


odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického

a Slovenské správy geodézie a kartografie

Redakční rada: Ing. Ivan Cermák (technický redaktor), Ing. Karel Čípa, Ing. Bořivoj Delong, CSc., (předseda re·

dakční rady), Ing. Karel Dvořák, prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc., Ing. Karel Hodač, prof. Ing. Vladislav Holo-

vec, CSc., Ing. Slavoj Kádner, CSc., Ing. Albert Kelemen (odborný redaktor - zástupce vedoucího redaktora), Ing.

Ján Kocián, Ing. Hynek Kohl, Ing. Jaroslav Kouba, Ing. Zdeněk Koutný, doc. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc., pplk.

Ing. Frantilek Kučera, Ing. Miloulí Kukeně, Ing. Ján Kukuča, CSc., Ing. Daniel Lenko (místopředseda redakční rady),

Ing. Zdeněk Malíín, Ing. Zdenko Matula, doc. Ing. Svatopluk Michali!ák, CSc., Ing. Karel Pecka, Ing. Jozef Petrálí, CSc.,

prof. Ing. Matěj Pokora, Ing. V'clav Slaboch, Ing. Jan Strnad, Dr. Ing. RNDr. Karel Svoboda, Ing. Ladislav Sinka,

Ing. Frantilíek Storkán (odborný redaktor - vedoucí redakce), Ing. Ján Valovič.

Vydává Ceský úřad geodetický a kartografický a Slovenská správa geodézie a kartografie v Sf\iTLNakladatelství

technické literatury, n. p., Spálená 51, 11302 Praha 1, tel. 296351 až 5R Redakce: ČÚGK, Hyb2rnská 2, 111 21 Pra

ha 1, tel. 222145 až 47, 269000 až Dl. Adresa slovenskej časti redakčnej rady a redakcie: SSGK. Bezručova 7, 88323

Bratislava, tel. 51421 až 23. Tiskne MtR, novinářské závody, n. p., závod 1, Václavské nám. 15, 11258 Praha 1, tel.

266151. Inzertní oddělení SNTL· Nakladatelství technick é literatury, n. p., Spálená 51, 11302 Praha 1.

Vycházl dvanáctkrát ročně. Cena jednotlivého člsla 4,- Kčs; celoroční předplatné 48,- Kčs. Rozšiřuje Poštovní novínoVl; slu2b".
Objednávky a předplatné přljlmá PNS - ústřednl expedíoo lísku, adminístrace odborného tisku, lindřišská 14, 125 05 Praha 1, Lze také
objednat u kai.dé pošty nebo doručovatele. or,jednávky do zahra ničí vyřizuje PNS - úst ředni expedice tisku, odd. vývoz tisku
jindřišská 14, 125 05 Praha 1.

Prof. Ludvik Hradilek, Ing. Alena Loulová
Určení refrakce z výškových 6hlů 121

Ing. Bedřich Bartík
Výzkum využití mikrofilmu v geodetických a karto-
grafických pracích a jeho realizace 129

Ing. Jaromír Karnold
Úloha resortu geodézie a kartografie při ochraně
zemědělského půdního fondu a správě národního
majetku 136

vývoj
merov

Doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc.
elektronických tachymetrov a diafko-

139

Ing. Josef Žampach
Předcházení 6činkům vnějších povětrnostních vli-
vů při vytyčování svislic 146

ZPRÁ\tY ZE ŠKOL

Z ČINNOSTI VTS

Z pŘISTROJOVÉ TECHNIKY

OSOBNI ZPRÁVY

ROZMANITOSTI

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH ČASOPISŮ

PŘEHLED ZEMĚMEŘICKÉ LITERATURY

138, 145

146, 147

147
148

150
158



Geodetický a kartografický obzor

528.022.2 : 525.73
HRADlLEK, L., LOULOvA, A.
Určeni refrakce z výlkových úhlů
GeOdetický a kartografický obzor, 19, 1973, č. 5,
s. 121 až 128, 11 obr., 1 tab.

Základní myšlenka pro určení refrakce z výškových úhlu.
Rovnice oprav pro měřené zenitové vzdáleností. Optímální
rozvržení sítě. Změny výškovýCh úhlu s časem. Výsledky
vyrovnání s ruzllým vyjádře nim refrakce. Aplikace metody
v praxi.

528 : 778.14
BARTIK, B.
Výzkum vydUl mlkrofllmu v geodetických a kartogra-
fických praclch a jeho realizace.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 5,
s. 129 až 135, 7 obr., 2 tab., 5 lit.

Výzkumné práce o možnosti využití mikrofilmu v ~ode·
lických a kartografických pracích. Organizace mikrofilmo-
vacích prací. Mikrofilmovací pracoviště a jejích vybavení.
Vybavení organizačních útvaril využívajících míkrosnímky.
Oschova dokumentil po zmikrofilmování a úschova zabezpe-
čovacích filmu. Schema pracovního postupu při uplatnění
mikrofilmu v geodetíckých a kartografických dokumenta-
cich. Rea1lzace výzkumu v organizacích resortu ČOGK.

628!437.1) : 333 : 63
KARNOLD, I.
Vloha resortu geodézíe a kartografie pří ochraně zeměděl-
ského půdnlho fondu a správě národnlho majetku.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 5,
s. 136 až 138.

Realizace usnesení vlády ČSSR o prohloubení spolupráce
resortu ČOGK se stranickými a státními orgány všech stup-
ňil s cílem efektivněji zajišťovat geodetické a kartografic-
ké práce a racionálně využívat těchto výsledku v ruzných
odvětvích národního hospodářství.

528.531 - 523.8 + 528.518/.517
MICHALČÁK, S.
Vý;foj elektronl"kých tachymetrov a dlal'komerov.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 5,
s. 139 až 145, 9 obr., 8 1It.

Klaslfikácia elektronických dialkomerov rozvedená do 4
skupín a najnovší vývoj v jednotlivých skupínách. Naj-
mP-liší dialkomer TeUurometer C06. Hlavné spoločné znaky
vývoja pre všetky skupiny. Niektoré možnosti vylepšenia
dialkomerov v budúcnosti na základe vývoja elektroniky a
mechaniky.

528.022.2:525.73
rPA.lll1JIEK, JI. - JIOYJIOBA, A.

OnpelleJlE'HHe pec{>paK~HH lta nepTUKaJllotlLlX yrJloB

reoJle3HtIeCKHl'i H Kaprorpaep'l'lecKH(( 0630P, 19, 1973,
No 5, CTp. 121-128, 11 pHC., 1 Ta6JI,

OCHoBHall HJlell JlnH onpeJleneHHII pec{>paK~HH Ha OC~OBe

BepTHKanhHbIX yr.nOB. YpaB'HeHHe oU1H60K Jlnll H3MepeH-

HbIX 3eHHTHbIX paCCTOHHHH. OnTHManbHall pa3MeTKa ce-

TH. 113MetleHHlI nepTHKanbHblx yrJ!OB no BpeMeHH. Pe-

3ynbTaTbl ypaBHHBaHHII C pa3HblM Bblpa>Ke!IHeM pe1>paK-

~HH. rrpHMeHeHHe MeTona Ha npaKTllKe.

S?8:778.14
EAPTI1K, E.
HCCJleJlOBaHlIe HCnOJlb30BaHHlI MHKpoepHJlIoMa npH reo-

lIe311QOCKHXH KapTorpac{>K'IeCKKX pa60rax K ero p~aJlH-

3a~HII.

reOJle3H'leCKHH H KapTorpa.pH'IecKM'H 0630P, 19, 1973,
No 5, crp. 129-135, 7 pHC., 2 Ta6n., nHl'. 5.
I1ccJleJloBa'renbcKHe pa60TbI o BO~MO>KHOCTHHcnonb30-

BaHHII MHKpoepnnbMa npH reOJleaU'leCKI-lX H KapTorpa-

.pHtIeCKHX pa60Tax. OpraHH3al..\IUI MHKpoepHnbMoBbIX pa-

60T. MIfKpoc{>HnbMOBblH pa60'lHŘ ytIaCTOK H ero OCHa-

II(eHHe. OCHaII(eHHe opraHH3aUHOHHI,IX OTlIenOB HCnonb-

3YKlII(HX MHKpOCHHMKH. XpaHeHHe Jlof<YMeHTOB nocne

npOBeJleHnll MHKpoepHnbMOBblxpa60T a xpaHeHHe 3anac-

HbIX epHnbMOB. CxeMa pa60'leH nOCneJlOBarenb:iOCTH npH

npHMeHěHHH MHKpo<lmnbMa B IeOJle3H'lecKoH H KapTorpa-

epH'IecKOH JlOKYMeHT~HH. PeaJlH3a~HII HccneJlOBaHUH

B opraHH3a~HIIX BenOMCTBa qYfK.

528(437.1) :333:63
KAPHOJI.ll, VI.
POJIlo nenOMCTBa reo.lle3HH H Kaprorpac{>HH npH 3alllHTe

CeJlloCKOX03l1ŘcTBeHlloro noQBeHJIOrO +oHlIa K ynpaBJle-

HHK Ha~HOUaJlIoHOrO HMYllleCTsa.

reOJle3H'leCKHH H KapTorpaepntIecKHH 0630p, 19, 197'3,
No 5, CTp. 136-138
PeanH3aI.\HII nOCTaHOBneHHH rrpaBHTenhCTBa qCp no

yrny6neHHKl cOTpynHHtIeCTBa BenOMCTBa qyrK C nape

THHPbIMH H rocYJlapCTBeHHhIMH OpraH8MH Bcex CTeneHeŘ
C IIenbKl 60.nee a<{>epeKTHBHoo6eCnetIHBaTb reOJle3HtIeC-

KHe H KapTorpa<{>HtIecKHe pa60Tbl li paqHoHanbHO HC-

no.nb30BaTb !ITU pe3ynbTaTbI B pa3'ibIx DTpacnllx HapOJl-

:iOro X03I1HCTBa.

528.531-523.8+ 528.516/.517
MI1XAJIIIAK, C.

Pa3BHTHe 3J1eKTpoHHIoIX TaxeoMeTpoB U lIaJlbHOMepoB.

reOJle3UtIeCKHH H KapTorpaepHtIeCKHH 0630P, 19, 1973,
No 5, CTp. 139-145, 9 pHC., J1HT. 6.
KnaccHc{>HKa~HII 9neKl'poHHblX JlanbHoMepoB pacnpeJle-

neHHall Ha 4 rpynnbl H HOBeHUIHe HanpaBneHHII pa3BH-

THII OT.IlenhHblX tpýnn. HaHMeHbUIHH JlanbHOMep Tellu-
r'Jmete:- cD6. 06II(He aHaKH pa3BHTHlI JlnH Bcex rpynn.

HeKoTopbIe B03MO>KHOCTH yconepUIe:icTBoBaHHII nanbHO-

MepOB B 6YJlYII(eM Ha 6a3e pa3BHTHlI aneKTpOHHKH H Me-

XaHHKH.

