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528.335.2.088.3 : 528.514

INGEDULD, M.
o přesnosti hlavních polygonových pořadů měře-
ných dvojobrazovým dálkoměrem.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 8,
s. 201-206, 4 obr., 4 tab., 7 lit.

Úvod. Přesnost úhlového měření při použití troj-
podstavcové a tyčové soupravy. Charakteristiky
přesnosti měřených délek. Polohová přesnost jed-
notlivých bod!í pořadu ze zkušebního měření. Gra-
fické znázornění střední chyby v poloze jednotli-
vých bodů a směru maximální chyby.

528.738

PICHL1K, V.
Závislost velikosti fotogrammetrického signalisač-
ního znaku a měřítka snímku na přesnosti poloho-
vého vyhodnoceni.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 8,
s. 206-210, 3 obr., 2 tab., 3 Ht.

Experimentální signalisační pole v Petrovicích.
Ověření hodnoty přesvětlení na rozměry fotogram-
metrických signálů ve snímcích. Závislost měřítka
snímku a velikosti fotogrammetrického signalisač-
ního znaku na jeho viditelnosti. Závislost velikos-
ti měřické značky vyhodnocovacího stroje a ve-
likosti fotogrammetrického signálu na přesnost
vyhodnoceni.

528.489: 625.78: 912.43[437)

ŠIMEK, J.
Technická mapa Prahy v podzemním urbanismu.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 8,
s. 211-214, 1 obr., 6 lit.

Podzemní vedení a jejich evidence. Založení tech-
nické mapy Prahy a organisace jejího zpraco-
váni. Využití technické mapy Prahy.

528.335.2.088.3 : 528.514
I1HfE.llYJI.ll, M.
O TO'lHOCTH OCHDBHJdX nOJIHrOHOMeTpH'l:eCKHX XO.llOB

H3MepeHHl>IX npH nOMOIqH .lllUlloHOMepa .llBOiHOro HSa-

6 palKeHHJI.

feo.ll. H KapT. o6sop, 13, 1967, No 8, c. 201-206,
4 .pHr., 4 Ta6., 7 JIHT.

BBe.lleHHe. TO'lHOCTb HSMepeHHJlyrJIOB npH HCrrOJIbSO-

BaHHH TpexlllTaTHBHoH H peeqHOH CHCTeM. XapaKTepHC-
TH'leCKHe .n.aHHble TO'lHOCm HSMepeHHblx .n;JllI:H. TO'J-

HOCTb rrOJIOlKeHHH OTneJIbHblX rrYHKTOB xonOB Ha OCHo-

BaHlrH rrOJIeBOrO HCCJIenOBaHHJI. fpa.pH'lecKoe Hs06pa-

lKeHHe CpenHeH OIIIH6KH B rrOJIOlKeHHH OTneJIloHbIX rrYHK-

TOB li HarrpaBJIeHHli MaKCHMaJIbHOH OlllH6KH.

528.738
ITI1XllI1K, B.

3aBHCHMOCTh BeJIH'lHHbI ~paMMeTpHll:eCKOrO 3HaKa

H Macnrra6a aspOCHHMKa OT TO'lHOCTH o6pa60T1CH CH-

TYa~HH.

feon. a KapT. o6sop, 13, 1967, No 8, c. 2q6-21O.
3 .pHr., 2 Ta6., 3 JIHT.

8KcrrepHMeHTaJIloHoe rrOJIe CHrHaJIHsHpoBaHHMX nYHK-

TOB Br. ITeTpOBH~e. I1cCJIe,lJ;OBaHHe ;BJIHHHHH BeJIH'lHHbI

06JIY'leHHlI Ha paSMepbI 1>DTorpaMMeTpH'leCKHX SHaKOB

Ha aspoCHHMKax. 3aBHCHMOCTb MaClllTa6a CHHMKa H !Be-

JIH'lHH!>I .pOTOrpaMMeTpH'lecKoro SHaKa OT ero BH.llH-

MOCTH. 3aBHCHMOCTh BeJIH'lHHbI HSMepHT.eJIIoHOH MapKH

rrpH60pa ,lIJIlI o6pa6OTKK aspOCHHMKOB H BeJIH'lHHbI

.pOTorpaMMeTpH'leCKoro SHaKa OT TO'lHOCTH 06pa6OTKH.

528.489 : 625.78 : 912.43(437)

IlIHMEK, H.
TeXHHll:eCK3JI KapTa ITparH B nO.ll3eMHOM yp6aHH3Me.

feon. H KapT. o6sop, 13, 1967, No 8, c. 211-214,
1 .pHr., 6 JIHT.

ITonseMHble JIHHHH CBJlSH 'H 'HX Y'leT. 06ocHoBaHHH

TeXHH'leCKOH KapTbI ITparH H opraHHS~HJI ee COCTa-

BJIeHHH. ITpHMeHeHHe TeXHH'leCKOH KapTbI ITparH.

528.335.2.088.3:528.514
INGEDULD, M.
Ober die Genauigkeit der mit Doppelbildent·
fernungsmesser gemessenen Hauptpolygonziige.
Geodetic'ký a kartografic'ký obzor, 13, 1967, Nr.' 8,
Seite 201-206, 4 Abb., 4 Tab., 7 Lit.

Einleitung. Genauigkeit der Wi11Jkelmessung bei
Anwendung der Zwangszentrierung und Latten-
ausrilstung. Cha'rakteristik der Ll!ingenmeBgenauig-
kelt der einzelnen Punkte des Zuges aus Erpro-
bungsmessungen. Graphische Darstellung des mHt-
leren Lagefehlers der einzelnen Punkte sowie
der Richtung des maximalen Fehlers.

528.738
PICHLÍK, V.
Abhiingigkeit der Gro8e des photogrammetrischen
Signalzeichens und des Bildmafistabes von der
Genauigkeit der Lageauswertung.
Geodetický a kartografic'kýobzor, 13, 1967, Nr. 8,
Seite 206-210, 3 Abb., 2 Tab., 3 Lit.

Versuc'hssignalislerungsfeld in PetrO'vice. Untersu-
chung des Oberlichtull.gswertes auf die AusmaBe
des photogrammetrlschen Signals auf den Luftbil-
dern. A:bhHngig,keit des BildmaBstabes und der
GroBe des photagrammetrischen Signalislerungs-
zeichens von seiner Slc'htbal"kelt. Abhangigkeit
der MeBmarke des AuswertegerHtes und der Gro-
Be des photogrammetrischen Slgnals von der Aus-
wertungsgenaulgkeit.

528.489:625.78:912.43 (437)

ŠIMEK, J.
Technische Karte Prags im unterirdischen Urba-
nismus.
Geodetic'ký a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 8,
Seite 211-214, 1 Abb, 6 Lit.

Unterirdische Leitungen und deren Evidenz. Griln-
dung der technischen Karte Prags und Organisie-
rung deren Bearbeitung. Ausnutzung der techni-
schen Karte Prags.

528.335.2.088.3:528.514
INGEDULD, M.
Accuracy of the principal traverses measured by
the double image range finder.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No. 8,
p. 101-106, 4 fig., 4 tables, 7 liter.

Preface. Accuracy of measuring of the angles by
means of rod and three tripod equipment. Accur-
acy of distance measurement'S. PosWon accuracy
of individual polnts of the traverse according to
the test measurements. Graphical representation of
the mean position error af individuaI poInts and
the maximumerror directionl(art

Ogra,Cicl *



528.738
PICHLÍK, V.
Dependence of dimensions of the photogram-
metric signals and photo-scale upon the accllracy
of plotting.
Geodetický a kartografic'ký obzor 13, 1967, No. 8,

p. 206-210, 3 fig., 2 tables, 3 liter.
Experlmental test field in Petrovice. Verification
of the Influence of diffuslon on the slze of slgnals
in the photographs. Dependence of the photo-
-scale and dlmenslons of the slgnals on their
interpretability. Influence of the slze of the mea-
surlng mark of- the plotUng machlne and of the
slgnals on the accuracy of plottlng.

528.489:625.78:912.43 (437)

ŠIMEK, J.
Technical map of Prague in planning of the under·
ground installation.
Geodetický a kartografický obzor 13, 1967, No. 8,

p. 211-214, 1 fig., 6 liter.
Underground Installations and thelr survey. Tech·
nical map of Prague and lts compilation. UtiHza-
tion of the technical map of Prague.

528.335.2.088.3:528.514
INGEDULD, M.
Sur la précision des principaux cheminements
polygonaux,. mesurés par télémetre ft Image
double.
Geodetický a 'kartografický obzor, 13, 1967, No. 8,

pages 201-206, 4 illustrations, 4 tableaux, 7 lit.

lntroduction. Préclsion du levé des angles lors de
l'emploi ďequipment A trois trépieds et A barres.
Caractérlstlque de la préclslon des longueurs me-
surées. Précision planimétrique des polnts parti-
culiers du chemlnement du levé ďessai. Projec-
Uon graphlque de l'erreur moyenne dans la po-
sltion de chacun des points et de la dlrection
de l'erreur maximum.

528.737
PICHLÍK, V.
Dépendance de la grandeur du signe de signalisa-
tion photogrammétrique et de l'éilhelle du cliché
de la précision de ·restitution planimétrique.
Geodetic'ký a kartografický obzor, 13, 1967, No. 8,

pages 206-210, 3 illustratlons, 2 tableaux, 3 lit.
Ghamp expérimental de signalisation situé li Pet-
rovice. Vérification' de la valeur de sureJťposltion
sur dimensions des slgnaux photogrammétriques
dans les clichés. Dépendance de l'échelle du
cliché et de la grandeur du slgne de signalisation
photogrammétrique de sa vislbillté. Dépendance
de la grandeur du repere de mesure de l'appa-
reil de restitution et grandeur du slgnal photo-
grammétrique de la précision de restitution.

528.489:625.78:912.43 (437)

ŠIMEK, J.
La carte technique de Prague dans l'urbanisme
souterrain.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No. 8,

pages 211-214, 1 illustration, 6 lit.
Les réseaux souterratns et leur mlse en évldence.
Création de la carte technique de Prague et orga-
nisation du traitement. Utilisation de la carte
technique de Prague.

Hermanowskl Andrzej

Wytyczne do zastosowania metody nlwelacji precyzyjnej
przy wyznaczaniu przemieszceň pionowych (Smemice
pre pouiitie presnej nivelácie pri urěovaní zvislých
lJaSUnov).
94 strán, 20 obr., 26 tab., 1966, Warszawa, Geoprojekt,
formát A4

Po druhej svetovej vojne v Polsku (podobne ako u nás)
začali rozvíjať problematiku geodetickych meran! posu-
nov stavieo výskumné pracoviská a vysoké školy.
S ohladom na vedecko výskumný charakter týchto prác
to ináč sotva mohlo byť. Aj dnes Je tam silné volanie
po tom, aby meranie posunov stavieb v celom rozsahu
(projekt, meranie a vyhodnocovanie) tvorllo náplň ve-
decko výskumnych pracovísk. V praxi je však situácla
taká, že oojem prác prudko rastie (najma objem meraní
sadania základov a stavieb), takže dnes robia merania
sadania početné polské pracoviská. Neslobpdno zabú-
dať, že ak majú také merania priniesť plný efekt pre
stavebnú prax, musia byť na požadovanej úrovni, musla
byť vykonané vhodnými prístrojmi pri použiti odpove-
daJúcej metodiky meracích a výpočtových prác.

V tomto smere mOžu praktlkom poskytnúť cenné
služby dobre vypracované smernice. O to, aby polsk! ko-
18lgovia také smernice pre meranie sadania stavieb mall,
postaral se warszwasky Geoprojekt, keď vydal smernice
(rotaprint), vypracované A. Hermanowskim, vedeckým
pracovn!kom Geodetickej fakulty VST vo Warszawe.

Dosah smern!c možno rozdeliť na 2 časti. P r v á
č a s ť obsahuje 11 kapitol, a to: 1. Všeobecná charakte-
ristika pr!Cin zvislych pohybov hornej vrstvy zemskej
kOry, 2. Použitie merania zvislých posunov, 3. Meračská
sieť, 4. Prístroje a pomocné zariadenia, 5. SpOsob kona-
nia nivelačných meran! za účelom určovaIllia zvislých
posunov, 6. Výpočet zvislých posunov, 7. Kontrola stá-
losti pevných bodov, 8. VoJDa metódy vyrovnania výsled-
kov a výpoCtu zvislých posunov, 9. Metódy vyrovnania vý-
sledkov a výpočtu zvislych posunov, 10. Presnosť merania
zvislých posunov určených nivelačnou metódou, 11. Zoo
stavenie výsledkov zvislých posunov, určovaných na
základe periodických nivelačnych meran!. Do dr u hej
č a s t i, ktorá tvor! polovicu celého rozsahu, zaradli
A. Hermanovski 7 pr!kladov, na ktorých llustruje naj-
častejšie prípady merania zvislých posunov stavieb pres-
nou niveláciou (použil pritom fiktlvny materiál).

Problematikou nlvelačných meran! sadania stavieb
sa aj u nás zaoberá pomerne široký okruh geodetov.
Nebude preto nezaujímavé všimnúť si niektorých názo-
rov autora publlkácie.

V prvej častl sa hovor!, že smernice sú určené pre
použitie nivelačnej metódy pri meraní zvislých posunov
v oblastiach do niekolko tisíc ha. Na vačších územiach
je nutné voliť iný postup.

Medzi meracími a výp·očtovými metódami, použ!va-
n'ými pri určovan! zvislých posunov stavieb, a metódami
pri lných výškových meraniach, je velký rozdiel. V smer·
niciach je charakterizován takto: "Nivelačné siete, za-
kladané za účelom určovania posunov stavleb, sa neprl-
pájajú. na body štátnej nivelácle. Prl meraní sa pri-
púšťajú len velmi krátke zámery a použ!va sa trochu
lná technika merania. Do vyrovnania sa berú súčasne
2 meranla (základné a uvažované) a velkosti posunov
sa udávajú voč! skupine pevných bodov, ktoré v čase
od základného do uvažovaného merania zachovali na·
vzájom nezmenenú výškovú polohu. ldentiflkác!a pev-
ných bodov sa vykoná po každom meran!. Pr! tom sa
stále sa považujú len tie body, ktoré splňujú podmienku
stálosti. Identifikácia pevných bodov je najdOležitejšou
časťou výpočtov zv!slých posunov. Od nej závis! správ-
nosť určených posunov pozorovanej stavby. Pre určova-
nie zvlslých posun ov nle je potrebné určovat výšky
pevných ani pozorovaných bodov."

Už uvedený text naznačuje, že klúčové postavenlé
v smerniciach majú najma 2 otázky, a to: skúmanie stá-
losti pevných výškových bodov a otázka met6d vyrov-
nanla výsledkov. a výpočtu a zvislých posunov. Autor
smerníc pripúšťa len vyrovnávacle metódy, založené na
metóde najmenš!ch štvorcov. Nepripúšťa pOUŽiti' )ri-
bližných met6d. P. MarlJálc



lngeduld, M.: o přesnosti hlavntch, polygonových po-
řadl2 mIJřených dIJo;obrazovým dálkomlJrem

Geodetlckt li kartografickt obzor
roi!nfk 13 (55), i!fslo 8/1987 201

o přesnosti hlavních polygonových
pořadu měřených dvojobrazovým
dálkoměrem

Ing. Miroslav Ingeduld, CSc.,
katedra geodézie a pozemkových úprav, FS ČVUT,

Praha

Prozatímní instrukce pro technickohospodářské mapo-
vání rozdělila geodetické bodové pole na 9 řádů a každý
řád charakterizovala co do relativní přesnosti střední
polohovou chybou Mp (výjimečně 2 Mp). Hlavní
polygonové pořady jsou zahrnuty v 7. řádu, pro který
je předepsána střední chyba Mp = 4,5 cm (vyjímečně
9 cm). Současně se předpokládá, že tato polohová
přesnost bude dosažena splněním tzv. vedlejších pod-
mínek, tj. maximálních dopustných odchylek pro dvojí
měření délek, úhlového uzávěru a souřadnicového
uzávěru, které jsou pro hlavní pořady stanoveny hod-
notami:

d. = 0,5 (0,00015 . 8 + 0,005 Vi+ 0,015),

Llw = 9200 Vn ,
LI. = 0,009 V[8] + 0,04 .

Při úvaze o přesnosti v poloze polygonových bodů
je nutné si nejprve upřesnit dosah tohoto pojmu, tj.
zvolit základ, ke kterému bude přesnost vztažena. Je
možno hovořit např. o vzájemné přesnosti bodů téhož
pořadu. V tomto případě je vztah mezi sousedními
body pořadu dán prakticky přesností měřené délky.
Z hlediska zařazení polygonového bodu do kategorie
7. řádu je však rozhodující relativní přesnost v poloze
polygonového bodu vzhledem k bodům daným-připo-
jovacím (body řádu 6. a vyššího), považovaným v tom·
to případě za tzv. bezchybné. Tato relativní přesnost
je předpokládána prozatímní instrukcí THM hodnotou
4,5 cm.

O splnění této požadované přesnosti se lze pře.
svědčit v podstatě třemi způsoby:
- určit body polygonového pořadu jinou, relativně

přesnější metodou (např. protínáním vpřed nebo
kombinovaným se střední chybou v poloze 1-1,5
cm),

- několikanásobným měřením téhož pořadu,
- určením středních chyb měřených úhlů a délek

rozborem polních prací a výpočtem vztahu pro
střední chybu v poloze prostředního bodu vyrov.
naného pořadu

M V 1 2 ~ m~ n (1)= 4 [mg] + PK7-' 192

Tento vztah je přibližný tím, že je odvozen pro přímý
a rovnostranný pořad. Jak bude však dále ukázáno,
dává celkem objektivní výsledky, známe-li skutečnosti
odpovídající hodnoty středních chyb m. a m';;.

K zjištění charakteristik přesnosti délkového a úhlo-
vého měření a polohové přesnosti bylo použito násle-
dujícího materiálu:
a) souboru uzávěrů 46 hlavních pořadů ÚGK Praha

měřených tyčovou soupravou Redta,

b) opakovaného měření dvou pořadů z výše uvedb-
ného souboru trojpodstavcovou soupravou Redta
s určením prostředních bodů protínáním vpřed
(tyto pořady jsou dále značeny čísly 1 a 2),

c) opakovaného měření 2 pořadů ÚGK Č. Budějovice
tyčovou soupravou Redta (tyto pořady jsou dále
značeny čísly 3 a 4),

d) výsledků měření 8 hlavních pořadů ÚGK Č. Budě-
jovice tyčovou soupravou Redta.

Pořady uvedené ad c) a d) byly stabilizovány žulovými
mezníky s důlky a byly zaměřeny v rámci diplomové
práce ing. Pokorným. Pořady uvedené ad a) a b) byly
stabilizovány žulovými kameny s křížky. Měření
uvedené v bodě b) a početní zpracování výsledků všech
měření provedl autor.

Údaje opakovaného měření pořadů č. 1-4 jsou
uvedeny v tab. 1.

Při použití dvojobrazových dálkoměrů jsou vrcholové
úhly měřeny theodolity Redta 002, Theo 020, Theo
030, tj. theodolity s mřížkovým způsobem odečítání
úhlových hodnot. Z dílku 10 o obrazové velikosti cca
0,7 mm lze odhadnout 2000, Výrobce proto udává
střední chybu směru měřeného v jedné skupině m", =
= 1500, čemuž odpovídá střední chyba vrcholového
úhlu zaměřeného v jedné skupině mU) = 2100• Tyto
hodnoty lze určit z teoretického výrazu pro střední
chybu v úhlu zaměřeném v jedné skupině

dosazením za střední chyby v odečtení úhlové hodnoty
mo = 2000 a v cílení mc = 18000 /zvětšení dalekohle-
du = 6cc• Při použití trojpodstavcové soupravy lze
tedy očekávat střední chybu vrcholového úhlu měře-
ného v jedné skupině cca 21cc• Měří-li se pořady tyčo.
vou soupravou Redta, ovlivní chyby v centra ci
přístroje a tyčí s latěmi vrcholový úhel hodnotou,
kterou lze odhadnout z výrazu

1,4 V ' w
mCC - -- e IlCC a2 + 2 sln2-'-s'P'r:; 2'

kde ep je chyba v centraci přístroje,
a = ec/ep je poměr chyb v centra ci cíle a přístroje
8 je průměrná délka záměr,
w je hodnota vrcholového úhlu.

Uvedený výraz je upravený vztah odvozený Wel.
lischem v publikaci Die Berechnungen in der prakti-
schen Polygonometrie (Vídeň 1893).

Zvolí-li se ep = 5 mm, w = 2{)()lr, pro stabilizaci
žulovými kameny s křížky a = 1 a pro stabilizaci
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Pořad č. I 1 I 2 I 3 I 4

Počet vrcholů 7 8 12 8
Počet stran 6 7 11 7

[s] 1253 m 1474 m 1687 m 1160 m

Průměrná délka
stran 210 m 180 m 150 m 170 m

Oa> 1 -95cc +195cc* - 86co + 720c
" " " "2 " -7000 " 2000 " +18500 " -14700"'" o - Ol o
<N <:O ....• <:O
<N <N ~ + 16100

<N
3 II

-3500
II + 9500

II 11
+ 4200

4 S -8500 S + 6000 S - 4900 S - 3500
"'l "'l "'l "'l

5 -5500 - 9500 - 3400 - 400

Souprava trojpod. trojpod. tyčová tyčová
Os 1 2cm 6cm 7cm 20 cm

2 S 14 cm S 8cm S 8cm S 8cm<:;> <:;> <:;> <:;>

3 <:O 00 12 cm
....•

10 cm Ol 7cm~ 13 cm ~ "'" ~
4 II II II 17 cm II Ocm

'"
10 cm '" 8cm '" '""'l "'l "'l "'l

5 9cm 6cm 14 cm 5cm

kameny s důlky a = 0,2, vychází v průměru pro délky
záměr 150--200 m

čemuž odpovídají středni chyby vrcholových úhlů
odhadnuté z výrazu

m", = Vm~ +m~ +m~ (4)

moc= 4600, moc= 3900.

Z polnichvýsledků bylo pak možno odhadnout
středni chybu vrcholového úWu pomoci uzávěrů Oa>
propočtenim výrazu

m~.= V [pee l = V O:, .-.!.-
- N n N' (5)

kde Oa> je uzávěr pořadu o n vrcholech,
N je počet pořadů = uzávěrů.

Tímto výrazem byla vypočtena středni chyba vrcho-
lového úWu z těchto souborů:

a) z celkem 9 uzávěrů při použití trojpodstavcové
soupravy ma> == 2500,

b) z celkem 46 uzávěrů při použití tyčové soupravy
(ÚGK Praha) m", = 4200(kameny s křížky),

c) z celkem 18 uzávěrů při použití tyčové soupravy
(diplomová práce) ma> = 3300(kameny s důlky).

Z disperse vrcholových úhlů opakovaných měřeni
byla odhadnuta středni chyba vrcholového úhlu
následujícím postupem. Pro každý vrcholový úhel
byla vypočtena průměrná hodnota z 5 měřeni a jed-
notková středni chyba průměru mu = V[vv] :(n -1)

a z nich pak pro každý pořad kvadratickým průměrem
středni chyba vrcholového úWu z výrazu

ma> = V (m:)~ • (6)

Pro jednotlivé pořady byly. vypočteny tyto hodnoty
ma>: pořad č. 1 - m", = 4100,pořad č. 2 - ma> = 3700,
pořad č. 3 - ma> = 3300,pořad č. 4 - ma> = 2800.

