnosti vlícení jednotlivých mapových listů je používáno jednak hektarové sítě,
jednak bodů bodového pole. Výsledky vykazují požadovanou přesnost. Podmínkou je dodržení potřebné pečlivosti při všech operackh.
Při obnově map města Brna bylo použito tohoto'
způsobu montáže dosud jen u 1 mapového listu.
Využili jsme ho, a to velmi úspěšně, při doplňování mapových listů THM 1 : 5 000 na plný list zmenšením a nafotografováním
příložných
TH map
1 : 2 000. Využití tohoto způsobu montáže v různých aplikacích
se jeví z hledIska tvorby map
jako velmi progresívní.

Polní měřické práce probíhaly podle směrnic známým způsobem. Za zmínku však stojí využití bodů
na trvalých technických objektech jako pevných
bodů bodového pole podle koncepce
ing. dr.
Oldřicha Války, uvedené ve výzkumné zprávě
VúGTK č. 184 z r. 1965. Bylo využíváno rohů domů,
rohů vchodů do domu, nivelačních značek umístěných na budovách a pod. V případech, kdy došlo
ke ztrátě původních polygonových bodů, byly souřadnice rohů domů vypočítány ze zaměřených úseček a pořadnic
polygonových stran, uvedených
v polních náčrtech původního nového měření.
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1., laroš,

a obnovy

K ochraně a trvalé signalizaci stávajících trigonometrických a zhušťovacích bodů bylo použito prefabrikovaných
železo betonových montovaných signálů podle zlepšovacího návrhu kolektivu
pracovníků technicko-ekonomické
přípravy výroby ÚGK Brno, přihlášeného pod č. 35/63 A. Tyto
signály plní úspěšně poslání ochrany bodů i trvalé
signalizace, aniž by rušily vzhled krajiny.

Hodnocením dílčích výsledků dosažených v průběhu jednoho roku při plnění rozsáhlého úkolu
reambulace a obnovy map města Brna došli jsme
k těmto závěrům:
a) Účinná spolupráce
hospodářského
vedení se
závodní pobočkou ČSVTS vede k plodné iniciativě pracovníků
a k prakticky zaměřené
zlepšovatelské činnosti.
b) Akce, jakou byl seminář pořádaný v lednu 1966,
zaměřené na stěžejní problémy plánovaných
úkolů, přinášejí
poznatky,
které usměrňují

z reambulace
map města Brna

5.: Zkušenosti

zlepšovatele a novátory a jejich iniciativu, a
usnadňují řešení aktuálních problémů.
c) Zkušenosti z průběhu prací opravňují k závěru,
že soustředěním sil iniciativních odborníků lze
dosáhnout splnění úkolů, které se na první pohled jeví jako nesplnitelné.
d) Poznatků, zkušeností a zlepšovacích návrhů,
zaměřených na konkrétní úkol, lze ve vhodné
aplikaci využít i na jiném úseku geodetických
a kartografických
prací. V daném případě lze
v tomto článku uvedených zlepšovacích návrhů
úspěšně využít při technicko-hospodářském
mapování, obnově mltpových děl, tvorbě map různých měřítek a převodů mapového díla z jedné
zobrazovací soustavy do jiné.

[1] G á I, P.: Fotogrametria
[2] Automatisches
Entzerrungsgerat
SEG I, Zeiss-jena.
[3] T r a e n k I e, C. A.: Affine Bildumformung
miltels Entzerrungsgerat, Zeitschrift
fUr Instrumentenkunde,
sešil 4/6, 1944.
[4] T r a e n kle,
C. A.: Date, Range and Adjustment
of Affjnity
Transformations
in Photogrammetric
Rectifiers,
PhutogrammBtric Eengineering,
sešit 4, 1956.

Akademik František Čechura osmdesátiletý

Letos 7. května oslavil své osmdesátiny akademik
František
Č ech u r a, profesor důlního měřictví
a geodézie na Vysoké škole báňské v Ostravě, nositel Řádu práce.

Narodil se v Plzni-Škvrňanech, vystudoval na
Vysoké škole báňské v Příbrami r. 1910 obor horního inženýrství a rok nato obor hutního inženýrství. V roce 1910 byl promován na doktora báňských věd. Po důlní praxi na Nučicku a Plzeňsku
se habilitoval v Příbrami, kde se stal roku 1927
řádným
profesorem.
Po osvobození republiky
v květnu 1945 byl pověřen správou Vysoké školy

báňské a v této funkci řídil i její přeložení z Příbrami do Ostravy. Rektorem byl do roku 1949.
V r. 1953 byl zvolen řádným členem Českosíovenské akademie věd. Dlouho působil též v Československém národním komitétu geodetickém a geofyzikálním.
Vědecká a odborná činnost akademika Čechury je obSažena v několika desítkách prací. Týkají
se geofyziky, zejména geomagnetismu a slapů pevné kůry zemské. V roce 1925 vydal učebnici Důlního měřictví, která je prvním soustavným dílem
v tomto oboru.
Akademik Čechura byl úzce spjat s praxí. Organizoval např. mapování magnetické deklinace na
území ČSSR. V dolech v Březových Horách v hloubce 1000 m instaloval stanici na měření slapů zemské kůry vodorovnými kyvadly. Zaměřil geodetické
základy pro tvorbu důlních map celé řady lokalit.
Je autorem četných znaleckých studií a posudků a významně se zasloužil o výchovu dorostu ve
svém oboru. Letos byl vyznamenán zlatou oborovou
čestnou plaketou Františka
Křižíka za zásluhy
v technických vědách.
Českoslovenští geodeti a geofyzikové s vděčností
vzpomínají zásluh akademika Čechury o oba tyto
obory a přejí mu u příležitosti jeho osmdesátin nadále pevné zdraví a pěknou životní pohodu.

1967/152

Geodetický a kartografický obzor
ročník 13 (55), čisl0 6/1967 153

I ng. Milan Klimei,

Malý samočinný počítač
Wanderer Logatronic

Ústav geodé%le a kartografle,

Bouřlivý vývoj elektroniky
v poslední době
zvlášť ovlivnil výrobu prostředků výpočetní techniky. I když pro technické výpočty se většinou
vyžadují výkonné počítače s velkou kapacitou paměti, pro geodetické účely se považuje soustavné
nasazování elektroniky
tohoto typu na všechny
eXistujíCí technické výpočty za poměrně nákladné.
Rozporná situace vzniká totiž Z faktu, že množství vstupních dat a většinou jen omezený počet
výpočetních
operací neumožňuje
plnohodnotné
využití vysoké výpočetní rychlosti těchto zařízení.
Změněná situace je signalizována vývojem tzv.
elektronických
stolních
kalkulačních
automatů,
případně malých samočinných počítačů nové koncepce, představujících mezičlánek mezi kalkulačními stroji mechanické konstrukce a elektronickými
počítači. Příkladem toho posledního typu je i počítač WANDERER LOGATRONIC, uvedený na trh
po Hannoverském veletrhu 1965. Výrobcem počítače je známá firma WANDERER-WERKEAG v Kolíně nad Rýnem, V jejímž programu jsou kromě
těchto počítačů také auta, motocykly, kola, kalkulační a fakturační stroje.

Brno

Pří d a v n á z a ř í z e ní: k soupravě počítače
je možno připojit děrovač děrné pásky pro alfanumerický výstup v 5-8stopém
kódu.
Možnosti použití tohoto počítače v geodézH
jsou zřejmé z dále uvedených ukázek tabelace
vstupních a výstupních dat u výrobcem naprogramovaných úloh pro:
a)
b)
c)
d)

výpočet souřadnic podrobných bodů
transformace souřadnic
protírání vpřed (vč. speciálních případů)
polygonové pořady.

Rozsah těchto programů je již k dnešnímu dni rozšířen o další.
Úplná tranzistorizace
této výpočetní jednotky
zajišťuje provozní spolehlivost a dostačující rychlost výpočtů. Jednoduchost
obsluhy umožňuje
počtářům přejít z dnešních typů kalkulačních
strojů na kvalitativně značně vyšší stupeň výpočetní techniky bez zvláštních potíží. Zvláštní bezpečnostní systém kontroluje
sled aritmetických
operací a neporušenost dat uložených v paměti,

K o n str u k ční
k o n cep c e :
centrální
jednotka s elektronickým
počítačem, pamětí informací a programů; klávesnice pro vstupní data;
elektronický psací stroj.
Pam ě ti: podle typového vybavení 1e v počítači umístěno 4-120 saldovacích ferritových pamětí s 14 desítkovými místy, dále přídavná pracovní paměť pro vnitřní výpOčetní operace a programová paměť.
Poč í t ač: číslicový počítač s aplikací moderních elektronických prvků, jako jsou křemíkové tranzistory, tištěné spoje, t. zv. "plug-in" (zástrčková) spojení jednotlivých obvodů atd. Operační rychlost počítače je cca 20 násobení nebo
1000 součtů za vteřinu. Kapacita vstupu je 14 desetinných míst, kapacita výstupu je až 28 desetinných míst. Počítač je vybaven zařízením "SHIFT"
pro automatické nastavení desetinné čárky. Zaokrouhlování císel je také vnitřně programováno.

P1.P2
P3.P'

40.00
30.00

170.00
210.00

PS
51-"

&0.00
32.02

195.00
32.02

P1.P2
P3.P4

190.00
170.00

160.00
220.00

PS
Sl-54

230.54
50.27

.189.73
13.07

80.00
90.00

33.54

33.5'

220.00
210.00

67.69

220.00
180.00

182.110
200.00

23.45

N a s t a v o v a c í k I á ves nic e : mezmarodní desetiklávesová úprava s možností nastavení dat, přesahujících kapacitu vstupu. Klávesy pro
volbu paměti, volbu programu, volbu konstant
apod.
P s a c í je dno t k a: elektrický
psací stroj
s psací hlavou ve speciální úpravě. Šířka válce je
33 cm pro 131 úhozů, při normalizované šířce typu
1/10 palce, tj. 2,54 mm. Psací rychlost je 930 úhozů
za minutu (tj. 15 úhozů za vteřinu). Psací agregát
je vybaven elektronickým systémem pro umístění
psací hlavy s elektronickou signalizací pro kontrolu správného vstupu dat.

189.9985

119,81

76U5,70

252,9979

180,09

76570,57

67051,99

235,9986

210,05

76665.6_

6686_,68

Obr. 2: Ukázka výpočetnfho protokolu
pořadu
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i v případě přerušení dodávky proudu, resp. při
jeho kOlísání. Všeobecně se poukazuje na to, že
u počítačů tohoto typu je cena k amortizaci ve
značně výhodnějším poměru než u samočinných
počítačů.
Organizátoři
5. burzy technických zlepšení
v Brně hodlají v tomto roce předvést ve fotografické a obrazové dokumentaci i tento typ počítače, který si jistě zaslouží pozornosti, právě pro
své zaměření na běžnou výpočetní praxi i na· menších geodetických pracovištích.
psací stroj IBM 725
Kulová psací hlava sěrie 6400
Elektr. umísťování
psací hlavy
signalizační
zařízení

Nastavovací

Elektronická

klávesnice

část

lOklávesová
tastatura
Ovládací klávesy
Funkční klávesy

v mezinárodní

úpravě

Programová
jednotka
Jednotka
podprogramů
Paměti
Počítač

Programová
deska
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Z GEODETICK~ PRAXE

Kritéria ptesnosti mětení
stavebních objektů a stavebních památek

Nutným podkladem pro p'l'ojeMování oIbn:O'VY
a rekonstrukce IStave'bnkholJJjek'tů a stavebních pamá. tek jsou výkresy, 'které zná7lorňUjí stav těchto O'bjektil. 'pře'd rekonStrukcí. Je'l'i'kož jen pro malé procento relmn'struovaných budO'Vse zachovaly původní stave'bní výkresy nebo plány [u stavebních pac
mátek stavební výlkresy v našempidjetí se nepoužívaly a u novějších ,objektů, hlav'ně průtmyslových,
se čast'O stavební plány ztratily nelbo převažují rfizné adapta'ce a rekonstrtikoe), je třeba větŠ1i1luobjektů pro terrto účel 'zaměNt a výkresy zprac'ovat
na základě tohoto měření. Výkresy s'kutečného
stavu stavební'ch 'oII1j,ektůjsou te'dy určItou 'Obdo'bou
,stavebních výkresů. Je proto po!žadavek, aby oba
tyto dl'll'hy vý;kresfi měly 'co nejvíc společných vlastností, '·zeela l'ogtIC'ký.Zcela samozřejmé je to u jejich formální úpl'lavy a 'ZpfisObl1Z'llázorňování. Polmd se tý'ká obsahu, nebude 'j'iž obvy'kl1emo'žné ve
výkresech ,s'kutečného 'stavu 'zalkresltt nepřís'tupné
a skryté kOllS,truk'oe. Výj'imkou jsou důležité případy 'průzkumu iSta'tickýc'h vla'stností staveb, kdy
je třeba potřebnéčá!sti 'odkrýlt a 'zaměĎIt. Ne'jméně
jasnou u obou druhfi výkresfi 'jie otázka 'j-e'jichpDe'Snos'Ma její f,ormulace. T'errtostav výst['~ně 'ilustrují
někt,el'é ~kušeno'sfi v :t!dmo /Směru. U 'dbou 'drohil
vý'kresů se rozměry udávají v 'cenťl.me'tr~ch a výš'ky
v 'me,trech na dvě desetinná místa, ,tedy také na
centImetry. Ačkol'i 'je ,Obecně mámé, '~e nmTOI&tavby
obvykle nesouhla1sí IS 'pro'jelktem v těchto mezích,
tj. s přesností ± 0,5 'cm, stává se čas:to, ?le tuto
přesnost po!žadují '~ejména p~aoo'V'Ilíc[:in'lT'estor'S'kých
útvarů a někdy ,i 'Pl'Io'jektanti u výkre'sů skutečného
stavu. Bude užitečné 'p'OdrObněvo'ze'brat ,oltázku přesll'OIStivýkresu s ohledem na vymití 'při projektov.ání, pťičemž bude nutné koml'Orrrovart rt,eoreUcké
po'žadavky s požadavky praxe,

Nejprve je třeba připomenout,
podle kterých
technickýdh !předpisů 'a norem se vý'kresy současného stavu zhotovují, !a jaik je v nich formulována přesnost. Pro formální úpravu, značky a zpfisob znázorňování !platí ČSN pro stavební výkresy
[1], [2]. Tyto normy až na některé výjimky, na
něž je v dalších !předpisech upo~orněno, dobře
vyhovují. Je to zejména vyznačování obrysu konstrukcí, zakrytých pod nebo za rovinou řezu, tečkovanou čárou místo čárkovanou [i 'když tečkovaná
čára je graficky nevhodná). Tím se tyto 'konstru'kce
vhodně odliší od konstrukcí nad rovinou řezu v pfidorysu [v tzv. !podhledu), 'které se vyznačují čávkovaně. Je to důležité 'zejména u schodišť, která u historických objektů jS'ou nepravidelná a jednotlivé
stupně sousedních podla'ží nebývají v téže svislé
rovině.
Před'pisem, vydaným v 'Poslední dObě a určeným výlučně ,pro měřeni 'a výkresy stavebních !památek, jsou směrnice 'ÚSGK [3J,jejichž
návrh vyp'racoval St. ústav památkové péče a ochrany pří-

Ing. Miroslav Herda, esC.,
VÚGTK, Praha

rody v Praze. Tyto směrnice jsou velmi potřebným
a cenným opatřením, které sjednoeuje technologii,
obsah i úpravu výkresů. Dalším předpisem, sice
s omezenou platností, ale využitelným všeobecně,
je technologický !postup ÚGK Praha [4], který je
určen pro měření a výkresy všech druhů stavebních olJjektů.