528.022.2:525.73
HRADILEK, L., LOULOVÁ, A.
Bestlmmnng der Refraktlon aus Hiihenwlnkeln.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 5,
Seile 121-128, 11 Abb., 1 Tab.
Gl'unctgedanken der Refraktionsbeslimmung aus Hohenwin-
keln. Verbesserungsgleichung fUr die gemessenen Zenitdistan-
zan. Oplimale VerteHung des Netzes. Verdnderungen der
Hohenwinkel mit der Zeil. Ausgleichungsergebnisse mil
verschiedener Ausdrucksart der Refraktion. Appiikation der
Methode in der Praxis.

528:778.14
BARTIK, B.
Forscltung der Anwendung des Mlkrofilms bel geodiilischen
und kartollraphlschen Arbeilen und lhre Realislerung.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 5.
Seite 129-135, 7 Abb., 2 Tab., 5 Lit.
~'()rschungsarbeilen uber di~ Anwendungsmoglicbkeil des
Mlkt-ofilms bei geodatischen und kal'tographischen Arbei-
ten. Organisierung der Mikrofilmarbeiten. Mikrofilmarbeits'
steUell und ihre Ausstattung. Ausstattung der Arbeits,teUen,
dle Míkrofilmaufnahmen nutzen. Aufbewahrung der Doku-
mente nach der Mikrofilmung und Aufbewahrung der
Sicherungsfilme. Schema des Arbeltsganges bei der Mikro-
filmanwendung in den geodatischen und kartographischen
Dokumentationen. Reaiisierung der Forscbung in den Orga-
nisalionen des Ressorts des ČAGK.



528{437.1) :333:63
KARNOLD, J.
Aufgabe des Ressorts Geodasie und Kartographie heim
Schutz des Fonds landwirtschaftlichen Bodens und ln der
Verwaliung des Volkseigentums .•

Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 5,
Seite 136-138.
Realisierung des Beschlusses der' Regi"rung der ČSR ulÍd
Vertiefung der Zusammenarbeit des Ressorts des ČAGK mit
Partei- und Staatsorganen aHer Stufen mit dem Ziel einer
effektiveren Sicherung geodatischer und kartographischer
Arbeiten und rationeller Nutzung dieser Ergebnisse in
verf.chiedenen Zweigen der Volkswirtschaft.

528:531-523.8+528.516/ .517
MlCHALČAK, S.
Entwicklung elektronischar Tachymeter und StreekenmeB-
gcriite.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 5,
Seite 139-145.9 Abb., 6 Lit.
Klassifizi8rung elektronischer StreckellmeBgerate, geteiit
in vier Gruppen, sowi~ die neueste Elltwicklung in den
eillzelnell Gruppen. oas klcinste Streckmef,gerat - TeHuro-
meter CD6. Gemeinsame Hauptmerkmale der Entwicklullg in
aHen Gruppen. Einige Verbesserungsmiiglichkeiten der
Stzeckenmellgerate in der Zukunft auf Grund der Ent·
wicklullg der Elektronik und Mechanik.

528.022.2 :525.73
HRADILEK, L., LOULOVA, A.
Determination of RefraeUon from Vertieal Angles.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 5,
pp. 121-128, 11 fig., 1 tab.
Basic idea of refraction delllrmination from vertical angles.
9bservation eQl1ation fDr measured zl\nith c'iStances. Opti-
mUm lay-out of the network. Changes of vertical an61es
with the time. Resl.\1ts of adjustment with various speci-
licátion of refnction. Application of the method in practice.

528:778.14
BAf<TIK, B.
Re"seareh of thc Use of Microiilm in Geodesy and Carto-
glaphy and Realizatlon of Us Resulis.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No. 5,
pp. 129-135, 7 lig." 2 tam., 5 ret..
I<esearch of the useof microfilm in geouesy and carto-
graphy. Organization of microfilm works. Rooms for micro'
filming and theil' equipment.. Outfit of the departments
using the microfilm photographs. Storage of the documents
after microfilming ánd storage of the securUy films.
FloW chart of the working procedure by using the "z.tcro-
filru in geodetical and' cartografical documentations. Reali.
zalíon bf research resulis in the organizations of the
Czech Office of Geodesy and Cartography.

528(437.1) :333:63

KARNOLD, J.
Task' of the Department of Geodesy and Cartography by
the Proteetion of Agrieultural Lands and Admlnistration of
Natlonal Property.
Geodet'cký a kartograficky obzor, 19, 1973, No. 5,
pp. 136-'-138.
Realizalion 01 the decision of the government ofthe ČSR
concerning a deeper cooperalion of the department of the
Czech Office of Geodesy and Cartography with party and
government organs at all levels aiming to ensure more
effective organization of geodelic and. cartographic works
and rational exploUation of their results in various bran-
ches of national management.

Geodetický a kartografický' obzor

528.531-523.8+528.516/ .517
MlCHALČAK, S.
Development O'f Electronic Tacheometers aud Distanep.
Meters.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No. 5,
pp. 139-145, 9 fig., 6 ref. .
Classificittion of electronic distance meters divided into
4 groups and the latest QBvelopmellts in the separate
groupS. The smallest distanc.e meter Tellurometer CD6.
Main commbn features of the development in aH groups.
Some possibilities of future improvements of distance
meters with regard to developments in the field of
electronic and mechanic.

52d.U22.2:525.73
HR4DILEK, L., LOULOVA, A.
Détermination dc la réfraction li ..parlir des angles de
hauteur.
Geodetický akarlografický obzor, 19, 1973, No 5,
pages 121~128, 11 iIlustralions, 1 tableau.
Idée fondamentale pour 1íl déterminalion de la réfraction
á partir des angles de hautaur. Relation ďobservation pour
les distances zénithales .mesurées. Répartition opportune
du réseau. changements des angles de hauteur avec Ie
tem ps. Résultats de la rectification avec différentes expres-
sions d", réfraction. Application pratique de cette méthode.

528:778.14
BARTIK, B.
Recherches relatives ii l'exploUation du microfilm pour
les travaux géodéslques et cartograhpiques et I•."r réali-
sation.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 5,
pages 129-135, 7 illustrations, 2 tabeleaux, 5 publications.
Travaux de recherches sur la possibilité ďexploitation du
microfilm pour les travaux géodésique et cartographiques.
Lieux de travail réservés á la manipulalion avec microfilm
et leur équipement. Equipement des formalions ďorgani-
sation exploitant les microfilms. Dépot des documents
aprés microfilmage et dépot Qep film~ de prQtection.
Schéma Clu procédé pour la réalisation du microfilm pour
la documentation géodésique et cartographigue. Réalisation
des recherches dans les organisatibns de l'Office tchéque
de Géodésie et Cartographie.

5281437.1) :333:63
KARNOLD, J.
ROle du ressort de géodésie et cartographie pour la pro-
tection des ploprlétés fonclěres agrieoles et ·pour I'admi-
nistratlon des biens .nationaux ..
Geodetický a kartografický obzor, 19, J9.73 No 5,
pages i36-13S: . .. . •
Réalisat{on de I'arreté du gouv~rnement tchéque sur
I'approfondissement de la coHaboraUon du ressort de
ľOfficeTchéque de. Géodésie: et Cartographie ,.avec les
organes 'du Parti et d'.Etat dalll; Ie but Q'assurer plus
efťéctivement les travaux géodé~iques et cartographiq'!es
et exploiter 'd 'u ně maniére plus rílti9nnelle les résultats
ďans différentes branches de I'économie nationale.

528.531-523.8+528.516/.517
MlCHALČAK, S.
Evolution des taehymětres et télémetres électroniques.
Geodetiéký a kartografický 6bzor, 19, 1973,' No 5,
pages 139-145, 9 iIlustratlons, 6 publlcations.·
Classification des télemétres électroniques en 4 catégo-
ries et récente évolution dans les groupes particuliers. Le
plus petit télémétre TeHurometer CD6. principaux signes
communs de I'évolution pour tous les groupes. Quelques
possibilltés d'amélioralion des télémétres dans l'avenir li
la base de I'évolution de I'électronique et de la mécanique.



liradilek, L., Loulová, A.; Určení refrakce z vý!;kových
úhlu

GeDdetický a kartografický obzor
ročník 19/61, číSlo 5/1973 121

Prof. Ludvík Hradilek,
Ing. Alena Loulová,

Katedra užité geofysiky na přírodovědecké fakultě
Karlovy university, Praha

Při řešení výzkumného úkolu "Vypracování metody
pro určení epeirogenetických pohybů v oblastech vy-
sokých hor" byla na katedře užité geofysiky Univer-
sity Karlovy vypracována metoda trigonometrického
měření výšek a prostorové triangulace, při níž je
možno určit refrakci na každém bodu sítě a tížnicové
odchylky na většině bodů. Metoda byla vyzkoušena
ve Vysokých Tatrách [7-10] a dále ověřena ve Švý-
carských Alpách [3] a v trigonometrické síti zaměře-
né v Praze [4]. Asi 30% trigonometrických výšek
určených ve Vysokých Tatrách a v Praze bylo kon-
trolováno nivelací; průměr absolutních hodnot roz-
dílů mezi trigonometrickými a z nivelace odvozenými
elipsoidickými výškami byl 2 cm, při průměrné délce
stran 7 km v Tatrách a 5 km v Praze. K závěrečnému
ověření metody bylo třeba zaměřit síť v rozsáhlé
rovině se stranami dlouhými 30-50 km. Protože je
příliš nákladné vybudovat takovou síť v rámci uni-
versitního výzkumu, využili jsme zenitových vzdá-
leností zaměřených v základní síti na jižním Slo.
vensku.

Základni myšlenka pro urěeni refrakce z výškových
úhlů

Refrakční úhel (! může být určen z geodetických mě-
ření jako rozdíl mezi měřeným výškovým úhlem fJ a
úhlem (Xvypočteným z nivelované výšky H a vodo-
rovné vzdálenosti s (obr. laj. V trojrozměrné nebo
trigonometrické výškové síti, kterou jsme zaměřili
pro určení refrakce, máme situaci obdobnou (obr. lb);
výška H je však vyjádřena jako součet trigonometric-
kých výškových rozdílů několika kratších záměr, které

Obr. 1: Určení refrakčního úhlu (! aj jako rozdílu mezi
měřeným úhlem fJ a úhlem (X vypočteným z nivelované
výšky H a vodorovné vzdálenosti s, bJ z kratších a delších
záměr při vyrovnání trigonometrických nebo trojroz-

měrných sítí.

jsou málo ovlivněny refrakcí. Refrakční koeficient k
z něhož počítáme úhel (! podle vzorce (2), zavedeme
do vyrovnání jako neznámý parametr, rozdílný pro
všechny záměry vycházející z téhož stanoviska. Při
jeho určení se uplatní především delší záměry; kratší
záměry se automaticky opravují o vliv refrakce pE
vyrovnání sítě a tak se zvyšuje přesnost výšek.