Teoretické i praktické výsledky jsou shrnuty
pro lepší přehled do tab. 2.

Celkem dobrá shoda teoretických i praktických
výsledků opravňuje považovat polotučné hodnoty
střednich chyb vrcholových ÚWŮza charakteristické
pro délky stran 150-200 m při použití dvojobrazo-
vých dálkoměrů. Současně se též ukázalo, že kameny
s důlkem snižují vliv chyb centrace přístroje a cílů při
použití tyčové soupravy.

Pro dvojobrazový dálkoměr Redta 002 se udávají
v literatuře tyto hodnoty střednich chyb hektometro-
vých, dvakrát měřených půlených délek:

Gruber [3] - 1,2 cm
M. Herda, Staněk, J. Herda [4] - 1,1 cm

Z měřického materiálu, uvedeného v odst. 1,!zOo
odhadnout středni chybu hektometrové, dvakrát
měřené půlené délky 3 způsoby:

a) z měřických dvojic,
b) z podélných odchylek polygonových pořadů,
c) z disperse opakovaných průběžných měřeni téhož.

pořadu.
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. Tyčová souprava, kameny

s křížkem

I
s důlkem Trojpodstavcová

Výsledky souprava z uzávěrů

z uzávěrú I z disperse z uzávěrů I z disperse

Praktické 42ee 3gee 33ce 31ee 2óee
41co 32ee

Teoretické 4600 3gec 21ce

Dříve než budou uvedeny vypočtené hodnoty
středních chyb délek uvedenými způsoby, je nutné
zopakovat některé podstatné zdroje chyb a jejich
uplatnění V jednotlivých výsledcích. Každá. měřená.
délka je ovlivněna chybami nahodilými a systematic-
kými. Za chyby nahodilé lze počítat chybu z koinci-
dence, tj. chybu vlastního měřického úkonu. Chyby
systematické lze pak v tomto případě rozdělit na
stálé (dané výrobou soupravy) a proměnné (dané
prostředím). Do stálých chyb systematických lze
např. zařadit: osobní chybu měřiče, chybný výbrus
klínu (změna násobné konstanty), chyba v přiřazení
nuly vernieru k nule stupnice na lati, nekolmé posta-
vení latě k záměře vlivem chyby kolimátoru, průhyb
latě apod. Jako proměnné systematické chyby lze
jmenovat: změnu délky latě s teplotou, změnu indexu
lomu klínů v závislosti na teplotě ovzduší a vlnové
délce světla, boční refrakci apod. Za účelem alespoň
částečné eliminace vlivu systematických chyb se
porovnává celá souprava buď na zákl.adně, nebo s roz-
měrem trigonometrické sítě. Porovnáním na základně
lze v dosažitelné míře přesnosti koincidence eliminovat
stálé systematické chyby. Opakovaným měřením na
základně za různých tepelných a světelných podmínek
a zprůměrováním výsledků lze dosáhnout částečnou
eliminaci i proměnné systematické chyby. Porovná-
ním dálkoměrné soupravy s rozměrem trigonometrické
sítě (výpočtem několika hlavních pořadů) se získá
korekce, odpovídající průměrným povětrnostním pod-
mínkám, čímž se dosáhne pouze částečné eliminace
vlivu systematických chyb. Pro odlišení lze nazvat
souhrně tu část systematických chyb, které se ne·
podařilo eliminovat zavedeÍúm délkové korekce, jako
zbytkovou systematickou chybu.

Uvedené možné zdroje chyb a míru eliminace
systematických chyb je nutné brát v úvahu při klasi-
fikaci hodnot středních chyb délek, vypočtených růz-
nými způsoby z měřicích materiálů.

3.1 z měřických dvojic

mS/hm = 0,5 V[~l~
kde d je rozdíl v dvojím měření délky,

N je počet dvojic.

Poznámka: U dvojobrazových dálkoměrů roste
střední chyba délky přímo s délkou strany, a proto se
zavádí váha p = 1 : 82•

Ze souboru 65 délek stran měření autora vychází
ms/hm = 0,8 cm a ze souboru 53 délek z diplomové
práce mS/hm = 0,8 cm.

Poněvadž dvojí měření délek probíhá v krátkém
časovém intervalu, lze považovat podmínky měření
za neměnné. Proto střední chyba vypočtená. z rozdílů
ve dvojím měření délek obsahuje pouze vliv chyb
nahodilých a je vhodné ji použít jako charakteristiky
vnitřní přesnosti metody k ověření kvality provede-
ných prací.

3.2 z redukovaných podélných odchylek

Podélnou odchylkou pořadu se rozumí průmět polo-
hové odchylky pořadu 08 = VOx2 + Oy2 do spojnice
PK, tj. připojovacích bodů pořadu

Oy [L.1y] + Ox [L.1x]
u = --~-------

[L.1y]2 + [L.1X]2

Tato podélná odchylka obsahuje vliv chyb nahodilých
a systematických, ke kterým dále přibývá ještě vliv
chyb v připojovacích bodech, tj. u hlavních pořadů
vliv chyb v poloze trigonometrických a zhušťovacích
bodů. Přítomnost systematických chyb se projeví
převahou jednoho znaménka podélných odchylek
(i po zavedení korekce lze počítat se zbytkovou syste-
matickou chybou až v hodnotě 1 cm/hm, což u pořadů
dlouhých 1,5 km posunuje střední hodnotu podélné
odchylky z ideální nulové polohy na ± 15 cm). Je-li
proto podezření na výskyt zbytkové systematické
chyby (počet odchylek stejného znaménka je větší
jako odmocnina z počtu všech odchylek), je vhodné
pro úvahy o přesnosti délkového měření, nebo pro
porovnání skutečných odchylek pořadů s dopustnými,
její vliv dá.le eliminovat. Podélné odchylky se v tomto
případě vydělí nejprve délkou pořadu, např. v hm,
čímž se tyto vztáhnou k jednotnému délkovému roz-
měru

u·
Ai = Ui/hm = --'- .

Si/hm

Průměrná hodnota zbytkové systematické chyby je
pak

[AiJ
AO/hm=N'

kde N je počet pořadů.
Pro každý pořad určí se~yní redukované hektometrové
podélné odchylky

I [Ai]
Ui/hm = Ai-ito = Ui/hm -N '

jejichž součet je roven nule, a konečně též redukované
odchylky jednotlivých pořadů .

uf =. uf/hm' Si'
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Tyto redukované podélné odchylky mají již při dosta·
tečné eliminaci systematických chyb charakter naho-
dilých chyb pořadu. Zvoli-li se nyní za jednotku váhy
dvakrát měřená. půlená délka, lze její střední chybu
odhadnout ze vztahu

m./hm = V [p;eJ = V[ (n-;1' u'2l ~' (8)

kde n je počet vrcholů v pořadu,
S délka pořadu,
N počet pořadů.

Poznámká: Jak bylo již uvedeno, roste střední chyba
délky měřené dvojobrazovýmdálkoměrem úměrně
délce strany. Je proto střední hodnota podélné od-
chylky pořadu rovnoběžného se souřadnicovou osou

mi = [m:J = m.o [S2J
a pro pořady s přibližně rovnostranné

mi . m2 __ 1_ S2
'0' n-I .

z čehož plyne váha podélné odchylky

I n-I
Pu= [S2J • ~.

Ze souboru 10 uzávěrů měření autora vychází v tomto
případě m./hm = 1,0 cm, ze souboru 46 uzávěrů ÚGK
Praha m./hm = 2,3 cm a ze souboru 18 uzávěrů v diplo-
mové práci ms/hm = 3,1 cm.

Zjištěné hodnoty středních chyb délek se liší.
Je to způsobeno tím, jak dalece se podařilo zavedením
korekce a redukcí podélných odchylek eliminovat vliv
systematických chyb a dále pak růzností vlivu chyb
v poloze připojovacích bodů. Z těchto důvodů nelze
považovat takto zjištěné střední chyby za charakte-
ristické pro vlastní měřickou metodu, ale je vhodné
jich použít při úvahách o dopustných odchylkách
polygonových pořadů.

3.3 z disperse opakovaných průběžných
měření

Podobně jako u vrcholových úhlů byla pro každou
délku vypočtena z 5 měření její průměrná hodnota
a střední jednotková chyba

mo= V}VVJ
I

při n = 5 (jednotkou je zde dva.krát měřená půlená
délka). Tyto jednotkové střední chyby byly převedeny

na. hektometrové prostým vydělením délkou strany
v hm (viz poznámku o váze měřené délky v odst. 3.1.).
Z takto vypočtených středních chyb hektometrových
byly kvadratickým průměrem zjištěny následující
charakteristiky přesnosti měřených délek:

z autorova měření m./hm = 1,45 cm (min. 0,8 cm
a max. 2,6 cm)

z diplomové práce m./hm = 1,40 cm (min. 0,3 cm
a max. 2,4 cm)

Opakovaná průběžná měření polygonových pořadů
byla. rozložena vždy alespoň do dvou dnů. Lze tedy
předpokládat, že byly z větší čá.sti vystřídány různé
podmínky (teplota, osvětlení, apod.) rozhodující
o kvalitě koincidence i o vlivu systematických chyb
proměnlivých hodnot. Z těchto důvodů lze takto
zjištěné hodnoty středních chyb měřených délek
považovat za relativně nejobjektivnější charakteris.
tiku přesnosti měřické metody, vzhledem k hodnotám
zísbným způsoby uvedenými v odst. 3.1, nebo 3.2.

Uvedené rozbory přesnosti měřených délek a
vrcholových úhlů měly současně ukázat, že zkušební
měřický materiál odpovídá svými parametry přesnosti
již dříve publikovaným hodnotám a též běžným pod.
mínkám praxe, a,že tedy dále uvedené rozbory přes-
nosti v poloze polygonových bodů jsou objektivní.

Při zjišťování přesnosti v poloze polygonových bodů
bylo použito nejprve disperse výsledků pěti měření
pořadů Č. 1-4. Pro každé z pěti měření těchto pořadů
byly vypočteny vyrovnané souřadnice jednotlivých
bodů, a to exaktním vyrovnáním pořadu MNČ, rozdě-
lením odchylek Ox a Oy úměrně absolutním hodnotám
souřadnicových rozdílů a úměrně délkám stran.
Z disperse pěti souřadnic každého bodu byly vypočteny
průměry, jednotkové střední chyby souřadnicové
m",o a my, a z nich pak střední chyby v poloze

pro každý bod pořadů 1-4, a to jak pro souřadnice
nevyrovnané, tak vyrovnané uvedenými třemi způ'
soby. Tyto výsledné střední polohové chyby jsou
graficky zobrazeny. Pro zajímavost je v grafech připo-
jen průběh středních chyb jednotlivých délek vypo-
čtených z disperse pěti měření, a to tak, že např. střední
chyba délky sP

1
pořadu I je zobrazena jako pořadnice

nad bodem I apod.
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Legenda k obrázkům:

- - - střední elipsa chyb a pruMh střední
polohové chyby pro exaktní vy1"Ov-
nání MNt,
střední elipsa chyb a střední polo-
hová chyba pro vyrovnání R,

................... střední elipsa chyb a pruMh stFední
pplohové chyby pro vyrovnání S,
pruMh stFedních chyb v měřených
délkách,
pruMh stFednz chyby v poloze nevy-
rOVTlK1.nýchsouFadntc.

Toto grafické znázornění podává ve všech 4 pří-
padech celkem shodné informace:
a) Vyrovnání odchylek úměrně absolutním hodnotám

souřadnicových rozdílů a úměrně délkám stran
dává prakticky shodné výsledky, přičemž tato
shoda je pochopitelně tím výraznější, čím je pořad
přímější. Současně i tvar středních elips chyb*)
a směr maximální chyby je podobný. Drobné roz-
díly lze pozorovat pouze při náhlé změně směru
pořadu.

b) Obě metody přibližného vyrovnání jsou pak takřka
shodné s exaktním vyrovnáním MNC - skutečné
rozdíly v poloze dosahují ojediněle 3 cm. Rovněž
směr hlavních poloos středních elips chyb je v pod-
statě stejný - rozdíly lze pozorovat jen při náhlé
změně směru pořadu. Zajímavá je však ta skuteč-
nost, že u všech 4 pořadů je rozptyl výsledků z vy-
rovnání MNCvyšší než při vyrovnání RaS. tento
rozdíl vyniká zvláště u 4. pořadu, kde jsou rozdíly
v hodnotách Ox a Oy největší. Při volbě středních
chyb ma> = 3300 a m./bm = 1,7 cm, odpovídajících 4.
pořadu, se prakticky vliv vah vůbec neprojeví
a opravy souřadnicových rozdílů jsou při vyrovnání
MNCdány vztahy VAlI= dB. sin Cf, VA", = dB. cos Cf.

Je-li jedna z odchylek větší, projeví se tato skuteč-
nost ve větších hodnotách opravy dBa potom pro

Tab.3

I

I
Vyrovnáni

Pořad I č. b.
I IMNČ R S

1 3 5,1 cm 4,0 cm 5,3 cm

2 3 3,5 cm 2,7om 4,3 cm
4 3,5 cm 2,3 cm 3,6 cm
5 4,2 cm 1,7om 2,9 cm

pořad, měnící často směr, vycházejí i pro malou
odchylku souřadnicovou značné opravy souřadni-
cových rozdílů, ovšem střídavých znamének.

c) U všech sledovaných pořadů je patrna velmi dobrá
shoda průběhu středních chyb měřených délek
a hodnot středních chyb v poloze vyrovnaných
souřadnic. Současně pak Mra zobrazující střední'
chyby v poloze nevyrovnaných souřadnic připo-
míná křivku odmocnin postupného součtu kvadrátů
středních chyb měřených délek. Obě tyto shody
dokumentují známou skutečnost, že při používa.
ných přístrojích rozhoduje o přesnosti v poloze
polygonových bodů kvalita měřených délek.
V další tab. 3 jsou znázorněny výsledky srovnání

souřadnic prostředních bodů pořadů č. 1 a 2, určených
současně protínáním vpřed. Poněvadž u protínání
vpřed při nejmenším počtu 4 kombinací byly zjištěny
střední chyby v poloze 1,5 cm, byly tyto souřadnice
považovány za relativně bezchybné a rozdíly mezi
výsledky jednotlivých měření pořadů a protínáním
vpřed považovány za skutečné chyby. Z nich pak byly
vypočteny střední rozdíly mAp pro jednotlivé způsoby
vyrovnání.
Tyto zjištěné střední hodnoty rozdílů v poloze m",p
jsou v souladu s výsledky uvedenými v grafickém
znázornění, tj. odpovídají zjištěným středním chy-
bám v poloze vyrovnaných polygonových bodů.

Nakonec byly vypočteny střední chyby v poloze
prostředních bodů pořadů 1-4 ze vztahu

M VI :I ~ m~ n
= '4 [m.] + PK7" 192

dosazením za m. a ma> středních chyb zjištěných
z disperze pěti měření. Výpočtem byly zjištěny tyto
hodnoty:
pořad č. 1 - M = 4,3 cm, pořad č. 2 - M = 4,4 cm,
pořad č. 3 - M = 2,9 cm a pořad č. 4 - M = 4,1 cm.
Pro názornost jsou dále uvedeny souhrně jednotlivé
výsledky v tab. 4.

5. Závěr
Uvedený zkušební měřický materiál není nijak roz.
sáhlý. Poněvadž však zjištěné charakteristiky přes-
nosti měřených úhlů a délek soupravou Redta 002
odpovídají hodnotám již dříve publikovaným, je
možno považovat zjištěné výsledné charakteristiky
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lngeduld, M.: O přesnosti hlavnfch polygonových
pořadll měřených dv%brazovým dálkoměrem

Průměrná hodnota stř. chyby I Střední hodnoty rozdílů
v poloze v cm z dísperze Hodnota stř. chyby od protínání vpřed v cm Střední hodnoty rozdílů

Pořadč. vyrovnání v poloze v cm vyrovnání
v poloze mezí

ze vzorce (1) měřením autora
a ÚGK Praha

MNČ I R I S MNČ I R I S

1 3,8 3,9 3,9 4,3 5,1 5,3 4,0 I 3,4
2 2,9 2,4 3,2 4,4 3,7 3,6 2,3 3,2
3 4,2 2,9 2,9 2,9 - - - -
4 4,5 2,9 2,9 4,1 - - - -

přesnosti v poloze bodu pořadu za objektivni. S při-
hlédnutím ke všem uvedeným výsledkum, lze považo-
vat při použití dvojobrazového dálkoměru Redta 002
dosažení střední chyby v poloze M = 4,5 cm, uvedené
v prozatímní instrukci THM, za reálné u pořadu,.
odpovídajících svým tvarem a délkou požadavkum
téže instrukce a jejichž skutečná hodnota odchylky
08 = VU'2 + q2 je do poloviny dopustných mezí (v uve·
deném vztahu je u' redukovaná podélná odchylka
a q příčná odchylka). Současně se znovu a shodně
u všech 4 pořadu ukázalo, že není valného' rozdílu
mezi přibližným a exaktním vyrovnáním polygono.
vého pořadu. Nezbývá tedy než konstatovat, že apli-

kace exaktního vyrovnání pořadu MNČ nepřináší
výrazného užitku, poněvadž odchylky Ow, Ox a Oy
podávají minimální informaci o skutečném rustu chyb
v pořadu.

[1] Biihm, J.: Vyrovnávací počet (skrípta) SNTL 1962,
[2] Čebotarev, A. S.: Geodezía II, Moskva 1951,
[3] Gruber, O.: Optísche Streckenmessung und Polygoníerung,

Berlín 1942,
[4] Herda, tM.,Staněk V., Herda J.: Polygonísace s optíckým

měřením délek, SNTL 1957,
[5] Ingeduld, M.: K otázkám přesnosti bodového pole (kandí-

dátská dísertační práce - 1965),
[6] Krajčí, J.: Lokálne geodetické siete, SAV Bratíslava 1963,
[7] Pokorný, J.: Srovnání přesnosti polygonových pořadů

(diplomová práce 1966).

Lektoroval: prof. ing. dr. Josef Bohm, DrSc., FS ČVUT

Závislost velikosti fotogrammetrického
signalizačního znaku a měřítka snímku
na přesnosti polohového vyhodnocení

Ing. Václav Pichlík, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

1. Úvod
Jedním ze základních předpokladu docílení potřebné
polohové přesnosti fotogrammetricky vyhotovených
map velkých měřítek je jednoznačná identifikace
lomových bodu předmětu měření na snímcích. Proto
před leteckým snímkováním je nutné fotogrammetric-
ky signalizovat všechny lomové body předmětu mě-
ření, o nichž lze předpokládat, že by na snímcích
nebyly viditelné. Viditelnost signalizačních znaku
a přesnost pointace měřické značky vyhodnocovacího
stroje na fotogrammetricky signalizované body je
závislá od kontrastu barvy signalizačního znaku a jeho
okolí, od tvaru a velikosti signalizačního znaku a od
měřítka snímku. Protože při technickohospodMském
mapování (THM) se zpravidla jedná o signalizaci
velkého počtu lomových bodu, je jedním z činitelu,
ovlivňujícím ekonomickou účinnost fotogrammetrické
metody, též náklad na fotogrammetrickou signalizaci
a na její údržbu. Proto prověřování vlivu velikosti,
tvaru a barvy signálu na jejich viditelnost na sním.
cích bylo jednou z prvních etap výzkumu technologie
fotogrammetrického vyhotovení technických ·map
velkých měřítek.

Při prvých experimentálních pracích v Telči
a v Blatné byly pro signalizaci bodu v polních tratích
užity čtvercové signály a jako signalizační materiál
bylo užito kašovité vá.pno. Na asfaltových a dláždě.
ných komunikacích polygonové body byly signalizo-
vány bílými kříži s kontrastním modrým okrajem
a jakq materiál byla použita bílá lihová barva. Ukázalo
se však, že účinnost takového zpusobu signalizace je
závislá na povětrnostních podmínkách a v nepřízni-
vých případech je nutno provést úplnou obnovu
signalizace. Např. v Blatné na snímcích, pořízených
v dusledku nepříznivých povětrnostních podmínek
asi měsíc po dokončení signalizace, některé vlícovací
body nebyly vubec identifikovány a některé nebyly
identifikovány s potřebnou jednoznačností. Ukázalo
se, že v našich podmínkách je mnohem vhodnější
takový zpusob signalizace, jejíž provedení a údržba
je rychlejší a méně namáhavá než signalizace vápen.
nými znaky a jejíž viditelnost není narušována napla.
venou zeminou po deštích, nebo vzrustající vegetací.
Se zřetelem na uvedené zkušenosti bylo přikročeno
k signalizaci přenosnými znaky.
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2. Experimentální signalizaění pole v kat. území
Petrovi cích

Protože při každém leteckém fotografování lze experi-
mentálně ověřit vliv rozhodujících činitelů na efek-
tivnost fotogrammetrické signalizace, bylo při letec-
kém snímkování k. Ú. Petrovice v r. 1960 zřízeno ve
spolupráci s ÚGK-Praha, ÚGK Brno a s ČVUT
Praha zkušební fotogrammetrické signalizační pole.
Celkem bylo ověřováno 33 různých druhů signálů,
z nichž 14 bylo křížových a 19 čtvercových; 9 z uve-
dených 14 druhů křížových signálů mělo rozměry
15 X 90 cm, 1 měl rozměry 5 X 80 cm a 4 další
měla ramena kratší. Z 18 druhů uvedených čtverco-
vých signálů mělo 5 rozměry 30 X 30 cm, 5 větších
mělo různě velké kontrastní okraje a 9 signálů bylo
menších než 30 X 30 cm. Nejmenší velikost čtverco-
vého signálu byla 10 X 10 cm.

Současně s tvarem a velikostí byl ověřován vliv
barvy (bílé lihové, bílé zinkové, žluté, světle žluté,
červené a modré) a vliv kontrastního okraje nebo
středu signálu na jejich viditelnost na snímcích.
Celkem bylo 33 druhy znaků signalizováno 117 pravi-
delně rozložených bodů, z toho 38 bodů na orné půdě
a 79 bodů na louce. Letecké snímkování bylo prove-
deno v měřítku 1 : 8 400 a v měřítku 1 : 6 000 na
filmový negativní materiál Agfa a diapozitivy byly
vyhotoveny na skleněné desky značky Foma.

Vliv proměnných činitelů použitých signálů na
jejich viditelnost a na vzájemný stupeň viditelnosti byl
zjišťován jednak při pozorování ve stereoplanigrafu
a jednak ve stereokomparátoru, a to ta.k, že stupeň
viditelnosti každého ze 117 pozorovaných signálů byl
označen číslicemi 1, 2, 3 nebo po případě O. Při pozoro-
vání signálů ve stereokomparátoru byly navíc ještě
změřeny rozměry signálů na sI).Ímcích, což umožnilo
určit vliv barvy signálu a jeho okolí na případnou
změnu jeho rozměrů. Vyhodnocovatelé při zjišťování
viditelnosti použitých signálů měli k dispozici jen
skizzu signalizovaných bodů s jejich očíslováním.
Nebyli však informováni o velikosti, barvě a tvaru
signálu.