Dřív než budou hodnocena kritéria přesnosti měření a výkresů současného stavu stavebních objektů,
je třeba uvést, jak by tato 'kritéria měla být formulována. Pro tuto formulaci je rozhodující účel
výkresů. Jeli'lmž jsou určeny jako 'podklad pro rekonstrukci staveb, je vhodné formulovat 'kritéria
přesnosti stejně Jako tolerance a úchylky stavebnictví, tj. hlavně úc'hyllmu rozměru ve smyslu
ČSN 730010 'Úchylky a tolerance ve výstavbě [5].
Je tedy vhodné posuzovat přesnOlSt výkresů skutečného stavu podle odchylky rozměru, rozdílu
mezi dvojím měřením vzdálenosti dvou rovnoběžných hran, stěn nebo os rovnoběžně s rovinou řezu
[ve stavebnictví a strojírenství
se užívá výraz
"úchylka" rozdílně od geodetického výrazu "odchylka"; budou !proto dále užívány výrazy podle
oboru), nebo podle rozdílu mezi dél'kou měřenou
na 'konstru'kci a odměřenou ve výkresu. Používat
-jako kritéria !přesrrosťi rozdíl mezi vzdáleností bod1,l
na konstrukci a pevných 'bodů ve smyslu geodetickém, např. od bodů mi'krQPolygontzace nebo od
výškových bodů, není zde z uvedených důvodfi
vhodné. Dalším kritériem je úchylka tvaru, tj. rozdíl mezi dvakrát měřenými ortogonálními kótami
vzhledem k 'spojnici dvou bodů na konstrukci;
u přímýdh hran nebo 'stěn z této úchylky plynou ci
úchylka rovinnoSti nebo !přímosti. ProkI1.téria přesnosťi 'a současně pro názor na Ip!()užitívýkresů nevyhovuje ustanovení ČSN 730100 Druhy a úprava'
výkresů ve stavebnictví, podle kterého je výkres
jen sohématem a rozhodUjící jekóta.
U výkresů
současného stavu je kresba hlavním výsledkem,
kóty ji jen doplňují. Zejména u nepravidelných
historických o'bjektů není možné Istavebním kótováním vyjádřit tvar. Proto !je u těchto o'bjelktfi originál výkresu také vhodným !podkladem 'pro projektovánia je třeba projektanty na to upozorňovat, a
toto využití jim umožnit.
Vzhledem k těmto o'kolno'stem je třeba posuzovat kritéria přesnOlSti v uvedených předpisech. Ve
směrnicích ÚSGK je přesnost ve vodorovné rovině
stanovena jedna'k dopustnou odchyľkou vzhledem
k 'pevným bodům, což 1ak bylo uvedeno, je méně
vhodné a může sloužit spťš !provozní kontrole.
Mimo to je tato 'kontrola o'btíŽl1á,neboť pevné body
se ZB'jišťUjí uvnitř objektu jen na dobu měřeni,
trvalejší za'jištění je nevhodné. Dále je zde použit
dopustný rozdíl dvojího měření vodorovného rozměru, konstmkční ne'bo kontrolni dél1ky [termíny
"oměrná" nebo ,,'kří~ová míra" nejsou všeobecně
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technicky vyhovující). Tento rozdíl je stanoven
hodnotou ± 2em. Pro Ipřesnost ve svislé rovině je
ve směrnicích použit1a odchyľka ± 3 cm ve výšce
podro'bného bodu vzhledem 'k pevným výškovým
bodům. Tato hodnota je vzhledem k vodorovnému
rozměru IP'říliš velká, neboť je to pro svislý rozměr
± 4,2 cm. Tato formulace vznikla zřejmě tím, že
směrnice nečiní rozdílu mezi mapou území (polohopisem a výškopisem) a výkresem olbjektu s jiným
způsobem znázornění. Technic'kysprávná
by byla
stejná přesnost ve směru vodorovném i svislém.
Přesnost výkresu směrnice neuvádí.
Technologický postup ÚGK Praha pro přesnost
rozměru používá stejnou hodnotu ± 2 cm u délek
do 30 m, u větších délek dvojnásobe'k dopustné
odchy1'ky p'ro dVOjí měřaní délek stran mikropolygonizace d. = 2.0,25 (0,00015. s + 0,005
+
+ 0,015)m. Pvo rozměr 40 m 'je to 2,.6cln. Tcrt'oodchylka se vozumí v ,obou směre'ch, v,odorovném i
svislém. Pro přesnolst výkresu je zde stanovena
hodnota ± 3 cm u členitých objektů a ± 4 cm
u pravidelných objektů, vesměs v měřítku 1:50 a
± 4 ,cm a ± 5 'cm v měřítku 1:100.

cházejících odstavcích, postačuje. Jestliže by 'bylo
třeba znát pro tuto potřebu některé údaje o objektu přesněji, je možné určit polohu těchto částí
ta1ké přesněji; předpokladem samozřejmě je, že již
byla poloha novýc'h 'prvků navržena. Požadavky
v tomto směru vzniknou vždy, jakmile se pro rekonstrukci
použijí prefa'bI'ikáty, železolbetonové
nebo ocelové dílce. Pro informaci o přesnosti, která je pro tyto případy potřebná, poskytnou tolerance, stanovené pro tyto prVlky v již citované
ČSN 73 0010. NéI!př.pro pret'abrikované sloupy a
pilíře o rozměrech od 1 do 10 mje v ta'bulce Č. 4
předepsán stupeň přesnosti 8, což podle tab. 1
odpovídá
vfrobním
tolerancím
2,5 cm nebo
2,8 cm. Pro vodorovné prvky např. průvlaky je
stanoven stupeň 7, což odpovídá výrobní toleranci
1,6 cm nebo 1,8 cm. Zabudování těchto prvků v rekOil'struovaném objektu vždy vyžaduje dodatečné
měření a -doporučuje se ještě body, pro které byly
polohové vztahy určeny, na 'konstrukci trvaleji
označit a zajistit. Tato O'patření umožní, aby i
podle měření a výkresů nižší přesnosti byla možná
rekonstrukce s p'oužitímprviků, lkteré vyžadují přesnost vyšší.

.Vs

Hodnoty kritérii z geodetického hlediska
Rozměrová odchylka ± 2 cm spoju'je přesnost metody měření s vlivy tvarových nEllpravidelností hran
a stěn. Používané metody, polární metoda s přímým
měřením déle'k u členitých objektů a postupná
konstrukce kresby z I10změrů místno'stí do obvodového zdiva, zaměřeného obvodovým polygonem
u pravoúhlé dispozice, by u hladce omítnutých a
rovinných stěn a ostrých hran umožnily větší přesnost. Zejména kdyby se zvýšila ,přesnost čtení na
± 0,5 cm, nečinilo by dosažení polohové chyby
v hodnotě ± 1 cm potíže. Ovšem nepravidelnost
zdiva je často značná a u h'tstorických objektů je
dosažení odchylky ± 2 cm bez trvalého označení
měřených bodů a neekonomiCkého růstu počtu
potřebných bodů již dosti obtížné. Pro měření ve
svislé rovině jsou možnosti technické nivelace
ještě větší, ovšem vliv nepravidelností
stropů a
podlah je ta'ké větší. Příznivější je situace u krovů.
Je tedy hodnota odchylky ± 2 cm přiměřeným
technickým kompromisem.
Uvedené odchylky pro přesnost výkresů znamenají na výkresu v měřítku 1: 50 hodnoty
± 0,6 mm a ± 0,8 mm, v měřítku 1: 100 hodnoty
± 0,4 mm a ± 0,5 mm. Tyto 'hodnoty je třeba posuzovat nejen vihle'dem 'k odchylce rozměru, a
také nepravidelnostem stavebních částí, stěn, stropů apod., ale také vzhledem k technicekonstruk·
ce kresby, neboť se zde používá pomůcek pro stavební kreslení v převážné míře. Kovové trojúhelníčky se používají jen výjimečně pro konstrukci
kresby pravoúhlých podrobností malých rozměrů.
-Přesnost planografických otisků by neměla celkovou přesnost příliš sniž,ovat, neboť otisky v měřítkách 1:50 a 1:100 ještě umožňují odměřovat délky
důležitýc'h rozměrů (až na malé výjimky) s požadovanou přesností.

Výkresy skutečného stavu stavebních objektů a
památek se u nás nyní vyhotovují ve velkém rozsahu. Potřeba těchto Iprací je důsledkem péče o stavební památky 'ft projevuje se i opatření, podle
něhož je třeba pro modernizaet průmyslu a bytového fondu využívat ve větší míře stávajících obje'ktů, Při projednávání těchto prací, a samozřejmě
při jejich provádění, je třeba věnovat některým
méně jasným problémům větší pozornost. Zejména
o přesnosti výkresů 'skutečného stavu nebývaj[
představy odběratelů i Idodavatelů zcela správné.
Geodeti by si měli ve větší míře uvědomovat, že
výkres současného stavu stavební konstrukce není
mapou 'a jeho přesnost je třeba posuzovat ve
smyslu definice tolerancí a úchylek ve stavebnictví.
Hlavním kritériem jsou zde odchylky rozměru a
tvaru. Posuzovat přesnost
vzhledem k pevným
bodům není vhodné. Naproti 1:omu projektanti
a stavbaři nemohou požadovat, aby přesnost rozměru souhlasila s užitou délkovou jednotkou. Neboť i 'když se délkovékóty uvádějí v oentimetrech,
jejich přesnost není ± 0,5 cm. Přesnost musí být
přizpůsobena tvarovým vlastnostem a pravidelnosti
materiálu a jen vé výslovně stanovených případech
se některé rozměry určují s přesností Větší, a to
většinou za předpokladu zvláštního označení koncových bodů nebo rovin měřených prvků. Dále není
možné zde Ulplatňovatzásadu,
že rozhoduje vždy
jen k6ta. U konstrukcí nepravidelných nemůže stavební kótování vystihnout jejich tvar, a proto výkres, zejména Originál, je velmi prospěšný a má
být využíván.
Jestliže jsou tyto otázky vyjasněny, je i vzájemná spolupráce lepší, zvýší se využití těchto
prací a zmizí i někdy oprávněná kritika pracf geodetů se strany ostatních profesí.
Literatura

Výrobní postupy rekonstrukcí nosných částí stavebních objektů se volí většinou již s ohledem na
charakter těchto objektů. Většinou se používají
monolitiCké a částečně též zděné konstrukce cihel.né,které
lze dobře přizpůsObit rozměrům rekonstruovaných čá'stí objektu. V těchto případech tedy
přesnost měření a výkresů, ja'k byla uvedena v před-
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1962.

1967/156

Hrouda, T., K1'lž, K.: Využiti pozemnt fotogrammetrie
k dokumentaci archeologickýC'h památek

Geodetický a kartolrafickf obzor
roňník 13 (55 J, ňfslo 8/1987 157

Využití pozemní fotogrammetrie
k dokumentaci archeologických památek

Ústav geodézie a kartografie, Praha

Ing. Jii'í Hrouda, Karel Ki'lf,

1 : 10 a výškové určení úrovní
v tomto případě mo~né, protože
Rozsáhlý archeologický výzkum, prováděný na celém území ČSSR, vyžaduje úplnou měřickou dokumentaci všech nálezů. Dosud používané měřické metody jsou vesměs málo efektivní, nedostatečně přesné a v některých případech dokonce
nepoužitelné. Příkladem použití nových metod je
archeologický výzkum kostela sv. Václava v Ostravě (obr. 1), který provádějí pracovníci Slezského
musea v Opavě. Jedná se o t. zv. zachraňovací

nivelací

nebylo

aj bylo požadováno komplexní situační i výškové zaměření všech odkrytých hrobů i zbytků
původního zdiva,
b j manipulace
s dřevěným rámem by byla
obtížná a mohla by způsobit poškození nálezů,
c) zaměření bylo nutno skončit v nejkratší
době, neboť hrozilo vnikání povrchové vody.
Pracovníci Slezského muzea v Opavě se rozhodli hledat jinou vhodnou měřickou metodu. Protože všechny výše uvedené požadavky mohou být
zaručeny
pouze
použitím
fotogrammetrických
metod, bylo provedení svěřeno oddílu pozemní fotogrammetrie
Ústavu
geodézie
a kartografie
v Praze. Objednatel požadoval vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu archeologických nálezů v měřítku 1 : 10.

S ohledem na specifické podmínky a minimální
zkušenosti při použití metod blízké fotogrammetrie v těchto podmínkách,
bylo nutno provést
podrobnou rekognoskaci
před
zahájením měření. Bylo zjištěno, že k zaměření je třeba pořídit
dvojice snímků se svislou i vodorovnou osou záběru.
Horizontální poloha pohřebiště umožnila, aby
podstatná
část plochy byla zaměřena způsobem
obdobným letecké stereofotogrammetrii.
Pro tento
případ byly pořízeny měřické snímky se svislou
osou záběru z otvorů v klenbě presbytáře tak,
jako se v běžné praxi pořizují řadové letecké
snímky s podélným a příčným překrytem. Umístění otvorů v klenbě, sloužících pro zavěšení světel
v presbytáři,
bylo vhodné a dovolovalo. pořídit
snímky s dostatečnými překryty pro vyhodnocení
na univerzálním fotogrammetrickém
vyhodnocovacím přístroji. Snímky byly zhotoveny fototheodolítem Zeiss Phottheo 19/1318, umístěným ve speci-

výzkum vyvolaný tím, že se počítá při plánované
opravě se zavedením ústředního topení, instalovaného pod podlahou
kostela. Dále se uvažuje
v souvislosti s chystaným poddolováním
stavby
o zabezpečení nosnosti podložních vrstev. V první
etapě výzkumu byly zjištěny hroby z XV.- XVII.
století, velmi hustě kladené, které pokrývají podstatnou část presbytář.
a často se vzájemně přeUnají.
Zaměření objektfi přikládáním
dřevěného rámu s decimetrovou sítf,jejich
obkreslení v měř.

1967/157

Geodetický a kartografický obzor
ročník 13 (55), číslu 6/1967

Hrouda,

158

álním dřevěném rámu (obr. 3). Ten umožnil dostatečně přesnou horizontaci snímků a zajištění
svislosti osy záběru pomocí přesné sázecí libely
30"/2 mm.

T.,

Kříž, K.: Využití
k dokumentací

pozemní
totogrammetrie
archeologických
památek

Stereofotogrammetrické
vyhodnocení
svislých
snímků bylo provedeno v měřítku 1:10 na těchto
univerzálních vyhodnocovacích přístrojích:
autograf
autograf
autograf

Wild A 7 (měř. modelu 1:30),
Wild A 8 (měř. modelu 1:40),
Wild A 5 (měř. modelu 1:30).

Z těchto strojů nejlépe vyhovoval svými parametry
auto graf Wild A 7. Malé zorné pole pozorovacího
systému ztěžovalo vyhodnocení na autografu Wild
A 5. U auto grafu Wild A 8 je výhodné použít zvětšovacích nástavců k pozorovacím okulárům.

Fototheodolit Zeiss Phottheo
19/1318 slouží
k pořizování
měřických
snímků nepohyblivých
vzdálených předmětů od 10 m do nekonečna. Pro
fotografování
bližších předmětů je nutno zvětšit
ohniskovou vzdálenost, a to buď oddálením objektivu od obrazové roviny nebo naopak. V tomto případě nemusela být dotyčná úprava prováděna,
neboť výška fotografování
činila přibližně 11 m.
Protože
ohnisková
vzdálenost
fototheodolitu
Ck
= 194,14 mm odpovídá přibližně parametrům
normální letecké komory (Ck = 200 mm), bylo
vhodné, aby základnový poměr b:h činil přibližně
1:3 (v daném případě b = 3,5 m, v = 11 ml.
Malá citlivost fotografických desek ORWO FO-4
a jejich senzitometrické vlastnosti se ukázaly být
nevhodnými. Lépe by bylo použít citlivějších pan.

20'

chromatických desek, např. ORWO NP-20 (10 Din).
Umělé osvětlení presbytáře bylo zajištěno třemi
reflektory o příkonu 1000 W, umístěnými
pod
klenbami tak, aby světlo nevnikalo do objektivu
fototheodolitu. Přesto bylo třeba desky exponovat
6 minut.
K signalizaci vlícovacích bodů byly použity papírové kříže o velikosti 6 cm. Jejich stálá poloha
byla zajištěna hřebíkem, který byl současně signálem pro situační zaměření. Body byly rozmístěny
v rozích stereodvojic, jeden kontrolní bod vždy
uprotřed. V hlubokých hrobech, které ležely vně
stereoskopického překrytu, byly signalizovány koncové body kontrolních úseček čtverci o rozměru
2 X 2 cm. Část presbytáře, která nebyla zachycena
na svislých snímcích, byla zaměřena metodou pozemní fotogrammetrie.
Zaměření vlícovacích a pomocných bodů v místním souřadnicovém a výškovém systému bylo provedeno polárnou
metodou s přímým měřením
vzdáleností, k výškovému zaměření bylo použito
technické nivelace. Bodové pole bylo zaměřeno
s polohovou přesností ± 5 mm a výškovou přesností ± 1 mm.

Přesnost
fotogrammetrického
vyhodnocení na
auto grafech Wild je možno charakterizovat
střední chybou polohy bodů mp = ± 0,010 mm (v měřítku snímku) a mz = ± 0,10 %0 h (vzdálenosti
fotografování).
V konkrétním
případě je mp =
= ± 0,6 mm a mz = ± 1,1 mm. Tato vysoká
přesnost nebyla ani prakticky využita, takže stačilo provádět přibližnou absolutní orientaci bez
vícenásobného opakování, kterou byly snadno dosaženy odchylky na vlícovacích bodech menší než
6 mm v poloze a 1,3 mm ve výšce.
Značná totální plastika a dobrá kvalita negativů
dovolila rozlišit a vyhodnotit všechny detaily archeologického nálezu. Jen na okrajích stereoskopických modelů znesnadňovaly vržené stíny kostí
dokonalé vystižení jejich tvaru při objíždění měřickou značkou. Malé nepřesnosti při vyhodnocení
však nejsou na závadu, protože originál se vyhotoví pouze tužkou (obr. 5 - neopravený tužkový
orig.) a odborník-antropolog
opraví případné ne-
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dostatky ještě před definitivním výtahem. Polohopisnou náplň plánu tvoří jednotlivé kostry nebo
je1ich části, dolní a horní hrany hrobů a různé
další detaily, důležité pro archeology (zbytky rakví, úlomky hliněných nádob, původní hřeby, nalelezené okenní tabulky, atd.). Výškové poměry jsou
znázorněny kótami v milimetrech, vhodně rozloženými po 1ednotlivých hrobech, na kostrách i mimo
ně. Pro dokonalé vystižení reliéfu archeologického
nálezu 1e možné doplnit elaborát centimetrovými
vrstevnicemi na prfisvitce. Protože však byla polohopisná kresba v tomto případě velmi složitá a objednatel požadoval polohopis i výškopis na .Jedné
fólii, nebylo vhodné z důvodu přehlednosti vrstevnice vyhodnocovat.
.

Celková plocha archeologického nálezu v presbytáři kostela sv. Václava v Ostravě 1e 70 m2• Vyhodnoceno bylo celkem 58 hrobů a velké množství
jiných nálezů.

V porovnání s dosud užívanými měřickými metodami v archeologii ma1í fotogrammetrické
metody
mnoho výhod, z nichž 1e třeba zdůraznit:
a) značnou polohovou i výškovou přesnost měření,
b) podstatné zkrácení prací v terénu a 1e1ich přesunutí do laboratorních podmínek,
c) praktické vyloučení možnosti poškození nálezu,
d) finanční úspory, vyplývající z omezení vlastních nákladů na polních pracích,
e) získání trvalé stereofotografické
dokumentace,
f) možnost přesného navázání dalších etap měření
nebo jeho opakování z jiných hledisek.
Pro šir~í využití fotogrammetrických
metod při
dokumentaci
archeologických
nálezů ve volném
terénu je třeba vyhotovit závěsné zařízení, které
by umožnilo pořizovat svislé měřické snímky fototheodolitem. Autoři článku doporučují použít stabilního kovového rámu pro jeden nebo dva fototheodolity, který by bylo možno umístit na lešení
nebo na zvedací manipulační plošinu, používanou
při údržbě pouličního osvětlení.
Dokumentace archeologických nalezišť, kde vzdálenost fotografování je menší než 10 metrů, náleží
do oboru působnosti blízké fotogrammetrie.
Středisko fotogrammetrie Ústavu geodézie a kartografie v Praze má být v budoucnu vybaveno vhodnou
speciální aparaturou. Moderní přístr01e 1istě naleznou široké uplatnění i v archeologii, ze1ména
všude tam, kde je použití soupravy pro pozemní
fotogrammetrii technicky nevýhodné.