Abychom dosáhli optimální přesnosti při mini-
málních nákladech, je třeba splnit některé podmínky
pro rozvržení sítě a pro měření výškových úhlů. Od-
vodíme je z rovnic oprav pro měřené zenitové vzdá-
lenosti a ze změn zenitových vzdáleností určených
opakovaným měřením.

Rovnice oprav pro měřené zenitové vzdálenosti.
Optimálni rozvrženi sitě

Pro trojrozměrnou geodetickou síť s délkami stran
do 15 km lze rovnici oprav měřených zenitových vzdá.
leností psát ve tvaru

sin2(zii- ~Yii)
Vii + (!ii + Bii = 2 [cos (Xii(dxi-

Sii

Vii oprava zenitové vzdálenosti Zii měřené mezi
body Pi, Pi (i = 1, j = 2 na obr. 2),

Sii vodorovná vzdálenost mezi body PiPi,
Yij úhel mezi normálami ni, ni k elipsoidu;

s?i
Yii = y' kde Rii je poloměr křivosti

'1
normálního řezu elipsoidu, jehož azimut
je 1Xii'

hii přibližná hodnota elipsoidického výškového
rozdílu,

hYi výškový rozdíl vypočtený z měřené zenitové
vzdálenosti, podle [10], vzorec (11),

dx, dy, dh jsou neznámé korekce k přibližným souřad-
nicím bodů Pi, Pj,

Bii ~iCOS(Xii+ 1]isin (Xii je projekce tížnicové
odchylky do záměrné roviny, jejíž azimut
je (Xii'

(!ii refrakční úhel, který je obvykle definován
vztahem

kde kii je refrakční koeficient záměry Zii'.
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Rovnice (1) byla odvozena pro vyrovnání mistní
sítě zaměřené ve Vysokých Tatrách. Geometrie
elipsoidu byla zjednodušena tak, že jsme zanedbali
mimoběžnost normál ni, n; a oblouk normálního řezu
nahradili obloukem jeho oskulační kružnice. Vliv
těchto zjednodušení na vypočtené výšky je pro stranu
dlouhou 10 km menší než 2 mm [7,8].

Korelace mezi vodorovnými souřadnicemi a ostat-
ními parametry v rovnici (1), tj. výškami, refrakční-
mi koeficienty a tížnicovými odchylkami, záleží na
sklonu záměry Zl;. Pro zenitové vzdálenosti v mezích

. 2( 1)sm z;; -2/';;
85°-95° je koeficient 2s" u vodorov-

'1
ných souřadnic v rovnici (1) nejméně dvacetkrát menší

v • sin2(zi; - /'ii) 'v •nez koefiCIent ------ u vysek; pro zemtové
, sii

vzdálenosti v mezích 88°_92° je menší nejméně še-
desátkrát, takže i při vysokých požadavcích na přes-
nost můžeme v tomto případě, tj. při sklonech záměr
do ± 2°, rozdělit trojrozměrné vyrovnání na dvě samo-
statné části: 1. vyrovnání vodorovných úhlů a délek
pro určení horizontálních souřadnic, 2. vyrovnání
trigonometrických výšek, jehož rovnice oprav mají
stejný tvar jako rovnice (1), jen členy s dx, dy jsou
rovny nule.
Členy na levé straně rovnice (1) jsou vyjádřeny

v obloukové miře, násobením e" je převedeme na
vteřiny. Pro' stranu Si; = 2 km, Zii~ 90° a výškový
rozdíl dh vyjádřený v cm je koeficient u dh:
sin2(Zl' - '1/. -)e" sec

1 I '1 • 1-- a změně levé strany o 1"od-
Si; cm

povídá 1 cm ve výšce dh. Při větších délkách stran
se koeficienty na pravé straně rovnice (1) zmenšují
a rovnice se stává významnější pro určení neznámých
parametrů na levé straně, tj. refrakce a tížnicových
odchylek. Při požadované přesnosti 2 cm ve vyrovna-
ných výškách je pro dosažení minimálních nákladů
na budování sítě třeba, aby vzdálenost mezi sousední-
mi body byla okolo 5 km. V optimálně rozvržené
síti jsou potřeba také záměry na vzdálenější body.

Refrakční koeficient, vypočtený při vyrovnání sítě
převážně z dlouhých záměr, automaticky opravuje
kratší záměry a tak se zvyšuje přesnost vyrovnaných
výšek.

Uvažujeme-li jedinou záměru, není možno v rov-
nici (1) vzájemně oddělit a vypočítat neznámé e
a e. Pro určení refrakčního koeficientu ki a složek tíž-
nicových odchylek ei, ?Ji je třeba nejméně tří zenito-
vých vzdáleností měřených na stanovisku Pi, za
předpokladu, že korekce jeho výšky dh. se také vy-
skytuje alespoň v jedné rovnici oprav na jiném sta-
novisku. Algebraickou podmínkou pro určení ki,
~i, ?Ji je, aby determinant jejich koeficientů v rovnici
(1) byl nenulový; pro spolehlivý výpočet neznámých
je však třeba, aby se tento determinant dostatečně
lišil od nuly. To se stane, když délky tří záměr urču-
jících tyto neznámé se liší nejméně oIjednu čtvrtinu
své velikosti, nebo když jejich směry svírají vzájemně
aspoň 60°. Není-li korekce výšky dhi určena zenito-
vou vzdáleností měřenou na jiném stanovisku, je
nutné, aby na stanovisku p. byly změřeny nejméně
čtyři zenitové vzdálenosti, které se podstatně liší
jak v délkách záměr, tak i v azimutech.

Aby dalo vyrovnání sítě dobré výsledky, je třeba
předem znát - mimo výšku a tížnicovou odchylku na
jednom stanovisku - alespoň jeden další pltrametr ~
?J nebo dh na některém dalším bodě..Dobře rozvržená
síť je znázorněna na obr. 3; kratší záměry se v ní stří-
dají se záměrami delšími a na každém stanovisku je
rozpětí záměr co největší. Dvě nebo tři elipsoidické
výšky, odvozené z nivelovaných normálních výšek
a výšek kvazigeoidu, a tížnicové odchylky, určené
před vyrovnáním na několika bodech sítě se střední
chybou menší než 1", podstatně zvýší přesnost ostat-
ních výšek a tížnicových odchylek určených při 'vy-, ,
rovnanl.

o rnámé frEnicové odchylky

@ ni_eto_oné _ý/ky

Obr. 3: Ideální sít: pro určení retrakce a tížnicovýck
odchylek z výškových úhl'Ů.

S výjimkou tří stanovisek v Podunajské nížině se při
vyrovnání osmi trigonometrických a trojrozměrných
sítí, uvedených na tab. 1, nejlépe osvědčilo zavést
do vyrovnání jeden neznámý refrakční koeficient pro
každé stanovisko. Nejdůležitější podmínkou pro toto
vyjádření refrakce je zaměření všech zenitových vzdá-
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Středni Průměr. Dolni a horni hranice Průměrná Průměrná Počet t1žnico-
Trigonometrická nebo troj- Počet nadmoř. délka vypočtených hodnota hodnota stř. vých odchylek,

rozměrná sit bodů výška záměr refrakčnich vypočtených chyby určených při
Rok vyrovnáni a uveřejněni m km koeficientů refrakčnich refrakčnich vyrovnáni,

koeficientů koeficientů vyjádřený v %

Údolí Isaru [8] 1958 6 1500 7.0 0.173-0.215 0,190 0.006*) 83
Vysoké Tatry západní

0.126 0.011 **) 94část [8] 1959, 1960 15 1500 6.6 0.089-0.171
Vysoké Tatry Žiarská 5 0.090-0.159 0.127 0.028 O
dolina [9] 1963 I 2000 2.8 0.177 0.177 0.150 100
Vysoké Tatry [7] 1968 26 1800 6.9 0.102-0.173 0.133 0.011 **) 58
Oberwallis- Bedrettotal 39 2600 5.7 0.067-0.138 0.108 - 64
[3] 1970

.

Berner Oberland
[3] 1970 23 2500 7.8 0.079-0.175 0.120 0.011 48
Praha [4] 1971 12 300 4.9 0.127-0.184 0.154 0.012 O
Jižní Slovensko 7 160 26.7 0.173-0.359 0.269 0.016 O
[5] 1972 11 670 34.5 0.114-0.227 0.158 0.008 O

leností na stanovisku v krátkém časovém intervalu
(asi 40 minut). Opakování' měření (dvě opakování
po dvouhodinových nebo delších intervalech jsou
postačující) a sledování změn výškových úhlů. dopl-
ňují první podmínku a poskytují dů.ležité informace.
o refrakci na stanovisku; mění-li se všechny zenitové
vzdálenosti přibližně stejnýni způ.sobem (vzájemné
rozdíly změn jsou v mezích dvojnásobné střední chy-
by refrakčního koeficientu určené z dřívějších vyrov-
nání), je velmi pravděpodobné, že vyjádření refrakce
jedním koeficientem pro každé stanovisko je správné.
Jsou-li rozdíly mezi opakovanými měřeními stocha-
sticky závislé na nějaké známé veličině, např. azi-
mutu nebo sklonu záměry, mů.žeme očekávat, že bude
možno pro toto stanovisko odvodit jiné vyjádření
refrakce, s jedním nebo dvěma neznámými para-
metry, které určíme při vyrovnání.

IJ[

·i""~·. 20 (.~;920

20 9 919 . _--

o 1320.

IJk

lo.o. .' f9
20 ~
9~

'~20
0.00 20

. KvlrrN 19!r1

I I II I III I
(7, tf. 19!r2' 19.tf.

Obr. 4: Změny L1z měřených zenitových vzdáleností
a změny L1k refrakčních koeficientů na stanovisku Č. 12
v síti na obr. 11. Černými kroužky jsou vyznačeny hod-
noty určené interpolací podle průměrných změn L1k
u ostatních záměr. Hodnota interpolovaná dne 21. 5. je
zakreslena nepřesně, má být asi o polovinu kroužku výše.
Body Č. 19, 20 jsou sousedními body základni sítě, které

nebyly pojaty do naši trigonometrické sítě.

Na obr. 4 jsou změny L1z zenitových vzdál~ností
měřených na bodu Č. 12 v síti na obr. 11 a z nich od-

, 2L1z
vozené změny refrakčníhokoefic~en~l! ,1k; L1k=

y

[y má týž význam jako v rovnici (1)]. Vzájemné roz-
díly mezi změnamiL1k u jednotlivých záměr nepřevy-
šují dvojnásobek střední chyby ±0.0l2 refrakčního
koeficientu, která byla určena při dřívějších vyrovná-
ních (tab. I); jediný refrakční koeficient pro všechny
záměry na stanovisku Č. 12 bude proto vhodným vy-
jádřením refrakce.

Změny L1z na obr. 5 a z nich odvozené změny L1k
se liší u jednotlivých současně zaměřených úhlů. o více.
než dvojnásobek střední chyby refrakčního koeficientu.
Podle obr. 6 jsou změny L1k závislé na sklonu zámě-

I
I
I
I
I
I
1,°2
I
I
J
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

_/;Ott -/0 o 20 .0 60tI: fJ6]

Obr. 6: Změny L1k refrakčnich koeficientů v závislosti
na výškových úhlech tJ záměr měřených na stanovisku

Č. 6 v siti na obr. 11.
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ry; této závislosti využijeme pro vyjádření refrakce
na tomto stanovisku.