Na základě jejich pozorování byly učiněny násle-
dující závěry:

a) Čtvercové signály a středy křížových signálů
o krátkých a širokých ramenech se jeví jako kru-
hové skvrny. Tvar křížových signálů na snímcích

~Sl lze identifikovat jen při dostatečné délce ramen.

r
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b) Průměrné přesvětlení bílých nebo žlutých čtverco-
vých signálů, umístěných jak na travnatém pod-
kladě, tak i na půdě bez vegetace, určené z měřítka
snímků 1 : 8 400 a 1 : 6000, bylo 0,030 až 0,040 mm
v měřítku snímku.

c) Modrá nebo černá barva vytváří na světlé půdě
jen tehdy znatelně kontrastní okraj bílého signálu,
je-li hodnota kontrastního okraje, vyjádřená v mě-
řítku snímku, asi 0,030 až 0,040 mm. Aby byla
tedy zaručena účinnost kontrastního signálu na
světlé půdě, musela by být pro měřítko snímků
1 : 8 500 až 1: 9 000 strana čtvercového signálu
s kontrastním okrajem asi 70 až 80 cm.

d) Červené signály se jevily málo kontrastní a nebylo
u nich pozorováno zvětšení přesvětlením.

e) I když kontrast bílých a žlutých signálů na světlém
podkladě byl mnohem slabší než na travnatém
podkladu, byly přesto ve fotogrammetrických
vyhodnocovacích strojích identifikovány.

f) Na travnatém podkladě byly v měřítku snímku
1 : 8 400 identifikovány čtvercové signály od roz-
měrů 15 X 15 cm a bílé křížové signály od šířky
ramen 5 cm. Na světlém podkladě v tomtéž měřítku
snímků byly ve vyhodnocovacích strojích identifi-
kovány bílé čtvercové signály od rozměrů 20 X ,20
cm a bílé křížové signály od šířky ramen 10 cm.
Přesto se nedoporučuje při fotogrammetrickém
mapování užívat menších signalizačních znaků než

v hd 'h v m. ( )o rozmerec anyc pomerem 300 až 400 v cm ,

a proto, že jejich identifikace na zvětšených kopiích
při klasifikačních pracích je obtížná.

3. Ověření hodnoty přesvětlení na rozměry fotogram·
metrických signálů ve snímcích

Experimentální ověření vlivu barvy signálu na velikost
přesvětlení a ověření vlivu rychlosti letadla na smaz
fotografického obrazu na snímcích bylo provedeno
v roce 1963 při snimkování zkušebního fotogram-
metrického pole Pecný leteckou komorou Wild RC 5
a 210/180 v měřítku asi 1 : 5 000. Snímkování se usku-
tečnilo na jaře v r. 1963. Před snímkováním bylo
umístěno na louce a na orné půdě po čtyřech signalizač-
ních znacích A, B, C, D, z nichž každý se skládal ze
čtyř čtvercových signálů o straně 100 cm s vyznače-
nými úhlopříčkami o šířce 10 cm. Základní barva/---~

2'00 ;, roo J IVO '/ 2'00 I roo ť 1'00 Yt, l, J; I, i, %
/4'00
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Signál Prllměry z měřeni rozměrů Změna rozměru sígnálu vlivem

signálů čtyřúhelníka smazu přesvětleniA, B,C,D 9-10-11-12 a přesvětlení
druh

I I
smazu

barva umístěn dz Šz dk Šk dz-2 dk š.-2 Šk

v 0,001 mm

1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9= 7-8

A
bílá 522 468 219 219 +84 +30 +54

B
červená 486 465 233 229 +20 + 7 +13

C na roli
modrá 497 454 224 218 +49 +18

I
+31

D
černá 501 424 229 223 +43 -22 +65

A
bílá 511 465 221 217 +69 +31 +38

B
červená 478 456 229 226 +20 + 4 +16

C na louce
modrá 474 435 229 223 +16 -11 +27

D
černá 463 417 229 222 + 5 -27 +32

Průměr I 227 I 222 I I +34

signalizačnfho znaku A byla bílá, úhlopříček modrá,
základni barva znaku B byla červená, znaku C modrá
a znaku D černá. Barva úhlopříček u znaků B, C; D
byla bílá. Znaky byly umístěny v přímce ve směru
letu.

Při pointaci na každý z 12 pozorovaných bodů
signálů A, B, C, D, patrných z obr. 1, byla současně
sledována viditelnost uvedených bodů.

Měřickou značku bylo možné dobře pointovat
jen na body 9, 10, 11, 12 na všech osmi signálech
a na body 1, 3, 6, 8 u bílých signálů (A) na roli a na
louce. Měření souřadnic x, y ve směru a napříč směru
letu všech dvanácti bodů každého signaIizačního znaku
(A, B, C, D), umístěných jak na roli, tak i na louce,
bylo provedeno na stereokomparátoru Zeiss-Jena
v 6 skupinách. Ze změřených souřadnic x, y byl určen
podélný rozměr d. a příčný rozměr S. signalizačního
znaku a podélný rozměr dk a příčný rozměr Sk čtyř·
úhelníka, daného průsečíky úhlopříček. Průměrné hod·
noty rozměrů signaIizačních znaků Si čtyřúhelníků
daných průsečíky úhlopříček byly určeny podle vzorců:

[1-3 + 4--5 +6-8]
d. = --------- [n]

[1-6 + 2-7 + 3-8]s.= ---------[n]

[9-10 + 11-12]
dk=------- [n]

[9-11 + 10-12]
Sk=-------[n]

Základni myšlenkou pro volbu použité signalizace
byla hypotéza, že rozměry čtyřúhelníka Sk, vytvoře.
ného průsečíky úhlopříček, nebudou ovlivněny barvou
signálů A, B, C, D, zatímco jejich rozměry S. napříč
směru letu, budou ovlivněny kontrastem barvy signálu
a jeho okolí a rozměry d. ještě navíc smazem foto-
grafického obrazu.

Rozměry signalizačních znaků A, B, C, D a roz·
měry čtyřúhelníků 9-10-11-12 a výpočet změn
rozměrů signálů na snímcích vlivem přesvětlení a vli-
vem smazu fotografického obrazu, jsou uvedeny
v tab. 1.

Výsledky pozorování potvrdily výhody použitého
způsobu signalizace. Z tab. 1 je patrné, že rozměry
čtyřúhelníka; vytvořeného průsečíky úhlopříček, ne·
jsou ovlivněny ani barvou použitých signálů, ani
smazem fotografického obrazu, zatímco vlivem bílé
barvy signálů se jejich fotografický obraz zvětšuje asi
o 30 !-tm, vlivem černé barvy se asi. o tutéž hodnotu
zmenšuje a že při č~é1:)arvě signálů jejich foto-
grafický obraz je fu)llicí jen velikosti signálů a měřítka
snímků. I

Výsledky ozorovánf potvrzují pro praxi důležité
závěry z exper' entálnfch signalizačních prací v Petro-
vicích, o vlivu kontrastu barvy signálů nebo barvy
vyhodnocovaný h předmětů měření na velikost jejich
fotografického o razu. Dále z nich vyplývá, že
zatímco polohová esnost vyhodnocení uměle signali-
zovaných bodů není o 'vněna smazem fotografického
obrazu, polohová přesnos hodnocení. některých
přirozeně signalizovaných předmětů měření, např.
budov, je jím ovlivněna.
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Druh signálů

čtv. 6,30 x 0,30 m 1 I čtyřramenný křiž 0,80 x 0,12 m zl čtv. 1,00 x 1,00 m 3

Měřitko snimků Počet sig-nálů n

a - celkem viditelných, b - dobí'e viditelných

n I a I b I n I a I b I n I a I b

1 : 9000 41
I
40 35 34 I 33 29 25 25 25

100 % 98 % 85 % 100% 97 % 85 % 100 % 100 % 100 %

1 :15000 35 I 32 30 41 41 39 27 27 27
100 % 91 % 85 % 100 % 100 % 95 % 100 %

I
100 % 100 %

1 :20000 40 37 31 56 53 52 32 31 30
100 % 93 % 77% 100 % 94 % 93 % 100 % 97 % 94 %

1 :25000 49 32 25 65 53 46 34 34 32
100 % 66 % 51 % 100% 82 % 71% 100 % 100 % 94 %

4. Závislost měřítka snímku a velikosti fotogram.
metrického signalizaěního znaku na jeho viditelnosti

Při technickohospodářském mapování bude účelné
polní tratě mapovat v měřítku 1 : 5000 a zastavěné
tratě v měřítku 1 : 2 000 nebo v měřítku 1 : 1 000.
Proto je účelné znát závislost měřítka snfmku a veli-
kosti signalizačního znaku na jeho viditelnosti.
K ověřeni uvedené závislosti bylo provedeno pozoro-
váni a proměření 2 snimkových dvojic v měř. snímku
1 : 9000, 1 snímkové dvojice v měř. snimku 1 : 11 700,
1 snimkové dvojice v měř. snímku 1 : 15000, 1 snim-
kové dvojice v měř. snímku 1 : 20400, 1 snimkové
dvojice v měř. snímku 1 : 25200 zkúšebního foto-

VELIKOST SIGNÁLU V NiŘ, SNÍ/1KU

CD Qif přis.O,30m Ci) 1,~přls.',OOm
ZNÉRENO NA OIAPOZmVU - ( 3'

NEGATlVU ," 3"

grammetrickéh pole. Před snimkováním byla prove-
dena fotogram etrická signalizace všech 292 bodů
zkušebního fot grammetrického pole. S přihlédnutím
k projektova ým měřítkům snimků byly použity
3 druhy b' ch přenosných signálů, vyhotovených

z pěnového polysterenu, a to čtvercové signály o straně
30 cm, čtyřramenné kříže o celkové délce ramen 80 cm
a šířce ramen 12 cm, čtvercové signály o straně 100 cm
s vyznačeným modrým křížem ve směru úhlopříček
o celkové délce ramen 80 cm a šířce 15 cm.

Velikost signalizačnich znaků 30 X 30 cm a 100 X
X 100 cm v sledovaných měřítkách snimků byla
určena ze dvou řad měřeni obou rozměrů 20 čtverco-
vých signálů. Je patrna z obr. 2.

Závislost měřítka snímků a velikosti čtvercových
signálů 1 a 3 změřených na snímcích je v obr. 2 gra-
ficky vyjádřena křivkami, označenými T1'T a j3'j.
Křivky, označené 111 a 131, vyjadřují závislost měřítka
snímků a rozměrů čtvercových signálů, určenou vý-
počtem.

Měřeni potvrdila poznat;ky z předcházejících
experimentálních prací, uvedených v [1] a [2], kde
bylo doporučeno volit se zřetelem na měřítko snimků
a na přesvětleni bílé barvy takovou velikost bílých
čtvercových signálů, aby na snimcích měly rozměry
alespoň 50 ftm.

Kromě určování velikostí signálů na snimcích
bylo ve snímkových dvojicích pozorováno, kolik ze
čtvercových signálů o rozměrech 0,30 X 0,30 m (ozna-
čených 1), čtyřramenných křížových signálů o celkové
délce ramen 0,80 m a šířce 0,12 m (označených 2)
a čtvercových signálů o rozměrech 1,00 X 10,0 m
(označených 3) bylo celkem viditelných a kolik z nich
bylo dobře viditelných. Počet celkem viditelných
a dobře viditelných signálů v závislosti na jejich
skutečné velikosti a na velikosti měřítka snímků
vyjádřený též.v procentech, je patrný z tab. 2. '

Hodnoty v tab. 2 jsou v souhlasu s obr. 2 a s uve-
denými poznatky ve výzkumné zprávě [1] a [2].
Potvrzují, že při vyhodnocování na fotogrammetric-
kých strojích jsou již dobře viditelné ty signály, jež
v měřítku snímku mají rozměr 0,05 mm nebo větší.
Nedoporučuje se však volit minimálni rozměry signálů
se zřetelem na nutnou jejich viditelnost při klasifikaci
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snímků. I když na základě údajů tab. 2 by bylo
možné předpokládat, že bílé čtvercové signály o rozmě-
rech 0,30 X 0,30 m by při vyhodnocováni na fotogram-
metrických strojích ze snímků v měřítku až 1 : 15 000
byly viditelné, bude přesto účelné, se zřetelem na jiné
práce, volit při fotogrammetrickém mapováni v mě-
řftku 1: 5 000 čtvercové signály o rozměrech asi
0,40 X 0,40 m. .

Kromě pozorováni závislosti měřftka snimku a ve-
likosti fotogrammetrického signálu na jeho viditel-
nost na snimcích, byl sledován vliv poměru velikosti
měřické značky vyhodnocovacího stroje a velikosti
fotogrammetrického signálu na snimcích na přesnost
vyhodnocení.

ó. Závislost velikosti měřické značky vyhodnocovacího
stroje a velikosti fotogrammetrického signálu na
přesnost vyhodnocení

Podle názoru některých vyhodnocovatelů byla při
vyhodnocováni na univerzálnich strojích Iměřická
značka stroje přesněji pointována na signály o malých
rozměrech než na větší signály, a to i v menších měřít-
kách snímků. Tento subjektivní názor vyhodnocova-
telů vzniklÍ.pravděpodobně tím, že při větších rozmě-
rech měřické značky stroje je po její pointaci zcela
zakryt fotogrammetrický signál, mající v měřítku
snimku menší velikost než měřická značka stroje.
Vyhodnocovatel nemá možnost zkontrolovat vz.á-
jemnou polohu měřické značky a obrazu fotogram-
metrického signálu na snímku do té míry, jako v pří-
padě, kdy průměr měřické značky je menší než
rozměry signálu na snímcích. Domnivá se však, že
měřická značka je centricky pointována na signál.
Použité varianty měřítek sniinků a různé velikosti
signálů umožnily ověřit vliv velikosti měřické značky
vyhodnocovacího stroje a signálu.

Před ověřením uvedeného vlivu bylo nutné určit
velikost měřické značky každého z užitých vyhodno-
covacích strojů. Průměr kruhové měřické značky byl
určován z 20 průměrů značky ve směru osy x a 20
průměrů značky ve směru osy y. Tyto průměry byly
určovány na čtvercové mřížce jako rozdíly čtení x '
souřadnic měřické značky stroje a y rysky mřížky při
dotyku zleva a zprava. Obdobně z 20 hodnot byla
určena velikost značky ve směru osy y. Za průměr
měřické značky pak byl považován aritmetický střed
průměru ve směru osy x i y.

Měřeni velikosti m,ěřické značky stroje bylo pro-
vedeno na 3' stereometrografech a 3 stereoplanigrafech
Zeiss-Jena a na 1 autografu Wild A7. Po vyjádření
velikosti měřických značek v rovině snímků, byly
určeny následující velikosti měříckých značek:

Pro stereometrograf Zeiss-J ena
pro tereoplanigraf Zeiss-Jena
pro auto f Wild A7

47 p,m
63 p,m
62 p,m.

Závislost velik ti fotogrammetrického signálu,
velikosti měřické zna~y stroje a měřítka snimků byla
sledována tak, že při rhodnOCOVání 5.283 bodů z 93

variant vyhodnoceni snimkových dvojic na zkušeb-
nim fotogrammetrickém poli byl evidován druh signálu
(1, 2 nebo 3). Středni polohové chyby a středni dife-
rence čteni modelových souřadnic byly určovány
zvlášť pro každý ze 3 druhů použitých signálů.

Vliv poměru velikosti signalizačního znaku a mě-
řítka snimku na přesnost vyhodnocení lze nejlépe určit
podle hodnot diferencí čteni snimkových souřadnic
při vyhodnocování různých měřítek snimků. Závislost
velikosti signalizačního znaku a měřítka snímků je
graficky vyjádřena v obr. 3.

"~---~,----'"
__ -- "'I' €J

--e~;--- ._0_'-'-'---'- .-.-0_'_._0-0-

Střední diference čtení snímkových souřadnic:
čtvercových signa1izačních znaků II o straně
0,30m

- - - křížových sign. znaků 2' o délce ramen 0,80 m
a šířce 0,12 m
čtvercových sign. znaků 3' o straně 1,0 m

Z obr. 3 je patrné, že přesnost čteni snímkových
souřadnic, a tím i přesnost vyhodnocení signalizo-
vaných bodů je do určité míry nepřímo závislá na po-
měru velikosti měřické značky stroje a signalizačního
znaku, nebo, při stejné velikosti signalizačnfho znaku,
na měřítku snímku. Se zřetelem na přesnost čteni
snimkových souřadnic jeví se jako optimálni taková
velikost signálu, která v měřítku snímku se jeví
o málo větší než měřická značka. Příliš malý anebo na
druhé straně příliš velký signál nepříznivě ovlivňuje
přesnost čtení snímkových souřadnic. Čty'řramenné
křížové signály i při dostatečné délce ramen v menších
měřítkách snímků se jeví jako malé čtvercové signály.
Užití takových signálů je opodstatněné jen tehdy,
když vzájemný vztah mezi délkou ramen, velikostí
měřické značky a měřítka snimku je takový, že podle
ramen kříže lze usuzovat na centrickou pointaci
měř-ické značky.

Z rozboru vyplynulo, že dojem některých vyhod-
nocovatelů o vlivu poměru velikosti fotogram-
metrických signálů ná snimefch a velikosti měřické
značky na přesnost pointace je v rozporu se skuteč-
ností.

Literatura:

(1] Pichlík, V.: Výzkumná zpráva č. 59. - VIJGTK - Praha
1959 "Foto<rrammetrické vyhotoveni technických map
velkých mčřítek". _

[2] Pichlík, V.: Výzkumná zpráva č. 112. - VUGTK - Praha
- 1961 "Fotogrammetrické· vyhotovení technických map
velkých měřítek. .

[3] Pichlík, V.: Výzkumuá zpráva č. 155. - VUGTK - Praha
- 1964 "Výzkum nejvhodnějšího způsobu leteckého snímko-
vání při vyhotovení technickohospodářských map metodou
letecké fotog-rammetrie.
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Technická mapa Prahy
v podzemním urbanismu

. Ing. Jii'i Šimek,
Ústav geodézie a kartografle, Praha

Hlavní město Praha představuje v současné době
celek, v němž jsou soustředěny veliké materiální
a kulturní hodnoty. Budoucí rozvoj Prahy jako
soustavný a dlouhodobý proces přestavby je cha-
rakterizován odstraňováním rozporů, které dnes
existují mezi starým stavem města a novými spo-
lečenskými potřebami.. Tyto úkoly řeší po urbanis-
tické stránce směrný územní plán, který stanoví
koncepci výstavby a přestavby města a naznačuje
další možné směry výhledového řešení nejen do
roku 1980, ale i v dalších letech.

Prvořadým úkolem příštích let je zásadní ře-
šení městské hromadné dopravy i automobilové
dopravy, komplexní bytová výstavba a zabezpečo-
vání služeb všeho druhu. V posledních dvou letech
se věnovala ve výstavbě a přestavbě Prahy hlavnI
pozornost dopravě, stavbě nuselského mostu, pří-
pravám na výstavbu podpovrchové dráhy, podcho-
du na Václavském náměstí, přemostění nádraží
Praha-střed a přeložkám podzemních vedení.

uložená v zemi v určitých vzd&lenostech od sebe
a v různých hloubkách, zaplňují obzvláště ve
středu města celou šířku vozovky a chodníků. Je-
jich hodnota se rovná více než třetině hodnoty
všech obytných domů. Náklady iW údržbu a pro-
voz jsou za několik málo let vyšší, než náklady
na jejich vybudování.

Hl. m. Praha má zhruba 1 200 km ulic. Pod
těmito vozovkami a chodníky je uloženo 12068 km
podzemních vedení. Ročně se v Praze vybuduje ne-
bo přeloží 520 km těchto vedení. Znamená to tedy
desítky km rozkopaných vozovek nebo chodníků.
Uvážíme-li, že těchto 520 km nově vybudovaných
nebo přeložených podzemních investic stojí asi
150 mil. Kčs, musíme se pozastavit nad tím, že
přesné a komplexní registraci těchto hodnot se
do roku 1958 nevěnovala patřičná pozornost.

Pro přehled uvedu několik údajů o investi-
cích: 90,5 % bytů má vodovod, 99,3 % elektřinu,
58,6% plyn, 80,0% připojení na kanalizaci a 17,3
proc. ústřední topení; celkový počet domů jfl
46000;

délka plynovodní sítě činí asi
vodovodní sítě

~. annaalizační sítě
. siIhQproudé SítA

slabo~oudé sítě
teplov dní sítě
kabelů městské hrom. dopravy
ulic !

!

1225 km
1762 km
1167 km
3171 km
3940 km
103 km
700 km

1200 km.

Teprve v minulém stoletI se v Praze začalo s vý-
stavbou podzemních stok. Nejprve to byl vodovod
a kanalizace, pak přistoupil v druhé polovině mi-
nulého století plynovod a silnoproud. V tomto.
století k nim přistoupil slaboproud, potrubní poš-
ta a nakonec teplovodní potrubí. K těmto podzem~
ním zařízením 'Přibude nový prvek, a to tzv.
druhý dopravní horizont, neboť povrch už dopravě
nestačí.

Z hospodárných důvodů pro výstavbu a údrž-
bu podzemních vedení se budou pod uliční vedení
ukládat do zvláštních tunelů, tzv. kolektorů.Údrž-
bu bude možno provádět bez ohledu na počasí a
roční dobu, bez narušování dopravy rozkopáváním
ulic a Chodníků. Poruchám bude možno předchá-
zet pravidelnými prohlídkami. Bude možno také
využít v některých případech sklepů pro domovní
přípojky. K tomu všemu se připravuje zřízení je-
diného orgánu, pověřeného výstavbou, přestavbou,
provozem, údržbou, evidencí, registrací a doku-
mentací těchto podzemních zařízení.

Z uvedeného je patrno, že způsob ukládání
podzemních vedení má vliv nejen na jejich vlastní
pořizovací a udržovací náklady, ale také na měst-
skou dopravu, na životnost povrchů vozovek a vů-
bec na celkový ruch v životě velkoměsta.

Dnešní mohutný rozvoj techniky je charakterizo-
ván zvyšováním mechanizace v každém odvětví.
Nejinak je tomu při výstavbě a rekonstrukci pod-
zemních vedení. Tady hraje důležitou roli důklad-
ná projektová příprava, která je závislá jednak na
geologickém průzkumu, jednak na spolehlivé do-
kumentaci polohopisné, výškopisné s nadzemními
i podzemními zařízeními. Je tedy tato dokumenta-
ce vedle geologického průzkumu hlavní a nejdů-
ležitější článek, vedoucí k úspěšnému a pružnému
provedení projekční přípravy. K tomu je ovšem
nutné, abychom si uvědomili, jak vypadá dnešní
stav těchto elaborátů v Praze.

2.1. P o 1o h o P i s n é ID a p o v é pod k 1a d y

Platný polohopisný elaborát je katastrální mapa,
vyhotovená v letech 1939-1947 v měřítku 1 : 1000.
Patří do souboru základních map, jejím investo-
rem je ÚSGK, reambulací je pověřen ÚGK Praha,
středisko 313. Mapa je udržována v souladu se
skutečným stavem jen v těch prostorech, kde vzni-
ká momentální potřeba investora, který tuto re-
ambulaci požaduje.

2.2. výš k o P i s n é map o v é pod k 1 a d y

Platný výškopisný elaborát je výškopisná mapa,
vyhotovená v letech 1952-1958 v měřítku 1: 1000.
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Volba zaměřených bodů a provedení polních ná-
črtů jsou vyhotoveny s takovou hustotou, jako pro
mapu v měřítku 1: 500. Je tedy možno z těchto
polních náčrtů a zápisníků (po reambulaci] pro-
vést vyhodnocení výškopisné složky mapy v mě-
řítku 1 : 500.