Krajská sekce pro geodézii a kartografii pi'i krajské radě CSVTS v Praze uspořádá ve dnech 10. a
11. října 1967 v Grégrově sále Obecního domu hl.
m. Prahy v Praze 1 symposium
"UDR2ov ANI MAP VELKÝCH M2RITEK"

Dokumentace čtyř hrobů mimo stereoskopický
překryt svislých snímků byla pořízena metodou
jednosnímkové fotogrammetrie. (překreslením).
Použitý překreslovač Zeiss SEG-1 poskytu1e maximální zvětšení 4,5x. Protože měřítko snímků bylo přibližně 1:55, musely být snímky překresleny do měřítka 1:15 na fotografický papír s hliníkovou vložkou, vykresleny nesmytelnou tuší a pak vyběleny
Farmerovým zeslabovačem. Na fotoreprodukčním
přístroji Pantofot byl pak každý vybělený snímek
zvětšen do měřítka 1:10. Výškové úda1e pro tyto
partie byly převzaty z přímého měření v presbytáři. Stereofotogrammetrické
vyhodnocení pozemních snímKů na stereoautografu
nebylo zapotřebí, protože ze svislých snímků byl vyhotoven
úplný plán. Z pozemních měřických snímků byl
pořízen fotoplán průčelního gotického okna presbytáře v měřítku 1:50, rovněž metodou jednosnímkové fotogrammetrie.

Na symposiu budou předneseny referáty a diskutovány otázky na téma:
a) Historický vznik, výv01 a dnešní stav fondu map
velkých měřítek a organizace jejich udržování
ve ·shodě se skutečností
b) Geodetické metody při udržování map velkých
měřítek
cI Fotogrammetrické
metody při udržování map
velkých měřítek
dl Speciální podmínky a speciální metody při
udržování účelových map velkých měřítek
e I Kartografické
a reprodukční
práce, spojené
s udržováním map velkých měřítek
f) Zabezpečení využitelnosti výsledků prací, prováděných při udržování map, pro obnovj.l map
technickohospodářským
mapováním.
. Bližší informace budou sděleny zájemcům na
pozvánkách, které je možno vyžádat v krajské
sekci pro geodézii a kartografii při krajské radě
ČSVTS, Gorkého nám. 23, Praha 1 (u s. ing. Kopalové).
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Prof. ing. dr. Viclav Krumphanzl.
katedra speclilni geodézie

Směrnice o geodetických pracích v investični výstavbě (ÚSGK 1964) byly výsledkem dlouhodobého
úsilí Odborné skupiny pro inženýrskougeodézH
ČSVTS o zkvalitněni těchto prací. Kladně je také
třeba hodnotit pochopení Ústřední správy geodézie. V náplni směrnic se projevují zkušenosti většiho počtu nadšených pracovníků z praxe. I když
nebylo možno uplatnit všechny požadavky pro postoj výkonných orgánů býv. SKIV, přece jen ty
nejzávažnější otázky jsou zde zakotveny. Již jen
pouhá existence směrnic a několik odborných seminářů zapůsobily na sjednocení hlavních zásad
a technických
požadavků náplně geodetických
prací v investiční výstavbě.
ČSVTS plánuje výměnu zkušeností mezi odpovědnými geodety z různých oblastí státu a z různých pracovišť. Spatřujeme v tom možnost dalšího rozšíření znalostí, jednotného výkladu ustanovení směrnic a sjednocení výkonné praxe. Domnívám se, že v technických nárocích na obsah
geodetických prací při investiční výstavbě se již
dosáhlo určitého pokroku a že po uskutečnění
programu VÚGTK budou získána jednotná hlediska pro technologii prací i pro stanovení potřebné
přesnosti. Tím ovšem nelze říci, že můžeme být
v tomto směru úplně spokojeni, zbývá ještě mnoho
práce pro uplatnění dnes již známých poznatků
na celém státním území.
Je to složitá práce, protože její uplatnění zpravidla nezáleží jen na nás. Zde navazujeme na
více inženýrských
profesí, musíme proto hledat
cesty pro vzájemné pochopení hledisek a nejvhodnější formy spolupráce. Je třeba si uvědomit, že
na ministerstvu stavebnictví není dosud ani jeden
referent, který by se zabýval řízením geodetických prací pro výstavbu. Je nabíledni, že je to
především ke škodě investiční výstavby. Není zatím
nikdo, kdo by usměrňoval na stavbách zbytečně
vznikající nedorozumění
o výkonu geodetických
prací a o platnosti různých předpisů pro oblast
působnosti tohoto ministerstva. Toto jsem pokládal za nutné uvést a dále se budu zabývat jen otázkami vytyčování sídlišť. Ani mně se nepodařilo
dostatečně zdůraznit závažnost některých otázek
v poměrně obsáhlé sta ti mé knihy Inženýrská geodézie z r. 1959.
Bytová výstavba zůstává nadále vážným úkolem
našeho národního hospodářství pro dlouhá budoucí
léta, a proto je na místě znovu se k některým
otázkám vracet. Pro lepší pochopení věci musím
obrátit krátce pozornost k některým otázkám, které zdánlivě nesouvisejí se zvoleným tématem.

Mezi územním projektováním a jeho geodetickými
podklady je mnoho dialektických souvislostí, které přímo kvalitativně ovlivňují projekt a nepřimo
jeho realizaci, tj. konkrétní výstavbu. Na jakóst
projektu působí přímo projektant - úroveň jeho
zn~lostí a umění, potom mapa - její vnitřní a
vnější přesnost. Nepřímo působí geodet - jeho
účast na geodetické formulaci polohových a výškových prvků projektu.
Při realizaci projektu je tomu opačně, zde se

FS ČVUT, Praha.

předně uplatňují tvůrčí schopnosti vytyčovatele,
kdežto ostatní činitele, jako úplnost, správnost
grafického vyjádření projekčního záměru a kvalita geodetických podkladů, jsou druhotnými vlivy.
Jak bylo řečeno, geodetické podklady také přímo ovlivňují kvalitu projektu. Po vydáni výše citovaný.ch směrnic vystupuje výrazně do popředí
odpovědnost za dokonalost a správnost podkladů,
na které se podílejí odpovědní geodeti investora
a generálniho projektanta.
Kdo z nich odpovídá
za zmíněný úkol více, to záleží na okolnosti, zda
odpovědný geodet projektanta je nebo není vyhotovitelem podkladů projektu. O tom pojednávají
příslušné články směrnic (4.211, 4.221, 4.311 a zejména 4.321). Tuto odpovědnost nelze již dnes,
v období platnosti nové soustavy řízení hospodářství, pokládat jen za formální. Vzniknou-li rozpory o správnosti projektu, zpravidla se sporné
strany snaží svalovat vinu na geodetické podklady. Z hlediska logického výkladu práva je velmi
pravděpodobné, že bude tato námitka brána velmi vážně, neboť analogicky je-li špatný základ, je
špatná celá stavba. V tom směru je správnost a
úplnost geodetických podkladů velmi závažná.
Nejasnosti v podkladech, malá hustota výškových bodů apod. byly již předmětem velkého arbitrážního řízení. Proto doporučuji, aby byla věnována těmto prvotním materiálům velká pozornost,
a pokud jde o hustotu bodů pro výškopis, aby byla
projednána předem a byla uvedena v zadávacích
dokladech, jak o tom hovoří čI. 5. 3. směrnic. Jde
totiž o dosud výzkumem neprokázanou otázku, zda
má být výškopis tak přesný, aby vyhověl i nárokům na výpočet kubatur zemních prací a do jaké
míry se mohou lišit kubatury v projektu a ve skutečnosti.

Zdá se, že v současné době je velmi nesnadné
říci, co vše musí projekt obsahovat. Vyhláška Č.
107/66 Sb. o dokumentaci staveb zrušila všechny
dosavadní předpisy a hovoří o těchto otázkách jen
rámcově. Je sice pravda, že v odst. 1, § 50 je dána
možnost dodatečně určit náležitosti projektové dokumentace, ale nelze předvídat, kdy se tak stane
a zda vůbec k tomu dojde. Naproti tomu tato vyhláška
ponechává v platnosti
směrnice ÚSGK
(§ 52, odst. 2 vyhL). Proto dále je možno požadovat jen plnění těch podmínek, které vyplývají ze
zmíněných směrnic. Tam se ovšem nehovoří o tom,
co má být při investiční výstavbě splněno, nýbrž
co je povinností odpovědného geodeta. Jmenování
odpovědného geodeta pro určitou stavbu závisí
však na vyjádření generálního
projektanta.
Nejsem sice povolán k tomu, abych mohl odpovědně
zodpovědět tuto právní otázku, domnívám se však,
že upustí-li generální projektant
od rozhodnutí
o jmenování odpovědných geodetů, nebo opomene-li povinnost svého vyjádření k této otázce (čI.
4. 11 Směrnic), že přejímá odpovědnost za následky, které mohou vzniknout, tj. za možné hospodářské škody. Nyní přikročím k vlastnímu tématu, tj. k rozpracování projektu pro vytyčováni
a k realizaci projektované Výstavby.
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Předpokládejme dále, že dostaneme projekt k vytyčování. Správný vědecký přístup bude spočívat
v tom, že budeme nejdříve zkoumat kvalitu projektu, která opět závisí na podkladech a dalších
faktorech. Při zkoumání kvality se budeme zabývat řadou otázek. Byl-li podklad dokonalý, jde potom ještě o to, zda na správném vyjádření měřických prvků spolupracoval geodet či nikoli. Má to
zajisté velký význam pro jednoznačnost umístění
projektu do daného prostředí.
Ve všech dalších úvahách předem předpokládejme početní vytyčovací postup, tedy analytické
řešení, které nejlépe splňuje základní geodetický
požadavek práce z velkého do malého a zaručuje
i začátečníkovi dodržení vzájemných vztahů vytyčovaných prvků projektu. Přímé vytyčení bez číselného zabezpečení je vhodné jen pro jednodušší
případy; lze je doporučit jen zkušenému pracovníku.
Dále budeme ještě předpokládat, že při tvorbě
projektu geodet nespolupracoval, a proto že není
předem jednoznačně dána vazba projektovaného
útvaru na dané území. Tento stav nemůže ovšem
ovlivnit výtvarné pojetí, to je celkem jednoznačné. Jde nyní o to, aby geodet při vytyčování správně interpretoval projekt do daného území. Jednoduchost nebo složitost této úlohy spočívá nesporně na formě a úrovni zpracování projektu. Čím
jasněji budou v projektu vyjádřeny projektantovy
záměry, tím bude snazší jejich geodetická realizace. V dnešní době jsou častější případy, že projektanti příliš nedbají na správné geodetické vyjádření prvků svého projektu, nevyžadují spolupráce příslušného specialisty. Proto při realizaci
projektu dochází k odchylkám
od grafického
zobrazení proti stavu v přírodě.
Tím jsme u podstaty úlohy; nyní jde o zjištění
dialektických souvislostí mezi projektovým záměrem a určitým územím, které je nahrazeno modelem ve formě číselných a grafických podkladů, ve
značném zmenšení proti skutečnosti. Dialektické
souvislosti mezi záměrem projektanta a mezi jeho
geodetickým vyjádřením jsou poměrně složité; podle toho do jaké míry a hloubky pronikne geodet
do těchto vztahů a jak mistrně je dovede geodeticky vyložit, záleží úspěšná nebo méně podařená
realizace projektu v přírodě.
Návrhové prvky projektu sídliště je třeba chápat dynamicky ve vztahu ke skutečnosti v J'řírodě
a k záměru nebo myšlence projektu. Sídliště je
třeba pojímat jako živý organismus. Vytyčllvateli
musí být zřejmá základní hlediska projektu, musí
mít aspoň povšechné znalosti z územního plánování, aby mohl vůbec pochopit záměr projektu.
Při tomto d y n a m ic k é m poj e t í je třeba
hledět na projekt jako na obr a z t v ů r čím y š1e n k y v určitém měřítku zmenšení, kde vytyčo·
vatel je pokračovatelem projektanta na dokončení
základní koncepce v měřítku skutečnosti, tj. v měřítku 1:1. Proti dynamickému stojí s ta t i c k é
poj e t í, kde je projekt chápán jako neměnné
a závazné zobrazení charakteru technicko-hospodářské [katastrální)
mapy, kde vytyčovatel sleduje zachování přesných vztahů čar výkresu či
projektu. Toto pojetí je třeba předem zamítnout
jako nesprávné, důvody vyplývají z přede slaného.
K vyslovenému názoru, že projekt je obrazem
tvůrčí myšlenky třeba ještě dodat, že v tomto
obraze jsou znázorněny jak úplně neměnné, tak
i proměnné prvky. K těm neměnným náleží např.
rozměry budov, šířky ulic, vzdálenosti uliční sta-

vební čáry od uliční osy, minimálni rozestupy budov apod. Proměnné prvky jsou ty, které vyplývají
z dialektických
souvislostí projektového záměru
s nejbližším a širším okoHm, tedy z technické
návaznosti na stav v přírodě a lze je nazvat
tec hni c kým i p r v k y pro j e k t u. Vedle
toho jsou ještě výt v a r n é p r v k y, které vyplývají ze zásad estetiky, tj. z umělecké stránky
věci a výtvarné koncepce díla. Jejich plnění (respektování) předpokládá dynamické chápání zákresu v projektu. Jsou to různé rovnoběžnosti, kolmosti, souměrnosti, dále směry komunikací na nějakou dominantu atp. Při správné realizaci projektu se proto musí vyhovět oběma druhům požadavků, tj. jak prvků ryze technických, tak i výtvarných. Zanedbání jedněch nebo druhých vede
k nesprávným výsledkům, k porušení požadavků
estetických nebo technických. Osvojí-li si vytyčovatel tyto dialektické zásady chápání projektu a
podle toho založí svůj pracovní postup, musí vždy
uspět, bez zřetele na to, zda je projekt zpracován
na dobrých nebo horších podkladech, zda je záměr dobře nebo špatně graficky vyjádřen.
Vytyčovatel si musí uvědomit, že je zákonitě
pokračovatelem projektanta-urbanisty,
že je projektantem specialistou, a proto že také přejímá
poměrnou část odpovědnosti za výtvarnou stránku
díla, i když nebyl jeho tvůrcem. Toto se týká otázky nejvhodnějšího a nejpřesnějšího umístění projektovaného útvaru do přírody při zachování základních vztahů výtvarné koncepce a technických
prvků prOjektu. J~stliže nebyly podklady projektu
dokonalé, nebo byly sice dobré, ale projektant sídliště nehleděl v potřebné míře na správnost grafického a geodetického vyjádření svého záměru,
musí dojít v podrobnostech k rozdílům při realizaci projektu. Při výše zdůvodněném postupu se
dojde i zde. k dodržení výtvarné koncepce projektovaného útvaru.

Geodeti, pracující v investiční výstavbě, mají obtížnou úlohu. Při přípravě podkladů projektu a
potom při dokumentaci ukončené výstavby musí
pracovat s tradiční zeměměřickou pečlivostí, s co
největší přesností pro vystižení daných skutečností. Naproti tomu při spolupráci na projektu
a při jeho realizaci si musí osvojit více tvůrčích
vlastností, které jsou nezbytné pro správný přístup a postoj k řešenému úkolu.
Vytyčovatel se musí především cítit projektantem. Projekt musí pokládat jen za obraz tvůrčí
myšlenky a musí cítit spoluodpovědnost za výtvarnou stránku vytyčovaného díla. Vytyčovatel se má
cítit vázán projektem jen v těch prvcích, které jsou
neměnné - koncepce díla, výškové úrovně apod.
Ostatní články musí aplikovat tvůrčím způsobem.
Při sledování viditelných složek díla se nesmí
zapomínat na velmi závažnou část podpovrchovou,
a to jsou rozvodné sítě, pro jejichž realizaci jsou
dány poměrně přísné podmínky (např. domovní
přípojky), kde porušení koncepce může mít závažné funkční následky a nedozírné hmotné škody.
Tímto příspěvkem jsem nemínil zcela vyčerpat
velmi rozsáhlou a závažnou látku. Snažil jsem se
o nadhození problémů a jejich souvislostí. Protože
pokládám sídliště za živý organismus, nedomnívám se, že pro plnění geodetických úkolů lze dát
nějaký přesný návod. Nutno si osvojit jen všeobecná pravidla a podle nich řešit každý případ
tvůrčím způsobem.
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Ing. Augustin Horňák, SG Galanta
Ladislav Tkáč, ÚGK Bratislava

Experi mentálna stavba
Strediska geodézie v Galante

Ústredná
správa geodézie a kartografie
mala
v smerných úlohách štátneho plánu na rok 1965
zabezpečiť výstavbu jednej budovy pre stredisko
geodézie ako prototyp. Preto koncom júla 1964
vyzvala ústavy geodézie a kartografie, aby sa pokúsili vo svojich oblastiach zabezpečit vypracovanie úplného typového podkladu projektovej dokumentácie a získať dodávateIa pre výstavbu budovy
SG s tou podmienkou, že ústav, ktorý splní tieto
podmienky, bude určený za priameho investora
a obdrží túto investíciu.