Ze změn Ltz na obr. 5 je také patrna důležitost
"současného" zaměření všech záměr vycházejících
ze stanoviska. Vynecháme-li např. ze skupiny zeni-
tových vzdáleností měřených dne 23. května v 19. hod.
záměru č. 6-10 a nahradíme-li ji hodnotou měřenou
ve 22 hod., změní se absolutní člen příslušné rovnice
opravo 24 m, neboť záměr a č. 6-10 se během tří
hodin změnila o 286cc•

Ze změn výškových úhlů můžeme také určit zá-
měry ovlivněné systematickými chybami způsobe-
nými buď odchylkou skutečné hodnoty refrakce od
refrakčního modelu, který byl odvozen ze všech mě-
ření na stanovisku, nebo jinými příčinami, např. chy-
bou v excentricitě signálu apod. Na obr. 7 vykazují
opakovaná měření výškového úhlu Rosswald B-Ax-
punkt Nord rozdílné změny měřených hodnot než
ostatní záměry; v poledne dne 9.7. 1956 jsou asi o 12cc

větší než měření ze dne 7. 7., zatímco záměry na ostat-
ní body jsou asi o 5 až 8cc menší. Z rozboru absolut-
ních členů rovnic závislosti je patrno, že výškový
úhel Rosswald B - Axpunkt Nord, měřený dne
7. 7., je ovlivněn chybou asi 15cc. Po vyloučení všech

kV{TCN 19~f
II I II I I I 1\ .

195: 20.5: 235":.

•..
CéRVE:N 1951

I I
1. 6'. us.

ROSSWALD lJ
AXPUNKT NORD
gh fOh ffh IRh

--- 7 V/; (Otitl
-----0 V/I(Qótl

f3h I.h ftíh

- p

o- <>--od
,

_a027C 70cC

80cC

90""

Obr. 7: Změny výškových úhlu na stanovisku Rosswald-B
ve Švýcarských Alpách
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nem v údolí Isaru [1]. Průměrná hodnota refrakčních
koeficientů je velmi blízká hodnotě 0.187, kterou ur-
čil W. Hofmann jako jediný refrakční koeficient pro
všechna stanoviska. Pro kontrolu trigonometricky
určených výšek chyběla v údolí Isaru nivelace, kterou
jsme plně využili až při nově zaměřených trigono.
metrických a trojrozměrných sítích ve Vysokých
Tatrách. Výsledky z Tater jsou uvedeny v článcích
[7-9] a aplikace metody pro běžnou praxi je vy.
světlena v článku [10].

R. 1967 předložil N. Wunderlin výsledky vyrov-
nání (s konstantním refrakčním koeficieU!em) trigo-
nometrických výškových sítí zaměřených Svýcarskou
geodetickou komisí a uvedl, že hlavní příčinou velkého
rozdílu mezi střední chybou měřeného výškového úhlu
před vyrovnáním (± lcc) a po vyrovnání (± 6cc) je
patrně vliv refrakce. Předal nám původní měřené hod·
noty k novému vyrovnání s rozdílným refrakčním koe·
ficientem na každém stanovisku, které snížilo střední

měření ze dne 7. 7. klesla 1:pvv na stanovisku Ross-
wald B z původní hodnoty 184 na 41.

Výsledky vyrovnáni s různým vyjádřenim refrakce

Výsledky dosažené při určování refrakce z výškových
úhlů jsou přehledně uvedeny v tab. 1. Poprvé byla
nová metoda aplikována v síti změřené W. Hofman·

N

/

Vy~ovnání
• konstantním ••fMklním koeficient_
p~o,.Iou .íť

ry~ovnání
~ "o~dílnÝm "",.akčním lro'fici6nf.m
p~o ka/di .fanovi.ko

Off,t._..--;-----t' "91-1-- .,

OU

$tttflovi,ko: LAUSrRI-IORN
Ir - 0,"'1- /953-Ir-qf1f
k- 0,(/'1-- /Q5!i--Ir- O/lff
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chybu vyrovnaného výškového úhlu o 27 % v síti
Oberwallis-Bedrettotal a o 42% v síti BernerOber-
land (obr. 8). Na obr. 9 jsou plnými nebo čárkovanými
úsečkami· znázorněny opravy výškových úhlů určené
při švýcarském vyrovnání s konstantním refrakčním
koeficientem k = 0.117 (v levé části obrázku) a v pra-
vé části opravy týchž úhlů z našeho vyrovnání, při
němž byly určeny na každém z obou uvedených sta-
novisek dva refrakční koeficienty, každý pro skupinu
výškových úhlů měřenou v různých letech. Úárko-
vanými úsečkami vyznačené opravy patří k měření
z r. 1955.

Dva refrakční koeficienty pro dvě rozdílné sku-

piny zenitových vzdáleností měřených v rozdílné
době byly zavedeny také na bodu č. 9 v trigonomet-
rické výškové síti zaměřené v rámci výzkumu refrak-
ce v Praze (obr. 10). Na bodech Č. 3 a 12 byl také vy-
zkoušen komplikovanější model se dvěma neznámými
parametry, vyjadřující refrakci každé jednotlivé zá-
měry v závislosti na jejím azimutu; proti vyrovnání
s jedním neznámým parametrem však nepřinesl
statisticky významné zlepšení výsledků.

Komplikovanější modely pro vyjádření refrakce
se uplatnily na bodech základní sítě v Podunajské
nížině. V základní síti byly výškové úhly měřeny
pouze pro výpočet oprav vodorovných úhlů ze sklo-

nu alhidády a tížnicových odchy-
lek. Když však observátoři zá-
kladní sítě zjistili, že v Podunajské
nížině dosahují změny výškových
úhlů, způsobené změnami refrakce,
až tři obloukové minuty, opakovali
měření během několika nocí. Tak
vznikl cenný observační materiál
pro výzkum refrakce, z něhož bylo
možno vytvořit síť na obr. 11. Tato
síť je složena ze záměr základní
geodetické sítě a nemá překrývající
se záměry, které požadujeme na
obr. 3 pro zvýšení přesnosti trigono-
metrických výšek. Nepříznivý vliv
na přesnost výšek má také nejistota
ve výškách záměrných signálů (tj.
reflektorů) asi u jedné čtvrtiny zá-
měr. Vodorovné excentricity reflek-
torů byly určeny s milimetrovou
přesností. Výškové excentricity do-
sahovaly maximálně 1 m, neměly

1r91r nadmo:a!tá vý/ka v mefrech

~ pevns výtky odvo,enf r ni•.,lace
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vliv na vodorovné úhly, a nebyly proto u některých
záměr registro vány. Pro vyrovnání výškových úhlu
jsme při nejisté výšce reflektoru vzali jeho střední
možnou polohu s chybou okolo 0.5 m. Tato chyba pod-
statně ovlivnila přesnost vypočtených výšek, neměla
rozhodující vliv na vyšetřování refrakce, neboť změny
ve výškách, způsobené změnami refrakce, byly pod.
statně vyšší - dosahovaly až 30 m.

Aby bylo možno určit refrakci, bylo však třeba
splnit základní požadavek, aby byly vyrovnávány
jen ty skupiny záměr, které byly na daném stanovisku
zaměřeny v časovém intervalu kratším než 2 hodinyl).
Izolovaně měřené úhly byly z vyrovnání vyloučeny,
jak je patrno z obr. 11, kde je devět jednostranných
záměr a strana 3-10 chybí. Tato síť byla vyrovnána
celkem devětkrát, aby bylo možno vyzkoušet pět
ruzných vzorcu pro vyjádření refrakce, ruzné váhy
zenitových vzdáleností a vliv zanedbání tížnicových
odchylek na výsledky vyrovnání.

V prvním vyrovnání jsme zvolili pouze jeden ne·
známý refrakční koeficient pro celou síť, abychom
mohli porovnat starší zpusob vyrovnání výškových
úhlu s naší metodou. Výsledná hodnota ko = 0.198 se
až na jednu nebo dvě tisíciny shoduje s pruměry
refrakčních koeficientu určenými při dalších vyrovná-
ních, podstatně se však liší od skutečných hodnot
refrakčních koeficientu odvozených z nivelovaných
výšek, které seu jednotlivých záměr měnily v mezích
0.114-0.390.

Do druhého vyrovnání jsme zavedli jeden ne-
známý koeficient pro každé stanovisko. Tento až
dosud nejlépe se osvědčující model se velmi dobře
hodil pro všechna stanoviska a výjimkou tří bodu
č. 5, 6, 7 v Podunajské nížině.

Ve třetím vyrovnání jsme změnili vyjádření
refrakce na bodech Č. 6 až 9, jejichž změny Llk se
u jednotlivých záměr lišily o více než dvojnásobek
střední chyby refrakčního koeficientu, a pro každou
záměru Zii jsme vyjádřili

kii = ki + ki(Llkii-Llki), i = 6 až 9,

kde ki, ki jsou dva neznámé parametry pro každé sta-
novisko Č. 6 až 9, Llkii je pruměrná hodnota změn re-
frakčních koeficientu u záměry Zii a Llki (na obr. 6
je i = 6) je pruměr změn refrakčních koeficientů na
daném stanovisku. Na bodu č. 5 nebyl pro toto vy-
jádiení refrakce dostačující počet měření.

Ve čtvrtém vyrovnání jsme zvýšili počet naut»-
tečných pozorování tak, že jsme zavedli společný vzo·
rec pro vyjádření refrakce na bodech Č. 8 až 17

ki = ka + kb(Llki -Llk), i = 8 až 17,

kde ka, kb jsou dva neznámé parametry, společné pro
deset bodu, LI ki má stejný význam jako ve třetím
vyrovnání a Llk je pruměr hodnot Llki na bodech Č. 8
až 17.Na bodech Č. 1 až 7 a 18, na nichž nebylo možno
aproximovat lineární funkcí závislost změn Llki na

1) Dvouhodinový interval je nepřiměřeně dlouhý. Pro
kratší interval by však nebylo možno z daných měření
vytvořit síť. Druhou závadou bylo, že při měření výš-
kových úhlů nebyl někdy registrován čas. Tyto dvě
okolnosti mohou způsobit na bodech s velkými a ná-
hlými změnami refrakce vážné problémy, které se např.
vyskytly na některých stanoviscích v Podunajské
nížině.

výšce stanoviska, jsme zavedli po jednom neznámém
refrakčním koeficientu ki• Na bodech Č. 6 až 9 jsme
k předchozím vzorcum přidali člen ke(Llki1-Llki)
s dalším neznámým parametrem ke společným pro
tato čtyři stanoviska; Llkii, Llki mají stejný význam
jako ve třetím vyrovnání.