2.3. D o k u m e n t a cep o d zem n í c 1).v e den í
Poněvadž prozatím neexistuje komplexní evidence
všech sítí na jednom mapovém podkladě, je nutno
si vytvořit přehled o stavu evidence těchto sítí
tak, jak ji vedou jednotliví správci. Společným
znakem pro všechny podzemní sítě je: rllzné mě'-
řítko map (1: 720 nebo 1: 1000), různá zobrazo-
vací soustava, různý klad mapových listů, nere-
ambulované polohopisné podklady, takže míry
jsou někdy vztaženy k neexistujícím pevným po-

, lohopisným bodům atd.
K a n a 1i z a ční pot r u b í má vlastní polo-

hopisnou dokumentaci v měřítJm 1: 720. JSou to
uliční pásy převzaté z polohopisných plánů vyho-
tovených v Cassiniho zobrazení. Některé okrajové
části města jsou vyhotoveny na uličních pásech
v měřítku 1: 1000. Podkladem je katastrální mapa
vyhotovená v Křovákově zobrazení. Konstrukční
míry jsou vztaženy k okolní situaci, která není
reambulována.

P 1y n o vod n í pot r u b í, tep lov o dní
pot r u b í a pot r u b n í p o š t a mají polohopis-
nou dokumentaci založenou také podle uličních
pásů v měřítku 1: 720. Tyto uliční pásy mají krat-
ší úseky než kanalizační potrubí. Konstrukční
míry jsou vztaženy k okolní situaci i v těch pří-
padech, kde nastaly v polohopise nějaké změny.
U teplovodního potrubí a potrubní pošty se vysky-
tuje málo konstrukčních měr.

Vod o vod n í pot r u b í, s i 1n o pro u d é
a s 1a b o pro u d é k a b e 1y mají vlastní polo-
hopisnou dokumentaci založenou na mapových lis-
tech v zobrazení Cassiniho, souřadnicové soustavě
Gusterberg a v měřítku 1.: 720. Konstrukční míry
jsou opět vztaženy k okolní situaci, která není re-
ambulována. Dokumentace v obloucích není dosta-
tečná ani k vytyčení v terénu, ani k zobrazení.

Kromě těchto komplexně zobrazených inves-
tic na celém území hl. m. Prahy existuje celá řada
účelových elaborátů, které mají ovšem vždy lo-
kální charakter. Jejich kladem je Křovákova
zobrazovací soustava, měřítko buď 1: 1000, nebo
většinou 1: 500 a pak hlavně reambulovaný polo-
hopis k datu z posledního desetiletí.

Účelem TMP je poskytnout všem investorským,
projektovým a dodavatelským složkám, řízených
NVP, mapové dílo, které bude sloužit hlavně těm-
to účelům: hospodářskotechnickému plánování,
územnímu řešení, projekční přípravě, projekci,
výstavbě, přestavbě, údržbě, evidenci, dokumenta-
ci a generální inve:q.tarizaci. Myšlenka založit
Technickou mapu Prahy vznikla v roce 1957,z po-
pudu ing. Peláka a ing. Česáka. Nejprve to byl

--~kumný úkol, kterým byl pověřen ÚGK Praha.
Práce zahájil v roce 1958 ing. Kmínek a dále pak
pokračoVali ing. dr. Císař, ing. Klinerová, ing.
Herda, CSé., a ing. Zákoutský. První dva zkušební
mapové listy byly připraveny k tisku v r. 1961.
V r. 1962 byľa skončena výzkumná zpráva č. 2/62,
která ukončila vlastně úkol trvající 4 roky. ÚHA

!

předložil radě NVP návrh na vyhotovení TMP a ta
jej schválila v r. 1964. Dne 2. 1. 1965 byly zahá-
jeny práce na TMP, kterými byl pověřen ÚGK
Praha - MO 215.

V dubnu 1967 vydala ÚGK Praha "Technold-
gický předpis pro vyhotovení Technické mapy
Prahy", podle kterého se dnes pracuje. Podkladem
pro tento postup sloužil "Prozatímní technologic-
ký postup", zápisy z porad mezi OGK a ÚHA Praha
v letech 1965-1966 a zkušenosti z výroby TMP
v letech 1965 a 1966. V roce 1967 obdrží všechny
organizace, které řídí NVP, první výtisky mapo-
vých listů Technické mapy Prahy. Tím bude po-
skytnut všem, kdo jí budou používat, jednotný a
komplexní mapový elaborát obsahující polohopis,
výškopis, nadzemní a podzemní vedení v takovém
mapovém měřítku, které je pro přehledné zobra-
zení všech těchto prvků únosné.

Protože vlastní technologický postup je již popsán
v GaKO č. 4/64, zmíním se zde o stručných zása-
dách organizace prací při výroM TMP a některých
zásadních změnách v technologii, které nastaly
při výrobě v letech 1965 a 1966. Pořadí výroby
jednotlivých mapových listů pro léta 1965-1970
je stanoveno harmonogramem OHA. Začíná se ve
středu města a postupuje se směrem k okrajům
kruhovým způsobem. Roční program stanoví, že
bude vyhotoveno 90-100 mapových listů 1: 500.
Podle tohoto harmonogramu se také stanoví plán
příprav.

4.1. Pří P r a v n é p r á c e

Pro vlastní výrobu TMP je potřeba dokonalého vy-
užití mapových děl a podkladů. Pro tuto činnost
je z oddílu vyčleněn 1 !TP.
Přípravné práce pro polohopisnou Mst. Jeden rok
před vlastním měřením TMP se provádí reambula-
ce katastrální mapy 1: 1000 tak, aby její modro-
kopie zvětšenin byly k dispozici před vlastním
měřeníll.l polohopisu TMP.
Příprava výškop~su. Sestává z obstarání celého
výškopisného elaoorátu 1 : 1000,tj. tisky mapových
listů, polní náčrty z měření 1952-58, zápisníky
měřených výšek atd.
PřípT'avné práce pro mapování podzemního vedení.
Poměrně nejrozsáhlejší a nejobtížnější je příprava
podkladů podzemních vedení. Je třeba včas zajistit
reprodukci dokumentace elaborátu správců pod-
zemních vedení a tyto reprodukované pOdklady
těsně před měřením reambulovat. Poněvadž klad
mapových listů nebo pásů ulic není totožný s kla-
dem listů TMP, je pro potřebu měřičů nutné pro-
vést adjustaci s vyznačením sekčních čar a čísel
mapových listů TMP.

4.2. Měř e n í po 1o h o P i s n é c~á s t i T MP

Měřická četa používá pro polní náčrt modrokopU
zvětšeniny katastrální mapy v měřítku 1: 500 na
nezajištěném kreslicím papíře. Modrokopie pol-
ních náčrtů původního katastrálního měření z let
1939-1947 nelze použít pro nepřehlednost, množ-
ství styků a různou orientaci. Smluvené značky,
obsažené v ČSN 730120, se používají již od počát-
ku výroby TMP. Výhodou bude jednotnost smluve·
ných značek pro všechny resorty, které budou
TMP používat.
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Další zvláštností zůstává zobrazení železnič-
ního území, průmyslových závodů a podobných
zařízení. U těchto areálů zůstává společným zna-
kem zobrazení budov nebo zdí a plotů po obvodě
jejich území. Majitelé a správci těchto území a
objektů nejsou zpravidla řízeni NVP a svoje plány
si zakládají a udržují vlastními odborníky z vlast-
ního rozpočtu.

4.3. Měř e n í výš k o P i s n é č á s t i T MP

Měřická četa používá pro polní náčrt modrokopii
kartografického originálu polohopisu TMP v mě-
řítku 1: 500 na nezajištěném' kreslicím papíře.

Měření výškopisu se skládá v podstatě ze dvou
částí: jednak doměření charakteristických bodů
v těch místech, kde .došlo ke změnám terénu od
posledního výškopisného měření v letech 1952 až
1958 a jednak měření nadmořských výšek kanali-
začních poklopů a .hloubek kanalizačních šachet.
Měří se většinou plošnou nivelací, někdy se vhod-
ně použije tacheometrické metody. Složení měřic-
ké čety: 1-2 technici a 2 pomocní dělníci. U této
práce je obtížná předběžná rekognoskace, při kte-
ré se má zjistit rozsah změn na~talých od posled-
ního .měření a současně rozsah doplňujícího mě-
ření v místech, kde nebyla zvolena dostatečná
hustota bodů pro měřítko 1: 500.

4.'1. VYh 1e dán í a z a měř e n í pod zem n í-
ho vedení

Vyhledání podzemního vedení se provádí pomocí
elektromagnetických hledačů (detektorů) , které
zaručují přesnost v pri'lměru ± 15 cm v určení
polohy. Jako pomůcka k této práci slouží reprodu-
kované elaboráty polohopisné dokumentace správ-
ců podzemních investic, která se tímto vyhledáním
ověřuje. Po vyhledání se lomové body v ulicích
a na chodnících vyznačí červenou barvou.

pp. - polní práce
MN - modrokopie na nezajištěném papíru
MZ - modrokopie na papíru s fólií
KD - kartografický originál
N - negativ
ČV - červenokopie
ČR - černckopie
TD - tisková deska

Pak následuje zaměření těchto vedení s jejich
povrchovými znaky na dva polní náčrty. (Používá
se opět dalšího paré modrokopie kartografického
originálu polohopisu TMP na nezajištěném kresli-
cím papíře.) Na prvním náčrtu se vyznačí všech-
na potrubí, tj. kanalizace, vodovod, plynovod, tep-
lovod a potrubní pošta a na druhém náčrtu všech-
na kabelová vedení, tj. silnoproud a slaboproud.
Každé vedení se vyznačí smluvenou značkou a bar-
vou podle ČSN 730122.

4.5. Z obr a z o v a cíp r á c e

Zobrazení polohopisu se provádí na zajištěném
kreslicím papíře oernou tuší. Nejprve se zkon-
troluje zvětšení z měřítka 1: 1000 do měřítka
1 : 500 tím, že se ověří úhlopříčně vzdálenosti
polygonových bodů určených v souřadnicích. Další
zákres se provádí na podkladě polních náčrtů kat.
měření v letech 1939-1947 (dvorní části), ream-
bulačních polních náčrtů (nové předměty) a pol-
ních náčrtů TMP (uliční prostory a obsah TMP).
Pro jednotnost provedení, 'a tím i lepší vzhled díla,
se v r. 1968 zavede letraset, kterým se provede
popis názvosloví, smluvených značek, parcelních
a popisných čísel budov.

Zobrazení výškopisu se provádí na kreslicím
papíře, nalepeném na hliníkovou fólii, s provede-
nou kontaktní modrokopií polohopisu. Výškopis
se vyznačí vrstevnicemi, šrafami a nadmořskými
výškovými kótami. Ověřují se pouze nadmořské
výšky, které jsou dostupné, tj. kanalizační dno to-
ku a poklop kanalizační vstupní šachty.

Zobrazení podzemních vedení se provádí na
dvě modrokopie polohopisu TMP. Na jednu fólii
se zobrazí potrubí, na druhou kabely. Všechna
podzemní vedení se vyznačují osově. U kabelů se
vyznačují osově i dvě vedení rovnoběžně vedle se-
be jdoucí ve vzdálenosti 50 cm.

Pro zvýraznění zděných objektů se vyhotovuje
na astralonovou fólii tzv. litografická maska le-
movek. Soutiskem vznikne na mapě šedivý prou-
žek 2 mm široký uvnitř zděných objektů, hlav-
ních nábřežních zdí aj.

Jako poslední část výrobního cyklu se vyho-
tovuje popisová fólie na průsvitné hmotě "meli-'

1967/213



Geodetický a kartografický obzor
214 roi!nik 13 (55), i!islo 8/1967

Šimek, T.: Technická mapa Prahy v podzemním
urbanismu

nex". Obsahuje mimorámové údaje, názvosloví
uvnitř listu, tj. názvy ulic, veřejných budov, ná-
městí, sadfi, parkfi, městských obvodfi, řek, nábře-
Ží, přístavfi, plováren aj.

4.6. R e pro d u k ční p r á c e

Sestávají .v podstatě ze čtyř částí a jsou vyznačeny
v tab. 1:

a) v první fázi je to zvětšenina katastrální mapy
z měřítka 1: 1000 do měřítka 1: 500. Výsled-
kem 1 katastrální mapy jsou čtyři modrokopie
pro TMP na zajištěném papíře. JSou určeny pro
zobrazení polohopisu. Kromě toho se vyhotoví
ještě 4 X modrokopie na nezajištěném (vol-
ném) papíře pro polní náčrty polohopisné,
výškopisné, potrubní a kabelové.

b) Po zobrazení kartografického originálu poloho-
pisu se vyhotoví 3 X kontaktní modrokopie na
zajištěném papíře. Jsou určeny pro kartografic-
ké originály, výškopisu, potrubí a kabelového
podzemního vedení.

c) Pro názvosloví a mimorámovéúdaje se vyhoto-
ví tisková sazba na sloupávacím filmu.

d) Pětibarevná mapa vznikne soutiskem ze čtyř
kartografických originálfi (polohopis, výško-
pis, potrubí a kabely), jedné průsvitné fólie
s názvoslovím a jedné prfisvitné fólie s lemova-
cím proužkem.

Výsledkem Je pětibareV'ný tisk, kde polohopis
a názvosloví je vyznačeno černě, výškopis hnědě,
podzemní vedení potrubní modře, podzemní vede-
ní kabelová fialově a lemovky zděných objektfi
šedivě.

4.7. Ú drž b a Tec hni c k é map y P r a h y

Současně se založením TMP byly učiněny první
kroky k udržování tohoto mapového díla. Po celém
území hlavního města pracuje měřická skupina,
která provádí přímé měření všech nově polože-
ných podzemních vedení v otevřených rýhách před
záhozem. Přitom se ověřují též všechna odkrytá
stávající vedení, která nová vedení křižují. Tím
se vytváří předstih pro geodeticky měřenou doku-
mentaci podzemních vedení. Pro systematickou
údržbu se počítá s nasazením obvodních měřic-
kých skupin ÚHA. Bude samozřejmě nutná spolu-
práce odborů výstavby všech národních výborů
v Praze, aby podávaly včasná hlášení o všech
stavebních změnách ve svých obvodech, a to jak
pozemních, tak také výkopových prací.

N ,á rod n í v Ý bor y obou stupňfi ji potřebují
pro účely plánovací, územní řešení, schval ovací
řízení, řešení dopravních problémů, povolení vý-
kopových prací, inventarizaci domovního majetku,
městské zeleně, nezastavěných ploch aj.

I n ves t o r s k é ú t v ary ji potřebují pro vy-
pracování studií, investičních úkolů, schvalova-
cích řízení aj.

Pro j e k t o v é o r g a n i z a c e jsou nejčas-
tějšími uživateli. TMP jim sloUŽí jako podklad pro
projekční činnost, ať už se týká výstavby nebo
přestavby města.

D o d a vat e 1s k é s t a v e b n í o r g a n i z a-
c e potřebují TMP při geologických sondách nebo
výkopových pracech s ohledem na mechanizaci
pracovních postupů, tj. pro maximální využití
strojového zařízení.

Spr á v c i pod zem n í c h v e den í mohou
využít TMP k dokumentaci, evidenci, provozu,
údržbě a inventarizaci svých vlastních investic.

Podzemní vedení v hl. městě Praze představují
hodnotu asi 4 mld. Kčs. Náklady za pořízení Tech-
nické mapy Prahy budou činit necelé 2 % z cel-
kové hodnoty podzemních investic. K tomu je tře-
ba uvážit, že provoz a údržba představuje ročně
asi 150 mil. Kčs, tj. 4 % hodnoty investic. Z těchto
několika údajů je patrné, že vyhotovení komplex-
ní dokumentace podzemních vedení je nutné a
účelné. Technická mapa Prahy přispěje k zhospo-
dárnění provozu a údržby v příštích letech a stává
se velmi užitečným podkladem a pomůckou pro
orgány, které přicházej i do styku s podzemními
vedeními.

Technická mapa Prahy dobře propaguje naši
práci u ostatních resortů. Naší snahou je získat
a udržet si důvěru v kvalitu našich mapových děl,
ať již základních nebo účelových, a prokazovat
účinnost dobré práce geodetů v investiční výstav-
bě a v celém národním hospodářství.

Lektoroval: ing. Miloš Vondruška, ÚSGK

Seznam použlvaných zleplovacÍch návrhů UGK Praha

ZN Č. 48/60: využití zvětšenin
ZN č. 33/64: úprava povrchu plastické fólie při kresbě
ZN č. 28/85: zaměřováni a zobrazováni viditelných zařízeni podzem.

ních vedení
ZN č. 30/65: adaptér pro usnadnění vlicování měřických sítí na

THM a TMP při práci na pravoúhlém koordinátografu
Zeiss

ZN č. 31/65: impregnace modrokopií na zajištěném a nezajištěném
papíře pro usnadnění kresby.

[1] Výzkumná zpráva č. 2/62: Výzkum měření a zobrazování ulič·
nich, naduličnich a poduličnich zařízeni a obsahu Technické
mapy Prahy v měřítku 1: 500 - vydal UGK Praha, autor ing.
M. Herda, CSc.

[2] Ing. M. Herda, CSc.: Technická mapa Prahy, GaKO 'č. 4/64.
[3] Techno!ogický předpis pro vyhotovení Technické mapy Prahy,

vydal l1GK Praha, autoři ing. J. Kotera a ing. J. Šimek.
[4] Ing. E. Bachmann: Oas Leitungskatasler, FfV 1963.
[S] Ing. Kischel: Oas Strassenkataster, zfv 1961/385.
[6] Ing. Bohnsack: Neueinrichtung eines Strassenkatasters, AVN

1961/78.

Odborná skupina pro inženýrskou geodézii sekce
geodézie a kartografie ČSVTS

pořádá
ve dnech 19. a 20. října 1967 v budově Ústřední

rady ČSVTS v Praze 1, Široká 5,

seminář
o vytyčování vý!kových staveb

Zájemci o účast mohou žádat zaslání pozvánek u ta-
jemnľka s. Kuta (stejná adresa], Qdborné informace
podává garant akce ing. M. Herda, CSc., VÚGTK

Praha, Praha 1, Pol. vězňů 12, tel. 229451
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Zkuienosti S kartografickým zpracováním
map a kartogramů
komplexního průzkumu půd v měř.
1 :50000

Václav Kaňka'
Ústav geodézie a kartografie,

České Budějovice

Mapy a kartogramy komplexního průzkumu půd
vyhotovují Ústavy geodézie a kactografie jednot-
liVých krajů pro Expediční skupiny pro prt1zkum
půd v českých krajích a pro Laboratoř půdoznal-
st ví na Slovensku. Slouží pro potřebu okresních
národních výborů, okresních zemědělských správ
a ,jiných orgánů. V měřítku 1:50000 se vyhotovují
jako ,mapy okresů.

1. Po vyhotovení obsahují mapy a kartogramy
1:50000 tyto náležitosti:
a) Základní půdní mapa - osm tisků, z toho

tři vybarvené.
b) Příloha základní půdní mapy:

astralonová fólie s vyznačením odborné ná-
plně označení a hranic agronomicko-půd-
ních skupin a agronomicko-půdních pod-
skupin. Tři dvoubarevné soukop'ie.

c) Kartogram zrnitosti - osm tisků, z toho
tři vybarvené.

d) Příloha karto gramu znitostl:
štěrkovltost a zamokření na astralonových
fóliích, !tři trojbarevné soukop'ie. Štěrkovi-
tost a zamokření jsou proto vyhotoveny for-
mou příloh na astra lanu, poněvadž karto·
gram zrnitosti by byl všemi odbornými údaji
přeplněn.

e) Kartogram matečních substrátů - osm tis-
ků, z '1:ohotři vybarvené.

2. Podklady pro kartografické zpracování:
a) sestavitelské originály základní půdní ma-

py, kartogramu znitosti, kartogramu mateč-
-ních substrátů, štěrkovitosti a zamokření,
agropůdních skupin a podskupin a legendy
ke kartogramům. Sestavitelské originály
provede zadavatel na situačním podkladu
Základní mapy ČSSR v měř. 1:50000 nebo
na průsvltkách.

b J Tiskové astra Iony polohopisu a vodstva Zá-
kladní mapy ČSSR.

II. Přípravné práce

1. Z tiskových astralonů polohopisu a vodstva vy-
hotoví se reprodukční cestou v jednom provedení
pozitivní černé kopie na astralon, na ma;tnou
stranu.

2. Na všech kopiích polohopisu provedeme podle
sestavitelského originálu základní půdní mapy
astralonovou tuší:
- zakreslení rohů kladu sekcí mapy 1:10 000, aby
bylo možno porovnávat kartogramy 1:50000 s kar-

togramy 1:10000. Zákres nutno přizpůsobit srážce
podkladu, tj. zajistit soulad se situací,
-- zakreslení hranic lesů plnou čarou s použitím
sestavitelského originálu základní půdní mapy,
kótovacím perem. Poněvadž zadavatel požaduje
zákres hranic leStl plnou čarou, provedeme nej-
prve odstranění- tečkovaných hranic, potom zákres
hranic lesů plnou čarou,

porovnáme přiložením astralonových kopií
vodstva souhlas kopie s vodstvem na sestavitel-
ském originálu základní půdní mapy. Případné
nesoulady přizptlSobíme podkladu zadavatele,
-- provedeme s použitím sestavitelského originálu
základní půdní mapy ohraničení místních tratí.
Značkový klič uvádí sílu čáry 0,4 mm. S výhodou
lze použít 1í2 mm redlispera.
3. S přihlédnutím k velikosti okresu rozdělí se
mapa na několik stejných dílů, zpravidla na čtyři.
Volba a velikost dílů je dána možnostmi ofseto-
vého stroje. Fotolový tisk je lépe u map a karto-
gramli 1 : 50000 vyloučit, poněvadž jím nedocílíme
tak kvalitního tisku jako ofsetem. I
Pro rozdělení zhotoví vedoucí oddílu jednoduchou
přehledku, v níž je schematicky zakreslen obvod
okresu, dále klad map .1:50000 a zákres jednotli-
vých dílů, s udáním rozměrů.
4. Dříve než zakázku rozdělíme na díly, smon-
tujeme všechny ;astralonové kopie polohopisu do
jednoho kusu. Přitom musíme zajistit souhlas sty-
ků mezJi jednotlivými sekcemi 1:50000. Montáž
provedeme samolepicí páskou tak, abychom ne-
přerušili kresbu, tj. jen ,v místech bez kresby. Na
smontované sekce polohopisu provedeme zákres
formátových křížů i křížů jednotlivých dílů.
Montáž astralonových kopií vodstva provedeme
stejným způsobem, avšak s tou podmínkou, že jI
provedeme na smoIl'tovaných ma1tricích polohopi-
slit. Je totiž nezbytně nutné zajistit naprostý soulad
vodstva s polohopisem a vyrovnání styků. Toto
vyžadujeme pečlivou práci. Montáž astra lanových
kopií vodstva opatříme shodnými formátovými
kiřížJi jako u polohopisu.
5. Poté přikročíme k rozdělení celého smontova-
ného okresu na příslušné díly. Na každý díl, a to
jak na polohopis, tak na vodstvo, zakreslíme vně
formátu v podélné ose dva vlícovací křížky. Jimi
bude zajištěna přesnost vyhotovení všech násled-
ných astralonových matric a nakonec 'i so.utisků.
6. Vyhotovení astralonových matric hranic okre-
su a zemědělských závodů

Na podkladě smontovaného polohopisu a vod-
stva vyhotovíme podle sestavitelského orginálu
základní půdní mapy astralonovou matrici hranic
okresu a zemědělských závodů. ZnačkO'vý klíč
předepisuje sílu čerchované čáry 0,4 mm. S výho-
dou lze použít lh mm redispera. Vykreslení pro-
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Kaiíka. ll.: Zkušenosti s kartografickým zpracováním
map a kartogramr1 komplexního průzkumu půd v měř.