Vedenie ÚGK Bratislava, ktoré si. bolo vedomé, že mnohé strediská geodézie v Západoslovenskom kraji sú velmi zle umiestnené, iniciatívne sa
uchopilo tejto príležitosti a napriek krátkosti termínov vyvinulo maximálne úsilie na zabezpečenie vyprétcovania projektovej dokumentácie, získanie staveniska a dodávateIa.
Výstavba budovy SG prichádzala do úvahy najma v okresoch Senica a Galanta, kde umiestnenie
týchto okresných zložiek bol o najhoršie. Pri rozhodovaní o mieste výstavby vychádzalo sa z iniciatívy miestných
pracovníkov,
najma pri pomoci
získať pozemok a dodávatela. Celej záležitosti sa
velmi iniciatívne
uchopili pracovníci
Strediska
geodézie v Galante, ktorí vybavili stavebný pozem ok, súhlasy MsNV a ONV, ako aj dodávatela
Okresný stavebný podnik v Galante. Nakolko pracovníci SG Senica k týmto otázkam nepristúpili
s podobnou iniciatívou, vedenie ústavu sa rozhodlo postaviť budovu v Galante.
Dalším, skoro neriešitelným
problémom bolo
získanie projektanta
pre vyprojektovanie
stavby.
Napriek r6zným osobným intervenciám sa nepodarilo získať pre stavbu žiadnu projekčnú organizáciu a vtedy ústav vstúpil do jednania s projektantami, ktorí by boli ochotní vykonať projekciu

podla zmluvy o dielo. Ústavu sa podarilo získať
projektanta ing. K. Krajíčka z KPÚ Bratislava, ktorý
potom projekt vyhotovil v rekordnom čase, tj.
úvodný projekt do 10. februára 1965 a vykonávací
projekt do 15. marca 1965.
Vedenie ústavu ihned prikročilo k vypracovaniu investičnej úlohy, která bola schválená rezortnou komisiou. lnvestičná úloha vychádza najma
z týchto zásad:
aj vybudovať jednoduchú účelnú budovu pre potreby strediska geodézie s ohladom na celkovú náplň a úlohy v okrese,
bl rátať s kapacitou budovy pre umiestnenie 25
až 30 inžiniersko-technických
procovníkov včítane administratívnej
sily a pomocného personálu,
c j priestorove
zabezpečiť
prevádzku
evidencie
nehnutelností,
dj okrem prevádzkových
miestností
zabezpečit
v budove garáž a pohotovostnú
bytovú jednotku,
ej objekt riešiť ako dvojpodlažnú budovu s cca
3000 až 3500 m3 obostavaným priestorom, v cene
cca Kčs 750 000,-.
Úvodný i vykonávací projekt zabezpečil Ueto
zásady investičnej úlohy, a tak po schválení ÚSGK
prikročilo sa v mesiaci auguste 1965 k zahájeniu
výstavby. Budova SG Galanta bola až na niektoré
remeselnické
práce zhruba ukončená do konca
augusta 1966 a kompletne kolaudovaná v IV. štvrťroku 1966. Do novej budovy sa zložky SG Galanta
presťahovali dňa 28. decembra 1966.
Novostavba experimentálnej
prevádzkovej budovy Strediska geodézie v Galante je na prízemi
dispozične riešená nasledovne: vstupná hala, slúži
ako čakáreň pre strany, z ktorej je prístupná
podatelna, naň sa viaže evidencia nehnutelností,
sklad máp a archív. Dalej spojovacia chodba,
sklad meračských prístrojov, sociálne zariadenie
pre zamestnancov (WC a sprchy), sklad čiastiacich
potrieb, vodáreň vstup do kotolne. Na prízemí je
ďalej riešená kotolňa ústredného kúrenia, uholňa
a garáž. Súčasťou prízemia je pohotovostný byt
s príslušenstvom a so samostatne riešeným vlastným vchodom.
Na poschodí sú situované kancelárie,
a to·
pre vedúceho SG, korešpondentku
s dvoma dalšími kanc. miestnosťmi. Dalej je na poschodí umiestnená čajovna pre zamestnancov,
sociálne a hygienické zariadenia. Zbývajúce plochy 1. poschodia zaberajú rysovne. Budova je nepodpivničená
a prehlbenáčasť
je len v kotolni. Technológia
stavby bola volená ako murovaná budova so stropnou konštrukciou
z prefabrikátov
s čistým rozpa tím 5 m. Budova má rovnú strechu a na fasáde
nad markýz ou vstupnej haly je kovová plastika
(emblém) od akademického sochára J. Draškoviča.
Osadenie budovy je rovnobežné s komunikáciou,.
hlavný vstup do objektu. je riešený z čelnej strany
cez zelený pás, ktorý je medzi chodníkom a vlastnou budovou.
Nová prevádzková budova Strediska geodézie
v Galante bola dňa 22. II. 1967 slávnostne odovzdaná do užívania. Na tejto milej slávnosti sa zúčastnili za ÚSGK prvý námestník predsedu ing. Z. Kotzig, 'riaditel ÚGK Bratislava ing. J. Borovský, dalej,
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ako hostia sa zúčastnili zá'stupcovia krajských a
okresných zložiek KSS, ROH,. zástupcovia ONV a
MsNV ako aj zástupcovia zložiek, ktorf poskytli
pomoc pri úspešnej výstavbe budovy. Súčasne bol
odovzdaný do užívania Červený kútik, na zariadenie ktorého prispela KOR čiastkou Kčs 23 000,-.
Pracovníci SG Galanta s velkou vďakou a nadšením prijali vybudovanie ich nového pracoviska,
čo dokázali najma odpracovaním 1000 brigádnických hodín na skrášlení okolía, ako aj vlastnej
budovy. Okolie budovy upravili, najma parčík
pred budovou a dvor, kde vysadili 80 r6zných
stromkov a ozdobnýchkríkov.
Nadšenie a obetavos! pracovníkov SG sa prejavuje na celom pracovisku, miestnosti sú udržované vo vzornej čistote, pracoviská
sú vyzdobené kvetmi, zeleňou a
trvalkami.

všech pra'kťi'ckých zkušendstí i teoreťických 'zásad,
bude po'tĎeba fotogrammetl'lcký zápisník upravit.
Také bude vh()dné st,anovit 'ná:rločuej'šíkritér1'a správnoS'ťi or'i'enta'oe.

Ů drž b a a j u stá 'ž 'strojit není pI"ováděna
stejným Zlpfiscfuem na všech f,otogrammetrických
pra'oovi'Štíc'h. Není centrálně Sledoválll a udržován
technlc'ký stav strojit vzhledem k malé kapacitě a
operatiW1:osti sk'upinypr'O oen'trální údržlbu. Jeví
se 'proto účelným přenéSlt periodickou udI"Žbu,justáž
stl'ojit a opravy drobných závad na pracovníky
ústavit s fotogrammetrickým
pracovištěm. Skupině
pro centráJlní údrfuu ponechat základní jUStáŽ8
stl'ojit a o'pravy větších závad. Ověvování justá'že
a 'p'fesnols'tIiby měl'o 'být prováděno IlJa'každém stroji pl'oměřováním bl'o'k,ovéhomřížkového modelu nejméně jednlou ročně. Měření 'blokového mřížkového
modelu by mělo být prováděno také po každém
celkovém črštění stroje.
V 'živé diskusi k uvedeným námětitm, 'která
ŮGK Bratislava v roku 1966 prikročil k výstavbe
byla !hlavní nápl:ní a účelem seminálle, vystoupila
dalšej prevádzkovej budovy pre Stredisko geodéřada pra1covní'kit. Nejdbsáhlejší část d~kuse se týzie v Topofčanoch, ako opakovaný projekt experikala námě'tit na úpravu fot,o'gMlmmetI"iC'kébo'ZápISmentálnej budovy SG Galanta. Projekt budovy bol
níku a kl1térií přeSlll'osrtJioTi:entačuích postupit a
vylepšený na základe skúseností s výstavbou buproblémit údržlby a jtiStáže unIversálních vy'llodnodovy v Galante. Budova bude ukončená koncom
cO'v:ací'chstrojit. Vět,šin:a 'di'skutu'jícíc'h se sihodla, že
augusta 1967. Dalšiu budovu SG plánuje ŮKG Brafotogramme1trický zápisník v té formě, jalk je p'otislava postaviť v Senici na podklade skúseností
užíván dosud, j,iž plně nevy'h,oV'Uje.Jeho 'exi'S'tence
s experimentálnou
budovou s uplatnením návrhu
jako dokumentu provedené orientace je nutná, ale
OSGK na dalšie vylepšenie dispozičného riešenia,
nekt'eré jeho částI je třeba upravi1t. Např. na úkor
najma potrieb evidencie nehnutelnosti.
dO'savadního mís'ta pro 'zálzmrm aproximací relativní or1eattaoe by měl být 'zvětšen prostor pro záznam
zbytkových chyb apod. V dIskusi ovh'o'duostl dosavadnfch :kritérií p'řesnosti oI'ientace se většina
di:slmtují'CÍ'ch shodla, aby k'l'Ii:téria přesnosti absolutní ol1entace byla p'OIllěkud zpřísněna. Bylo by
např. vhodné, aby maX'i'mální veltkostz'hytkové
Seminář o optimálnfm využiti
výšk'ové ,chyby na čtvrtém vlíoOlVadm bodě př'i hofotogrammetrických stroju
r'l:zontacii modelu pro tech'I1'i'ckdhospodáiískou mapu
1 : 2 000 byla staniovena j'en na ± 20 cm.
V diskUSi k o'ti\'zIkáimúdržby a justáže unti.verVýikUllllný úsTav geddetí'cký, tD'pograf'ický a kartozál:níc'h vyhodnoc'Ovadc'h s'tl'lojit se převážná v~tšigrafický v Pra'ze usp10iřádal 'dne 7. Usto'padu .1966
semiinář, k'terého se zúčastnllii odborníc'i z rritzný'ch n:a účastníkit vysl'ov,Ha proti dosavadnímu stavu,
kdy k pemodickým pl'dhlídkám \Strojit mnohde vitbec
fotogrammetric'kých
pra'ooviŠť. Stručnou zprávu
nedochází. Naiopa'k' někteří pracovníc1i pl()l~adovall
o řešeníčás't'i
úkolu Výzkum optimálního
využití
provádění pel'iodii~ké údržby a justá'že v mtervafotogrammetržckých
strojů p'l\edlnesl řešitel úkolu
lech a'ž :dva.k'rá'tI"Dčně. Některé návrhy předpokláI'ng. Zbyně'k Maršík, CSc. Hlayní pozornost věnoval
daly zavést ~koutrolu justiíže li při přechodu na
zejména námětitm, které by vedly ke zlepšení' prajiný druh vyhodnocování, např. na začátku vyhodnooováJní ka'Mé nové velké lokali'ty. Zdis'kulse dále
covníCh 'P0stupit na un'iverzálních vyhodnocovacích
vyplynulo, že 'k,ontrola by měla v každém případě
stI'o'jich, kontroly vy'ho'dnocení, ke zlepšení údržby,
spočívat v proměření blok,ovéh'o mříižkového mojUs'táže a spol'ehHVlosťiUIIliiv,erzálníchvyhodnocovadelu, kt8Tý 'je pro 'tyrtloúčely nejvhoooějšf, a pi\itom
cích stro'jit a námětitm na jiné vyu'Žii.tístroijit než
také časově nepříl'iš náI"očný. Měření blokového
pro THM.
mří!žkcwé'ho modelu 'je možno provés't v jedné
směně.
Ke zpřesnění hori'Zontac'e modeJu přispívá početní 'kon'tl'ola ve fo t o g l' a mm 'e t r'i c 'k é m z áDiskurse 'pQltvrdli.la.,
'že při p1'cwádění 'periOdické
p 'Í sní k u, která není všude plně vy'U'žívána. Konúdr~y a jus'tá'2íe strojit není mo'žno sp,oléhat na
trola horizonrt:aice, prováděná 'liným pracovníkem
centrální 'skupinu ú!dr~y, pmtože }ejí dosavadní
než vyhodnO'covatel,em, nemiiže početní kontrolu
p'ráce v 'tomto směru není zatím zcela p'olS'taču'líd.
nahradit, neboť na'stavování výšlmvého počítadla
Bylo by vh'o'dné, kdyby 'tato :činnost přešla do komje Irndiv'iduální a je zde ne'bez'pe'čí vZllrku systemapetooce }ednot1'ivých f,Qltogrlammetrických praoot'ické výškové chyby. Koumola určení měřítka je
višť. V 'takovém pří'padě by bylo potllebné centrálně
obvykl'e 'prová'děnad~djí
reg'i'strací souřadnic vlívypracovat návody 'pI'O provádění justáže univercovací'Ch bodit (z modelu/a 'z 'konstrukčníhlo listu).
zálních. vyhodnocovacích strojit a zaškolit vhodné
Ten't:o Způsob je výhodinýa lze le'j vyUžít pro výpraooVníky.
počet zbytkových 'chyb 'podl1e fotogrammetT'lc'kého
ZávěI"em di'skuse bylo doporučeno zlk:oumat
záp1snI'ku s't:r. 4. Tuto čálst ,zálpl'snfku bude vhodné
mo'žnoSlt'i ruznéh'O využití un1verzáltnídl vybod1liOdOplnit o výpočet podtočení mapového l'i'stu, které
covaCÍ'ch strojů..
je dosti ča'stou 'systema't'ickouclhy'bou pN. grafickém vyhOdnocenI. V s'ou'Viisli()S'Í'i
s tím, P'Ouvážení
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Máme za sebou 10 rokov činnosti v ČSVTS. Hoci
to nie je ešte dlhá doba, predsa využijeme toto
jubileum na to, aby sme sa zastavili pri našej doterajšej práci v rámci ČSVTS. Jubileum je o to radostnejšie, že spadá do obdobia, ked sa konačne splnil
sen mnohých členov VTS a ustanovením sekcie
pre geodéziu a kartografiu bolo úspešne završené
pomerne zložité vývojové štádium organizačného
začlenenia geodetov v ČSVTS. Pretože široká odborná verejnosť u nás nebola doteraz podrobnejšie
informovaná
o zrode prvej geodetickej
buňky
v rámci ČSVTS, pokúsime sa najprv o to.
Ked uznesením vlády Československej republiky
č. 594 zo dňa 16. 3. 1955 boli zriadené vedeckotechnické spoločnosti a Rada vedeckotechnických
spoločností pri ČSAV, nebola geodézia zastúpená
medzi 13 spoločnosťami, vtedy združenými v Rade
VTS pri ČSAV. Pochopitefne nebola zastúpená ani
medzi vedeckotechnickými
spoločrrosťami pri SAV.
Tak sa stalo, že geodeti ostali mimo VTS. To bolo
pre odbor geodézie a kartografie velkou nevýhodou, pretože nemal kto plniť úlohy, ktoré v iných
technických odboroch plnila ČSVTS.
Za takejto situácie sa v Bratislave v r. 1956
ujali iniciatívy niekoYkí geodeti (prevážne z oblasti inžinierskej geodézie) v čele s prof. Gálom.
Starostlivo preskúmali
možnosti ustanovenia
samostatnej sekcie pre geodéziu. Pretože nádej bola
minimálna, rozhodli sa predložiť návrh na zriadenie odbornej skupiny (OS) inžinierskej
geodézie
v rámci bratislavskej
pobočky (dnešnej sekcie)
ČSVTS pre stavebníctvo pri SAV. Vďaka nevšednému porozumeniu vterajších funkcionárov pobočky (dr. ing. J. Stork - predseda, dr. ing. J. Kozák,
tajomník, ing. Počta, ing. Pyšný a další) bol predložený návrh schválený. Vtedajší výbor pobočky
svojím rozhodnutím zo dňa 1. 11. 1956 kooptoval
so súhlasom slovenského
výboru VTS (dnešnej
SR ČSVTS) autora tohoto príspevku
do výboru
pobočky. Súčasne ho poveril zostavením prípravného výboru OS inžinierskej geodézie pri pobočke.
Tak sa začali vytvárať predpoklady pre prácu bratislavských geodetov v ČSVTS.
Na návrh podpísaného schválil výbor spomenutej pobočky VTS dňa 23. 11. 1956 prípravný výbor,
ktorého členmi boli M. Baláž, J. Bolf, O. Botto,
P. Gál, P. Hanko, V. Krumphanzl, J. Kukuča, P.
Marčák, O. Michalčák, J. Staňo, J. Šolc. Prípravný
výbor mal len 1 zasadnutie, naktorom
vypracoval návrh plánu činnosti OS na r. 1957. Návrh obsahoval:
-

prípravu
OS,

-

prípravu vedeckotechnickej
žinierskej geodézii,

-

ustavujúceho

usporiadanie
odborných
nášku kvartálne).

valného

zhromáždenia

konferencie

o inI

prednášok

(1 pred-

Ustavujúce valné zhromáždenie
sa uskutočnilo
14. 1. 1957 v zasadacej miestnosti býv. Výskumné-'
ho ústavu technol6gie a mechanizácie stavebníctva
(Heydukova 29) za prítomnosti 41 zástupcov z početných bratislavských pracovísk. Schválilo návrh
plánu predložený prípravným výborom a zvolilo
výbor OS inžinierskej
geodézie v tomto zložení:

J. Bolf, O. Botto, V. Dostál, I. Horal, V. Krumphanzl, J. Kukuča, P. Marčák, O. Michalčák, J. Sokolík, J. Staňo, J. Šolc. Hned po valnom zhromaždení sa zišiel zvolený výbor. Rozdelil funkcie
(predseda: P. Marčák, podpredseda:
J. Staňo, taj'Omník: J. Šolc) ff prerokoval prípravu konferencie o inžinierskej
geodézii. Schválil referáty aj
prednášatelov.
Po jednoročnej úspešnej činnosti (uskutočnila sa
1. geodetická, konferencia;
vyšiel sborník znej;
uskutočnilo sa viac odborných prednášok) sa konalo druhé valné zhromaždenie OS 11. 2. 1958 na
SVŠT (Mýtna 32), ktoré prerokovalo plán činnosti
na r. 1958, zvolilo nový výbor v zložení: J. BoU,
O. Botto, J. Horal, A. Chochola, P. Jeruš, J. Kukuča,
P. Marčák, O. Michalčák, M. Pálka, J. Petráš,
J. Sokolík, J. Staňo, A. Suchánek, J. Šolc a vypočulo si odbornú prednášku J. Sokolíka a A. Suchánka o poznatkoch
z medzinárodného
kurzu
o meraní dížok v Mníchove. Pri rozdelení funkcií
v novozvolenom výbore nastali len nepatrné zmeny (predseda a tajomník ostali, podpredsedom sa
stal A. Suchánek). Vačšina uvedených členov výboru OS pracovala v ňom celých 6 rokov. Druhé
valné' zhromaždenie
bolo posledným zhromaždením. V dalších rokoch volili členovia VTS iba výbor sekcie, ktorého členom bol predseda OS.
Ako sme už uviedli (pozri GaKO 8/1960), mala
zriadená OS pri krajskej pobočke ČSVTS pre stavebníctvo pri SAV predovšetkým čiastočne nahradiť činnost sekcie pre geodéziu a kartografiu, kým
takáto sekcla nebude ustanovená.
Avšak výbor
pobočky vynakládal úsilie tiež na to, aby aktívnou činnosťou prispel k vytvoreniu podmienok pre
ustanovenie takej sekcie.
Od začiatku svojej činnosti sa výbor OS zameral na plnenie hlavných úloh ČSVTS pri rozvoji
a využívaní novej techniky, pri zavádzaní najnovších výsledkov vedy a techniky do praxe a pri
zvyšovaní odbornej kvaliflkácie pracovníkovo Usporiadavali sa odborné prednášky, semináre, konferencie, sympózia, exkursie, výstavy atd.
V r. 1961 až 1963 pokračovala táto činnosť jednak porladaním
odborných prednášok (B. Kruis,
E.Šesták,
J. Lorinčík, Sv. Michalčák, J. Kocián,
J. Bohm, P. Marčák - A. Suchánek, H. Werner),
vydá va ním publikácH, a to: sborníka zo seminára
o' aktuálnych problémoch fotogrametrie asborníka zo sympózia v Smoleniciach o meraní posunov
stavieb. Ďalej boli poriadané odborné výstavy a
exkurzie.
V dňoch 23. a 24. 11. 1961 usporiadala OS
spolu s Ústavom teórie merania a meracích prístroj ov SAV celoštátne sympózium o meraní posunov stavieb geodetickými
met6dami v Smoleniciach za účasti 70 pracovník ov zo 46 pracovísk
v celej ČSSR. Sympózium mala priaznivý ohlas
(pozri napr. GaKO č. 1/1962, Inženýrské stavby
č. 4/1962, Věstník ČSAV č. 2/1962).
Súbežne s odbornou činnosťou a rozširovaním
členskej základne vyvíjal výbor OS značne úsilie
na ustanovenie samostatnej sekcie pre geodéziu.
Treba povedať, že snahy výboru boli v sekcii stavebníctva podporované. Tak na základe prvého
návrhu zo dňa 9. 1. 1959, ktorý podal výbor OS
na SR ČSVTS, a ktorý podpísali aj zástupcovia
SVŠT a SGK na Slovensku, bolo rokované o ňom
na celoštátnom
zhromáždení
sekcie stavebníctva
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ČSVTS dňa 1. 4.1959, a v uznesení sa doporučilo
položiť základ pre vybudovanie sekcie pre geodéziu a kartografiu
a požadovať na ÚR ČSVTS vytvorenie takej sekcie. Vtedy rokovali zástupcovia
OS [Po Marčák, O. Michalčák)
o 1ejto otázke aj
s predsedom OSGK J. Průšom, ktorý zaujal k návrhu kladné stanovisko.
S menovaným
rokoval
o založení sekcie pre geodéziu tiež vtedajší podpredseda Ov sekcie stavebníctva T. Pyšný. Ako sa
ukázalo pri prerokovaní tejto otázky s členmi OR
ČSVTS, bolo treba voliť trochu inú cestu.
Na to sa naskytla výhodná príležitosť na 2.
celoštátnej konferencii geodetov v Tatranskej Lomnici v máji 1959, kde bol prerokovaný
návrh na
vytvorenie celoštátnej
OS pre geodéziu a kartografiu pri sekcii stavebníctva, návrh zloženia prípravného výboru celoštátnej OS a náplň jej činnosti. Návrh schválil Ov sekcie pre stavebnictvo
dňa 27. 5. 1959. Vtedajší podpredseda
Ov sekcie
pre stavebníctvo
[T. Pyšný) na uvedenej konferencii tlmočil názor Ov sekcie, podla ktorého Ov
považoval za správne zriadiť OS pre geodéziu a
kartografiu
pri všetkých krajských
sekciách pre
stavebníctvo,
zriaďovať závodné pobočky ČSVTS
pri orgánoch
geodézie a kartografie
a vytvoriť
širokú základňu.
[V Bratislave v tom čase boli
niektoré
ZP zriadené, iné sa pripravovali).
To
možno považ ovať za druhý významný krok na ceste
k ustanoveniu sekcie pre geodéziu a kartografiu.
Dalšiu činnosť v tomto smere tiadila celoštátna OS. Po vytvorení samostatnej komisie pre geodéziu a kartografiu pri OR ČSVTS dňom 1. 10. 1963
bola na Slovensku vytvorená dňom 6. 5. 1964 komisia pre geodéziu a kartografiu
pri SR ČSVTS.
Dňa 11. 1. 1967 schválila OR ČSVTS a dňa 27. 1.
1967 SR ČSVTS ustanovenie sekcie pre geodéziu a
kartografiu.
Je teraz vecou všetkých geodetov a
katrografov,
aby naša ďalšia činnosť v ČSVTS
bola - s ohfadom na lepšie predpoklady - ovefa
úspešnejšia.

Seminář o zdroji růstu produktivity práce
při současném vybavení středisek geodézie
Býv. komise pro geodézii
a kartografii
při OR
CSVTS v Praze na plenárním zasedání v Košicích
dne' 2. června 1966 jednala o dalším prohloubení
své činnosti. Vzhledem k tomu, že ústavy geodézie
a kartografie
resortu OSGK a jiné mimoresortní
podniky zaměstnávají geodety a kartografy s rozličným speciálním zaměřením jejich odborné činnosti, vytvořila komise pro geodézii a kartografU
při OR ČSVTS předpoklady
pro činnost speciálně
zaměřených geodetů
a kartografů.
Samostatnou
činnost vyvíjí odborná skupina
pro inženýrskou
geodézii, odborná skupina pro kartografU a odborná skupina pro fotogrammetrii.
Vzhledem k tomu, že ústavy geodézie a kartografie zaměstnávají
geodety a techniky na společensky významném úseku evidence
nemovitostí,
kteří v úzké spolupráci s pracovníky státních notářství připravují 2. etapu založenÍ{ EN, byla dne
2. října 1966 ustavena odborná skupina pro evidenci nemovitostí
[OSEN). Jejím předsedou se stal
S. Ing. St. Jaroš. Významným úkolem utvořené odborné skupiny bude usměrňovat
odbornou práci

ČSVTS v okresech na problémy EN a pomáhat k založení závodních poboček a k dalšímu VýVOji činnosti ČSVTS.
Na základě plánu činnosti OSEN byla dne 12.
prosince 1966 utvořena také ve Východočeském
kraji při komisi pro geodézii a kartografii ČSVTS
OSEN. Jejím předsedou se stal s. Ing. Zdeněk Nipl.
Odborná skupina zahájila svou činnost a připravila
na 21. února 1967 seminář "Zdroje nlstu produktivity práce při současném technickém
středisek geodézie" s programem:

vybavení

1. výVOj prací na střediscích geodézie - S. Ing.
Čí pa
2. Održba operátů EN a sumarizace strojně početním způsobem - s. Ing. K rud e n c
3. Využití geodetických metod a leteckých snímků
při údržbě EN - s. Ing. H o f m a n
4. Mechanizace
vyhotovení map EN, odvozených
účelových map a reprodukční technika na SG s. Ing. L ti f e I m a n n
S. Ing. Čípa ve svém projevu zdůraznil, že se
dnes poprvé na půdě ČSVTS schází kolektiv pracovníků, aby projednal otázku využití současných
možností našich pracovišť pro růst produktivity
práce. Zabýval se stručně vývojem prací na SG a
dále pak některými teoretickými
otázkami rozborování produktivity
práce s ohledem na povahu
zeměměřickych
prací. Pokud jde o strukturu prací, došlo proti směrnicím, vytyčeným předsedou
OSGK na celostátním aktivu vedoucích SG v roce
1961, k upřesnění zejména rozsahu prací na úseku
inženýrské geodézie a mapových podkladů, neboť
hlavním úkolem SG je a zůstane EN. Je však nutné
si uvědomit, že práce SG na nejdůležitějším
úseku
- údržby EN - není plně závislá pouze na pracovnících SG. Pokud nazveme údržbu EN určitým
zpracovatelským
cyklem informací
o nastalých
změnách, musíme konstatovat, že v tomto zpracovatelském procesu není přísun informací plně závislý na pracovnících SG.
Dosavadní administrativní
vynucování hlášení
změn je málo účinné. Mělo by se celostátně uvažovat o ekonomickém tlaku. Prvé znamení možno
spatřovat v zavedení pozemkové daně. JSou i jiné
způsoby, jak podchytit plnění ohlašovací povinnosti. K největším změnám v zemědělském půdním
fondu dochází v důsledku rekulti",ačních pracLv socialistických
zemědělských
závodech.
Vzhledem
k tomu, že stát na tyto práce poskytuje subvence,
bylo z popudu SG Chotěboř projednáno, aby proplácení těchto subvencí bylo vázáno na splnění
ohlašovací povinnosti ze strany JZD. Podaří-li se
tento záměr a dosáhne-li se zlepšení ohlašovací
povinnosti, zkvalitní se nám i organizace a řízení
prací na nejdůležitějšírq
Úseku, což se projeví i
na produktivitě práce.
Rozhodující stlou je člověk se svými znalostmi,
schopnostmi a zkušenostmi. Souhrnným ukazatelem,
který charakterizuje
míru efektivnosti, s jakou je
vynakládána živá práce, je produktivita práce. Produktivita práce je tím větší, čím větší podíl pracovníků je zaměstnán při bezprostředním
vytváření užitných hodnot, tedy čím větší je podíl výrobních ITP na celkovém počtu zaměstnanců. Chcemeli produktivitu charakterizovat
co nejúplněji, musíme vybrané
ukazatele
doplnit
charakteristikou
struktury zaměstnanců. Produktivita práce nám zachycuje výsledek - dosah činnosti lidí v podniku.
Dále je nutné věnovat pozornost i nákladům, které
jsou spojeny s vynakládáním pracovní síly. Rozbor
produktivity práce se dělí na rozbor počtu a struk·
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tury zaměstnanců, rozbor produktivity prImo výrobních ITP a ostatních kategorií, rozbor mzdových fondů a rozbor vztahů mezi růstem produktivity práce a průměrných výdělků.
V souvislosti s hledáním zdrojů zvyšování produktivity práce je nutné zabývat se otázkou optimálního využití kvalifikace pracovníků na jednotlivých druzích prací. Je nutné zabývat se otázkami
specializace prací v rajonu, zejména využitím časového fondu pracovníků schopných technicky obsáhnout nejnáročnější polní práce. Bylo by neúnosné, aby tito pracovníCi prováděli kancelářské práce (výpočet ploch, písemné části operátů EN).
Práce těchto pracovníků by měla končit zákresem
do mapy a i>ředepsáním výpočetního protokolu.
Přešlo-li se na úseku SG na systém příspěvkových organizací, bude nutné, aby byly vytvořeny
takové ekonomické
podněty, které by nebyly
brzdou při zavádění nové techniky do praxe, ale
které by tvůrčím způsobem aktivizovaly zájem pracovníků o novou techniku. Při stanovení příspěvku
budou muset sehrát důležitou úlohu celostátně
platné normativy pro jednotliVé druhy prací, dále
pak ekonomický 'tlak při stanovení mzdových fondll s ohledem na optimální využití kvalifikace pracovníků na jednotlivých druzích prací. Vyzdvihl
otázku vlivu kvality prací na produktivitu práce.
Značně účinným systémem bylo zavedení ekonomických pravidel na tomto úseku.
V závěru uvedl, že úkoly na ekonomickém úseku v nové organizaci a řízení SG budou v letošním
roce závažné. Doporučil, aby odborná skupina EN
při sekci pro geodézii a kartografii ČSVTS se těmito problémy zabývala a pomohla tak ÚSGK v jejím zodpovědném úkolu.
Ve svém referátu se s. Ing. Krudenc zabýval
údržbou operátů EN při využití strojně početní stanice. Při plynulé mechanizované údržbě lze dosáhnout toho, že v kterémkoliv období je možné
provádět bez dalších zásahů a prací sumarizaci
sektorových přehledll. Pouk9,zuje na úspory, které
vznikly na SG.
S. Ing. Hofman poukázal na to, že chceme-li
při měření v terénu postupovat rychle a hospodárně, musíme využít všech možných a používaných metod geodézie, využít všech měřických strojů, které nám práci usnadní a zrychlí. Poukázal na
všestranné využití leteckých snímků a na používání optických dálkoměrů. Přednostně uvedl dálkoměr ZEISS BRT 006, u kterého je prodloužena
dosahová vzdálenost do 180 m. Uvedl řadu nových
a upravených pomůcek pro podmínky SG. Poukázal
na využití zvětšené mapy EN pro různé účely, např.
pro polní náčrt v měř. 1:1000, využití pro spoje,
civilní obranu aj.
S. Ing. Lofelmann se zabýval mechanizací vyhotovení mapy EN, odvozenými ocelovými mapami,
reprodukční technikou na střediscích
geodézie.
Zmínil se o způsobu využití mapy EN pro SMO-'5
a různé další účelové mapy. Zavedení této technologie by odstranilo duplicitu prací, která často
vzniká při současném vyhotovení účelových map.
Princip metody spočívá v tom, že výchozím článkem pro účelové mapy je mapa EN odvozená
1:5000 s parcelními čísly, v kladu Křovákova zobrazení, vzniklá zmenšením mapy EN v souvislém
zobrazení. Takto vzniklá mapa je pak využívána
pro ostatní účelové mapy a i pro SMO-5.
Všechny referáty byly doplněny výstavkou,
kde byly vystaveny firemní materiály, rycí pomůcky, polární transportér, planimetr pro SG, údržba

rematric, sumarizace sektorových přehledů strOjně početním způsobem, údržba mapy EN aj.
V řadě diskutujících vystollpil i s. Ing. Dr.
O. Válka, který seznámil přítomné s novinkami,
které poznal v NSR a Rakousku.
V závěru s. Ing. Jaroš zhodnotil průběh celé
akce. Přinesla podněty, které mohou přispět na
pracovištích k řešení problémů a zvyšování produktivity prací. Témata byla volena dobře a byla
doplněna výstavkou. Věříme, že se v Pardubicích
všem pozvaným líbilo. Účast byla 105 osob.
I

Ing. Dr. Ba;talon

Konference o měření rozměrů, tvaru a polohy velktch

součástí

při vtstavbě

jaderntch

elektráren

se ktonala ve dnech 14. a 15. února 1967 v Plzni.
Uspořádala ji ZP ČSVTS Jaderných elektráren a
Dům techniky Škoda Plzeň. Konference se zúčastnilo více než 100 osob, vesměs vedoucích pracovníků a výrobních kontrolorů z našich velkých strojírenských podniků, dále pracovníci strojírenských
výzkumných ústavů, Státní komise pro techniku,
Akademie věd a také čtyřčlenná skupina pracovníků VÚGTK Praha a pracovníci ÚGK Plzeň.
Byly předneseny

tyto referáty:

1. Ing. J. L a v i č k a, OP Škoda Plzeň: Úkoly měřící techni'ky 'VYIPlývajícíz. velikosti a vysokých požadavkll na přesnost měření l'Ozměrů,
tvaru ti. polohy součástí i oel'ků jaderného reaktoru prvé čs. ja'derné elektrárny.
2. Ing. J. J o za, OP Škoda Plzeň: Přehled současných měřících metod používaných !pro měření 'velkých dílll v současné strojírenské výl'Obě a zhodnocení jejich pře'snosti a porovnání
požadavků lícovací soustavy na přesnost měření s možnostmi současné měřící techniky.
3. Ing. V. C h I u m s k ý, OP Škoda Plzeň: Perspektivní úkoly měřící techniky, vyplývající
z dalšího l'Ozvoje jaderných reaktorů.
4. Ing. V. Hru b a, SKT Praha: Stav současné
výzkumné, vývojové i výrobní základny pro
techniku měření velkorozměrových součástí a
perspektivy jejího dalšího rozvoje v ČSSR.
5. Ing. Š. J u r í k, CSc., ÚTM SAV Bratislava:
Měření velkých prllměrů nakaruselu
odvalovací metodou.
6. Ing. dr. K. K uč e r a, CSc., VÚGTK Praha:
Měření velkých !průměrů na karuselu geodetickou metodou.
7. Ing. J. Ad á m e'k, CSc., VÚGTK Praha: Měření
vzdáleno'stí paralaktickou metodou.
8. Ing. J. J o z a, OP Š'koda Plzeň: Možnosti optlc'kých metod k měření rozměrů, tvaru a polohy
velkých součásti ve strojírenství.
9. Ing. M. Her d a, CSc., VÚGTK Praha: Možnosti
použití služeb speciální geodézie ve strojírenství.
10. Ing. J. T i's c h I e r, ÚTM SAV Bratislava: Automatizaoe měření hydrostatickými
výškoměry.
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Součástí pořadu bylo dále promítnutí odborného filmu o výrobě modelu tlakové nádoby reaktoru naší jaderné elektrárny a exkurse do provozu
obrábění velkých součástí, kde účastníci zhlédli
zařízení pro měření velkých průměrů odvalovací
metodou, vyvinuté Ústavem teárie merania SAV.
I 'když v názvu konference byla témati'ka měření velkých rozměrů ve strojírenství 'zúžena na
výstavbu jaderných elektráren, podstatnou část náplně referátů 1 diskusních lPříspěvků tvořila problematika strojírenského
měření velkých rozměrů
všeobecně. Byla probrána a diskutována řada dílčích problémů, které jsou velmi zajímavé a významné pro inženýrskou geodézii. Bylo zejména konstatováno, že celková úroveň měření velkých rozměrů
nedosahuje úrovně vlastní výroby a je často příčinou nižšího efektu. Podíl montáže v celkovém
objemu výroby činí u nás u velkých strojů 40 %,
zatímco světově je to jen 20 %. Jednou z příčin
tohoto stavu je malá přesnost rozměrů, takže součástí je třeba ručně dolícovávat. Ing. Herna, CSc.,
poukázal i na to, že příčinou je také nízká úroveň
té části montážní technologie, která má určovat

V plném rozmachu tvůrčích sil a neobyčejné duševní svěžesti dožívá se šedesáti let člen korespondent ČSAV Alois Z á top e k, doktor věd přírodních a fyzikálně matematických, profesor Karlovy
university, laureát státní ceny, nositel Eulerovy
medaile Akademie věd SSSR a řady mezinárodních
vyznamenání, titulární člen a dlouholetý funkcionář Evropské seislnologické komise, jakož i řady
dalších vědeckých institucí domácích i zahraničních.
Narodil se 30. 6. 1907 v Zašové na Moravě v poměrech velice chudých.

prostorovou polohu součástí, a že drát a olovnice
jsou hlavními pomůc'kami ještě mnoha montážních
čet. Živě bylo diskutováno ta'ké o komparaci měřidel, o nedostatečné kvalitě našich lPásem, o vlivu
teploty na přesnost měření a nedostatku vhodných
příložných termistorových
teploměrů.' SlPecialisté
pro strojírenSké měření OP Škoda zdůraznili nepostradatelnost
geodéz1e a geodetických
metod
v měření velkých rozměrů strojírenských výrobků
a ing. Joza také požadoval zajištění úprav geodetických přístrojů ,pro 'strojír'enské měření. Bylo požadováno, aby VÚGTK testoval geodetické přístroje
a spolupracoval při komparacích speciálních měřidel. O zájmu o geodetické metody svědčí napjatá
1P0zornost 'Účastníků při referátech
rpracovníků
VÚGTK a další konta'kty, navázané za účelem vzájemná s!polupráce.
Konferenci je možno označit za významný přínOs k propagaci a UIplatnění geodězie ve strojírenském měření, ovšem je třeba, aby v podstatně větším rozsahu se rozvíjela 1 praktiCká spolupráce.
Ing. M. Herda, CSs.