V pátém vyrovnání jsme podle J. Kouby [11]
předpokládali lineární změnu refrakce s nadmořskou
výškou stanoviska:

ki = kd + ke (H - Hi), i = 8 až 17,

kde kd, ke jsou neznámé parametry společné pro deset
stanovisek, Hi je nadmořská výška stanoviska Pi a H
pruměr výšek deseti stanovisek. Na bodech Č. 1 až 7
a 18 jsme zvolili po jednom neznámém parametru ki
a na bodech Č. 6 až 9 jsme přidali k předchozím vzor-
cum další člen

kj({3ii- (Ji) tg ex;, i = 6 až 9,

který je odvozen podle obr. 6; tg ex; je směrnice vy-
rovnávací přímky gi, {Jii je výškový úhel záměry
Zii a {Ji je hodnota výškového úhlu, která odpovídá
prusečíku vyrovnávací přímky s přímkou y = Llki;
kj je neznámý parametr společný pro body Č. 6 až 9.

Vyrovnání č. 3, 4, 5, při nichž jsme předpoklá-
dali rozdílný refrakční koeficient pro každou záměru
na stanoviskách Č. 6 až 9, dala nejlepší a přibližně
stejné výsledky. Na bodech v Podunajské nížině byly
refrakční koeficienty určeny se střední chybou ±0,016,
na ostatních bodech ±0.008. Bylo tak prokázáno, že
metodu pro určení refrakce z výškových úhlu lze
použít i v sítích zaměřených v rozsáhlých rovinách,
s délkami záměr od 15 do 50 km a s extrémními změ-
nami refrakce dosahujícími až 550cc• Pruměrný roz-
díl mezi výškami odvozenými z nivelace a trigono-
metrickými výškami byl 0.6 m a rovnal se pruměru
středních chyb vyrovnaných výšek. Se zřetelem k ne-
jistotě 0,5 m v excentricitách jedné čtvrtiny záměr
jsme nemohli očekávat vyšší přesnost.

V šestém vyrovnání, označeném na tab. 1 jako
vyrovnání Č. 3a byly v rovnicích oprav měřených ze-
nitových vzdáleností zanedbány tížnicové odchylky
a nivelované výšky nebyly převáděny na výšky eli-
psoidické. Oproti vyrovnání č. 3 se refrakční koefi-
cienty nezměnily; významné rozdíly mezi trigono-
metrickými výškami ukázaly, že i v rovinatých ob-
lastech neplatí pro strany dlouhé 15 až 50 km Rel-
mertuv předpoklad pro rovnost trigonometrických
a nivelačních výšek.

Při opakovaných vyrovnáních Č. 2, 3, 5 s podstat-
ně rozdílnými vahami se refrakční koeficienty a výšky
nezměnily; statisticky významné rozdíly byly pouze
u středních chyb těchto neznámých parametru.

K určení refrakce z výškových úhlu není třeba spe-
ciálních přístroj u, ani meteorologických měření. Přes-
nost výšek záleží především na vzdálenostech mezi
sousedními body sítě. Kratší vzdálenosti zvyšují přes-
nost výšek, ale také náklady na vybudování a zamě-
ření sítě v dané oblasti. Pro dosažení přesnosti charak-
terizované střední chybou ±2 cm je optimální
vzdálenost mezi sousedními body 4--5 km; mimo to
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je třeba splnit, resp. podle daných množství splnit
tyto podmínky:

1. Rozvrhnout síť podle obr. 3, 8, 10, aby na
každém stanovisku byly jak kratší, tak i delší záměry.
Stanoviska volit tak, aby záměry neprobíhaly nízko
nad terénem, nad rovnou střechou apod; není. li
možno na některých stanoviskách tuto podmínku
splnit, je třeba se vyhnout měření za slunečného po-
časí. Dále je třeba použít záměrných terčů, které jsou
vhodné pro přesné cílení výškových úkolů; v horách
se nejlépe osvědčily černobílé válce, které umožňují
přesný výpočet vodorovné a svislé excentricity signálu
i při velkých sklonech záměry.

Dvě nebo tři eh.2soidické výšky, odvozené z ni-
velovaných normálních výšek a výšek kvazigeoidu a
tížnicové odchylky, určené před vyrovnáním na ně-
kolika bodech sítě se střední chybou menší než 1",pod_
statně zvýší přesnost ostatních výšek a tížnicových
odchylek určených při vyrovnání. Při vzdálenostech
4-5 km mezi sousedními body je v rovinatých ob-
lastech obvykle možné tížnicové odchylky zanedbat
a také není třeba převádět rÍivelóvané výšky na výš-
ky elipsoidické.

2. Měřit zenitové vzdálenosti na každém stano-
visku jako jedinou observační jednotku, pokud možno
rychle za sebou, v intervalu okolo 40 minut. Měření
opakovat alespoň dvakrát, <tsi po dvouhodinových,
nebo delších intervalech. Chránit přístroj proti slu-
nečnímu záření a především dbát, aby indexová libela
byla urovnána v okamžiku cílení. Oboustranných sou-
časných pozorování není třeba. Výškové, a při vět-
ších sklonech záměr i vodorovné excentricity signálů
je třeba měřit třikrát, se střední chybou 0,5 cm. Vzor
zápisníku pro optimální měření zenitové vzdálenosti
se 12 cíleními i vzorce pro přesnou redukci úhlů na
střed theodolitu jsou v článku [1OJ.

3. Vynést změny zenitových vzdáleností a refrakč·
ních koeficientů v závislosti nl čase podle obr. 4, 5, 7
a ověřit, zda vzájemné změny refrakčních koeficientů
u současně měřených záměr jsou v mezích dvojná.
sobné, případně - podle zvoleného intervalu spo-
lehlivosti - trojnásobné střední chyby refrakčního
koeficientu ± 0,012 a vyloučit ojedinělé anomální
záměry. Autoři článku budou rádi spolupracovat při
vyhodnocování změn zenitových vzdáleností, při-
pravených pro každé stanovisko podle obr. 4, 5, 7.

4. Podle Článku [10] sestavit stranové rovnice
závislosti, metodou určujících rovnic vypočítat při-
bližné hodnoty refrakčních koeficientů a o přibližnou
refrakci opravit měřené zenitové vzdálenosti. Sesta-
vit stranové a trojúhelníkové rovnice závislosti -
v případě, že vyrovnáváme podle sprostředkujících,
určíme rovnice závislosti algebraickým součtem rovnic
oprav zenitových vzdáleností měřených na obou kon-
cích téže strany nebo na třech vrcholech výškového
trojúhelníka - a znova určit refrakci a V horách také
tížnicové odchylky metodou určujících rovnic. Opra-
vit absolutní členy rovnic závislosti o vliv refrakce

a tížnicových odchylek, extrémní hodnoty absolutních
členů testovat Fisherovým testem a případně vylou-
čit anomální záměry. Závěrečné vyrovnání velmi má-
lo změní předběžně vypočtené refrakční koeficienty
a tížnicové odchylky; v praxi proto postačí vyrovná-
vat pouze výšky.

Při vysokých požadavcích na přesnost vodorov-
ných souřadnic a výšek je třeba při větších sklonech
záměr než 5° použít trojrozměrného vyrovnání podle
[2, 7, 9].

Geodetickému ústavu v Praze, katedrám směru
geodézie a kartografie na ČVUT, Výzkumnému ústavu
geodetickému, topografickému a kartografickému
v Praze a Geofyzikálnímu ústavu ČSAV v Praze dě-
kujeme za významnou pomoc, bez níž by nebylo mož-
no výzkumný úkol splnit.
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Výzkum využití mikrofilmu
v geodetických a kartografických
pracích a jeho realizace

Výzlmm a zavádění mikrofilmové techniky do
geodetických a kartografických prací je jedním
z důležitých racionalizačních opatření Českého úřa-
du geodetického a kartografického (dále jen
ČÚGKj.
Je již prokázáno, že při mikrofilmování geodetic-

kých a kartografických dokumentů vznikne velká
úspora místa pro skladování dokumentačního ma-
teriálu, lépe se zabezpečí cenné a unikátní doku-
menty proti ztrátě nebo zničení a dosáhne se vel-
kých časových úspor při vyhledávání a manipulaci
s dokuinentovanými materiály. Jsou i další výhody
mikrofilmu, které nelze vyjádřit jednoduchými eko-
nomickými ukiazateli, které se však výrazně podí-
lejí na úsporách nákladů a mají velký význam pro
hodnocení míry racionálnosti při posuzování účel-
nosti zavedení mikrofilmu v organizační jednotce.
Jde zejména o zlepšení organizace práce a racio-
nalizace pracovních postupů, zrychlení a prohlou-
bení informací, snížení intenzity lidské práce (men-
ší váha dokumentů, odpadá hledání ve výškách),
zvýšení stupně bezpečnosti práce, zvýšení přehled-
nosti a srovnatelnosti dokUmentů, zjednodušení
kontroly prací a další výhody.
Podstata mikrofilmování spočívá v tom, že doku-

mentované originály nahradí mikrofilmy v něko-
likanásobném zmenšení. Např. při použití 35 mm
filmu a plného kroku snímací kamery má mikro-
snímek rozměry 35 mm x 50,8 mm a skutečně vy-
užitelná plocha pro snímkování, tzv. obrazové pole,
má rozměry 28 mm x 40 mm. Na tento rozměr se
vesměs vyrábějí čtecí a reprodukční přístroje. Při
snímkúvání se zpravidla užívají tzv. faktory zmen-
šení, vyplývající ze zmenšení normalizovaných roz-
měrů řady A [ČSN 01 3002) na velikost obrazového
pole ze mm x 40 mm. Tak např. formát A5 má fak-
tor zmenšení 5,25, A4-7,4, A3-10,5, A2-·14,8,
Al-ll,ú a AO-29,7.
V dóE'ích bodech jsou popsány výsledky výzkum-

ných prací o možnosti využití mikrofilmu, zejména
koncepce využití mikrofilmu v geodetických a kar-
tografických pracích a jak se výzkum v organi-
zacích rpsortu ČÚGKrealizuje.