1: 50 000

vedeme na matnou stranu astralonu a matrice
opatříme rovněž vlícovacími a formátovými kříž-
ky. :Tato matrice se vyhotovuje samostatně z toho
důvodu, ž~ bude víceúčelová. Použije se pro dotisk
hranic do matric polohopisu, dále pro astralonové
fólie lagropůdních skupin a podskupin a posléze
pro astralonové fólie štěrkovitosti a zamokření.
Hranice okresu a zemědělských závodů budou tedy
jak ve výtiscích, tak v příložných fóliích.

7. Vyhotovení průsvitky značek lesů I

Plochy lesů doplníme značkam'i buď rytinou
do poziltivní vrstvy podle šablony, nebo kresbou
na snímkový papír.

8. Tak jak práce na sebe navazují, provede revi-
zor plynule kontrolu prací, zvláště v bodech 2, 4,
5, 6, 7.

9. Reprodukční práce
Ze smontovaných dílů polohopisu i vodstva,

matric hranic okresu a zemědělských závodů a
matric značek lesa necháme zhotovit tyto kopie
na astralon:
a) v jednom vyhotovení černou pozitivní souko-
pii polohopisu, hranic okresu a zemědělských zá-
vodů (odst. 6) a značek lesa (odst. 7) na matnou
stranu astralonu (tiskový astralon),
b) v jednom vyhotovení černou pozitlivní kopii
vodstva (tiskový astralon},
c] v trojím vyhotovení pomocné barevné pozitivní
soukopie z tiskových astralonů polohopisu (odst.
9a}, z tiskových astralonů vodstva [odst. 9b], při-
čemž náplň podle odst. 9 a) bude černě, podle
odst. 9 b) modře nebo zeleně [vodstvo). Soukopie
budou dále sloužit jako situační podklad pro vy-
hotovení astralonových matric jednotlivých karto-
gNlmů.

Při reprodukčním procesu nutno odstranit ve-
škerou kresbu za hranicí okresu. IPo reprodukci
se provede nezbytná retuš matric a odstranění
kresby za hranicí okresu, kterou při reprodukci
nebylo možno odstranit.

10. Příprava popisu
V zájmu zrychlení ,a zkvalitnění práce nepro-

vádíme popis karto gramů ručně, ale tiskem nebo
rytinou. Z toho metoda provedení popisu pozitivní
rytinou do vrstvy je velmi vhodná pro vyhotovení
astralonových fóliíštěrkovitosti a zamokření a
agronomickopůdních skupina podskupin.

Mapy a kartogramy 1:50000 budou opatřeny
popisem v souLadu se směrnicemi ÚSGK č. jed.
222-338.081-4870/1966 odst. 9.2-9.5. Pro mimorá-
mový popis a tiráž zvolíme fotosazbu na filmu,
vnitřní popis (odborná náplň] provedeme s po-
užitím fotosazby na sloupávacím filmu. Rozpisu
sazby vnitřního popisu je třeba věnovat zvýšenou
pozornost. Spočítat počet jednotlivých !typů by
bylo velmi pracné. Proto provedeme odhad počtu
jednotlivých typů. Výhodou je, jsou-li sestavitelské
originály provedeny barevně [pastelkami). Z nich
se dá snáze posoudit počet jednotlivých typů. Po-
něvadž zhotovení vnitřní sazby najednou by ne-
muselo být vždy hospodárné, necháme sazbu zho-
tovit nejdříve na fotopapír, a to každý typ v urči-
tém poměru ke skutečnému počtu. Kromě toho
bude sazba ve třech velikostech, a to typem 7, 8,
9 podle značkového klíče Instrukce A proto, aby
bylo možno čitelně popisovat i malé plošky. .

Potom provedeme montáž sazby z fotopapít'u
do panelu. Nejeví se vhodné vyhotovit z celého

vnitřního popisu jeden panel velkého formátu, ale
několik menších. Reprodukce vyhotoví z panelů
potřebný počet nečItelných diapozitivů na slou-
pávací film. Popis na sloupávacím filmu připra-
víme pro lepení následujícím způsobem:

sloupávací film natřeme asi dvakrát lepidlem
Lepifol a po zaschnutí sejmeme jemnou sloupá-
vací vrstvu z filmu na silikovaný papír. Po nale-
pení je popis čitelný. Ze silikonovaného papíru se
pak při vlastním lepení popis, nyní již opatřený
stálelepící vrstvou, sejme šábrem.

Název kartogramu necháme zhotovit v tiskár-
ně na křídový papír typem Uniiversal grotesk úzký
tučný, 4cicero vers. a reprodukční cestou pořídíme
nutný počet diapozitivů. Vnější popis, jak již bylo
řečeno, bude vyhotoven na filmu, poněvadž se
jedná pouze o jednotlivé a rozdílné popisy. Na
matrice bude připevněn samo lepicí páskou. Pří-
pravu popisu provedeme souběžně s ostatními pří-
pravnými pracemi tak, ·aby lepení popisu nenaru-
šilo plynulé zpracování jednotlivých matric.

11. Ipozitivní rytinou do vrstvy zhotovíme, zpra-
vidla na formát A4, šablony všech proužků, které
jsou! dány značkovým klíčem a vyskytují se v kar-
togramech. Tyto astralonové matrice pak použi-
jeme jako podklad pro vyrýsování všech proužků
na matricích jednotlivých kartogramfl.

1. Všeobecná část
Kartografické práce spočívají hlavně ve vyhoto-
vení astralonových matric s vyznačením kontur
a ostatní odborné náplně jednotlivých' kartogra-
mů. Celý proces kartografického zpracování je
proveden výhradně s použitím astralonových fólií.
S úspěchem je možno provést tyto práce pozitiv-
ní ~rytinou do vrstvy. Máme-li k dispozici kvalitní
vrstvy, je práce prováděná 'touto metodou velmI
produktivní. I když rytí provádí více pracovníků,
je nutno zabezpečit stejnou sílu čar. Pokud jde
o sílu čáry kontur [hranic) genetických půdních
představitelů, skupin matečních substrátů, okrsků
zrnitosti, :okrsků štěrkovitosti a agronomickopůd-
ních podskupin, nestanoví značkový klíč konkrét-
ní sílu čáry. Přijatelná síla čar těchto hranic je
0,35 min. Pro ostatní čárovou kresbu, 'tj. svislé a
vodorovné proužky a značky, stanoví značkový
klíč sílu čáry 0,2 mm. Rytinu těchto prvkfi pro-
vádíme v síle 0,22 mm, neboť počítáme se zesla-
bením (čáry při reprodukci kopie na !tiskovou des-
ku [přes astralon). Pro pozitivní rytinu jsou vhod-
né světlehnědé vrstvy, které po přiložení na se-
stavitelský originál nepohlcují příliš kresbu.

2. Vyhotovení základní matrice.
Pod astralon, opatřený rycí vrstvou, podložíme

příslušnou astralonovou soukopii [odst. II. 9 c) a
oba astralony spojíme samolepicí páskou tak, aby
během práce nedošlo k posunu. Nejprve vyryjeme
do vrstvy formátové a vlícovací kříže. Potom pod
tuto montáž podložíme sestavitelský originál zá-
kladní půdní mapy a vyryjeme rycí volnooskou
všechny kontury genetických půdních představi-
telů a skupin matečních substrátů. Předpokládá
se, že kontury v sestavitelském originálu půdní
mapy jsou provedeny kvalitně, a budou proto vý-
chozí náplní všech ostatních karto gramů.

Kontury, provedené rytinou, mají stejnou sílu,
krytí a ladnost. Nutno dodržovat zásadu, že ob-
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vod místní 'tratě, břehovka vodní plochy a hran'ice
lesa nahrazují konturu. Kontury se rovněž neryjí
přes silnice a železnice. Před vyvoláním rytiny
provede pracovník samokontrolu co do úplnosti
a správnosti a rovněž zajistí soulad styků mezi
jednotlivými díly. Vyhotovení základní matrice
předpokládá pečlivost a kvalita provedení má pří-
mý vliv na kvalitu všech kartogramů., Proto je ne-
zbytně nutné provést před rozmnožením matric
revizi úplnosti, správnosti a přesnosíli vyhotovení
kontur.

Kontury skupin matečních substrátů, které
mají být v základní půdní mapě čárkovaně, zhoto-
víme v základní matrici plně. Při zpracování vlasl-
ní matrice základní půdní mapy se pak změní na
čárkované. V ostatních kartogramech, kde se čár-
kované kontury nevyskytují, je toto výhodou.

Při kopírování (rytí) kontur do vrsttvy dbáme
toho, abychom vždy zajistili soulad situace sesta-
vitelského originálu se soukopií (odstranění roz-
dílné srážky). Z těchto základních matric zhoto-
ví se z každého dílu reprodukční cestou čtyři oj-
telné ,pozitivní černé kopie na lesklou stranu
astralonu. Využití kopií bude následující:
- pro vyhotovení matrice kontur zrnitosti,
- pro vyhotovení matrice kontur matečních sub-
strátů,
- pro vyhotovení astralonové fólie štěrkovitosti
a zamokření;
- ,pro vyhotovení ,astralonové fólie agropůdních
skupin a podskupin.
Kopie jsou provedeny na lesklou stranu z toho
důvodu, že budou použity pro pozitivní rytí do
vrstvy.

Podstatného zvýšení kvality a hospodárnosti prá-
ce dosáhneme také tím, že lesní plochy nekoloru·
jeme ručně. Vyhotovíme pro ně matrice plošného
vybarvení na astralon.

Samolepicí páskou připevníme čistou astralo-
novou fólii na astralonovou soukopii (odst. II. ~ c).
Kreslíme na matnou stranu astra Ionu. Nejprve opět
vyrýsujeme vlícovací a formátové křížky, pak kó-
tovacím perem okopírujeme hranice lesů ze sou-
kopie. Plochy lesů se nakonec vyplní astralono-
vou tuší štětečkem. Při této práci musíme dbát
na to, abychom nepřetahovali přes okraje lesů.
Proto kromě samo kontroly provede revizor kon·-
trolu matrice lesů. Revize se provede položením
soukopie na matrlici lesů. Matrici lesů zhotovíme
souběžně s prvními matricemi kartogramů, aby
nebyl brzděn Usl{. Tím bude celý výrobní cyklus
plynulý a může navázat 'ihned další operace, tj.
kolorování kartogramů.

Plošnou značku lesa v legendě je možno pro-
vést na matrici lesů jen v tom případě, bude-li
jeho umístění na všech karto gramech shodné, což
vzhledem k ruzné rozsáhlosti legend nelze před-
pokládat. Mužeme tedy lesy v legendě vyjádřit
plošně až při kolorování kartogramu.

1. Základní pudní mapa 1:50000 obsahuje:
a) topografické prvky situace, lesu, vod a názvo-
sloví v rozsahu Základní mapy ČSSR 1:50000,
b) hranice zemědělských závodu,
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c) zemědělskou pudu, vyjádřenou hranicemi a po-
pisem gene'tických půdních představitelU a sku-
pin matečních substrátU,
d) přílohu: astralonová fólie agronomickopudních
skupin a podskupin.

Astralonové matrice náležitostí, vyjádřené
v odst. V. 1 a), b) jsou již vyhotoveny (odst. II.
g aj, b), odst. IV). Pro kompletní půdní mapu
zbývá Itedy vyhotovit již jen matrici, vyjadřující
odborný obsah (odst. V. lc) a přílohu (odst.
V.ld).

2. Vyhotovení astralonové matrice základní
pudní mapy

Pro její zhotovení použijeme puvodní základ-
ní matrici (odst. III. 2). Nejprve změníme pro-
škrábáním plně kreslené kontury skupin mateč-
ních substrátu na čárkované. Potom necháme
astralonovou matrici opatřit rycí vrstvou. Podle
předlohy sestavitelského originálu základní pudní
mapy provedeme dorytí zbývající odborné náplně,
tj. proužků, dále obdélníčku a proU'žku v legendě.
Jedná se o vyjádření pudních subtypu, komplexů
a asociací. Pro vyrytí proužkii použijeme šablony
popsané v odst. II. 11. Před vyvoláním rytiny pro-
vede pracovník samo kontrolu. Po skončení práce
je nutná revize rytiny. Tím je matrice základní
pudní mapy připravena k vylepení popisu.

3. Jak již bylo řečeno, popis je ve třech velikos-
tech, aby bylo možno označit popisem i malé ploš-
ky. Vnitřní i vnější popis včetně legendy vylepíme
na matrici kontur pudních představitelu (odst.
V. 2), která bude 'tištěna černě. Lepení sloupávd'
c;ího filmu na astralon není beze zbytku spolehli- .
vé a stabilní, nepřilne absolutně k astralonu, ru.l,
ky 'se odlepují. Proto je nutno provést ho v neJ-
kratší době. To je umožněno i tím, že je okres
v několika dílech. Pak Ise bezprostředně provede
revize poplisu a opravy. Z těchto matric necháme
zhotovit reprodukční cestou tiskové astralony. Bu·
dou sloužit pro 'tisk a dokumentacLPo vrácení
tiskových astralonu z reprodukce je nutné provést
ještě zběžnou retuš, např. odstranění kazů, které
zanechají okraje polepu. Tím je matrice základ-
ní pudní mapy připravena k tisku.

4. VyhÚtoveníastralonové fólie agronomickopůd-
ních skupin a podskupin

Tato astralonová fólie je součástí pudní mapy
okresu v měř. 1:50000 a je ve trojím vyhotovení
jako příloha ke třem barevným (tiskům základní
pudní mapy. Pro její vyhotovení použijeme jednu
z rezervních ,astralonových černokopií základní
matrice (vliz odst. Ul. 2). Podle sestavitelského
originálu se odstraní v základní matrici nadbyteč-
né kontury. Potom se opatří matrice rycí vrstvou,
do které se vyryjí všechny kontury, které neobsa-
hovala základní matrice. Kontury mají dvojí sílu
čáry, kterou značkový klíč výslovně nestanoví.
Kontury agronomickopůdních podskupin mají stel-
nou !Sílu, jako všechny ostatní kontury na karto-
gramech, tj. 0,35 mm. Kontury agronomickopud-
ních skupin jsou silnější a musí být výrazně od-
lišeny. Tomuto vyhoví síla čáry 0,50 mm. Rytí
kontur provedeme opět volnoosým rydlem.

Popis agronomickopudních skupin a podskupin
vyryjeme s použitím svlislých šablonč. 3. (malá
stojatá abeceda ,a velká stojatá abeceda). Síla čáry
popisu bude minimálně 0,22 mm. Určité potíže
vzniknou při popisu menších plošek, poněvadž
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menší svislé šablony .pravděpodobně neexistují.
Počet menších popisů je však minimální a lze jej
provést dodatečně ručně astralonovou tuší. Poně-
vadž se jedná vcelku o jednoduchý popis, je tato
metoda velmi produktivIií a hospodárná. Po samo-
kontrole a vyvolání rytiny je nutná revize rytiny.
Tím je matrice pvipravena k rozmnožení repro-
dukcí. Reprodukční práce spočívají ve trojím vy·
hotovení dvoubarevných pozitivních soukopií na
astra Ionu. Hranice okresu a zemědělských závo-
dů budou černě (matrice podle odst. II. 6], kon·
tury a popis agronomických skupin a podskupm
budou modře.

Pro úplnostt: může být astralonová fólie agro-
nomickopůdních skupin a podskupin opatřena
vnějším popisem kromě legendy, polohově napros-
to shodným s údaji na pud ní mapě.

VI. Vyhotovení matric kartogramu zrnitosti,
štěrkovitosti a zamokření

1. Kartogram zrnitosti, štěrkovi'tosti a zamokření
obsahuje:

a) topografické prvky situace, lesu, vod a názvo-
sloví v rozsahu Základní mapy ČSSR 1:50000
b) hraniee zemědělských závodů
c) údaje o zrnitosti
d) přílohu kartogramu zrnitosti: astralonová fólie
s údaji o skeletovitosti (štěrkovosti) a zamokření.

Astralonové !matrice náležitostí, vyjádřené
v odst. 1 a), b)'1jsou j1iž vyhotoveny (odst. II. 9 a],
b], odst. IV.). Pro kompletní kartogram zrnitosti
zbývá tedy vyhotovit ještě matrice zrnitosti a ma-
trice štěrkovitosti a zamokření.

2. Vyhotovení matric kartogramu zrnitosti
V 'tisku bude odborná náplň zrnitosti dvouba-

revná. Kontury a popis okrsku zrnitost~ budou
modře, vyjádření změny zrni1tosti v profilu, tj. svis-
lé pruhy, mimorámové údaje a část legendy bu-
doučerně. Proto musíme pro každou barvu vy-
hotovit samostatnou matrici. •
a) Vyhotovení matrice zrnitosti - pro modrou
barvu
Pro její zhotovení použijeme jednu z rezervních
černokopií základní matrice. Nejprve odstraníme
všechny nadbytečné kontury, které se v kartogra-
mu zrnJitosti nevyskytují. Po odstranění kontur
necháme matrici opatřit rycí vrstvou. Pak se do
vrstvy doryjí podle sestavitelského originálu kar-
togramu zrnitosti všechny chybějící' kontury, tj.
hranice okrsku zrnitosti. Při doplnění hranic opět
použijeme jako situační podklad astralonovou sou-
kopi!i (odst. II. 9 c). Provede se vyvolání rytiny,
a 'tím je matrice připravena k vylepení popisu.
b) ,Vyhotovení matrice zrnitosti - pro černou
barvu
Na itéto matrici jsou proužky, tj. vyjádření změn
zrnitosti v profilu. Smontujeme a navlícujeme do-
hromady astralonovou soukopii (odst. II. 9 c),
rnatridi hranic okrsků zrnitosti (odst. VI. 2 a] a
navrch !lstralon opatřený rycí vrstvou. Podle se-
stavitelského originálu provedeme rytinu proužkli
s použitím šablony (Odst. II. 11). Před vyvoláním
rytiny je nutná samokQntrola a po vyvolání ješte
revize rytiny obou matric.
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c) Lepení popisu a uspořádání matric zrnitosti
Na matrici VI. 2a] bude umístěn všechen vnitřní
popis (označení okrsků zrnitosti) za použl tí foto-
sazby na sloupávacím filmu (i v legendě). Po peč-
livé revizi úplnosti a správnosti popisu necháme
z této ma'trice zhotovi!t v jednom vyhotovení tisko-
vé astralony. Po reprodukci provedeme nezbytnou
retuš. Na matrici VI. 2 b) nalepíme samolepicí pás-
kou všechen popis, který bude v tisku černě, tj.
vnější poplis včetně části údajií ve vysvětlivkách
(viz směrnice ÚSGK čj. 222-338.081-4870/1966, odst.
9.3-9.5). Z této matrice není třeba dát zhotovit
tiskový astralon.

3. Vyhotovení astralonové fólie štěrkovitosti a za-
mokření

Kartogram zrnitosti, štěrkovitosti a zamok-
ření má bohatý obsah. Kdyby na něm byly umístě-
ny všechny údaje najednou, stal by se nepřehled-
ným. 'Proto se na tisku kartogramu umisťují pouze
údaje týkající se zrnitosti půd. Údaje o štěrkovi-
tosti ft zamokření se vyhotoví odděleně na astra-
lonovou fólii, která je nedílnou součástí karto-
gramu zrnitosti. Vysvětlivky a údaje, týkající se
štěrkovitosti a zamokření, jsou umístěny na tisku
kilrtogramu zrnitosti. Astralonová fólie štěrkovi-
tosti a zamokření je v následujícím barevném
provedení: popis a hranice okrsku štěrkovitostl
černě, šrafáž zamokření zeleně, hranice okresu
a zemědělských závodů pro výraznost červeně.
Rovněž opatříme fólii všemi mimorámcovými údaji
(bez legendy], polohově shodnými s katogramem
zrqitosti.

a) Ma1nrice kontur a popisu okrsku štěrkovitosti
POužijeme opět rezervní astralonovou černo-

kopii základní matrice. Odstraníme přebytečné
kontury a necháme matrici opatřit rycí vrstvou.
Do vrstvy provedeme rytiny zbývajících kontur
podle sestavitelského originálu štěrkovitosti a za-
mokření v síle 0,35 mm. Rytina popisu bude v síle
0,22 mm s použitím svislých šablon tak, jako při
zpracování matrice agronomickopůdních skupin a
podskupin.
Požaduje-li Ito objednatel, doplníme kontury okrs-
ků štěrkovitosti tak, aby jednotlivé okrsky byly
úplně ohraničené (uzavřené), tj. doplníme kon-
tury po obvodě lesů, vodstva, místních tratí a bez·
štěrkovitých okrsků.

b)' Matrice zamokření
Smontujeme dohromady astralonovou souko-

pii (odst. II. 9c), matrici kontur okrsků štěrkovi-
tosti (odst. VI. 3 a], navrch astralon opatřený ryci
vrstvou. Nejprve vyryjeme vlícovací a formátové
křížky, a pak podle sestavitelského originálu šra-
fáž zamokření. Po provedení samokontroly rytinu
vyvoláme. Před reprodukčním zpracováním je
nutná revize kvality a úplnost obsahu matric.

VII. Vyhotovení matric kartogramu matečních
substrátů

1. Kartogram matečních substrátů obsahuje:

a) topografické prvky situace, lesu, vod a názvo'
sloví v rozsahu Základní mapy ČSSR 1 : 50000,
b] hranice zemědělskÝ.ch závodu,
c) 'odbornou náplň kartogramu.
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Podklady uvedené v odst. 1a), b) jsou hotové.
Zbývá vyhotovit matrice odborné náplně. Barevné
provedení odborné náplně kartogramu je dáno
značkovým klíčem a bude černě a červeně. Černě
budou kontury mél'tečních substrátu, veškerý od
borný popis kartogramu a část proužkování (viz
značkový klič pro kartogram matečních substrá-
tu). Některé značky (proužky, tečky, kroužky)
budou červeně. Proto musíme vyhotovit dvě ma-
trice odborné náplně pro tyto barvy.

2. Vyhotovení matrice kontur a popisu matečních
substrátu - matrice pro černou barvu.

Postup je obdobný jako při výrobě matrice
základní pudní mapy (odst. V.). Nejprve odstraní-
me nadbytečné kontury na jedné z rezervních
černokopií základní matrice. P,ak tuto ma'trici ne-
cháme opatřit rycí vrstvou a doryjeme podle se-
stavitelského originálu matečních substrátu zbý-
vající kontury. Dále na tuto matrici doryjeme vše-
chny proužky (i v legendě), které budou v tisku
černě. Před vyvoláním rytiny provede pracovník
samokon trolu.

3. Vyhotovení matrice pro <;ervenou barvu
Srnontujeme dohromady astralonovou souko-

pH (odst. II. 9 c), matrici kontur matečních sub-
strátu (VII. 2) a navrch astralon, opatřený rycí
vrstvou. Provedeme vyrytí všech prvku a značek
pro červenou barvu kartogr,amu v souladu se znač-'
kovým klíčem. Zde musíme věnovat zvýšenou po
zornost vzájemnému nalícování všech matric. Re
vizor provede po vyvolání revizi úplnosti a vzá
jemného souladu obou matric.