Vstupuje po maturitě na gymnasiu ve Valašském Meziříčí na přírodovědeckou
fakultu University Karlovy v Praze. Studuje matematiku
a fyziku, obory, v kterých vynikal již na gymnasiu a kterými se tehdy i živil. Již během studií se stává asistentem fyzikálního ústavu, intenzívně vědecky pracuje (zkoumá např. energetické
poměry ve dvou induktivně spřažených kruzích)
a daleko před termínem má připravenu práci doktorskou.
Novou etapu v jeho vědeckém vývoji znamená
práce ve Státním ústavu geofyzikálním, kam přichází po studiích jako vědecký pracovník. Ujímá
se československé
seismické služby, kterou postupně přivádí na vysokou mezinárodní úroveň.
V roce 1947 se habilituje pro obor geofyziky na přírodovědecké fakultě Karlovy university a v roce
1952 je jmenován řádným profesorem geofyziky.
V roce 1953 je zvolen členem korespondentem Československé akademie věd.
Badatelská činnost prof. Zátopka se týká především oboru seismiky. V celé sérii prací se zabývá
systematickým studiem seismicity a seismotektoniky Československa a přispívá tak značně k poznání seismicity karpatského systému. Ve své habilitační práci, která vyvolala mimořádný zájem
i ohlas, podává originální statistickou metodu pro
zkoumání makroseismických pozorování v okrajových částech zemětřesné oblasti a aplikuje tuto metodu na řešení problému vnitřní struktury českého
masívu na základě studia šíření seismických vln
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z oblasti východních Alp. Vytváří také ucelený syntetický obraz seismicity československého státního
území a podrobně analyzuje jednotlivé oblasti se
zvýšenou zemětřesnou aktivitou se zvláštním zřetelem k technickým aplikacím. Za tyto práce byl
v roce 1957 odměněn státní cenou.
Na základě obsáhlého vyšetřování pozorovacího materiálu
evropských
seismických
stanic
vznikla celá série vynikajících a obsáhlých prací
a prof. Zátopek je považován za jednoho z čelných odborníků v tomto oboru v celosvětovém měřítku.
"
Významná je pedagogická činnost prof. Zátopka. Jako první profesor geofyziky na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy University vychoval
celou generaci československých
geofyziků a je
jeho zásluhou, že se pojem "pražská geofyzikální
škola" stal v moderní geofyzice mezinárodně uzná~
vanou charakteristikou.
Kromě tvůrčí vědecké práce se prof. Zátopek
významnou měrou podílí i na práci vědecko-organizační. V letech 1948-1951 byl členem výkonného
výboru Mezinárodní seismologické asociace a je
členem celé řady speciálních komisí této asociace.
Zvláště úspěšná byla jeho práce ve funkci presidenta Evropské seismologické komise, kterou zastával po dvě volební období v letech 1962-1966.
Jako expert Unesca působil jako hlavní referent při
Mezinárodní poradě o seismologii a zemětřesném
inženýrství v Paříži r. 1964. Byl pověřen speciálním
výzkumem
zemětřesení
v jugoslávském
městě
Skopje (r. 1963) a ve východním Turecku (r. 1966).
Jeho významná práce o zemětřesení
ve Skopji
byla oceněna jak v OSN, tak i jugoslávskými orgány. R. 1958 byl prof. Zátopek vládním expertem
na mezinárodních jednáních o kontrole jaderných
výbuchů v Ženevě.
Prof. Zátopek je předsedou Čs. národního komitétu geodetického
a geofyzikálního
(NKGG),
předsedou Vědeckého kolegia astronomie, geofyziky, geodézie a meteorologie (VK AGGM), představitelem ČSSR v Komisi pro planetární geofyzikální výzkumy akademií věd socialistických zemí,
zasloužilým členem oborové rady Ústřední správy
geodézie a kartografie, předsedou Čs. komise pro
výzkum svrchního pláště, členem Státní komise
pro techniku, Státní komise pro posuzování kvalifikace vědeckých pracovníků, Komise pro státní
ceny, dlouholetým funkcionářem Jednoty čs. matematiků a fyziků a celé řady dalších institucí.
I když těžiště činnosti profesora Zátopka je
v geofyzice, účinně zasáhl do rozvoje i oborů příbuzných. Podobně jako jeho předchůdce, polyhistor
prof. Láska, věnoval se také problémům geodetickým. V NKGG, jehož je dlouholetým funkcionářem, nyní předsedou, pokračuje v tradicích svých
blízkých spolupracovníků
geodetů, zejména akademika Ryšavého, prof. Pantoflíčka a prof. Fialy.
Jako předseda VK AGGM účinně napomáhá rozvoji čs. geodézie, zvláště na poli badatelského
výzkumu. Naši geodetickou vědu uplatňuje v měřítku mezinárodním,
zejména v rámci své činnosti v Mezinárodní unii geodetické a geofyzikální
a v Komisi pro planetární geofyzikální výzkumy.
Připojujeme se k řadě gratulantů a z celého
srdce přejeme profesoru Zátopkovi, aby mohl ve
zdraví a osobní spokojenosti
uskutečňovat
své
další tvůrčí plány k prospěchu našich oborů.

Redakce

8. června t. r. dožívá se pětasedmdesáti let prof.
inž. dr. Antonín Š tvá n, který zfistává stále výborným přítelem svým vrstevníkům a otcovským
rádcem mladých inženýrů i bývalým svým posluchačům z Vysokého učení technického v Brně. Jeho
široce vyspělé technické znalosti, získané dlouholetou praxí v různých úřadech evidence kat. daně
pozemkové a triangulační kanceláři byly důvodem,
proč byl povolán na vysokou školu technickou
v Brně, pro obor praktické geometrie. Je málo
těch, kteří by ho neznali v jeho dřívější úřední
i profesorské činnosti.
Výročí 75. narozenin nachází profesora Štvána
stále duševně čilého a svěžího. Letošní jeho životní
jubileum je příležitostí zmíniti se o běhu jeho života a jeho životním díle.
Narodil se 8. června 1892 na Smíchově. Střední
školu-reálku na Malé Straně ukončil v roce 1910
maturitou. Zde se mu dostalo výborných základtl.
z matematiky, neboť učitelem tohoto předmětu byl
pozdější universitní profesor dr. Bydžovský.
V letech 1910/13 byl posluchačem zeměměřického studia na Čes. vysokém učení technickém
v Praze. Ještě během svých studií byl zaměstnán
v civilní zeměměřické kanceláři inž. Srba na Smíchově a pak v kulturně technické kanceláři inž.
Jana Černého v Lysé n. L. Státní zkoušku na vysoké škole vykonal 15. února 1913. Když bylo rozšířeno studium na tříleté, vykonal II. st. zkoušku
v r. 1945 na brněnské technice a později, když
bylo studium rozšířeno na čtyřleté, vykonal tamtéž v r. 1947 II. st. zkoušku.
Od inž. Černého odešel na jaře 1914 do služeb
Zemské vlády pro Bosnu a Hercegovinu, kde pracoval v různých zeměměřických odborech do léta
1919. Po osvobození naší republiky se vrátil do
vlasti, třebaže byl jihoslovanskou vládou vybízen,
aby spolupůsobil v Jugoslávii. 31. července nastoupil měřickou katastrální
službu v Karlových Varech a potom na Smíchově, odkud byl povolán do
ústředního úřadu v Praze, kde pracoval po boku
inž. Křováka při budování celostátní trigonometrické sítě I. řádu. V roce 1930 na svou vlastní žádost (z důvodů rodinných) byl přeložen do Opavy,
kde se stal vedoucím oddělení pro nová měření
obcí na Hlučínsku. Za jeho ptl.sobení bylo z celkového počtu 38 obcí dokončeno v roce 1938 celkem 14. V témže roce musel pro známé události
Opavu opustit a nastoupil do Brna, kde působil
krátkou dobu u Z. f. ř. odděl. III a krátký čas
v archivu. Od roku 1940 pak definitivně zakotvil
u nového měření.
V roce 1946 získal na ČVUT v Praze doktorát
technických věd, obhájiv práci z oboru vyrovnání
trigonometrických
sítí. V roce 1947 byl brněnskými odbornými kruhy doporučen k učitelské činnosti na vys. škole technické v Brně. V červenci
1948 se stal řádným profesorem praktické geometrie s vlastním ústavem. Když byla v roce 1951
technika přeměněna na Vojenskou akademii Antonína Zápotockého (VAAZ), přešel na nově vybudovanou vysokou školu stavitelství, kde od roku
1951 vedl ústav nižší geodézie. Po několika letech
byla tato škola přeměněna na Vysoké učení tech·
nické. Zde přednášel do června 1960 a po úrazu
odešel 1. října 1960 na trvalý odpočinek.
Během své činnosti na škole zastával ve studijním roce 1949/50 úřad proděkana na stavební fa-
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kultě. V letech 1952-58 pak byl vedoucím katedry
geodézie a fyziky. Rovněž byl členem zkušebnícb
komisí na VUT v Brně a zeměměřické fakultě
ČVUT v Praze. Dlouhá léta (1933-1950) byl členem redakční komise Z. V. a Z. O.
Ve své literární činnosti vykazuje 20 ptlvodnícb
odborných
prací v zeměměřických
časopisecb
v ČSR a Jugoslávii. Pro posluchače vydal několik
vysokoškolských skript. Též uveřejňoval v letecb
1924-38 příležitostné informativní články v Lid.
novinách a Č. Slově.
Jeho poslední práce "Praktická geometrie" připravovaná k tisku jako učebnice ztlstala nedokončena.
Prof. Štván pocházel ze skrovných poměrů. a dosáhl všech hodností jedině svou neúnavnou prací
a svými zásluhami o obor zeměměřický. Při zkouškách vyžadoval vždy svědomitou přípravu a skutečné vědomosti; za to u svých odchovanctl zdstane navždy v paměti jako vzorný učitel a rádce.
Ohlédne-li se dnes prof. Štván zpět na svou činnost, mtlže být s výsledkem své práce plně spokojen. V řadách českých zeměměřických inženýrfl
získal si hlubokou úctu a vážnost.
Dnes mu tito přejí k jeho životnímu jubileu pevné zdraví do dalších hojných let.

sluchače vydal skripta "Z minulosti pozemkového
katastru země moravsko-slezské"
(1939), "Staré
pozemkové katastry na Moravě" (1946) a "Měřictví
a zeměměřictví" (1946 a 1950). Ani ve svém zasloužilém odpočinku nezahálel. Několtk roktl. se zabýval Liesganigovým stupňovým měřením z r. 1759
na Moravě, a to v okolí Brna. Po kontrolním měření a výpočtech napsal větší studU, která byla
uveřejněna v r. 1964 ve Sborniku pro dějiny přírodnich věd a techniky pod názvem "Liesganigovo
stupňové měření na Moravě."
Celým svým ptlsobením, svými odbornými články, svými radami a zkušenostmi, jakož i svým
ušlechtilým charakterem vystavěl si u svých přátel
a spolupracovníků
pomník, který ztlstane navždy
čestným památníkem.
Povahou idealista, lidsky
spravedlivý a k jiným vždy ohleduplný, skvělý
reprezentant starší generace zeměměř1ckých inženýrů, ztlstane vzorem dobrého člověka.
Čest jeho památce!

528.4

Potužák, P.
Císař, J.

Podrobné mapování.. SNTL v koedici s SVTL. 394. spis
České matice technické. Praha 1966. 456 s., 134 obr.,
28 tab., 20 pří!. Vydání I. Náklad 2200 výtiskO., cena
váz. výtisku Kčs 27,-.

Zpráva, že dne 10. dubna 1967 zemřel ing. Alois
Šimek, emer. vI. rada a honor. doc. Vysoké školy
technické, zasáhla pohnutím všechny jeho přátele.
Zemřel ve věku téměř 84 let v Brně. Pro svoji přímou a vlídnou povahu a jednání byl velmi oblíben nejenom v řadách moravských zeměměřičtl,
ale i mezi svými přáteli v Čechách. Pracoval všude
nehlučně a kde bylo potřebí, rád přiložil ruku
k dílu. Svůj život vyplnil tvtlrčí zeměměřickou prací i svou učitelskou činností. Jeho práce byla neobyčejně zdárná na všech úsecích jeho úřední činnosti. Všude ovládl široký komplex všech úseků
geodézie.
Ing. Šimek se narodil 15. června 1883 v obci
Doupi u Telče na Moravě. V Telči maturoval na
tamní reálce, která ho vyzbrojila velkými matematickými znalostmi, aby na české brněnské škole
technické vystudoval zeměměřictvL Po nástupu
k pozemkovému katastru (1904), prochází novoměřickým oddělením a později triangulační kanceláří
min. !in. v Praze, kde spolupracoval s ing. Křovákem na triangulaci
1. a II. řádu na Slovensku.
V roce 1927 přechází definitivně na Moravu do
Brna, kde se stal pro svoji odbornou kv~lifikaci
dohlédacím úředníkem Z. f. ř. v Brně. S jeho jménem zůstane také spojeno zřízení samostatného
správního oddělení u Z. f. ř. v Brně, jehož se stal
přednostou. V tomto oddělení byla poprvé soustředěna práce zeměměřická a její organizace. Ještě před 2. světovou válkou jako honor. docent přednášel v Brně nauku o poz. katastru a dějiny zeměměřictví, ke kterémužto předmětu zvlášť přilnul.
Ing. Šimek byl dlouholetým členem redakční
komise Zeměměřického věstníku, kam také sám
hojně přispíval svými odbornými články. Pro po-