2. Vfzkumné práce o možnosti využiti mikrofilmu
v geodetickfch a kartografickfch pracich

Využívání výhod mikrofilmu pro shromažďování
informncí, úschovu a zabezpečení dokumentů ve
výrobě, řízení, správě i vědeckých oborech dosáhlo
v posledních desíti letech velkého rozmachu, jak
ve světe, tak v naší zemi. Vzhledem k velkému
množství materiálů dokumentovaných v organiza-
cích resortu ČÚGK bylo možno předpokládat, že
i zde najde mikrofilm uplatnění. Proto byl podle.
rozhodnutí ČÚGKzařazen do plánu rozvoje vědy a
techmky na rok 1969 výzkumný úkol o možnosti
využití mikrofilmu v dokumentaci středisek geodé-
zie (dále jen SG), u nichž byl v té době nedostatek

Ing. Bedřich Bartík.
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický v Praze

prostor nejsvízelnější ze všech organizací resortu.
Úkol řešil Výzkumný ústav geodetický, topografic-
ký a kartografický v Praze ve spolupráci s některý-
mi mimoresortními podniky, kde bylo v té době
mikrofilmování již zavedeno. Výsledky řešení jsou
obsaženy ve výzkumné zprávě č. 335/1969 [1]. Jsou
zde uvedeny výsledky zkoušek mikrofilmování ela-
borátfl uložených ve všeobecných dokumentacích
SG, které byly provedeny na různých mikrofilmo-
vacích přístrojích a na různých druzích mikrofilmů
s tím závěrem, že všechny elaboráty všeobecných
dokumentací lze mikrofilmovat na běžných sníma-
cích kamerách (Dokumator Zeiss DA V) a na běž-
ných filmech (ORWO) s výjimkou map evidence
nemovitostí, u nichž je nutno dodržet při zpětném
zvětšení co nejvyšší kartometrickou přesnost. Na
základě toho jsou ve zprávě uvedeny podrobně
všechny části elaborátů uložených ve všeobecných
dokumentacích, vhodné k mikrofilmování. Toto do-
poručení podporuje řešitel uvedením zkušeností
s mikrofilmováním v zahraničí. Ve výzkumné zprá-
vě je rovněž naznačen stručný pracovní postup pro
mikrofilmování. Poněvadž se výzkum v r. 1969 tý-
kal všeobecných dokumentací SG, které jsou jen
částí celé geodetické a kartografické dokumenta-
ce, bylo řešení úkolu o možnosti využití mikrofil-
mu rozšířeno v roce 1970 na ostatní stupně doku-
mentace v krajích, ústřední dokumentaci a Ústřed-
ní archiv geodézie a kartografie v Geodetickém
ústavu, n. p., Praha. Výsledky výzkumu v roce 1970
jsou shrnuty ve výzkumné zprávě č. 387/1970 [2].
V průběhu řešení byly opět provedeny zkoušky
mikrofilmování od písemných elaborátů až po ma-
py velkých měřítek, a to zejména n~ snímací ka-
meře Microbox a Dokumator Zeiss DA V. Z Výsled-
ku zkoušek vyplynulo, že písemné části, tj. na-
prostou většinu dokumentovaných elaborátů, lze
mikrofilmovat kvalitně na kameře Dokumator Zeiss
DA V. Problémem zůstaly mapy velkých měřítek,
poněvadž ani na kameře Microbox MBO ETA 70,35
nebylo dosaženo při zpětném zvětšení mikrofilmu
vyhovující přesnosti. Podle výsledku provedených
zkoušek uvedl řešitel přehled všech elaborátů, které
lze mikrofilmovat v technických dokumentacích a
v ústřední dokumentaci.
Vzhledem k tomu, že podle výsledků řešení v le-

tech 1969 a 1970 se jevilo převedení naprosté vět-
šiny elaborátů geodetických a kartografických do-
kumentací jako reálné a výhodné, byl na rok 1971
zařazen do plánu rozvoje vědy a techniky výzkum-
ný úkol: Realizace výzkumu technologie pro poří-
zení mikrofilmové dokumentace všech stupňů. Po-
dle projektu tohoto výzkumného úkolu na rok 1971
bylo provedeno mikrofilmování části písemného
operátu pozemkového katastru ve všeobecné do-
kumentaci Střediska geodézie pro okres Mladá Bo-
leslav a zahájeno mikrofilmování u středisek geo-
dézie pro okresy. Kroměříž a Brno-venkov. Podle
získaných zkušeností vypracoval řešitel návrh
technologického postupu pro mikrofilmovou do-
kumentaci [3]. Realizační výzkumný úkol pokra-
čoval i v roce 1972. Cílem řešení bylo dokončení
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mikrofilmování písemných elaborátů pozemkového
katastru na střediscích geodézie pro okresy Mladá
Boleslav a Kroměříž, pokračování Brno-venkov a
upřesnění technologického postupu podle jeho prů-
běžného prověřování. Úkol byl splněn tak, že bylo
v roce 1972 dokončeno vybudování mikrofilmové-
ho archivu písemných elaborátů pozemkového ka-
tastru na středisku geodézie pro okres Mladá Bo-
leslav a na středisku geodézie pro okres Kroměříž.
Návrh technologického postupu pro mikrofilmovou
dokumentaci [3] byl v průběhu roku 1972 prověřo-
ván v praxi na třech mikrofilmovacích pracovištích
a na základě toho byl navržen dodatek k dosavad-
nímu technologickému postupu. Zkušenosti z reali-
zace úkolu v roce 1972 jsou dobré. Technologický
postup celkem vyhovoval a byl až na výjimky do-
držován. Nejvíce potíží bylo v kooperaci, zejména
v nedodržování dohodnutých termínů. Kvalitu vy-
budovaných mikrofilmových archivů na střediscích
geodézie pro okresy Mladá Boleslava Kroměříž lze
označit za dobrou a archivy za plně využitelné pro
další práci těchto středisp-k geodézie.

Za účelem získání podkladů pro vypracování
prognóz a pětiletých plánů na další období bylo za-
řazeno do plánu rozvoje vědy a techniky jako vý-
zkumný úkol vypracování koncepce využití mikro-
filmové techniky v geodetických a kartografických
pracích. Cílem řešení tohoto úkolu bylo vypraco-
vat v roce 1972 za spolupráce kolektivu odborníků
koncepci využití mikrofilmové techniky ve všech
druzích geodetických a kartografických prací od
jejich počátku až po výsledná díla na základě pro-
studování stavu současné mikrofilmové techniky
u nás i v zahraničí a možností jejího využití. Úkol
byl v červnu 1972 dokončp-n výzkumnou zprávou
č. 477/1972 [4] s těmito výsledky řešení: Po pro-
studování všech dostupných materiálů z oboru mik-
rofilmování a mikrofilmové techniky a se zřetelem
na možnosti jejich aplikace v geodetických a karto-
grafických pracích byly stanoveny všechny úseky
geodetické a kartografické činnosti, kde lze uplat-
nit tuto techniku a určeny druhy elaborátů a do-
kumentů vhodných pro mikrofilmování. Byly na-
vrženy varianty organizace mikrofilmovacích prací,
včetně vybavení mikrofilmovacích pracovišť po-
třebnými přístroji a obsazení kvalifikovanými kád-
ry. Rovněž bylo navrženo přístrojové vybavení
všech organizačních útvarů, které budou mikro-
filmů využívat a byl sestaven časový harmonogram
realizace mikrofilmovacích prací v organizacích
resortu ČÚGK.

Realizace koncepce využití mikrofilmové techni-
ky v geodetických a kartografických pracích je
v roce 1973 zajišťována, kromě jiných opatření, ře-
šením výzkumného úkolu s názvem: Realizace kon-
cepce využití mikrofilmové techniky v geodetic-
kých a kartografických pracích. Řešení tohoto úko-
lu je plánováno ve VÚGTK na léta 1973-1975. Cí-
lem řešení úkolu v roce 1973 je vypracování ná-
vrhu hlavních zásad předpisu o náležitostech před-
loh pro mikrofilmování, zaškolení pracovníků, vy-
pracování návrhu na doplnění technologického po-
stupu částí o mikrofilmování grafických podkladů
a metodické vedení příslušných pracovišť.

Organizace přípravných prací k mikrofilmování,
vlastních mikrofilmovacích prací, prací závěreč-

ných i dalšího využívání mikrofilmu, tak jak se
postupně zavádí, je stručně popsána v dalších od-
stavcích.

3.1 Pří P r a v n é p r á c e

Velmi důležitou etapou mikrofilmování je přípra-
va předloh. Na prvém místě je zapotřebí pečlivě
vytřídit ze všech dokumentovaných materiálů ne-
potřebné části, které již nemají technickou, práv-
ní, informační nebo jinou hodnotu. Potom se mate-
riály uspořádají v seskupeních, jak se dosud využí-
valy, a podle zákIadních jednotek, tj. podle ka-
tastrálních území, obcí, pořadů, triangulačních lis-
tů apod. Nejlépe se osvědčuje, připravuje-li před-
lohy pro mikrofilmování to pracoviště, kde jsou
originály uloženy a využívány, např. elaboráty vše-
obecných dokumentací připravují střediska geo-
dézie.

3.2 M i k r o f i I m o v a cíp r a c o v i Š t ě a j e-
jich vybavení

Předpokladem pro racionální a kvalitní plnění
úkolů na úseku mikrofilmování je vybudování mik-
rofilmovacího pracoviště ve vyhovujících místno-
stech, jeho zařízení nejlepší dosažitelnou techni-
kou, obsazení kvalifikovanými kádry a vybavení or-
ganizačních útvarů využívajících mikrosnímky po-
třebnými přístroji. Z hlediska ekonomického se je-
ví jako nejlépe vyhovující pracoviště s 18 kvalifi-
kovanými pracovníky, vybavené 4 snímacími ka-
merami a dalšími potřebnými přístroji, většinou
po 1 kuse, při práci ve 2 směnách, neboť tak jsou
všechny zakoupené přístroje nejvíce využity.
K těmto zásadám, dále rozvedeným, se přihlíželo
při budování mikrofilmovacího pracoviště Geodé-
zie, n. p., Brno a přihlíží se i při zřizování mikro-
filmovacího pracoviště Geodézie, n. p., Praha.

Přístroje a zařízení pro mikrofilmovou techni-
ku, jimiž se vybavují v ČSSR mikrofilmovací praco-
viště, a jak jsou dále vyobrazena a stručně po-
psána, jsou až na výjimky vesměs vyráběna v ze-
mích socialistického tábora.

Pro účely geodézie a kartografie přicházejí v úva-
hu především snímací kamery krokové, které jsou
charakteristické tím, že v době exponování je před-
loha i film v kameře v klidu. Po skončení expozice
se předloha vymění a film se posune o jednu
délku snímku (krok kamery).

Do ČSSR byla v posledních letech dovezena řa-
da krokových snímacích kamer firmy Zeiss- Jena
NDR. V resortu ČÚGK jsou též používány tyto ka-
mery.
Snímací kamera Dokumator DA V (obr. 1) je pů-

vodně určena pro snímkování předloh na 35 mm
film až do formátu AO, avšak používá se vzhledem
k její optice ve skutečnosti pro snímkování písem-
ných elaborátů pouze do formátu A2, výjimečně
Al a grafických elaborátů nevyžadujících vysoké
přesnosti pouze do formátu A3. Má výhodné zaří-
zení pro snímkování z knih a časopisů. Zmenšovací
faktor je plynule měnitelný od 6,6 do 26,4, krok
kamery je rovněž měnitelný. Má horní osvětlení a
zabudovanou automatiku regulace osvitu. Časový
spínač umožňuje expoziční časy od 0,4 do 25 sec.
Objektiv má f = 38 mm při světelnosti 1 : 5,6. Po-
užívá se filmu 35 mm širokého, neperforovaného až
do délky 50 m. Rozměry má 220X128X225 cm,
váha cca 300 kg.
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Snímací kamera Microbox MBS - O K (obr. 2],
vyráběná v NSR, je určena zejména pro mikrofil-
mování kartografických předloh a přesných map
na 35 mm film. Je to vylepšený typ Microbox MBS
- O. Zmenšovací faktor je v rozmezí 6 - 30, takže
je možno snímkovat předlohy až do formátu AO.
Taktéž je plynule měnitelný krok kamery. Horní
i spodní osvětlení je nezávisle regulovatelné. Optic-
ká snímací hlava je výměnná za optickou hlavu
pro přesné zpětné zvětšování s využitím snímacího
objektivu, takže na výsledky nemá vliv zkreslení
objektivu. Tato kamera umožňuje mikrofilmování
velmi přesných map a kartografických předloh,
poněvadž při zpětné reprodukci není maximální
chyba při formátu AD větší než 0,5 mm. Přesné
vyrovnání předlohy do roviny je zabezpečeno auto-
maticky přísavným vakuovým zařízením. Rozměry
přístroje jsou 325 X 170 X 285 cm a váha cca 380 kg.