4. Vyhotovení popisu
Veškerý popis odborného obsahu kartogramu,

a to jak vnitřní, tak i vnější, bude v ,tisku černě.
Provedení popisu je obdobné jako u základní pud-
ní mapy (odst. V. 3). Popis bude umístěn na ma
trici pro černou barvu (odst. VII. 2). Z takto upra-
vené matrice hranic a popisu matečních substrá-
tu necháme zhotovit tiskový astralon. Je však opět
nutné provést před reprodukcí revizli popisu v zá-
jmu kvality práce a po reprodukci nezbytnou re-
tuš Itiskových astralonu. Tím jsou matrice připra-
veny pro 'Usk. -

VIII. Reprodukční zpracování

a) ,Tisk

K zajištění dobré kvality map a kartogramů
1:50000 vyhovuje nejlépe ofsetový tisk. Tisk pro-
vedeme na mapový papír 200 g/m2• Astralonové
matrice polohopisu, vodstva a lesů (odst. II. 9 a),
II. 9 b), IV.) jsou společné pro všechny kartogra
my. Proto, po provedení prvého tisku, zpravidla to
bývá půdní mapa, uschováme příslušné tiskove
desky pro rtisk dalších kartogramu. Jen tiskové
desky odborných náplní jsou neopakovatelné ti
mohou se rušit po vytištění potřebného nákladu.

Pro tisk je nejvhodnější tento postup barev:

1. zelená - lesy I
3. modrá (svě'tlejší) - společné pro všechny
2. šedá - polohopis kartogramy 1:50000
vodstvo

4. červená - část odborné nápl'1ě K'JS

Geodetický a kartografický obzor
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5. černá - odborná náplň ZPM (odst. V. 2), část
odborné náplně KZŠZ, tj. proužky a vnější po-
lep i(odst. VI. ·2 b), VI. 2 c), část odborné ná-
plně KMS (odst. VII. 2, 4).:

6. modrá (tmavší) - část odborné náplně KZSZ
odst. VI. 2 a), VI. 2 c).
Všechny matrice, dodané k tisku, označíme

tímil:opoř,adím barev, dále pak názvem druhu kar·
togramu. Odstíny barev se řídí značkovým klíčem.
Při míchání barev pro tisk je na místě spolupráce
kartografa a tiskaře.

b) Reprodukční zpracování příložných. astralono-
vých (fólií odst. V. 4, VI. 3 a) a VI. 3 b) karto-
gramů

1. Astralonová fólie štěrkovitosti a zamokření.
Je přílohou kartogramu zrnitosti. Bude provedena
jako trojbarevná 1pozitivní sou~opie ve třech vy-
hotoveních. Černě budou kontury a popis okrsků
štěrkovitosti (odst. VI. 3 a), červeně hranlice ze-
mědělských závodů (odst. II. 6) a zeleně šrafáž
zamokření (odst. VI. 3 b).

2. Astralonová fólie agronomickopůdních sku
pin a podskupin. Je pi'ílohou základní pudní ma-
py. Bude provedena jako dvoubarevná pozitivní
soukopie ve třech vyhotoveních. Černě budou hra-
nice zemědělských závodů (odst. II. 6), modře kon-
tury a označení agronomickopudních skupin a
podskupin (odst. V. 4).

Provedeme je anilínovými barvami podobně jako
kartogramy 1:10000. Barevné roztoky připravíme
podle "Technologie přípravy koncentrovaných ba-
revných zásobních roztoků pro práce na karto-
gr,amech", zlepšovacího návrhu ÚGK v Č. Budějo-
vicíchč. 10/65, rozšířeného i na ostatní ústavy
v r. 1965. Barvy se připravují v tmavých lahvích.
Pro směsi požadovaných odstínů se barvy z lahví
se základními odstíny odsávají, nikoli slévají. Bar-
vy se namíchají v potřebných odstínech předem,
a ,to v takovém množství, aby pokud možno směs
z jednoho míchání vystačila na kolorování celG
zakázky, v zájmu zachování stejného odstínu ba-
rev.

Některé doplňky a připomínky k "TechnologU
přípravy koncentrovaných barevných zásobních
roztoků":

1. Barva Č. 7 - světlá - (namíchání): vezmeme
již namíchanou barvu Č. 7 podle vzorníku a
přidáme 200 % vody.

2. Barva Č. 8 - (změna]: do směsi barvy Č. 8
dáme místo uvedených 1,5 dílu základní barvy
oč. 6 2 díly 'této bárvy.

3. Barva Č. 8 - světlá - (namíchání): do upra-
vené směsi barvy Č. 8 přidáme 150 % vody.

4. Modrá barva pl'O vody je příliš sytá. Dáme proto
do roztoku místo 6 dílů vody 8 dílů vody. Tato
koncentmce platí pro kartogramy 1:10000.

5. Barva vody v koncentraci pro kartogramy
1:10 000 je pro kartogramy 1:50000 příliš sytá
a nutno ji dále zředit. Do upravené směsi barvy
pro kartogramy 1:10000 pnidáme 150 % vody.

6. Odstín barvy Č. 20 nevyhovuje znaČkovému klí-
či. Namícháme roztok z těchto základních ba-
fe.;: 3 díly základní barvy Č. 6, 3 díly základm
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barvy č. 21, 2 díly základní barvy Č. 23 a 4 dily
vody.

7. Barva Č. 21 je podle koncentrace, uvedené ve
vzorníku, příliš tmavá. Proto k uvedené směsi
přidáme ještě 0,5 dílu vody.
Ve vzorníku barev jsou čísla základních barev

v kroužku.

Mapy a kartogramy komplexního průzkumu půd
v měřítku 1:50000 budou až do roku 1971 pravi-
delně vyhotovovat všechny ústavy geodézie a kal'-

Kaňka, 11.: Zkušenosti s kartografickým zpracováním
map a kartugramů komplexního průzkumu půd v měř.

1: 50000

tografie v krajích. Vzhledem k různé vybavenosti
reprodukčních oddílů ÚGK nebyla pro tyto práce
vydána závazná technologie, nýbrž jen rámcové
zásady.

Jednotlivé ÚGK technologii rozpracovávají po-
dle stupně vybavenosti svých kartografických a
reprodukčních pracovišf. ÚGK České Budějovice
byl v roce 1966 Expediční skupinou hodnocen
Jako nejlepší ústav v českých krajích. Technolo-
gie tohoto ústavu využívá rytiiny, fotosazby, lito
grafie, sloupávacího filmu a její zveřejnění bude
cenným materiálem pro iniciativní zlepšení dosa-
vadních technologií ostatních ÚGK.

Užití geodetických metod
k dokumentaci historických památek
a urbanistických celků
v Charvátské soc. republice S FRJ

Ing. Veljko Petkovič
Geodetická fakulta university v Záhi'ebu, SFRJ

Charvátská socialistická republika SFRJ se může-
řadit mezi země s bohatými kulturně historickými
památkami a urbanistickými celky z různých his-
torických období. Výsledky archeologických prů-
zkumů, v kterých se stále pokračuje, ukazují na

bohatství ještě neobjevených cenných památek na
rozsáhlém území. Vědeckovýzkumné práce, podni-
kané na úseku uchování historických památek,
znamenají další obohacení kulturního dědictví. Me-
tody mapování a zpracování výkresové dokumen-
tace, kterých je třeba k zajištění skutečného stavu
a zejména k hospodářskému využití historických
objektů, vyvolaly u nás velký zájem geodetů. Byla
tedy tato problematika. často dosti složitá. řešena
i z geodetického hlediska.

Použití geodetických metod mapování pro tyto
účely má ve světě již stoletou tradici. V Charvát-
sku se s intenzívní činností tohoto druhu začíná
s několika výjimkami až po druhé světové válce.
Z nejstarších prací jsou to výkresy amfiteatru

v Pule z r. 1899 (obr. 1 J, Diokleciánova paláce ve
Splitu z r. 1908 až 1918 a Solinských zřícenin
z r. 1933. Dřívější zaměření nemohla vyhovovat
současné potřebě dokumentace, která vyžaduje pro
zpracování půdorysu i fasád přesnost celku i tva-
rových podrobností. Srovná-li se plán historického
města Dvagradu (v blízkosti Kanfaru v lstrii], vy-
hotovený dřívějšími metodami (obr. 2J s novým
plánem, vyhotoveným na základě podrobného geo-
netického mapování (obr. 3], jsou přednosti nové-
ho plánu zřejmé. Řada dalších příkladů měst Po-
reče, Susedgradu, Kalniku a jiných může tuto sku-
tečnost potvrdit bez rozdílu, jedná-li se o velká
nebo malá území. Neúplnost plánů z dřívější doby
vvvolala mnohé obtíže při interpretaci a dokumen-
taci různých památkových objektů. Badateli Kand-
lp.rovi aj. se nepodařilo úplně vyřešit na základě
starých katastrálních map problém "ager centuria·
tus" [římská plošná jednotka velikosti asi 50,4ha J.
Ačkoli při této příležitosti použili mapy, vyhoto-
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historických památek a urbanistických celků v Char-
vatské soc. republice SFRJ

vené geodetickými metodami, bylo třeba vyčkat na
užití foto.grammetrie, aby se tento problém mohl
spolehlivě prozkoumat a s pomoci mapy vyřešit.
Obvod ageru města Zadaru byl zmapován foto-
grammetricky a na základě toho bylo vypracováno
schéma jeho hranic (obr. 4). Na území Istrie a
střední Dalmácie je několik podobných případů.

Toto jsou zřejmé výhody nových mapovacich me-
tod, použitých k výzkumu a doplněni našeho kul-
turniho dědictvi. Jugoslávšti geodeti tím ziskávají
nového spojence při úsilí o rychlé a úplné zavá-
dění nových metod mapováni a přístrojů.

Při projektováni geodetických prací, které se
provádí za účelem vypracování dokumentace his-
torických památek, jsou zvlášť zajímavé otázky
měřUka sním kováni a zobrazení jakož i způsob
stab1l1zace. S tim souvisí 1 výběr metod snimkováni
a zobrazení a jejich kombinace. K tomu přistupuje
o;tupeň zakrytí objektu, jeho poloha a hustota po-
drobnosti, jakož i to, jak je připraven pro geode-
tické práce. S ohledem na specifičnost úkolu není

obvykle mo~né použít všeobecně platných předpi-
so.. Podle dosavadnich zkušenosti se ukázalo jako
nejpřijatelnější pro urbanistické celky měřUko
plánu 1: 250, pro menší historické památky, půdo-
rysy a fasády (průčeU) měřítko 1 : 50 nebo 1: 100
(např. část pláště amfiteatru v Pule, obr. 5).

Tyto práce zpravidla představují komplexni
úkoly. často obsáhlé, počínajici různými studiemi
a končicí elaborátem pro archiv a rekonstrukci.
U těchto praci je důležitá včasná příprava lokali-
ty pro mapováni. Pracuje se vesměs na nejcenněj-
ších památkách v nejdůležitějších částech naší
země a společenský zájem o tyto práce je veliký.
Přesto otázka materiálnich nákladi\. je choulostivá,
neboť je třeba spolupráce řady specialisti\..

Geodetickt a kartografickt obzor
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R02:bor výsledki\. mapování, které bylo prove-
deno pro amfiteatr v Pule, Diokleciánův palác ve
Splitu a v poslední době v staré části Záhřebu po-
tvrdil, že geodetické metody jsou pro vědeckou
Interpretaci a dokumentacI těchto objektů vhodné.
Tím, že se využila letecká i pozemní fotogramme-
trie a klasické mapovací metody, zvláště pak přes-
ná tachymetrie a jejIch kombinace, zaujala geodé-
zie v Charvátsku I v celé Jugoslávii místo, které ji
v této specializaci náleží. Dnes je možné říci, že
geodeti sezúč,astní všech důležitých pruzkumň a
dokumentačních prací historických památek a ur-

banistlckých celki\.. Pomocí geodetických metod je
u nás vyhotoveno vice než 50 pláni\. větších i men-
šich objekti\..

Rozbor dosavadnich praci také ukázal, že do-
sahovaná přesnost vyhovuje požadavkům vědecké
Interpretace, a že je možné na základě takto vy-
hotovených pláni\. přenést vyhotoveni studU a ana-

lýz archeoľogických a historických z části z terénu
do kanceláře. Dosažená přesnost neni pro celý
objekt stejná. Z rozdHi\. mezi délkami z měřických
náčrti\. a odměřených z pláni\. byla zjištěna témě'ř
u všech praci větši nebo menši systematická chy-
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ba. Střední chyby, určené na základě známých
vzorcfi z těchto rozdílfi, dosáhly následujících hod-
not:

Při mapování
města Poreče v měřítku 1:500
města Dvagradu v měřítku 1:250
města Motovuna v měřítku 1:250
při vyhotovení výkresfi amfiteatru v Pule
v měřítku 1:50

± 6 cm,
± 7 cm,
± 4 cm,

Přesným koordinováním a naplánováním čin-
nosti geodetfi a korrzervátorfi se přispěje k plnému
uplatnění a využití geodetických metod pro tyto
účely.

Amfiteatr v Pule zaujímá nepochybně mezi pa-
mátkami v FSRJ význačné místo. Jako podklad pro
jeho rekonstrukci byla vypracována úplná geode-
tická dokumentace. Podrobný pfidorys byl zpraco-
ván v měřítku 1: 50 (obr. 6) a vnější a vnitřní
rozvinutý plášť v měřítku 1 : 100. Dále bylo zvlášť
zaměřeno 105 podrobných bodfi na vnitřní i vnější
straně zdi i ve střední části amfiteatru. Účelem
tohoto měření bylo zjistit skutečný tvar pfidorysné
křivky a její změny. Měření potvrdilo téměř ideál-
ní eliptický tvar, který se neporušen zachoval po
2000 let.

II] P e t k o v i Č. v.: Geodezija u dokumentaci ji historijskih spo-
menika. Geodetski list 7-8/1956.

[2] Pe t k o v i Č. v.: Klasična i savremena geodezija i arheološko-
konzervatorske studije i analize. Geodetski list 1-3/196l.

p] Pe t k o v i č v.: Arena - amfiteatar u Puli, izrada planova
za konzervatorsku službu i rekonstrukciju. Geodetski list 1-3/
/1965.

Čestné odznaky nejlepším
pracovníkům resortu ÚSGK

V tomto roce, kdy oslavujleme 22. výročí osvo-
bození Československa a 50. výročí Velké říjnové
socialistické revoluce, bylo rozhodnutím kolegia
předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie
a lPředsednictva ústředního výboru Odborového
svazu pracovníků. státních -orgánfi a místního hos-
podářství vyhodnoceno 28 nejlepších pracovníkfi.
Mezi vyznamenanými 'jsou přední inženýři, technici,
dělníci i technickohospodářští pracovníci, kteří
v uplynulém období dosáhli příkladných výsledků
jako zlepšovatelé nebo vítězové vnitroústavního
socialistického soutěžení.

Čestný odznak "Nejlepší pracovník" resortu
ÚSGK byl propůjčen těmto soudruhům a soudruž-
kám:

Ing. Jaroslavu And l' i s o v i - vedoucímu rajónu
na SG Dolný Kubín

Ing. Jánu B í li k o v i - vedoucímu rajónu na 5G
Galanta

Ing. Václavu Čáp o v i - vedoucímu střediska pro
mapovací práce z 'ÚGKČeské, Budějovice

Ing. Štefanu F ek i a č o v i - zástupci ředitele
ÚGK Bratislava

Ing. Františku Hla vat é m u - vedoucímu úseku
EN z ÚGK Liberec I

Ing. Alexeji Hl' a b ě t i - geodetu specialistovi
z pobočky Kargeofondu v Praze

'Ing. Ladislavu H l' o ni á d k o v i
inženýru 'z IÚGKBrno

51avomilu J a š o v i - geodetu z ÚGK Brno
Ing. Ladislavu K a d e ř á b k o v i - řediteli ÚGK

Plzeň
Ing. Aloisu K o i š o v i - výrobnímu inženýru

'z KRÚ Bratislava
Ing. Milouši K u k e ň emu - provoznímu inženýru

úseku EN z ÚGK Opava
Růženě Mař a n o v é - techničce z VÚGTK Praha
Ing. Václavu M a z í n o v i - vedoucímu oddílu sou-

vislého zobrazení z ÚGK Plzeň
Františku M i k š í k o v i - samostatnému normo:

vači KRÚ Praha
Ing. Zd.eňku Ni P P lov i - provoznímu inženýru

EN z 'ÚGKPardubice
Josefu O l' lov i - údržbáři z ÚGK Brno
Jaroslavu O t á halo v i - vedoucímu pracovní

skupiny z ÚGK Praha
Ing. Jiřímu P á t k o v i - vedoucímu rajónu na 5G

Písek
Ing. Vladislavu P l' fi c h o v i - vedoucímu foto-

grammetrického ,oddílu z ÚGK Plzeň
Karlu R e dli c h o v i - vedoucímu rajónu z 5G

Děčín
Ing. Jaromíru S a m k o v i - revisoru reprodukční-

ho Pl'OVOZUZ ÚGK Pardubice
Šimonu 5 c hne i der o v i - samostatnému pro-

jektantu z ÚGK Praha
Ing. Karlu 5 p í ž ko v i - samostatnému zakázko-

vému referentovi z ÚGK Praha
Bohumilu 5 t e hl í k o v i - samostatnému tech-

nickému redaktorovi z KRÚ Praha
Ing. Františku Š t e 'fk o v i - technologovi z ÚGK

Praha
Antonínu U l' tJ a n O v i - geodetu ÚGK Bratislava
Ing. Adolfu V j ač k o v i - vedoucímu oddílu THM

z ÚGKOpava
JoO'zefuZle v s k é mu - geodetu z ÚGK Žilina

Čestné odznaky "Nejlepší pracovník" předal pra-
covníkfim dne 24. května 1967 předseda Ústřední
správy geodézie a kartografie soudruh Ing. Jaroslav
Prfiša spolu s předsedou ústředního výboru Odbo-
rového svazu pracovníků státních orgánů a míst-
ního hospodářství Rudolfem Pacovským. na celo-
státní konferenci nejlepších pracovníků.
Rozhodnutím kolegia předsedy Ústřední správy gleo-
dézie a kartografie a předsednictva ústředního vý-
boru Odborového svazu pracovníkfi státnfch orgánů
a místního hospodářství byl při příležitosti život-
ního jubilea dne 1. července 1967, za celoživotní
úspěšné výsledky práce, vzorné plnění úkolů a
příkladný vztah k resortu předán Člestný odznak
"Nejlepší pracovník rezortu" s. Ing. Bohumilu
Per nic o v i - vedoucímu střediska geodézie
v Pelhřimově.

Vyznamenaným blahopřejeme při příležitosti,
kdy se jim dostává titulu "Nejlepší pracovník"
resortu 'Ústřední správy geodézie a kart'Jgrafie a
přejleme jim do dalších období mnoho úspěchu
v práci a osobním životě.
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Šedesát let
prof. ing. dr. Josefa Bohma, DrSc.

Dne 21. srpna 1967 oslavuje své šedesátiny
profesor ing. dr. Josef B oh m, DrSc., vedoucí ka-
tedry vyšší geodézie na fakultě stavební ČVUT
v Praze .

. Jubilant vystudoval v r. 1929 s výborným pro-
spěchem zeměměřické inženýrství na ČVUT v Pra-
ze. Pak působil 16 let ve státní zeměměřické služ-
bě, kde vykonal význačná měření v terénu a roz-
sáhlé výpočetní práce. Pro své schopnosti byl
pověřován důležitými, teoreticky náročnými úkoly.
V r. 1937 byl povolán do triangulační kanceláře
ministerstva financí. V posledních létech své čin-
nosti v praxi se rozhodujícím způsobem podílel na
budování základní geodetické sítě v ČSR. V r. 1935
dosáhl doktorátu technických věd na podkladě di-
sertační práce "Užití Labordových vzorců v kon-
formním zObrazení ČSR".

Roku 1945 nastoupil ing. dr. Josef Bohm jako
učitel na Vysoké učení technické v Brně. V r. 1946
se habilitoval na podkladě práce "Střední chyby
a váhy v trigonometrických sítích" a byl jmeno-
ván profesorem. Roku 1951 při organizačních změ-
nách vysokých škol v Brně přešel jako vedoucí
katedry na Vojenskou akademii Antonína Zápo-
tockého. V r. 1953 pak byl vyžádán na České vy-
soké učení technické v Praze, kde hned ,po nástu-
pu zastával 5 let funkci děkana zeměměřické fa-
kulty. Od sloučení této fakulty do společné stavební
fakulty ČVUT je prof. Bohm vedoucím katedry
vyšší geodézle.

Vedle své základní Uinnosti na škole je prof.
Bohm vytrvale aktivní ve vědeckých, odborných a
organizačních funkcích v Československé akademii
věd, ve Slovenské akademii věd, v resortu Ústřed-
ní správy geodézie a kartografie I jinde. Své bo-
haté praktické zkušenosti, erudici k vědecké práci
az nich plynoucí pracovní výsledky ukládá jubi-
lant soustavně do publIkací, z nichž mnohé isou
původní svou koncepcí i řešením náročných úkolů.
Tak např. v r. 1948 vydal "Transformace souřadnic
vgeodézi1", v r. 1960 spolu s ing. dr. Jaroslavem
Svobodou "Geometrickou nivelaci", v r. 1964 celo-
státní učebnici "Vyrovnávací počet". V létech 1948
až 1960 vydal řadu skript pro studenty vysoké ško-
ly, vyhledávaných se zájmem I pracovníky praxe.
Jsou to "Počet vyrovnávací" Brno 1948, "Technic-
ká metronomie" Brno 1949, "Matematická karto-
grafie I, n" Brno 1950-1951, "Přesná nivelace"
Brno 1952 a Praha 1955, "Vyrovnávací počet" Pra-
ha 1958-1959, "Vyšší geodézie" Praha 1961 a 1963,
"Vyrovnávací počet" Praha 1962, "Vyšší geodézie
n" Praha 1966.

Ve vědeckých sbornících a odborných časopi-
sech československých i zahraničních (sovětských,
polských, německých, maďarských) uveřejnil prof.
Bohm na 60 závažných příspěvků hlavně z oblasti
problémů základních geodetických sítí a v posled-
ních létech pak z teorie chyb a vyrovnávacího
počtu. V těchto svých příspěvcích se vesměs zabý-
val aktuálními a náročn.ými otázkami svého oboru,
jak se postupně vyskytovaly.

S živou pozorností na mezinárodním fóru se
v posledních létech setkaly práce prof. Bohma
z oboru teorie chyb, vycházející z pronikavého.
kritického pohledu na podstatu chyb v měření a
využívající moderních metod matematické statisti-
ky, počtu pravděpodobnosti a výpoDtové techniky.
Zásluhou těchto prací byl prof. Bohm pozván k vy-

braným přednáškám na některé evropské vysoké
školy.

Blahopřejeme prof. Bohmovi k šedesátinám a
přejeme trvalou svěžest, zachování příznačného

, sportovního ducha, mnoho nových pracovních úspě·
chů a dobrou pohodu v kolektivu redakční rady
časopisu Geodetický a kartografický obzor.

Redakce

K šedesátinám
prof. ing. dr. Karla Neseta, DrSc.

V plné síle a uprostřed činorodé práce se dožil 11.
června t. r. šedesáti let prof. ing. dr. Karel Neset,
DrSc., vedoucí katedry důlního měřičství na Vysoké
škole báňské v Ostravě. Je rodák ze Zábřehu na
Moravě. V 1'oce 1925 maturoval na reálce v Prostě-
jově. Pětileté studium horního inženýrství ukončil
r. 1931 s vyznamenáním v Příbrami, kde zůstává až
do r. 1936 jako asistent ústavu důlního měřictví a
geodesie, jehož přednostou byl prof. Fr. Čechura.