Kniha seznamuje čtenáře s technologickým postupem
a technologií při vyhotovování technicko-hospodářských
a podobných map nebo plánů, sloužících jako podklady
pro projektové účely v průmyslu, stavebnictví, hornictví, zemědělství,
dopravě
atd. Látka je podávána z hlediska krítéria přesnosti měření. Je určena pro
posluchače zeměměřického směru na stavební fakultě
a pro odborníky a střední technické pracovníky v zeměměřické praxi. Mohou ji používat též žáci středních
průmysloVých škol zeměměřických.
Tato stručná a skromná anotace donutila recenzenta, aby se začetl do knihy podrobněji a hlouběji sel pokusil o jej! zhodnocení z hlediska její užitečnosti pro
současnou i budoucí tvorbu celostátního mapového díla,
jakým bude technicko-hospodářská
mapa ČSSR, i z hlediska její užitečnosti pro tvorbu účelových map, potřebných a nezbytně nutných pro nejrfiznější odvětví
čs. národního hospodářství. A když z těchto dvou hle-·
disek posuzujeme recenzovanou publikaci, dOCházíme
k závěru, že počin SNTL a SVTL, zařadit do edice technické literatury v řadě spisfi České matice technické tematiku podrobného mapování, byl nejvýš prozíravý a
včasný. Ze zkušeností dřívějších státních mapování víme, že úkol budování celostátních mapových děl velkého měřítka není úkolem jednorázovým a krátkodobým.
A to, že kniha dvou vynikajících zeměměřických odborníkfi a nadto pedagogfi vyšla v roce 1966, je třeba zvlášť
vidět jako správný počin.
Všimněme si vlastního obsahu publikace. Obsah je
velmi uváženě sestaven v logickou skladbu, jak vyplývá
z praktické
potřeby použití podrobných technologických postupů v rámci celého mapovacího procesu. Publikace má 16 kapitol, jejichž věcná a přilehavá označení
poskytují čtenáři snadnou orientaci v celém mapovacím
procesu. Jsou to kapitoly: 1. Úvod. 2. Kartografické základy map. 3. Geodetické základy polohopisné a Výškopisné. 4. Technicko-hospodářské mapy. 5. Místní šetření
a mezníkování hranic. 6. Další zhušťování bodů bodového pole. 7. Podrobné měření polohopisné. 8. Podrobné měření výškopisné. 9. výpočty pro kartografické
zobrazovací práce. 10. Kartografické zobrazovací práce.
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11. Zobrazovacl práce na umělých hmotách. 12. Výpočet
výměr parcel. 13. Pi'lprava mapových 11stu k reprodukci,
14.. Odvozené mapy. 15. Projekt podrobného mapováni.
16. Udržování map ve shodě se skutečností.
Vědecký a pedagogický přístup obou autoru k sestavováni učebnic vedl autory k tomu, že hned v dvodnl
části (s. 15-32) seznamují čtenáře zhuštěnou formou
S9 základními pojmy, s třlděním a druhy i dčelem podrobných map a s historickým
vývojem podrobného
mapováni na dzemi ČSSR a v podrobnostech
odkazuji
čtenáře na přislušnou literaturu. Stručně uvádějl historický vývoj snah po spravedlivém Zjišťování skutečných
výměr zemědělsky obdělávaných a ostatnich pozemku.
včetně oceněni pud těchto pozemku, jakožto základnu
k spravedlivému výpočtu a vybiráni zemědělské daně
a ostatnich poplatku. Osvětluji pak tradice, na nichž
s vývojem společenských vztahu na dzemi ČSSR jsou
budována nová mapová dna 'a neopomiji uvést společenský, technický, vědecký a ekonomický význam mapových děl budovaných na dzemi ČSSR až po naše dny.
Zamýšleji se dále nad dlouhodobou perspektivou podrobného mapováni, jakož i nad nepřetržitým
dkolem čs.
geodetické služby, spočivajicim v doplňováni stávajicich
map a jejich obnovováním. Zajimajl se také o neustále
se rozšiřujici mnohostranné
využivání mapového dna
velkého měřHkaa maji na zřeteli jeho význam pro hospodářský, technický a kulturní rozvoj země, kterou toto
mapové dno v dokonalé podrobnosti zobrazuje.
Ze všech těchto hledisek přistupuji pak oba autoři
ke zpracováni dalšich kapitol. Velmi přehledně a uceleně jsou uspořádány informace o kartografických
základech map na územi ČSSR od nejstaršich
zobrazovacích a souřadnicových soustav až po nejnovějši zobrazeni Gaussovo (s. 33-59).
Stručně a srozumitelně je pojednáno o geodetických
základech polohopisných a výškopisnÝch od nejstaršich
triangulaci na dzemi ČSSR ,až po vybudováni jednotné
trigonometrické
sítě katastrálni
(s. 60-111). Ze zpracované látky je patrna veliká zasvěcenost obou autoru
do prací prováděných v jednotné trigonometrické
slti
ČSSR a bohaté praktické zkušenosti i vědecký přistup
k hodnocení provedených praci.
V dalši kapitole rozebiraji na s. 112-146 problematiku technicko-ihospodářskýc!h map. Zabývaji se jejich
účelem a obsahem, volbou měřítek, jejich použitelnost!
podle měřHek a přllc>žnou mapou. Potom pojednávaji
o obsahu základní mapy, vysvětluji pojmy správnich
hranic, pozemku, pozemkové hranice a druhy kultur
a jejich vyznačováni na mapách velkých měřítek. Krátce a výstižně vysvětluji pojmy jako sidliště a stavební
objekty, železnice a ostatni pozemnl komunikace, letiště, vodni toky, spojová a rozvodná vedeni a dalši
předměty šetřeni. V této kapitole připojili také tabulku
srovnávacího sestaveni smluvených značek podle TH-instrukc.e, Návodu A-1940 a Návodu A-1932. Od pojmu základni mapa přecházeji pak k výkladu dčelové mapy a
jejiho obsahu. Snad nebude na škodu, když si nejen
čtenáři GaKO, ale jejich prostřednictvim
i celá čs. veřejnost uvědomi hospodářský význam a základni duležitost technicko-hospodářského
mapového dna, jak;Q základniho státniho mapového dna, které vhodným doplněnim z hlediska polohopisného a popisného podle účelu a požadavku objednatelu a uživatelu bude mnohostranně sloužit v duležitých odvětvich a dsecích čs.
národniho hospodářstvi. Pujde o dčelové mapy pro: a)
dzemnl plánováni, b) investični výstavbu bytovou, občanskou, prumyslovou, zemědělskou atd., c) prumyslové
závody a sidliště (základni plány závodu), d) želez nič ni
dopravu (jednotný železniční plán), e) projektováni komunikačnich a spojových zařizerri, f) lesnl hospodářstvi,
g) povrchové a dulnímapy,
h) geologický a jiný pruzkum, i) urbanistickou potřebu (povrchové a podzemní
zařízení), j) zúrodňováni pudy, k) technicko-hospodářské úpravy pozemků, 1) jednotnou evidenci pudy, m) ruzné druhy projektových map, evidenci budov, ddržbu,
plánování, statistiku, vědecké účely atd.
V 5. kapitole "Místní šetřeni a meznikovánl hranic"
zdurazňují autoři, a to zcela správně, spolehlivé zjištováni a vyšetřováni skutečného stavu daného zejména

právnlmi vztahy vlastnickými
(popř. užlvaclmi). Uvádějí postup při mistnim šetření a meznikováni, přičemž
se dukladně zabývají správními hranicemi, které představují ohraničeni politických správních jednotek, státu,
kraju, okresů, obci a katastrálnich
územi, jakožto základních statistických
jednotek (územních celku) pro
evidenci nemovitostí; potom uvádějí návod pro číslováni
znaku na obecních hranicích, pro meznlkovánl a označování hranic vlastnických a hranic uživáni i hranic
druhů pozemku -- kultur, pro vyznačování stavebnich
objektu, technických zařizenl, vodstva, pozemnlch komunikací a jiných předmětu měření a šetřeni. V závěru 5. kapitoly zaměřuji pozornost čtenáře na popisné
ddaje ha mapě, jejich členění, zjišťování, projednávání,
schvalování a vyznačování v operátech THM.
V kapitole 6. pakl autoři uvádějí technologii k dalšímu zhušťování bodového pole (s. 172-206). Zmiňují
se zde o tom, že dřívější zhušťování trigonometrických
sítí podrobnějšími body se pTovádělo téměř výihradně polygonovými pořady, a uvažují o přejímání popř. přeměřování bodu z těchto dřívějších měřeni z hlediska
kritérií přesnosti. V dalším pak vytyčují zásady budování podrobného
bodového pole, podrobně vykládají
o polygonizaci, zejména o připojeni a orientaci polygonových pořadu, o fotogrammetricky
určených bodech
podrobného bodového pole, o založení přehledného ná~
črtu bodového pole a o číslování pořadu a číslováni
bodu, o měření dhlu v polygonových pořadech, o měření délek, o maximálních přípustných odchylkách dél·
kových a jejich vlivu na zpusoby měření a o stabilizaci
a místopisech bodu podrobného bodového pole. Dále pojednávají o paralaktické
polygonometrii a možnostech
jejího použití pro zhušťování bodového pole a o metodách protínání vpřed, zpět, lrombinovaného, o trojdhelníkových řetězcích, jejich volbě a tvaru a o trigonometrickém určování délek stran polygonového pot:adu.
Kapitola 7. "Podrobné měření polohopisné" (s. 207
až 250) obsahuje bohaté praktické zkušenosti autoru,.
které poslouží znamenitě mladým inženýrum a technikum, kteří nově přistupují k úkolum v THM, rychle
bez dlouhého vlastního hledání ovládnout praktické
prováděni měření v poli. V této kapitole se probírá vývoj měřických metod, podstata měřických metod, zvlášf
podrobně metody pravoúhlých souřadnic, metody polárních souřadnic, metody protínání vpřed, metody tachymetrické, metody fotogrammetrické,
metody měřického·
stolu pro měřítko 1:2000 a metody měřického stolu pro.
měřítko 1:5000.
Následuje kapitola 8. "Podrobné měřeni výškopisné'"
(s. 251-274).
DUležitou složkou tecihnicko-hospodářských map bude výškopis. Proto věnují autoři značnou·
pozornost výškopisnému měřeni, které se dříve v souvislosti s katastrálním vyměřováním nedělalo. Pojednává se tu o připojení podrobného výškopisného měřeni
na výškové bodové pole, o určováni nadmořských výšek
stanovisek před podrobným měřením výškopisným, o vystižení terénních tvaru a o volbě bodu podrobného měření, o polnlch výškopisných náčrtech a zápisnicích,
o měřických metodách výškopisných, zejména o plošné
nivelaci, polárné metodě a tachymetrické metodě, o metodách výškopisného měření pro mapu v měřítku 1:5000,
zejména o metodě stolové a číselné tachymetrie.
V kapitole 9. "výpočty pro kartografické
zobrazovací práce" (s. 275-291) uvádějí autoři matematický
základ technicko-hospodářských
map v oddílu označeném 9.1 ~ Výpočet zeměpisných a rovinných pravoúhlých souřadnic rohu mapových rámcu THM v měřítkách 1:5000 a 1:2000. V dalším oddnu 9.2 - Výpočet
pravodhlých souřadnic pětivteřinových
dílku zeměpis.ných souřadnic a rohu čtvercové sitě na mapách v KlIovákově zobrazení (JTSK) se uvádí postup výpočtu souřadnic uvedených dílku na sekčních čarách. Oddn 9.3'
je věnován "výpočtu souřadnic v podrobném bodovém
poli", zejména výpočtu souřadnic bodu určených protínánlm vpřed, postupu výpočtu v trojúhelníkovém řetězci,
výpočtu souřadnic bodu polygonových pořadu, nepřímému připojení polygonového pořadu na bod základního
bodového pole nebo na bod zhušťovací, jednostranně,
orientovanému polygonovému pořadu, vetknutému poly··
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gonovému pořadu, volnému polygonovému pořadu, uzavřenému polygonovému pořadu a zauzleným polygonovým pořadům. OddU 9.4 obsahuje postup výpočtu souřadnic bodů na měřické přímce a bodů mimo měřickou
přímku a oddíl 9.5 výpočet souřadnic průsečíku dvou
přímek.
Výklad o kartografických
zobrazovacich
pracech
je uspořádán v kapitole 10 [s. 292-327) podle jejich
logického sledu tak, že se nejprve pOjednává o vyhotoveni rámce konstrukčniho
listu TH mapy, včetně zobrazení čtvercové sítě a zobrazení bodů bodového pole, potom je uveden technologický
postup při připravě souřadnic k zobrazeni bodů. V dalšim oddilu jsou uváděny
maximálni připustné odchylky v poloze bodů a na základni mapě (grafická
přesnost
polohopisu).
Výklad
o zobrazovacích pracích polohopísnýc.h se zabývá metodou pravoúhlých
souřadnic,
porovnávánim
styků na
sekčnich čarách, metodou polámou (-autoři uživají zásadně "polárni" ), metodou protínáni vpřed a metodou
tachymetrickou. Dalši výkl"ad je věnován kartografickým
pracím na mapových listech Návodu A a dotýká se porovnání souhlasu zobrazení obecnícaI hranic a mezí přesnosti v zobrazeni jiných předmětů podle Návodu A.
Další tec1hnologie se zabývá popisováním technicko-hospodářských map, zejména čislovánim parcel a jejich
tvořenim a kresbou smluvených
(mapových)
značek.
Potom následuje
oddíl 10.7 ~ "Zobrazovaci
práce
výškopisné", ve kterém se jedná o ~rafické přesnosti
výškopisu, o připravných pracich a v9škopisném zobrazováni, kartografickém
zpracováni výškopisu, vyhodnoceni při metodě polárné, přejimáni výškopisu z přiložných a topografických map, překresleni kresby z přiložných map do mapy základní, vyhodnoceni polohopisu
a výškopisu z leteckých snimků a kapitola je uzavřena
návodem k porovnáni
styků na výškopisných
originálech.
'
S. 328-333 jsou věnovány kapitole 11 - Zobrazovaci práce na umělých hmotách. Je zde uveden vývoj
v použiváni kreslicich hmot, potom se jedná 'O druzich
umělých hmot, o vlastnostech umělých hmot 'při kresbě,
o zkušenostech rakouského katastru ze zobrazováni na
umělých hmotách a o kresleni polnich náčrtů ryUm na
umělých hmotách,
Významnou kapitolou pro praxi je kapitola 12 'Výpočet výměr parcel. V úvodni části této kapitoly
jsou uvedeny zásady výpočtu výměr podle dřivějšich
předpisů až po instrukci pro TH mapováni. Vložena je
tu také teoretická
úvaha o zkreslováni
ploch vlivem
nadmořské výšky, dále zkreslováni
ploch v závislosti
na délkovém zkresleni v Gaussově zobrazeni, výpočet
plochy elipsoidického
lichoběžniku
(sekce odpovídajici
rámci mapového listu). Připojeny jsou v tabulkách hodnoty maximálnich připustných odchylek při výpočtu výměr pro jednotlivá měřítka map. Druhý oddil této kapitoly jedná o volbě velikosti výpočetnich skupin a jejich
počtu a třeU uvádi odvozeni vzorců pro výpočet výměr
ze souřadnic. Ve čtvrtém oddUe se jedná o výpočtu výměr výpočetnich skupin ze souřadnic, zvláště je-li mapa vyhotovena metodou pravoúhlých souřadnic, potom
o sestaveni výměr výpočetnich skupin, o výpočtu výměr skupin z graficky odměřených souřadnic a výpočtu
výměr skupin grafickými metodami. V následujícím oddHe
12.5 - "Výpočet výměr parcel" se pojednává o způsobech
výpočtu výměr obecně, o volbě způsobů výpočtu výměr
parcel a o některých případech zaměřeni pozemků pro
výpočet výměry. Oddil 12.6 je věnován výpočtu srážky
.papiru, 12.7 rozděleni výpočetni plošné odchylky, 12.8
sestaveni výměr parcel pro územi obce (katastrálni
území) a srovnávací sestaveni dosavadniho
a nového
označeni parcel.
Kapitola 13 '- Připrava mapových listů k reprodukci '- je věnována zejména vyhotoveni negativii polohopiSU, výškopisu a popisu, tiskovým deskám a reprodukci map.
Kapitola 14 '- Odvozené mapy '- pojednává o zmenšování TH map do měřítka 1:5000, o odvození mapy
1:5000 z dosavadních katastrálních
map a o mapě odvozené zvětšením.
Kapitola 15 - Projekt podrobného mapováni - je
novým pojmem, který přinesla
posledni doba. Je to
vlastně, jak uváději autoři, dobře promyšlená a s pra-

covními, přistrojovými a materiálovými možnostmi prováditele sladěná pisemnli příprava pro mapovaci práce.
V jednotlivých
partiich
této kapitoly
se pojednává
o průzkumu v dokumentacich
(ústavnich, ústřednich a
na střediscích),
o průzkumu v poli, v tom zejména
o charakteristických
stupnich obtižnosti pro THM, o mapových podkladech - výškopisu v místní trati, o zjišfovám platného stavu polohopisu '- mistnim šetřením,
o stabilizaci
lomových bodů, mapováni polohopisu a
ostatních pracích (jako je výpočet cen podle platných
sazeb, individuální kalkulace apod.) a další přípiravné
práce před vypracovánim projektu. Oddil 15.3 '-- Vypracováni projektu podrobného mapovlini - je věnovlin
obsahu technické statě, obsahu organizační statě a rozpočtové části projektu. V dalším je stručně naznačeno,
co má obsahovat projekt leteckého měřického snimkovliní, projekt přednáletové
signalizace
(v tom druhy
praci u fotogrammetrické
letecké metody) a ostatni
etapy prací.
Poslední 16. kapitola je věnovlina ud,ržováni map
ve shodě se skutečností. Jsou tu uvedeny měřické metody a způsoby zaměřovliní změn, zejména zásady pro
využiti dosavadni polygonové sitě, proUnání, zaměřeni
měřickým stolem, způsob číselné tachymetrie. Dalši informace se týkli postupu při zaměřovlini změn 'a přesnosti měření, polniho náčrtu, změn dosavadnich a tvoření nových paTcel [čís. nově vzniklých parcel), srážky
papiru [přičiny srližky papíru, délkové srližky papíru,
plošné srližky papíru a délkové srážky papiru v libovolném směru), výpočtu souřadnic bodů polygonových
pořadů, zakreslováni
změn do mapy, výpočtu výměr
změněných a nových parcel [včetně maximlilních připustných odchylek}.
Přehledem kritérii přesnosti pro vyhotoveni TH mapy je publikace zakončena.
Zlivěrem je třeba vyslovit oběm'a autorům dik a uznání za to, že pro potřeby naší mladé nastupujici generace
zeměměřických inženýrů a techniků, kteři se budou za·
bývat podrobným mapovánim, připravili tento podrobný
komplexní nlivod. Je samozřejmé, že předpokladem k provliděni podrobného mapováni podle tohoto komplexniho
návodu jsou dobré znalosti z matematické kartografie,
zvláště základů čs. zobrazovacich
systémů, geodézie,
geodetických
přístrojů,
fotogrammetrie,
geodetického
počtliřstvi, vlastní kartografické
tvorby a reprodukčni
techniky. Je třeba kladně hodnotit sloh a jazykovou
úpravu publikace, kterli je na vysoké úrovni a o kterou se zasloužili nejen autoři, ale i redakce teoretické
literatury
SNTL. Podrobnost
publikace
je v souladu
s možnostmi danými přidělem autorských
archii. Za
všechny podrobnosti, praktické rady a zkušenosti touto
formou sdělované by měli být jeji uživatelé z řad mladých techniků a inženýrů, kterým je především určena,
vděčni. Tato publikace, o které lze předpokládat,
že
zůstane v platnosti po řadu let, by se měla stát rádcem
a přítelem prováditelii podrobného mapování, k ní by
se měli stále vracet, v ni hledat oporu a také zlepšovat
a připomínat to, co bude dalším vývojem nově objeveno,
nebo co bude novými podminkami překonáno ..
Cenově je tato kniha přistupna
všem '(cena vliz.
výtisku je stanovena
na Kčs 27,-) a lze ji proto
i z těchto důvodů doporučit jako nepatrnou
investici
do sebevzděláni
všem, kteN spolupůsob,i nebo budou
spolupiisobit na některém úseku technicko-oospodářského i jiného (účelového) podrobného mapování.
Ing. Storkán