Uvažuje se o zakoupení této kamery pro mikro-
filmovací pracoviště Geodézie, n. p., Praha, popří-
padě kamery typu WBlVI- DA O, bude-li při zkouš-
ce této kamery zjištěno, že lze na ní dosáhnout
stejné přesnosti při zpětném zvětšení mikrofilmu
jako u kamery typu Microbox.

V mikrofilmovacím pracovišti je třeba zabezpečit
důslednou kontrolu pořízených negativních mikro-
filmú, jak je stanoveno v platném technologickém
postupu. K tomu účelu musí být mikrofilmovací
pracoviště vybavena těmito přístroji:

Luxmetr je nutný pro kontrolu rovnoměrnosti
světelného toku, dopadajícího na předlohu, pokud
není snímací kamera vybavena automatickým zaří-
zením. V ČSSR vyrábí tyto přístroje n. p. Metra.

Densitometr slouží ke kontrole optické hustoty
mikrofilmu (negativu i pozitivu). Densitometr Viso-
mat-Dichtmesser SWT vyráběný v NDR, by měl vy-
hovovat našim požadavkům, neboť má rozsah D
od 0,0 do 2,0 (popř. i 3,0], přičemž přesnost měře-
ní hustoty D je ± 0,02 D.

Miskroskop je nutný pro kontrolu rozlišovací
schopnosti mikrofilmů. Pro dané účely stačí škol-

ní miskroskop, který umožňuje padesátinásobné
zvětšení. Vyrábí se v ČSSR.

Čtecí přístroje

Čtecích přístrojů se ]IZ v ČSSR vyrábí několik
druhů. V organizacích resortu ČúGK se nejvíce
používají zatím tyto 2 druhy čtecích přístrojů:

Meoprox (obr. 3) je určen pro 35mm film s dvěma
faktory zvětšení, a to 7,4násobným pro prohlížení
celého obrazového pole a 14,8násobným pro po-
rovnání detailů mikrosnímku. Formát obrazu na
matnici A4 ve vertikální i horizontální poloze. Roz-
měry přístroje jsou 34X32X52 cm.
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Čtecí přístroj Dokumator DL 2 (obr. 4) je Výrob-
kem firmy Zeiss-Jena. V ČSSR se hojně používá.
Přístroj má stínítko 30X30 cm, na které se pro-
mítá obraz. Na otočné revolverové hlavi má 4 ob-
jektivy, jež umožňují zvětšení mikrofilmu 6,5X, 9X,
15,5X a 17,5X. Je možno číst všechny druhy mik-
rofilmu od 16 do 105 mm. Rozměry přístroje jsou
42X32X56 cm, váha 18 kg.

V roce 1973 přichází na trh nový čtecí přístroj
československé Výroby Meoflex V2, který má mat-
nici formátu A2 a faktory zvětšení 14,8, 21 a 29,7.
Jeho rozměry jsou 65X65X70 cm, váha asi 15 kg.

Vyvolávací automaty se v tuzemsku ani vostat-
ních zemích socialistického tábora zatím nevyrá-
bějí. V ČSSR se plánuje zahájení výroby vyvoláva-
cích automatů na rok 1975. V mikrofilmovacím pra-
covišti Geodézie, n. p., Brno se vyvolávání filmů
provádí na vyvolávacím automatu Copex FP 400
(obr. 5), výrobku firmy Agfa Gevaert v Belgii. V ro-
ce 1973 budou v mikrofilmovacích pracovištích re-
sortu ČÚGK instalovány ještě další dva tyto pří-
stroje.

Vyvolávací automat Copex FP 400 je skříňové za-
řízení pro provoz při normálním osvětlení, takže
nevyžaduje temnou komoru. Naexponovaný film se
vkládá do automatu v denní kazetě. Všech
šest částí má podávací zařízení pro vy-
volávaný film. Teplota vývojky v prvém tanku o ob-
sahu 4 I je nastavitelná a ovládaná termostatem,
vývojka stále cirkuluje a automaticky se regene-
ruje. Rychlost posunu filmu je regulovatelná od 0,5
metru do 4 m/min. Ve druhém tanku je prací, popř.

přerušovací lázeň, třetí tank obsahuje 1,8 I ustalo-
vače, čtvrtý a pátý tank zajišťuje v proudící vodě
dokonalé vyprání filmu a v šesté části automatu
se film suší. Přívod vody okolo 20 DCteplé v množ-
ství asi 1,5 l/min. Rozměry přístroje jsou 117X34X
X60 cm a váha asi 65 kg.

Pro vyhotovování duplikátních pozitivních filmů
se používá kopírovacího přístroje Zeiss Dokumator
DK (obr. 6), který umožňuje vyhotovit z negativů
mikrofilmů pozitivní kopie konstatní rychlostí
1,2 m/min. Kopírovat lze filmy v délce od 20 cm do
50 m, přičemž pozitivní film je umístěn ve světlo-
těsných kazetách. Rozměry přístroje jsou 38 x 43 x
40 cm a váha 25 kg.

Reprodukční zařízení

Jak již bylo uvedeno, budou na pracovištích re-
sortu k dispozici pozitivní kopie mikrofilmů. Proto
se zajišťují pro jednotlivá pracoviště reprodukční
zařízení, která umožňují jednak přímé čtení mikro-
filmů, jednak vyhotovení reprodukce z pozitivních
filmů.
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Zatím se používá na několika pracovištích Prl-
stroj pro zpětnou reprodukci Meomax (obr. 7),
vyrobený v n. p. Meopta Přerov, který je současně
i čtecím zařízením. Obrazovka má rozměr 25 X 30
centimetrů na výšku. Výměnné objektivy umožňu-
jí zvětšení: 5,8X, 8 X, 11,4X, 17,5X a 31,3X. Re-
produkce se pořizují elektrolytickým procesem na
zinkOloxidový papír ze svitku šíře 216 mm, který je
zatím dostupný za devizy. Rozměry přístroje jsou
50 X 56 X 76 cm, váha asi 70 kg. Tento přístroj pro
naše potřeby nevyhovuje, proto budou pracoviště
vybavována novými přístroji, jejichž výroba je plá-
nována na nejbližší léta. Má to být od roku 1975
elektrostatický reprodukční přístroj Mires II. Před-
pokládá se také dovoz podobných zařízení ze zemí
socialistického tábora.

3.3 V Yb a ven í o r g a n i z a ční c h ú t v arů
využívajících mikrosnímky

Jak již bylo uvedeno, mikrofilmové techniky lze
využívat téměř ve všech druzích geodetických a
kartografických prací. Proto se souběžně se zaha-
jováním mikrofilmovacích prací vybavují potřeb-
nými přístroji všechny útvary, které začínají mik-
rofilmů využívat.

Každý uživatel mikrofilmú musí být vybaven čte-
cím přístrojem. Pro naše potřeby vyhotovuje
čtecí přístroj Meoprox (obr. 3) a Dokumator DL 2
(obr. 4), popř. nový čtecí přístroj Meoflex V 2,
který již přichází na trh.

Při geodetických pracích se bude používat mik-
rofilmů rovněž při práci v terénu. Proto se zajiš-
ťuje v n. p. Meopta Brno vývoj a výroba kapesního
čtecího přístroje.

Zpětně zvětšujícím a reprodukčním přístrojem
se vybavují ty útvary, u nichž je třeba vyhotovovat
zvětšené kopie z mikrosnímků. Vybavení se pro-
vádí postupně tak, jak se pro ten který útvar zaha-
juje mikrofilmování.

Pracovní postup při uplatnění mikrofilmu v geo-
detických a kartografických dokumentacích ]e
schematicky znázorněn na tabulkách 1 a 2.

3.4 Ú s c h o vad o k u m e n t ů p o z m i k r o f i 1-
mování a úschova zabezpečova-
cích filmů

Převedením orginálních dokumentů na mikro-
film se ušetří až 95 % prostoru a zařízení. Zatím je
ale nutné ukládat dokumenty po zmikrofilmování
do deponií.

Některé dokumenty se mikrofilmují jen z důvo-
du jejich zabezpečení proti ztrátě nebo zničení, to
znamená, vyhotovuje se pouze originální mikro-
film, zvaný zabezpečovací. U ostatních dokumentů
se vyhotovují zabezpečovací a pracovní filmy, vý-
jimečně jen pracovní. Všechny zabezpečovací mik-
rofilmy je nutno ukládat v zabezpečovacím archf-
vu.

Jedním z opatření Českého úřadu geodetického
a kartografického po schválení koncepce využití
mikrofilmové techniky v geodetických a kartogra-
fických pracích [4] byl výnos [51, jímž ČÚGK

uložil realizovat tuto koncepci v rámci realizačního
výzkumného úkolu zařazeného do plánu rozvoje
vědy a techniky na rok 1973 až 1975. Zároveň ulo-
žil zabezpečit v rámci tohoto úkolu:
aj vypracování návrhu předpisu upravujícího vy-
hotovování předloh pro mikrofilmování (polní ná-
črty, zápisníky, tiskopisy, popis map, značky atd.),

b) vypracování technologického postupu pro mik-
rofilmování grafických podkladů,

c) zkušební ověřování možností pro mikrofilmová-
ní barevných předloh a jejich zpětné zvětšování,

d) po zakoupení snímací kamery s vyhovující opti-
kou pro snímkování map s požadovanou přesností
vyzkoušet využitelnost kamery a vypracovat tech-
nologický postup pro mikrofilmování přesných
map,

e) po vydání zákona o legalizaci mikrofilmových
záznamů vypracovat návrh prováděcího předpisu
pro mikrofilmování geodetických a kartografic-
kých dokumentů,
f) vzhledem k značnvm změnám ve způsobu uklá-
dání a využívání dokumentovaných materiálů
v geodetických a kartografických dokumentacích
po zavedení mikrofilmu vypracovat návrh nového
předpisu pro geodetickou a kartografickou doku-
mentaci v oboru působnosti ČÚGK nebo návrh na
úpravu platného předpisu.