R. 1937 přijímá místo provozního technika na
povrchovém dole Patria u Bíliny. Od roku 1938 za-
stává plné tři roky odpovědnou funkci vedoucího
konstruktéra Škodových závodů v Hrádku u Roky-
can. Avšak v jedenačtyřicátém roce se znovu vrací
ke svému oblíbenému zaměstnání, k důlnímu měřic-
tví a ke geodesli. Na dole Praga v Dubí u Kladna
se ujímá místa vedoucího důlního měřiče a setrvává
v něm až do konce války.

Po osvobození jsou cenné odborné vědomosti a
praktické zkušenosti ing. Neseta plně využívány -
na stále vyšších úrovních - při rekonstrukci a mo-
dernizaci národohospodářsky důležitého ostravsko-
karvinského revíru. Nejprve působí jako provozní
inženýr a zástupce vedoucího dolu A. Zápotocký,
odkud r. 1949 přechází na ředitelství OKR na místo
vedoucího odboru důlního měřictví. Později uplat-
ňuje dr. Neset své organizační schopnosti ve funkci
hlavního inženýra trustu Orlová v OKR.V roce 1952
je povolán na tehdejší ministerstvo paliv a ener-
getiky, kde plnil povinnosti hlavního inženýra pro
doly kamenného uhlí a později zastával místo ná-
městka ministra pro technické záležitosti.

Všechna vzpomínaná působiště dr. K. Neseta
byla znamenitou průpravou pro jeho příští učitelské
povolání. Roku 1956 byl jmenován profesorem důl-
ního měř!čství na VŠB v Ostravě. Obsah přednáše-
ných disciplín doprovázel nejen přesvědčujícími
příklady ze současné praxe, ale zároveň je také
analyzoval, jak z hlediska potřeb a možností těžby,
tak s přihlédnutím k rozhodujícím ekonomickým
činitelům.

V Příbrami· se prof. Neset podílel na zaměřo-
vání příbramského rudného revíru a na vyhotovení
základů nových důlních map. Výsledkem jeho půso-
bení na dole Praga bylo zaměření stávající důlní
situace v nově souřadnicové soustavě čs. jednotné
trigonometr'1cké sítě. Teoretické i praktické zkuše-
nosti z tohoto období shrnul a zpracoval v doktor-
ské disertační práci, kterou obhájil v roce 1946 na
VŠB v Ostravě. Stálý zájem prof. Neseta patří dále
novodobým metodám připojovacím a usměrňovacím,
právě tak jako metodám předběžného výpočtu po-
hybů nadložních vrstev a pohybů povrchu vlivem
podzemníchdobývacích prací. V roce 1966 byla pro-
fesoru Nesetovi přiznána vědecká hodnost doktora
technických věd (DrSc.) za originální řešení pro-
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blémfi spjatých s tvarem a velikosti ochranných
pilířfi svislých jam. Studie s touto tématikou tvořl
soubor prac1 jednak dřlve publikovaných, jednak
obsažených ve velkém počtu výpočtfi a rprojektfi,
které prof. Neset realízuje v rámoi trvalé spolu-
práce s hornickou praxi. .

Významná je publikačnl činnost 'prof. Neseta.
Samostatně vydal tiskem několik knih, z nichž ze-
měměřické veřejnosti jsou nejznámějšl "Jednotné
dfilní mapy" (1953), "Dfilní měřictví" 1. díl (1966).
Dále je autorem učebnic, např. "Vlivy poddolová-
ní" (1963) a řady 'vysokoškolských učebnlch textfi.
Uveřejnil t.aké více než třicet obsahově velmi pozo-
ruhodných pojednánl ve sbornících vědeckých pracl
VŠB a jiných hornických nebo pedagogických časo,..
pisech. Neméně záslužné je rovněž dosavadnl dlou-
holeté veřejné pfisobení prof. Neseta. Při této vzác-
né příležitosti připomínáme jeho neformální člen-
ství ve vědecké řadě Vědecko-výzkumného uhelné-
ho ústavu v Ostravě-Radvanicích, v oborové radě
Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického v Praze, v Ediční komisi SNTL
a mnoha jiných orgánech celostátnlho významu.
Vyjádřenlm uznání za všechno toto úsHt a vytrva-
lou práci, kterou prof. Neset v celé své člinnosti
vyvíjel, dále i za výsledky, kterých :při tom na
všech úsec1ch dosáhl, mu byl k jeho životnímu ju-
bileu udělen Řád práce.

Ceskoslovenšt1 zeměměřiči, s kterými prof. ing.
dr. Karel Neset, DrSc. vždy ochotně spolupracoval,
mu t1mto upřlmně blahopřejí k šedesátinám ik vy-
sokému státnlmu vyznamenán1. Současně připojujl
srdečné přánl, aby ani v dalšlch letech neopustilo
našeho jubilanta pevné zdravl, pracovnl elán a plné
porozuměnl pro potřebnou a užitečnou spolupráci
našich geodetfi a dfilních měřičfi.

Ing. Dr. Rudolf Petráš - ČVUT, Praha

Dvacet let práce závodu "GEOKARTA"
v Bělehradě

JugoslávšU kartografové oslavili v červnu t. r. dvacáté
výroči založeni kartografického závodu "GEDKARTA"
v Bělehradě. Závod byl založen s úkolem pro celý stát
zajišťovat:

- rozmnožováni a reprodukci všech druhd geodetic-
kých plánů a map,

...-. tvorbu a vydávání všech druhd geografických a spe-
ciálních map a atlasll,

- tisk a vydávání odborné literatury, učebnic a příru-
ček pro potřeby geodetické služby. I

Závod od svého založení se stále organizačně zpev-
ňoval a dnes má strukturu, v niž kromě správního a
ekonomického aparátu má provoz kartografický a repro-
dukčnÍ. Provoz kartografický se dělí na 3 oddělení (geo.-
detické plány, geografické mapy a oddělení rytecké),
provoz reprodukční se dělí na 7 ·oddHd (fotografii, ko-
pírnu, retuš, ofsetovou tiskárnu, typografii, knihárnu a
údržbu provozu).

"Geokarta" své úkoly v prdběhu 20 let plní úspěš-
ně, produktivita práce závodu neustále vzrllstá; počet
pracovníkd se zvýšil 2,7krát od roku 1947; produkce,
zvláště v poslednfcp letech od r. 1957 se zvýšila však
4,9krát. Za dvacet let bylo vydáno 49,5 mil. výtiskll map
a plánii. Nástěnných map bylo vydáno 2,0 mil., atlaso-
vých map 24,2 mil., knih a brožur 1,7 mil.

K úspěchdm, kterých závod ••Geokarta" v Bělehradě
za 20 let od svého založení posáhl, upřímně blahopře-
jeme.

Při příležitosti I. celostátní konference pozemkových
úprav v květnu t. r. zasedala po dva dny v TatrB'llské
Lomnici IV. komise Mezinárodní federace geodetll (FIG).
Předmětem jednáni IV. komtse byla přIprava XII. 'kon-
gresu FIG v Londýně v roce 1968. Projednána byla pří-
prava Z1práv IV. komise na XII. kongresu na téma:
1. Pozemkový kataS'tr a pozemkové knihy ja1ko podkIad

pro úpravy půdniho fondu, hlavni zpravodaj Mr. Ir. J.
L. G. Henssen, La Haye, Holandsko;

2. Studie možností uplatnění pozemkových úprav v ob-
lasti Středozemniho moře, hlavní zpravodaj prof. Ugo
Sorbi, Parma, Itálie;

3. Pozemkové úpravy v horských oblastech, hlavni ZJpTa-
vodaj M. R. Solari, Bellinzona, ŠVýca:rs·ko;

4. Výstavba polních cest, technické pohledy a hospo-
dářslké úv'ahy, hlavní zpravodaj Dipl. Ing. Richard
Meyer, Wiesbaden, NSR;

5. vývoj elektronického Z1pracování technic'kých dat ve
scelovaci pr8!ksi, hlavní 'zpravodaj Jaques Gastaldi,
PaříŽ, Francie.

Hlavní zpravodajové sestavili své zprávy na základě
dílčích zpráv zpravodajd národních organizací, sestave-
ných podle předem rozeslaných podrobných dotazníkll.
Jednání IV. komise FIG v květnu 1967 v Tatranské Lom-
nici vycházelo z výsledkll I. etapy přípravy projednané
IV. komIsí na zasedání v dubnu 1966 ve Stockholmu. vý-
sledky tohoto jednání byly zveřejněny pohotově v publi-
kaci FIG - IV. komise: ••Katastr a pozemkové úpravy -
práce z roku 1966". U problematiky polních cest byly
např. v roce 1966 jako první etapa projednány "tech-
nické pohledy" a v roce 1967 (na základě dotazníkd ro-
zeslaných v ledJnu 1967) ••ekonomické dopady" výstavby
polních cest.

Jednání IV. komise předsedal president IV. komise
p. René Perrin; dále se zúčastnili: tajemnik IV. komIse
Jacques Gastaldi, za NSR dipl. ing. Ricnard Meyer, Wies-
baden, za Belgii dr. Atmé De Leeuw, Brusel, za Francii
p. Jacques Belleměre, p. Jacques Gastaldi, Paříž, za Ho-
landsko p. Mr. Ir. J. L. G. Henssen, La Haye, p. prof.
Gerrit F. Witt, Delft, za Maďarskou lidovou republiku
s. Lajos Szabo, Budapest, za Itálii p. prof. Ugo SortI,
Parma, za Socialistickou federativní republiku Jugoslávii
s dr. Mirlko TomIč, Zagreb, za Polskou l1dovou republ1ku
s. Mgr. ing. Marian Szymaňski, Warszawa, za Švédsko
p. ,prof. Gel'hard Lal'Sson, Stoc1kholm, za Švýcarsko p. ing.
M. Renato Solari, Bellinzona, a za Ceskoslovensko
s. ing. Karel Hodač. kh

Tisková konference o vývoji původniho fondu
a evidenci nemovitosti

Dne 12. července 1967 uspořádal předseda ÚSGK s. Ing.
Jaroslav Průša tiskovou konferenci na téma "vývoj
půdního fondu a evidence nemovitosU". Této besedy se
zúčastnilo 20 zástupcll a redaktorll denních listd, ze-
mědělských časopisil a rozhlasu a další pracovníci
ÚSGK.

Hlavním podkladem pro úvodní projev s. 'předsedy
byla "Statistická ročenka o plldním fondu v CSSR po-
dle údajll evidence nemovitosti", jejíž první vydání
v červnu letošního roku obsahuje souborné publikování
údajll o plldním fondu v CSSR, které byly získány při
sumarizaci sektorových přehledd o plochách kultur
k 1. lednu 1967 li sumarizaci úhrnných hodnot druhll
pozemkll (kultur) k 1. dubnu 1967. V tomto úvodním
projevu byli přítomní zástupci tisku seznámenI nejdřive
se stručným vývojem evIdence pozemkd u nás a se zá-
sadami evidence nemovitosti, kterou v současné době
zakládají a vedou orgány geodézie podle zákona čís.
22/1964 Sb., a která také umožňuje svými ukazateli sle-
dovat a hodnotit vývoj pMního fon4u. Předseda ÚSGK
dále poukázal na nepříznivý vývoj zemědělského pMní-
ho fondu v posledních 30 letech, který pokračoval
i v roce 1966 a zejména zdllraznil, že od roku 1937
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v naší republice ubylo 967981 ha zemědělské plidy, což
představuje úbyte'k ještě o 186 959 ha větší, než je vý-
měra celého Severočeského kraje. To by znamenalo, že
při dosavadním tempu těchto úbytkli by u nás za 200
let nebyla žádná zemědělská plida.

- Po projevu s. předsedy se :rozvinula živá diskuse, kte-
rá dokumentuje zájem zástupcli tisku o vývoj plidního
fondu u nás a stálou aktuálnost této problematiky.
V diskusi zodpověděli přítomní zástupci úSGK otázky,
které se zejména týkalyplisobnosti zákona na ochranu
plidního fondu č. 53/1966 Sb. a jeho vlivu na výv,oj plid-
ního fondu v dalších letech, plisobnosti nových práv-
ních norem, jako je občanský a hospodářský zákoník.
na zakládání a vedení EN ve smyslu zákona č. 22/1964
Sb., zejména pokud se týče evidence právních vztahl1
k nemovitostem atd.

Tisková konference měla u přítomných zástupcli
tisku a roohlasu velmi živý ohlas, což je možno soudit
z článkli, uveřejněných dne 12. července 1967 v denním
tisku a z relace, vysílané ještě v den konání konference
čs. rozhlasem. Konference tak přispěla k informování
naší veřejnosti o nepříznivém vývoji zemědělského plid-
ního fondu v naši republice, takže lze její výsledek hod-
notit kladně. či

Zaměření sekce pro geodézii a kartografii
ČSVTS

ÚV Sekce pro geodézii a kartografii si klade pro
rok 1968 v odborné činnosti tyto hlavní cíle:

přispívat ke zvyšování technické úrovně geode·
tických a kartografických prací v ČSSR přená-
šením nejlepších zkušeností domácích i zahra-
ničních na Výrobní pracoviště, zaváděním nové
techniky a nových technologií, a spoluúčastí při
výzkumu
spolupracovat na zvyšování odborné kvalifikace
pracovníků geodézie a kartografie, a na zajiš-
ťování dobré kvality zeměměřických prací a
kartografických výrobků
přispívat k rozšíření aplikací geodézie, fo to·
grammetrie a kartografie v os'tatních technic·
kých oborech
zajišťovat úkoly vyplývající z členství v mezi-
národních organizacích, a' to
Mezinárodní federaci zeměměřičů (FIG)
Mezinárodní fotogrammetrické společnosti (ISP),
a rozvíjet spolupráci s Mezinárodní kartografic-
kou asociací (ICA).

v inženýrské geodézii

se bude zabývat véškerými otázkami speciálního
vyměřování

ve stavebnictví: při přípravě, projektování a
realizaci investiční výstavby (zpracování tech-
nických plánů velkých měst, zakládání katastru
podzemních vedení), na úseku dopravních sta-

veb (zavádění analytického vyjadřování tras,
zpracování vytyčovacích prvků novou výpočet-
ní technikou),
ve vQdním hospodářství (zaměřování vodních
toků pro státní vodohospodářský plán, vytyčo-
vání a sledování deformací vodních děl, zvláš-
tě přehrad)
v průmyslu: dokumentace staveb a zařízení a
spolupráce 'při montáži velkých strojních zaří-
zení, měření pro sledování pravidelného chodu
těchto zařízení během provozu (prevence po-
ruch a 'prodlužování životnosti);

v kartografii

se ve své odborné činnosti zaměří na

zvyšování kvalifikace pracovníků v kartografii
a polygrafH, a odbornou výchovu dorostu na
pril.myslových i vysokých školách
rozvoj mechanizace a racionalizace tvorby a
zpracování kartografických děl, zvyšování jejich
vědecké a obsahové úrovně (zvláště tematic-
kých map nejril.znějších oboril.)
zvyšování technické úrovně kartografických
prací a výrobkil. (map, atlasil., plastických map
a globů)
sledovánI aktuálních problémů 'při využíváni
kartografických děl (při projektování a pláno-
vání v zemědělství, průmyslu, dopravě a staveb-
nictví, a při vyučování ve 'školách);

ve fotogrammetrii

se 'pozornost zaměří na

sledování rozvoje fotogrammetrie ve světě a
v ČSSR, automatizaci vyhodnocování prací a za-
vádění nových druhil. přístrojů
využívání fotogrammetrických metod ve všech
odvětvích národního hospodářství, a na propa-
gaci těchto metod na úsecích kde dosud nejsou
využívány
zabezpečování úkolil. vyplývajících z členství
v ISP, zejména mezinárodních experimentálních
akcí;

v oblasti evidence nemovitostí

zavádění mechanizace a automatizace do suma·
rizačních prací, při vyho'tovení a údržbě map
i písemného operátu
prohlubování spolupráce středisek geodézie
s orgány národních výborů, s pracovníky stát-
ních notářství a podnikovými právníky;

v oblasti geodetických základů a mapování

budou sledovány otázky

racionalizace údržby ft dalšího zpřesňování tri-
gonometrických a nivelačních sítí
rozvoje pozemních způsobů mapování, zejména
pomocí nových přístrojů, mechanizace a auto-
matizace výpočetních i zobrazovacích prací
nových metod ve vyšší geodézii, zejména sledo-
vání umělých družic Země.

1967/225



Geodetický a kartografický obzor
226 ročník 13 (55), číslo 8/1967

Dohoda o spolupráci mezi Sekcí
pro geodézii a kartografii ČSVTS
a redakční radou odborného časopisu
Geodetický a kartografický obzor

Sekce pro geodézii a kartografii Ústřední rady
ČSVTS (dále jen "Sekce" l a redakční rada odbor-
ného časopisu Geodetický a kartografický obzor
(dále jen "GAKD" l

majíce zájem na tom, aby prostřednictvím tech-
nické literatury byly co nejvíce uspokojovány
odborné zájmy,

přejíce si mzšiřovat zkušenosti prospěšné pro
rozvoj oboru geodézie, fotogrammetrie, geode-
tické astronomie, geodetické gravimetrie a kal'-
tografie, jakož i zvyšování efektivnosti výroby
a růst produktivity práce,

ve snaze přispět k rozšiřování znalostí o pokro-
kové technlce a technologii a při zvyšování od-
borné kvalifikace

d o hod 1y se takto;

1. GAKO bude předkládat Sekci a Jejím orgánům
ke konzultaci návrhy tematických plánů časo-
pisu Geodetický a kartografický obzor.

2. Sekce a její orgány budou dávat k informaci
GAKO své roční a čtvrtletní plány činnosti.

3. Podle dohodnutých plánů, resp. podle povahy
věci, budou publikovány zejména vybrané odbor-
né materiály a zprávy o činnosti ČSVTS.

4. Sekce zajistí prostřednictvím svých odborných
a krajských orgánů organizování ankety čtenářů
o náplni časopisu a orientaci obsahu tak, aby byl
v souladu s hlavními směry technického rozvoje
v odvětví geodézie a kartografie.

5. Sekce bude nápomocna při vybudování aktivu
dopisovatelů z řad odborníků organizovaných
v ČSVTS; pomůže rovněž zajistit příspěvky za-
hraničních odborníků.

6. GAKOzajistí v časopisu stálou hlídku "Z činnosti
ČSVTS", ve které budou zveřejňovány informace
o ,připravovaných odborných akcích (konference,
semináře, symposia atd.), materiály z nich a zku-
šenosti z odborné činnosti ČSVTS.

7. Sekce deleguje své zástupce do redakční rady
odborného časopisu Geodetický a kartografický

obzor.

8. Sekce bude hodnotit jednou za rok ve svých or-
gánech spolupráci s GAKO,zpravidla za účasti
zástupců redakční rady.

9. Sekce a redakční rada GAKO budou hodnotit
jednou za rok plnění této dohody a zpřesňovat
způsob spolupráce pro následující rok.

Tato dohoda byla schválena na plenárním zasedání
Sekce pro geodézii a kartografii ČSVTS dne 1. pro-
since 1966 a na zasedání pléna redakční rady od-
borného časopisu Geodetický a kartografický obzor
dne 28. září 1966.

I. celostátní .konference pozemkových úpraV'
ČSVTS

k otázkám projektování a výstavby pozemkových
úprav proběhla ve dnech .23. až 26. května 1967
v Tatranské Lomnici, v Grandhotelu Praha. Konfe-
rence se zúčastnilo 230 delegátů závodních pobo-
ček odborné skupiny pozemkových úprav a hostů
a 35 delegátů a hostů zahraničních z SSSR, PLR,
NDR, MLR, BLR,SFRJ, Francie, Itálie, Švýcarska,
Belgie, Holandska, Švédska, Německé spolkové re-
publiky a FlG.

První den proběhlo plenární zasedání, které
zahájil předseda odborné skupiny pro pozemkové
úpravy ČSVTS s. doc. ing. Ivan Rybársky, CSc.; za
sekci pro zemědělství a lesnictví vystoupil s. ing.
Karel Hoda'č, za ministerstvo zemědělství a výživy
vytýčil hlavní úkoly pro pozem'kové úpravy s. arch.
Miloslav Lenoch. V dalším pozdravili konferenci
delegáti ze SSSR, prorektor prof. V. D. Kirjuchin,
Bulharské lidové republiky prof. M. P. Mičev, Ma-
ďarské lidové republiky ing. J. Ladanyi, Polské lido-
vé republiky Mgr. ing. A. Szostkiewiez. Předmětem
jednání pléna prvního dne byly referáty o vývOji,
charakteru a sou·časné problematice pozemkových
úprav a o vztahu pozemkových úprav k investiční
výstavbě. První den byla v přízemí hotelu také ote-
vřena výstava projektů, fotografií a literatury na
téma Pozemkové úpravy na pomoc zemědělství.

Druhý den bylo jednání rozděleno do tří pra-
covních sekcí. První projednala technické otáz'ky
projekce, jako například kritéria organizace půd-
ního fondu, projektování pozemkových úprav v pod-
horských oblastech, přesnost a ekonomika měřte-
kých !prací, interpretace leteckých snímků, vztdh
pozemkových úprav k dálnici, k meliorační výstav-
bě, vodnímu hospodářství, územnímu plánu, eviden-
ci nemovitostí a zkušeností z realizovaných úprav
několika JZD.

Druhá se'kce projednávala výrobní problema-
tiku pozemkových úprav, dloudodobého plánování
v okrese a zemědělském podniku, střídání plodin,
trvalých kultur, pozemkových úprav v oblastech
rozptýleného osídlení a opět zkušenosti z realizo-
vaných úprav několika zemědělských podniků.

Třetí pracovní sekce projednávala problema-
tiku realizace a výstavby pozemkových úprav, pře-
devším otázky zemních prací a výstavby po pozem-
kových úpravách, jejich mechanizace, efektivnost,
výstavbu polních cest nezpevněných i zpevněných,
a jejich zabezpečení laboratorními průzkumy, pro-
blematiku stabilizace zemin, rozpočtování pozem-
kových úprav a zkušenosti z provedené výstavby
různého charakteru, od zemních prací po VfÝstavby
teras, cest apod.

Třetí den byla uspořádána exkurse do JRD
Mengusovce a Spišské Teplice.k problematice cel-
kové realizace pozemkových úprav, výstavbě pol-
ních cest a rekultivací. Poslední den vyslechlo ple-
nární zasedání zkušenosti brněnského okresu, který
realizoval progresivní !pozemkové úpravy již na 70
procent výměry zemědělské půdy okresu, referát
o přípravě kádrů, podrobné vyhodnocení ekonomic-
kého přínosu realizované pozemkové úpravy v JZD
Sebranice, okres Svitavy, a zkušenosti z příprav-
ných prací na pozE\mkových úpravách ředitele Stát-
ního statku 'Kamýk, okres Příbram.

Dále vyslechli účastníci konference pozdrav
a zhodnocení proslovené presidentem IV. komise
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Mezinárodní federace geodetů p. René Perrinem.
Závěrečné zhodnocení přednesl předseda s. doc.
ing. Ivan Rybársky, CSc. Konference potom schvá-
lila usne~ení a resoluci ÚV KSČ, přeqsedovi vlády,
ministru zemědělství a výživy, 'ÚVKSS a pověřenci
SNR pro zemědělství a výživu. Na konferenci na-
vázala čtyřdenní exkurse pro zahraniční účastníky
po lokalitách pozemkových úprav z Tatranské Lom-
nice až do Prahy.