Mašín Z., Košťál A.
Geodézie pro II. ročník středních
průmyslových škol
horni'ckých, obor důlní měřictví. Státní nakladatelství
technické literatury, Praha 1964. 312 stran, 275 obrázků,
7 vložených příloh, váz. Kčs 17,90.
Téměř nepovšimnuta
odbornou
veřejností,
jako to
u učebnic často bývá, vyšla přede dvěma roky stručná
a přehledná geodézie od autorů, kteří dlouhá léta tomuto předmětu vyučují na Střední průmyslové škole.
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zeměměřlcké, a pro jejíž všechny čtyři ročníky již sestavillzdařilá
pětidílná skrlpta z tohoto vědního oboru.
Tato skrlpta byla Zřejmě podkladem I pro sestavení
učebnice pro Střední průmyslovou školu hornickou. Bohaté zkušenosti autorfi 'z výuky a cvičení jsou dobře
pa trny v pedagogické koncepci lmždéhoze
16 tematických celkfi zpracovaných v učebnicI.
Poněvadž velmi obsáhlá a pře v á žně
p I' a k t I ck á látka předmětu -jak
sám název praktická
g e o m e t I' i e ukazuje - je vtěsnána pro výuku do
jediného ročníku, nešlo jen o napsání učebnice, ale záleželo Mké na tom, aby se podle ní mohlo hned od
s a m é h o poč á t k u zároveň s teoretickou výukou
začít soustavně s 'pra'ktickým cvIčením. Autorfim se podařilo bezvadně vyhovět této 'podmínce tím, že opouštějí
tradiční sled výkladfi, zahajovaných ve většině geodetických učebnic vybranými sta těmi z optiky a z probírání součástí úhloměrných přístrojfi I těchto přístrojfi
samotných.
Po stručném a nutném probrání pomůcek pro vytyčování svislého a vodorovného směru začínají Ihned
s výklady o přímém měření vzdáleností, v němž obsáhli
I sta'blllzacl a signalizaci bodfi, vhodně doplňující tuto
stať. Tak učitel získá prdbíráním dobře uspořádané látky po několika málo hodinách dost teoreUckých znalostí u žákfi pro první polní c-vičen1. Struktura učebnice neutrpí odohylkou od dosavadních 'zvyklostí v uspořádání, ba naopak získllvá po pedagogické stránce.
Učebnice je rozdělena podle učební osnovy na 16
tematických celků (kapitol) nestejného rozsahu a závažnosti látky v nich probírané. Je rozdělena i zde velmi vhodně.
V 1. až 5. uplwle
se probírají na 41 stránkllch
kromě úvodních vysvětlivek a základních pojmo. soustavy měl' délkových a úhlových, pomůcky pro vytyčování
svislého a vodorovného směru, stabllizace a signaHzace
bodfi, vytyčovllní přímek, přímé měření délek s měřidly
v poloze vodorovné i šikmé la hrubé I nevyhnutelné chyDY v tomto měření.
6. a 7. kapitola obsahuje na 65 stránkách vytyčování úhlů stálých hodnot, vytyč ovací pomůcky k tomu
(zrcátka, hranůlky, pentagony), úhloměrné přístroje složitější a jejich součásti, způsoby čtení úhlů při rfizných
zařízeních pro čtení jejich hodnoty, rektlfikaci úhloměrných přístrojů a měření vodorovných i svislých úhlfi
rfiznými metodami.
8. kapitola je věnována jen na 8 stránkách magnetkovým přístrojům a rfizným zpfisobům měření magnetických azimutů.
9. kapitola se vrací k měření vzdáleností a vysvětluje na 23 stránkách měření vzdáleností. trigonometricky, opticky i paralakticky a přístroje a pomůcky k tomu potřebné. Závěrem se velmi stručně zmiňuje také
o druzích a principu měření u přístrojfi pro fyzikální
měření vzdáleností.
V 10. kapitole je na 5 stránkách stručně vysvětlen
princip metody měřického stolu.
11. kapitola pojednává na 38 stránkách o nlvelaci,
nivelačních přístrojích a pomůckách, jejich rektifikacl,
o všech nivelačních metodá-ch, o čs. nivelační síti, nivelačních značkách, výškovém vytyčování a profilech,
o trigonometrickém a barometrickém měření výšek.
Do 12. kapitoly je na 23 stránkách včleněna většinou
část map o v á n f, tj. vý'klad o určování trigonometrických a zhušť,ovacích bodů v ČSSR, o kartografických
základech map, dělení na mapové listy v různých zobrazovacích soustavách
(válcová Casslnlho, Křovákova,
Gaussova), o polygonlzaci a měř1ckých metodách podrobného měření.
13. kapitola uvádí na 29 stranách souřadnicové výpočty (protínání všeho druhu a výpočty v polygonových
pořadech).
Ve 14. kapitole v zobrazovacfch pracích je na 17
stránkách věnována pozornost srážce mapy, zobrazovacím i redukčním přístrojům a reprodukci map a plánfi.
15. kapitola zaujímá poměrně značný rozsah 30
stran pojednání o tachymetrii, jedné z nejdfiležitějších

a v praxi absolventfi školy nejužívanějších
metod při povrchovém těžení.

výškopisných

Poslední 16. kapitola vyčerpává na 21 stránkách
zásady pro výpočet výměr číselným I grafickým zpusobem a nejjednodušší zpfisoby výpočtů objemu zemin.
Z obsahu jednotlivých kapitol a jejich rozsahu je
patrné, že autoři d,obře rozvrhli zpracovávanou látku
s přihlédnutím ,k jejímu objemu, dfiležitostl a zvláště
k obtížnosti zvládnutí jednotlivých staH žáky při studiu. Snažili se zachovat co největší úplnost obsahu, jak
ie nejlépe patrné ze zařazení aspoň stručné zmínky
~ klasické metodě měřlckého stolu a o pronikání nej'Ilodernější techniky do geodézle fyzikálními měřeními.
Dost závažnou závadou, jako u všech našich 2"""'ézlí, je včleňování našich speciálních měřických pře~'
pisfi, velmi často podle vývoje měněných, přičemž se
UVádějí po měl' n ě z nač n é 'P o d I' o b n o s t I. z"(ména pak u maximálních přípustných odchylek. Proto
téměř všechna kritéria přesnosti měření z našeho mapování i speciální, ryze naše úpravy, uvedené v učebnici ve značném rCJZ'sahu,již neplatí. Geodézle by měla,
podobně jako aritmetika nebo geometrie, jejíž specializací vlastně je, obsahovat jen dokonalé a již neměnné skutečnosti, aby častými změnami v měřických předpisech pro mapování nezastarávala nebo neztrácela na
věrohodnosti. Dalo by se tomu předejít dvojím zpusobem: bud vypustit z geodézie všechny měřické !předpisy,
anebo se o nich í'miňovat jen všeobecně bez konkrétních údajfi, které se mohou měnit. Často 'by stačily jen
obecné vzorce s upozorněnfln na proměnné veličiny.
U učebnic prozeměměřlcké
školy tato starost odpadla
zavedením učebního -předmětu ma 'p o v á n í a vydáním
učebnic pro něj, takže se učebnice geodézie budou moci při příštím vydání očistit od 'často proměnlivých statí
z mapování.
Na velmi četných místech se vyskytuje dvojí označování kvadDantfi úhlfi - 90° (100g), 180 (200g), 360
(400g) apod. Tato kompUkace vyvolaná používáním přístrojfi a pomficek v šedesátlnném I setinném dělení
u nás se dá snadno odstranit vyjadřováním líblfi v kvadrantech písmenem R platícím stejně pro obě dělení
(R/2, R/3, R, 2R, 4Rapod.).
Hned na začátku pak postačí upozornit na 'dvojí dělení kruhfi na úhloměrných
přístrojích a zmínit se o tomto všeobecném označování
pro obojí dělení (R).
Některá nedopatření
jako: Baltpo
vyrovnání -60
místo -40 pro Prahu (str. 176), krácení přepony trojúhelníkfi se 60° jen V'3krát místo 2krát (str. 245), tečný
kužel v Křovákově zobrazení místo sečný (str. 195), rozměr mapového listu 65 místo 62,5 (str. 196], číslování pásfi
od 180 poledníku místo sloupcfi (198), 3 " (leg) místo
3" (lmg) anebo správněji 30" (leg) (str. 204], vynechané
označení délek na měřítku v obr. 238 si uživatel učebnice snadno opraví podle jasné textové souvislosti nebo
podle vyobrazení.
Na ně'kolika místech byly použity méně vhodně výrazy nebo výrazy neobvyklé jako cejchování místo běžnějšího u nás komparování, radia nt místo častěji užívaného radián, magnetka z tyčinky
místo vhodnějšího
desttčky,záměry
stranou místo v poslední době zavedeného slova bočné, pořaJ1y I. řádu v nivelaci místo
polygony I. řádu na rozdíl od termínu vyhrazeného pro
III. a IV. řád, vrstevnice pomocné místo doplflkové,
chvění vzduchu místo vhodnějšího retrakce.
Použití je
k celkovému rozsahu učebnice nepatrné, nemění smysl
a je třeba sl jej povšimnout v souvislosti se snahou po
';0 největší přesnosti termínfi.
Vypravení knihy, vytištění obrázků i textu lze považovat za vzorné, jak je to u SNTL trvalým zvykem.
V celé knize jsem se při velmi dfikladném prohlížení
setkal jen se 3 nepatrnými tiskovými chybami p místo !1
[str. 213), rovnovážná místo rovnoběžná (54), a Th 30 x
místo Th 30 X (84,85) - v kurzivě, které jsou patrné na
první pohled jako omyly.
Učebnice je psána jasným a vybroušeným technickým slohem, všude s logickými vývody, které ve spojení s četnými obrázky usnadní žákfim studium v nejvyšší míře. Pro stručnost a přehlednost sáhne po této
publikaci rád I mnohý technik v praxi.
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Českomoravská ~rchovina - jih 1:100000 (české
vyd.)
,
Plzeňsko - sever 1:100 000 (české vyd.)
Olomoucko 1:100000 (české vyd.)
Vysoké Tatry 1:50000 (slovenské vyd.)
Západní Tatry 1:50 000 (slovenské vyd.)
Strážovské vrchy 1:100000 (slovenské vyd.)
Slovenské rudohorie ---' východ 1:100000 (slovenské vyd.)

Kartografické
nakladatelství
Praha

Kartografické
nakladatelství
vycházelo při sestavování edičního plánu z toho, aby v roce 1967
plně krylo veškeré požadavky na vydání kartografických děl jak pro hospodářskou výstavbu, tak
i pro školy a pro potřebu nejširší veřejnosti.
Atlasy
Atlas Československé socialistické republiky (české vyd.)
Kapesní atlas Afriky (české vyd.)
Malý školní zeměpisný atlas (české vyd.)
.
Školní zeměpisný atlas světa (české a slovenske
vyd.)
Školní atlas československých dějin (české a slovenské vyd.)
Školní atlas SVětových dějin (české a slovenské
vyd.)

Čína a Mongolsko
Itálie
Střední Afrika
Balkánské státy
Československo

Autoatlas ČSSR (německé vyd.)
Automapa ČSSR 1:750000 (české vyd.)
Automapa ČSSR 1:750000 (německé vyd.)
Krkonoše - automapa okolí 1:200000 (české vyd.)
Šumava - automapa okolí 1:200000 (české vyd.)
Jeseníky - automapa okolí 1:200000 (české vyd.)
Praha - automapa okolí 1:200000 (české vyd.)
Střední Povltaví - automapa okolí 1:200000 (české vyd.)
Plzeň - automapa okolí 1:200 000 (české vyd.)
Krušné hory - 'automapa okolí 1:200000 (české
vyd.)
Lužické hory - automapa okolí 1:200 000 (české
vyd.)
mapy

Okolí Prahy 1:100 000 (české vyd.)
Okolí Brna 1:100000 (české vyd.)
Oderské vrchy 1:100000 (české vyd.)
Plzeňsko - jih 1:100 000 (české vyd.)
Bechyňsko 1:100 000 (české vyd.)
Slánsko 1:100 000 (české vyd.)
Šumava 1:100000 (české vyd.)
Třebíčsko 1:100000 (české· vyd.)
Krušné hory - západní a východní část 1:100000
(české vyd.)
Krkonoše - turistická mapa 1:100 000 (české vyd.)
Krkonoše - lyžařská mapa 1:100000 (české vyd.)
Pojizeří 1:100000 (české vyd.)
jizerské hory 1:100 000 (české vyd.)
ČeskobudějovickD - jih 1:100000 (české vyd.)

mapy

Československo
všeobecně
zeměpisná
mapa
1:1000000 (české vyd.)
Československo
všeobecně
zeměpisná
mapa
1:1000000 (německo-anglické
vyd.)
Mapa využití pMy ČSSR 1:500000 (české vyd.)
Mapa hradfi a zámkli ČSSR (české kni~n( vyd.)
Orientaňni

plány měst

Praha 1:15000 (české vyd.)
Praha - nástěnnf plán (české vyd.)
Praha - střed města (české vyd.)
Praha - střed města (německé vyd.)
Praha - střed města (angl1cké vyd.)
Brno (české vyd.)
Plzeň (české vyd.)
Olomouc (české vyd.)
Opava (české vyd.)
Ostrava - střed města (české vyd.)
Pard ubice (české vyd.)
Bratislava (slovenské vyd.)
Nástěnné

Automapy

Turistické a lyžařské

Tematické

a přfruňni mapy

Obecně zeměpisná mapa Střední Evropy 1:1250000
(české a slovenské vyd.)
Obecně zeměpisná mapa Španělska a Portugalska
1:1 250000 (české a slovenské vyd.)
Historická mapa Starověké Recko (české a slovenské vyd. )
Geologická mapa ČSSR 1:500 000 (české a slovenské vyd.)
"
Obecně zeměpisná mapa ČSSR 1:500000 (české
vyd.)
,
Politická mapa ČSSR 1:500000 (slovenské vyd.)
Historická mapa Pravěké osídlení ČSSR (české a
slovenské vyd.)
.
Mapa světa 1:30 000 000 (české vyd.)
Fyzická mapa ČSSR 1:1500000 (české vyd.)
Rumunsko a Bulharsko 1:4500000 (české vyd.)
Plastické

mapy a globy

Plastická mapa ČSSR 1:500 000 (české a slovenské vyd.)
Plastická mapa Evropy 1:4000000 (české vyd.)
Plastická mapa ČSSR 1:1000000 (české vyd.)
Plastická mapa ČSSR 1:1 500 000 (české vyd.)
Plastické mapy geomorfologických tvarli (hřeben,
prlismyk)
Politický globus 1:50 000 000 (české vyd.)
Svítící politický globus 1:50 000 000 (české vyd.)
Mapy a atlasy vydávané Kartografickfm
nakladatelstvfm pro veřejnost jsou v prodeji ve všech
prodejnách n. p. KNIHA a ve specializované prodejně map a atlasfi n. p. KNI~A, Praha 1, Na poříčí 28.

Atomová fyzika dnes už sice nenlstředem zájmu vefejnosti jako byla před
deseti lety, ale je to navýsost modernl obor. Jejf plné uplatněnI v našem životě
teprve přiJde. StoJI proto za to, trošku rozumět tomu, co je i co přijde. A k tomu
chce přispět zajfmavá -encyklopediE!

ATOMOV.Ý· VlK
Kniha vznikla ze švýc:arské enc:yklopedie L'éra atomique vybránfm čtrnácti nejzajťmavějšfch článkfi výz~amných zá,padnl:ch vědcfi a· odbornfkfi. Zahrnuje
celou širokou oblast mikrokosmu, od struktury atomu a elementárn,fch Mstic,
přes jejich vzájemné reakce ,a přes otázky radioaktivityk nejdfiležitěJšfm Jaderným reakcím - štěpenf a syntéze Jader. Probfi'á celkovou světovou bilanci,
vysvětluje úlohu chemie v Jaderném prfimyslu, výrobu a využití radioizotopfi
a detekčnf metody, dfiležité předevšfm z hlediska bezpečnosti.

•
•
•
•
•
•
•
•
.'

Fréderic JoHot-Curie: Ovod do radioaktivlty
Jean-Plene Stroot: Elettlentárnf částice
Abraham A. Moles: BohrQ.vatom
George Gamow: Paultho princip
Friedrich Strassman: Objev štěpenI uranu
Pierre RadvanyJ: Štěpenf uranu
Jeanne Labarrigue - Frolow: Štěpení a syntéza jader
S. B. Treiman: Slabé Interakce ve fyzice elementárních částic
Plerre Sevette: Atomová energie a energetické bilance
budoucnosti
Marlus Chemla: Oloha chemie v Jaderném prfimyslu
Serge Letestu: Mohou atomové výbuchy pfisobit na
počasí?
.
Paul Scherer - Andre Bonnin: Radiolzotopy
Maurice E. Nahmlas: Urychlovače nabitých částic
Gérard Renard: Detekčnf metody v jaderné fyzice
'~

•.
•
•
•
•
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Po obsahové stránce je ATOMOV~VEK velmi bohatý, představuje i1roké
spektrum informací, a to nejenom pro laika, ale i pro odbornfka-,_._~~2!:ik
sice
po odborné stránce· se nedozví nic nového, s výjimkou problematiky Jaderné
chemie. ale dozvf se některé historické z8.jfmavosti a kUriozity.
Populární. encyklopedie ATOMOV"2'
VEK je čtení pro každého:
292

stran,

320

obrázkfi, brož."38,50 Kčs, váz. 45 Kčs.

Vydalo .~

~'l-Nakladatelství

technické literatury

Atomový věk dostanete ve všech knihkupectvfch nebo pffmo ve Stt'edlsku
techT2Žck~literatury

v Praze 1, Spálená 51.