Závěry konference kladně hodnotily uspořádá-
ní i průběh konference. Z hledis'ka k val i t Y bylo
doporučeno prohlubovat kvalifikaci projektantů
pozemkových úprav, umožnit soustředění pracovní-
ků z malých kolektivů v okresích do větších, lépe
využitelných kolektivů se specialisty v oblastech
nebo krajích; zabezpečit kvalitní provádění všech
podkladů potřebných pro pozemkové úpravy, řešit
pozemkové úpravy progresívněji, vydat příručku
k otátkám specifických podmínek rozptýleného
osídlení; z hlediska pro h I o u b e ní z á v a .l-
n o s t i schváleného projektu pozemkových úprav
zabezpe'čit přímou vazbu na územní plán; z hle-
diska r e a I i z a c e aplikovat v ostatních okresích,
kde pro to jsou podmínky, dobré zkušenosti Jiho-
moravského kraje a zvláště brněnského okresu se
zpracováním orientačních generelfi. V závěru bylo
také vysloveno politování nad neúčastí některých
vedoucích pracovníkfi a nad zprávami z některých
okresfi o nedostatcích při zajištění dalšího rozvoje
pozemkových úprav.

Bylo doporučeno ustavovat další závodní po-
bočky v ostatních okresích, prohloubit spolupráci
krajských výborů s ostatními krajskými složkami
a celostátním výborem, zorganizovat v roce 1968
celostátní seminář k otázkám realizace pozemko-
vých úprava v roce 1969 mezinárodní symposium
k otázkám tvorby životního a pracovního prostředí
na vesnici.

Referáty s usnesením vyjdou ve SbornJku, kte-
rý bude zaslán všem účastníkům a jejich vysílají-
cím organizacím. Další zájemci mohou požádat
o prodej Sborníku tajemníka sekce pro zeměděl-
ství a lesnictví ČSVTS s. J. Berdycha, Gorkého
nám. 23, Praha 1.

ČSVTS,Slovenský výbor pre geodéziu a kartografiů
v spolupráci s CSD - geodetickými kancellriami
dráh a Vysokou školou dopravnou v Žiline usporia-
dajú v dňoch 12., 13. a 14. septembra 1967 v Ziline

CELOŠTÁTNU KONFERENCIU O GEODETICKÝCH
PRÁCACH V ŽELEZNICNEJ DOPRAVE

Program konfe;rencie je zameraný

a) na otázky projekčných a vytyčovacích prác pri
obnovách kofají v súvislosti so zvyšovanl:m
rýchIostí na tratlach a v staničnýchzhlaviach
a v súvislostl s novými zásadami o geometric-
kom usporiadaní kolaje;

b) na použitie pokrokových metód výpočtovej tech-
niky a otázky IPresného vytyčovania;

c) na otázky geodetického bodověho pofa a želez-
ničně mapovanie.

Konferenciu bude doplňovat výstava prác geo-
detických kancelárií dráho

ČESKOSLOVENSKÁVĚDECKOTECHNICKÁSPOLEČNOST
Sekce pro geodézii a kartografii

S i r o k á 5, P r a h a 1

hlavních domácích i zahraničních akcí [odborných akcí
i schůzí), u nichž jsou již známy termíny konání

schůze předsednictva přípr.
výboru ÚVS

konference "Hydrogeodet.
úkoly"

schůze předsednictva přípr.
výboru ÚVS

konference "Mapy velkých
měřítek"

konference "Geodet. práce
v žele:miční dopravě"

výstava a 'přednášky
"V. Burza techn. zlepšení"

17.-22.9. Ottawa [Kanada) zasedání Stálého výboru
FiG a symposium o ortho·
fotoplánech

seminář "Dokumentace in-
ženýrských sítI"

schůze předsednictva přípr.
výboru ÚVS

9.-12.10. St. Hradec [Rak.) kurs "Automatizace geodet.
výpočtů a zobrazovacích
praci"

symposium "Údržba a doku-
mentace map"

semilllář "Geodet. práce pro
výškové stavby"

konference "Významná dIla
čs. kartografie"

schůze předsednictva přípr.
výboru ÚVS

15-17.11. Drážďany [NDR) konference "Užití kartogra-
fie v národním hospodář-
ství"

seminář "Využití geodet. zá-
kladů pro vytyčování tu-
nelů"

konference "Užití fotogram-
metrie při mapování
měst"

1.-2. 12. Praha

4. čtvrtletí Praha

plenární zasedání sekce

beseda "Úkoly odpovědného
geodeta" [MVS)

POZN.: plán je neustále doplňován a znovu vydáván,
každý měsíc. Akce a jejich termíny ohlašuj'te tajem-
níku sekce s. Kutovi [zejména též schůze celostátních
výbOTů odborných Skupin, zasedání 'krajských výborů
se,kce, odborné a'kce KVS, příp. Z'P).
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MANUAL OF PHOTOGRAMMETRY, třeU přepracované vy-
dánI knihy, kterou vydala Americká fotogrammetrlcká
společnost, New York 1966. PublikacevycházI proti dřI-
vějšIm vydáním ve dvou svazcIch o celkovém počtu
téměř 1 200 stran a s vIce než 800 vyobrazenImi.

Uvedená publikace je určena najširllI odborné foto-
grammetrické veřejnosti. Obsahuje teorii i praxi foto-
.grammetrie, včetně matematických základů, problémů
z optiky, konstrukce fotogrammetrických přIstrojů, auto-
matizace fotogrammetrických procesů, praktické apli-
kace fotogrammetrie v nejrůznějších odvětvích národ-
nIho hospodářství, problémy výchovy atd. Poutavým způ-
sobem jsou zde uvedeny poslednI úspěchy při pronikánI
do vesmIru z hlediska fotogrammetrie.

Kniha je rozdělena do pětadvaceti kapitol, které
.zpracovalo přes sto autorů, předních fotogrammetric-
kých odbornIků z USA, Kanady a i z jiných států. Tento
fakt svědčI o snaze vydavatelů učinit publikaci pouta-
vou i obsahově bohatou, i když se obsah některých ka-
pitol z tohoto důvodu překrývá.

PrvnI kapi.tolu napsal G. D. Whitmore ve spolupráci
.s hlavním vydavatelem publikace M. M. Thompsonem.
Obsahuje úvod do fotogrammetrie, včetně definice, roz-
dělenI fotogrammetrie, ,krátkou histori1, ve které jsou
vzpomenuty zásluhy prvnIch evropských fotogram-
metrických odborníků i vývoj fotogrammetrie v USA a
na západnI polokouli. Krátce popisuje i rozvoj letecké
fotogrammetrie pro účely mapovacI i hlavní její pod-
mínky a problémy. Kapitola je uzavřena poukazem na
aplikaci fotogrammetrie v jinfch oborech a načrtává
další výhled rozvoje fotogrammetrie.

Druhou kapitolu zpracovalo několik autorů pod ve-
denIm G. C. Tewinkela, vydavatele časopisu Photogram-
metric Engineering, předsedy Americké fotogram-
metrické společnosti z r. 1960, ·který byl iniciátorem tře-
tího vydání publikace, jak je vzpomInáno v její před-
mluvě. G. C. Tewinkel je v současné době předsedou
.111.komise Mezinárodní fotogrammetrické společnosti,
která se zabývá problémy aerotriaJ;lgulace. V r. 1966 na-
vštívil Prahu, kde proslovil dne 29. dubna přednášku
o problémech aerotrlangulace. V kapitole jsou poměrně
podrobně vysvětleny matematické základy fotogrammet-
rie, zejména pak geometric'ké vztahy mezi snímkem a te-
rénem. Matematické vyjádření zá'kladnIch fotogrammet-
ridkých vztahů je pojato moderně a dává možnost čte-
náři dobře vniknout do podstaty fotogrammetrie. Ka1pi-
tola je uzavřena, stejně ja1ko většina dalšIch kapitol,
seznamem vybraných fotogrammetrických 'vědeckých
prací, publikovaných v anglic,kém jazyce.

Třetí kapitola je rovněž dílem několika autorů,
evropským čtenářům méně známých. Obsahuje mimo
základy fotqgrammetrické optiky i postupy zkoušenI
-optických systémů, dále pak popis optiky různých fo-
togrammetrických vyhodnocovacích přístrojů a vysvět-
lení kompenzace distorse optiky.

Čtvrtá kapitola je věnována leteckým komorám.
Dosti rozsáhlý seznam komor uvádí však pouze komory,
které jsou pravděpodobně užívány v USA. V přehledu
chybí údaje o komorách vyráběných firmou Zeiss-Jena
a údaje o sovětských komorách. V této kapitole jsou
popsána i další pomocná, zařízení, patřící k leteckým
komorám, jako např. gyrostabilizátory atd. Kapitola je
uzavřena velmi podrobným popisem různých způsobů
kalibrace leteckých .komor, z nichž velmi pozoruhodná
je kalibrace s využitím hvězdné oblohy jako přesného
bodového pole. V kapitole se zdůrazňuje, že tato metoda
má řadu výhod proti laboratornI metodě, kdy se použIvá
kolimátorů nebo goniometrů. Jednak je méně nákladná
z hlediska potřebných přístrojů, jednak přesnějšL Vyža-
duje však jasné počasI a provedenI výpočtů na samočin-
ném počítači vzhledem k jejich rozsáhlosti.

Pátá kapitola probIrá problematiku leteckéhO snImko-
vání. ď Informuje čtenáře o různých druzIch leteckého
snímkování se zdůrazněnIm výhod jednotliVých metod.

V kapitole jsou podrobně rozváděny jednotlivé faktory,
ovlivňujícI výsledek leteckého snímkovánL 'PrvnIm před-
pokladem je. letoun, který má mít řadu zvláštnosti
proti běžným letounům, použIvaným v civllnI dopravě.
Dalllím faktorem je počasI, které je považováno za nej-
nejlstějšIho činitele v procesu leteckého snímkování.
Pozoruhodnou čásU této kapitoly je popis přípravy le-
teckého snímkování, včetně podmínek pro správné uza-
vřenI dohody mezi provaditelem snímkovánI a uživate-
lem leteckých snímků. Velmi podrobně jsou zde po-
psány technické a technologické podmInky, které musI
být splněny, aby byly sn~mky převzaty k dalšímu použiti.
Této kapltoly by bylo výhodné použit ke srovnání s na-
šimi předpisy pro kontrolu a hodnocenI výsledků letec-
kého snImkovánL

Šestá kapitola je zaměřena na fotografický labora-
tornI proces, počInaje sensltometrlí, určenIm rozlišovací
schopnosti emulsí, po popis různých druhů fotografic-
kých materiálů použIvaných ve fotogrammetrii. Velmi
podrobně je zde popsán fotolaboratornI postup vyhoto-
veni různých druhů odvozenin leteckých snImků, včetně
kopIrovacIho procesu s automatickým. vyrovnávánIm.

Sedmá kapitola je vyhrazena problematice projek-
továnI fotogrammetrických praci, a to jak z hlediska
odbornIka-fotogrammetra, tak i přlpadům, kdy žadatel
pracI nezná problematiku fotogrammetrie. V !kapitole
jsou podrobně rozebrány rozhodujIcl faktory, které
OVlivňUJI přesnost a hospodárnost fotogrammetrických
mapovacIch pracl v různých měřitkách. V závěru je uve-
den přlklad rozpočtu nákladů fotogrammetrického ma-
povánI v měř. 1: 2 400 v zastavěném územI na ploše
450 km:2.

V osmé kapitole je zpracována problematika polnIch
měřických prací pro účely fotogrammetrického vyho-
tovenI map a plánů. V úvodu této kapitoly jsou popsány
základní údaje o zo.brawvacím systému, použlvaném
v USA. Poměrně obsáhle je čtenář informován o geode-
tických metodách polohopisného a výllkopisného vlíco-
ván!. Tak např. se užívá metody Shoran a Hiran k určení
polohy vHcovacích 'bodů; k určení výšek se užIvá letec-
kého profilovacIho přístroje, který umožňuje dosáhnout
v pořadu dlouhém až 500 km střednI výškové přesnosti
jednotlivých bodů profilu ± 3 m. V této kapitole je po-
psána l'ovněž fotogrammetrická s~gnalizace vlícovacích
a určovaných bodů.

R.ada význačných autorů, z nichž je třeba uvést A. J.
Brandenbergera, H. G. Jerie a M. B. Schera zpracovala
devátou kapitolu, pojednávající o přístrojových meto-
dách aerotriangulace. Kapitola patří k nejobsáhlejším a
nejdůkladněji zpracovaným. V úvodu je definována aero-
triangulaca jako metoda, umožňující určit polohu a výšku
bodů terénu využitím geometrických vztahů mezi nava-
zujIcími na sebe leteckými snImky. Autoři rozděluji me-
todu }1i'ístrojové aerotriangulace do čtyř skupin. Do
prvé patří aerotriangulace s využitím přístrojů s optic-
kou projekcí (stereoplanigraf), do druhé aerotriangu-
lace, při které se používá vyhodnocovacích přístrojů
s optickomechanickou projekci (stereotopograph PoIvll-
liers, photostereograf OMI a Thmopsoh-Watts Plotter).
Třetí skupina aerotriangulace je založena na použitI
vyhodnocovacích přístrojů s mechanickou projekcí (auto-
graf Wlld A7 a stereo:kartograf Santoni). Poslední sku-
pina používá analytické projekce a přIstrojů typů analy-
tlcal plotter. V kapitole je popsána dosti obsáhle teorie
šířenI chyb a jejich kompenzace. V závěru kapitoly se
dozvl čtenář zajímavé údaje o použití radiálnI triangu-
laca v USA a metodě vyrovánI v bloku podle metody
lTC-Jerie.

Pojednání o analytické fotogrammetrii, zpracované
v desáté kapitole řadou význačných autorů (F. J. Doy-
ley, B. Hallei't, G. H. Rosenfield, H. H. Schmid, G. H.
Schut atd.), obsahuje v úvodu tři důvody pro rozvoj
analytické fotogrammetrie. Prvním je skutečnost, že sou-
časný rozvoJ balistiky si vynutil z praktických důvodů
metodu, která by byla schopna řešit velmi komplikované
vztahy mezi snImJky, pořízenými různými komorami
z několika stanovišt současně. Druhým je schopnost me-
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tody analytické fotogrammetrie eliminovat početně
veškeré fyzikálnl vlivy, způsobují zkreslení paprsko-
vého trsu. Posledním z důvodů je n,ožnost využiti v pro-
cesu obnovenl paprskového trsu všech vnějších údajů,
např. ,automaticky registrovaných údajů radiovýškoměru
atd. Matematické formulace analytické fotogrammetrie
jsou v této kapitole zpracovány velmi přehledně a jasně,
takže čtenáři je dána možnost I:ochopit celou proble
matiku. V závěru kapitoly jsou popsány jednosnímkové
komparátory a stereokomparátory, používané pro účely
analytické fotogrammetrie, a to jak západoevropských
firem, tak i firmy Zeiss-Jena.

Poslední, jedenáctá kapitola prvního dílu publikace
je věnována stereoskopickému vidění a pozorování. Je
zpracována známým americ'kým odborníkem A. L. No-
wickim, který byl v období 1960-1964 předsedou II. ko·
mise Mezinárodní foto,grammetrické společnosti. Za
zmínku stojí popisy ně,kolika stereoskopll, které nejsou
v Evropě běžně používány. jako např. Zoom 70-stereo-
skop firmy Bausch a Lomb, atd.

D I' U h Ý díl publikace má celkem 14 kapitol. V cel-
kovém pořadí dvanáctá kapitola uvádí přehledně nejjed-
nodušší vyhodnocovací přístroje typu stereotop, určené
pro vyhodnocování papírových kontaktních kopií letec-
kých snímků.

Třináctá a čtrnáctá k,apitola jsou věnOvány ob-
sáhlým popisům všech možnych typů vyhodnocovacích
přístrojů. Na více než dvou stech' stranách se dozví
čtenář o historii vývoje vyhodnocovacích přístrojů, je-
jich základních principech a použití. Ve čtrnácté ka-
pitol,e, kterou zpracoval prof. dr. W. Schermerhorn,
jsou uvedeny i přístroj'e' sovětské.

Patnáctá kapitola se, zabývá automatizací stereosko-
pického vyhodnocovacího procesu. Jsou zde popsány
první vyhodnocovací automaty, vyvinuté pro potřeby
americké armády. Velmi názorně je vysvětlen proces
automatického vyhodnocování výškopisu pomocí ste-
reomatu B 8. Přístroj dokáže provést automaticky vzá-
jemnou orientaci, výškové hodnocení a diferenciální
překreslení snímků. Nejnovějším automatickým systé-
mům, jako automatickému vyhodnocovači AP/C, inte-
gračnímu mapovacím systému je' věnováno poměrně
málo pozornosti, ač jsou to nejnadějnější mapovací
automaty.

V šestnácté kapitole je podána teorie překreslo-
vání leteckých snímků a jsou zde uvedeny některé
z překreslovačů, zvláště pak americké konstrukce. Zá-
věr kapitoly je věnován technice, překreslování map
z jedné projekce do druhé, dále pak jako příklad je
uvedeno překreslování snímků Měsíce.

Sedmnáctá kapitola je věnována sestavování foto-
mosaik a fotomap. Stručně jsou zde popsány přístroje
sloužící pro diferenciální překreslení leteckých snímků
- např. Orthofoto-projetor GZl.

Mapování ze šikmých snímků je, specialitou ame-
rické kartografie. U nás nedošlo většího rozšíření..
V osmnácté kapitole je podána teorie i praxe vyhod-
nocování šikmých snímků, zejména pak těch, které
byly pořízeny satelity typu Tiros.

V devatenácté kapitole je obšírně podána proble-
matika pozemní fotogrammetrie,.

Dvacátá kapitola je věnována speciálním aplika-
cím fotogrammetrie v mnoha desítkách vědních a tech-
nických oborech. Jen v USA bylo během posledních
čtyř roků věnováno této problematice téměř tři sta od-
borných poje.dnání, přičemž tomuto oboru je věnována
stále větší a větší pozornost. Kapitola přináší řadu
obrázků, demonstrujících názorně využití lete'ckých
snímků a fotogrammetrie vůbec pro nejrůznější disci-
plíny.

V jedenadvacáté kapitole se dozví čtenář řadu po-
znatků z nové discipHny zvané radargramme,trie, kte,rá
umožňuje v kombinaci s fotogr,ammetrií mapovací
práce za podmínek obtížných pro fotogrammetrii. Jde
VJ podstatě o vyhodnocení radarových snímků, pořizo-
vaných za mlhavého počasí, v no·ci apod. V kapitole

je uvedena stať, pojednávající o radarové kartografii,
jejíž technologie byla ověřována ve zkušebnlm prostoru
II Arizoně v roce 1961.

Dvaadvacátá kapitola je z hlediska nejnovějších
aplikací fotogrammetrie nejzajímavější. Podává přehled
o použití fotogrammetrie při pronikání do vesmíru po-
mocí družic. Po krátkém historickém úvodu získá čte-
nář přehled o geodetických družicích a zejména údaje
o fotografování Měslce a vyhodnocení jeho snlmkt1.
V jedné ze, statí se, hodnotí prvenství Sovětského svazu
při získání snímkt1 odvrácené strany Měslce pomocl
družic Lunik 3 (mezinárodně označované 1959 ThetaJ.
Obsáhle jsou popisovány snahy USA zlskat snlmky
Měsíce pomocí družic typu Ranger. Po počátečních po-
tížích se podařilo získat pomocí družice Ranger 7
v r. 1964 4300 snímků, které byly pořízeny šesti sou-
časně pracujícími televizními komorami. Konstanty ko-
mor byly od 25 mm.a 76 mm při formátu 11X11 mm
a 2,8X2,8 mm. Snímkování povrchu Měsíce bylo pro-
vedeno' s cílem získat maximum údajt1 pro přistání ame-
rických kosmonautů.

Ve třiadvacáté kapitole, kterou zpracoval Arthur
J. Mc Nair, se dozví čtenář údaje o výchově, výcviku
a organizaci ve fotogrammetrii v USA. Podrobný popis
učebních osnov bude zvlášť zajímat naše pedagogické
pracovníky, kteří mají možnost porovnat rozsah výuky
fotogr,ammetrie v USA a u nás.

Předposlední, čtyřiadvacátá kapitola, přináší foto-
grammetrickou terminologii s podrobným výkla~em
jednotlivých termínů. Tato kapitola je zvlášť iprospěs~á
těm našim pracovníkt1m, kteří pracují na česko-anghc-
kém geodetickém slovniku.

Poslední pětadvacátá kapitola, uvádí zejména foto-
graIDmetrick~u bibliografii, seznam organizací z celého
světa které se zabývají fotogrammetrií. (Z CSSR je
v sez~amu uvedena ÚSGKJ.
Celá publikace je napsána velmi zasvěceně povo-

lanými odborníky a patří k nejsoubornějším publika-
sím o fotogrammetrii vůbe,c. Je, vytištěna na kvalitním
papíru, přičemž reprodukce obrázků přístrojt1, snlmků,
map apod:, jsou velmi zdařilé.

Ing. L. Skládal, CSc.

5. BURZA
TECHNICKÝCH ZLEPŠENí
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Muzeum dělnického hnutí Brněnska
Sekretariát: úGK Brno, Běhounská 26

Telefon: 20731
ODBORNA TEMATIKA BURZY:
• Prostředky malé a střední mechanizace

technických výpočtů .geodetické praxe
• Automatizace technických výpočtů, sta-

tistických a ekonomických agend geo-
detických pracovišf

• Prostředky a pomůcky pro reambulanci
map velkých měřítek

ODBORNÉ VýSTAVY:
• Elektronické stolní kalkulační automaty
• Kapesní radiopojítka

PŘEDNAšKOVÝ CYKLUS:
• Elektronické stolní kalkulační automaty
• Kapesní radiopojítka
• Použití samočinných počítačů pro ope-

rát evidence nemovitostí
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Upozorňujeme Vás na novinku

Géodetické
počtářství Pojednává o základních výpočtech, které potřebuje

znát středně technický pracovník, zeměměřič. Pro·
bíflá mechanicko-počtářské pomůcky, lineární inter-
polaci, technické výpočty, pravoúhlé souřadnice, vý-
počty výměr, výpočty a vyrovnávání souřadnic, vý-
počty s polygonem, protíná ní vpřed a vzad, trigono-
metrické výpočty a základy vyrovnávacího počtu.

Učební text pro žáky 2. 'a 4. ročníku středních prů-
myslových škol zerněměřických.

Váz. asi 19 Kčs

Novinku dostanete ve všech odborných knihkupectvích
nebo přímo ve Středisku technické literatury
v Praze 1, Spálená 51

Pro každeho něco

zajímavé informace, zprávy a rady
poučné články
ma tema tickou "rek1reaci"
sloupek pro kutily a zábavu

T -67 - Technický magazín
Čtěte populárně technický měsíčník T - 67, seznámíte
se s technickými novinkami a zajímavostmi z celé-
ho světa. Novinkou časopisu je soustavné testování
výrobků spotřebního průmyslu.
Měsíčně 64 stran, jednotlivá čísla 3,50 Kčs, roční
předplatné 42 Kčs

Casopis rOZSlrU]e POŠTOVNÍ NOVINOvA SLUZBA.
Objednávky a předplatné přijímají také poštovní
doručovatelé a pošty.