V resortu Českého úřadu geodetického a karto-
grafického probíhá od roku 1969 výzkum možnosti
využití mikrofilmu v geodetických a kartografic-
kých pracích. Výsledky výzkumu uvedené ve vý-
zkumných zprávách [1J, [21, [3] a [4] a zkušenosti
s realizací výzkumu potvrzují, že až na malé vý-
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Uložení pořáda~~ s Mikrosnímky
v kovově skříni

Uložení kovových krabiček
s originálními (negativními)
~ v kovové skříni

jimky bude možno postupně všechny elaboráty do-
kumentované v organizacích resortu ČÚGK převést
na mikrofilm včetně velmi přesných map a tisko-
vých podkladů.
Porovnají-li se podle předběžných propočtů cel-

kové náklady na mikrofilmování s úsporami, které
vzniknou po zavedení mikrofilmu, pohybuje se ná-
vratnost vynaložených nákladů zhruba v rozmezí
1 až 3 let podle druhu mikrofilmových předloh.

[1] SOUČEK, Z.: Využití mikrofilmu v dokumentaci stře-
disek geodézie. Praha, 1969, VÚGTK, výzkumná
zpráva Č. 335
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Úloha resortu geodézie a kartografie
při ochraně zemědělského půdního fondu
a správě národního majetku

Jedním z důležitých cílů organizační úpravy re·
sortu geodézie a kartografie uskutečněné k 1. lednu
1972 v ČSR a k 1. lednu 1973 v SSR bylo prohlou-
bení spolupráce resortů ČÚGK a SSGK se stranic-
kými a státními orgány všech stupňů, zejména
s orgány národních výborů s cílem efektivněji za-
jišťovat geodetické a kartografické práce a racio-
nálně využívat těchto výsledků v různých odvětvích
národního hospodářství. Tento úkol je resortu
ČÚGK uložen přímo v usnesení vlády ČSR Č. 57
z 31. března 1971. Prvním krokem k realizaci to-
hoto usnesení bylo ještě koncem roku 1971 vytvo-
ření koordinačních komisí pro geodézii a karto-
grafii na úrovni ministerstev a ústředních úřadů
(meziresortní komise) a na úrovni jednotlivých
krajů (krajské k.omise). Dalším krokem bylo vytvo-
ření krajských geodetických a kartografických
správ, jejichž základním úkolem je zajišťo-
vání koordinace činnosti odvětví geodézie a karto-
grafie v rámci jednotlivých krajů. Tím se ve své
dosavadní činnosti řídila a řídí i Geodetická a kar-
tografická správa pro Středočeský kraj a hl. m.
Prahu v Praze (dále jen GKS).

Po více než jednoroční činnosti GKS možno kon-
statovat, že bylo dosaženo celkem dobré spolu-
práce s orgány Středočeského KNV (SKNV) i s orgá-
ny Národního výboru hl. m. Prahy (NVP), a to
prostřednictvím příslušných koordinačních komisí
a přímým stykem se zainteresovanými odbory těch-
to národních výborů. Přispělo k tomu rovněž pro-
jednávání koncepce geodetických a kartografic-
kých prací na území hl. m. Prahy a Středočeského
kraje, schválené usnesením vlády ČSR Č. 292
z 25. října 1972, na které navazuje též usnesení
Rady SKNV Č. 281 z 12. prosince 1972. Bylo již do-
saženo řady pozitivních výsledků prospěšných jak
pro resort a celé odvětví, tak pro SKNV a NVP.
Jsme si vědomi, že úspěšná spolupráce s orgány
NV nemůže být pouze záležitostí vedoucích pra-
covníků resortu a Krajských geodetických a karto-
grafických správ, ale především pracovníků stře-
disek geodézie (SG), kteří jsou s MNV a s občany
v denním styku.

GKS v Praze se snaží stále obohacovat náplň a
formy spolupráce s NV, a proto prohloubení této
spolupráce v rámci Středočeského kraje bylo za-
řazeno na program zasedání Krajské koordinační
k'0mise pro geodézii a kartografii (KKK), které se
konalo dne 1. března 1973. Stěžejním bodem pro-
gramu byla spolupráce s NV na úseku ochrany ze-
mědělského půdního fondu, projednání krajského
rozboru půdního fondu za rok 1972, dále spoluprá-
ce na úseku zajištění pořádku v evidenci nemovi-
tostí (EN) a správy nemovitého národního majet-
ku a posléze spolupráce na úseku efektivního za-
jišťování geodetických a karto~rafických prací pro
přímou potřebu NV, popřípadě jej'ich požadavků
na tyto práce. Z projednávané problematiky ně-
které závěry pokládáme v současné době za velmi
aktuální a důležité.
V prvé řadě jde o ochranu zemědělského půd-

nÍho fondu, jejíž význam je zdůrazněn v závěrech
XIV. sjezdu KSČ a v usnesení ÚV KSČ z dubna

Karnold. '.: Oloha resortu geodézie a kartografie při
ochraně zemědelského plIvodního fondu a spr<1vě národ-

ního ma;etku

Ing. Jaromír Karnold,
ředitel Geodetické a kartografické správy pro

Stl'edočeský kraj a pro hlavní město Prahu v Praze

1972. Je nutno si přiznat, že přes všechna učiněná
opatření pro ochranu půdy je tato problematika
stále nedoceňována, ne-li přímo podceňována, a to
často přímo zemědělskými závody. Je nepochybné,
že dosavadní vzestupný světový trend populace a
s tím související trvalý růst spotřeby potravin a
též jejich cen brzy způsobí, že zemědělská půda se
stane nejcennějším výrobním prostředkem, a to
v prvé řadě v těch zemích, které nejsou ve spo-
třebě potravin soběstačné. Ochrana zemědělského
půdního fondu má rovněž značný význam pro ži-
votní prostředí celé společnosti. Nesmí být proto
záležitostí pouze těch, kteří ji obhospodařují, popř.
NV, ale záležitostí celé naší společnosti. Významná
úloha bezesporu přitom patří resortu geodézie a
kartografie; vyplývá to ze skutečnosti, že resort
vede EN, která bezprostředně slouží pro plánování
a řízení zemědělské výroby, kromě jejího dalšího
využití. Pracovníci SG mají možnost přímo v terénu
posuzovat, jak je zemědělská půda obhospodařo-
vána, a jak jsou plněna existující zákonná opatření
k její ochraně. Všichni vedoucí SG jsou přímo čle-
ny subkomisí ONV pro ochranu půdy, které buď
rozhodují, popř. se vyjadřují k předkládaným žá-
dost'em o vynětí půdy ze zemědělského půdního
fondu. Jaký je stav ve Středočeském kraji a jaké
jsou Výsledky působení praoovníků reslQftuv ochra-
ně půdy v tomto kraji?
Středočeský kraj patří k nejprodukčnějším kra-

jům v zemědělské výrobě v celé ČSR. Ochrana půd-
ního fondu má zvláštní důležitost též z hlediska
budoucí rozsáhlé investiční výstavby a rozvoje
hl. m. Prahy, který se neobejde bez dalších znač-
ných záborů většinou kvalitní zemědělské půdy.
Rovněž trvají neustálé požadavky občanů na vý-
stavbu rekreačních chat, kterých již je v kraji nej-
méně 60 tisíc. Resort geodézie a kartografie pro-
vádí údržbu EN a celoroční sumarizace. Tyto prá-
ce miliónových objemů jsou hrazeny ze státních
prostředků. Na počátku činnosti GKS jsme si polo-
žili otázku, zda tyto vynakládané značné finanční
prostředky jsou úměrné využívání těchto prací. Od-
pověď nebyla vždy jednoznačná. Při styku s kraj-
skými orgány počátkem roku 1972 jsme zjišťovali
zkreslený pohled pracovníků těchto orgánů na EN,
na věrohodnost jejích údajů a především na pří-
činy současného stavu EN. Zjistili jsme, že rozbory
půdního fondu zpracovávané resortem nejsou vět-
šinou živým pracovním materiálem, který by byl
řídícími a správními orgány kraje využíván. Složky
SKNV zpracovávaly vlastní krajský rozbor půdního
fondu za rok 1971, který byl předkládán do Rady
SKNV a stranickým orgánům, přičemž vůbec ne-
přihlížely k údajům a závěrům z rozborů resortu.
Náš resortní rozbor neobsahoval řadu důležitých
tnformací, zejména o neobhospodařované půdě.
které jsou pro krajské orgány velmi důležité.
V okresech ONV většinou používali našich rozbo-
rů, avšak projednávání nozborll v radách ONV
proběhlo až na některé výjimky bez účasti zástup-
ců SG. Hlavním úkolem GKS bylo především vy-
světlit krajským orgánům skutečné důvody vcelku
nepříznivého stavu v EN, vysvětlit jim i podstatu
tzv. nepovolených změn kultur, které představují
porušování zákona o ochraně zemědělského půdní-
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ho fondu zemědělskými závody, zkoordinovat
s nimi postup v otázkách ochrany půdy a pro zpra-
cování rozboru za rok 1972 a aktivně se podílet na
tomto důležitém politickém úkolu. V úzké spolu-
práci s SKNV byla zpracována jednotná osnova pro
rozbory pl"Idního fondu za rok 1972, která byla pře-
dána jak SG, tak odborům VLHZ ONV. Bylo dlosa-
ženo i toho, že termín pro projednání rozborů
v Radě SKNV byl posunut, aby resortní rozbor byl
projednán dříve na KKK. V rámci projednávání
koncepce geodetických a kartografických prací a
po sumarizaci pločtu tzv. nepovolených změn kultur
se podařilo prosadit, aby usnesením Rady SKNV
bylo radám ONV uloženo odstranit všechny evido-
vaně nepovolené změny kultur do konce roku 1973.
Zpracování rozboru za rok 1972 byla ze strany Geo-
dézie, n. p., Praha, věnována značná pozornost a
i přes časovou tíseň byl koncept l'Iozboru a hlavně
závěry a návrhy opatření připraveny společně
s GKS, která je předem konzultovala s SKNV. Ma-
teriály pro zasedání KKK obsahující návrhy závě-
rů a opatření byly včas rozeslány na stranické
a státní zainteresované orgány a rovněž všem ve-
doucím SG.

Projednání problematiky ochrany půdy KKK by
mělo být počátkem skutečně aktivního a konstruk-
tivního přístupu všech pracovníků resortu k to-
muto politickému úkolu. Tím nejsou nijak sníženy
dobré výsledky dosavadní spolupráce s NV a též
spolupráce SG v jednotlivých okresech, které byly
v roce 1972 a dříve dosaženy. Je potěšující skuteč-
ností, že po osmi letech došlo k nejnižším úbyt-
kům zemědělské i orné půdy v kraji (625 ha ze-
mědělské půdy, resp. 171 ha orné půdy), na druhé
straně je znepokojující souhrnná výměra nepovo-
lených změn kultur - celkem 2363 ha orné půdy.
Na těchto dobrých výsledcích se podílejí pracov-
níci SG důsledným prováděním změn EN jen na
podkladě rozhodnutí ONV a bezpochyby se pozitiv-
ně projevilo i zapojení vedoucích SG v subkomi-
sích ONV pro ochranu půdy. K jednání KKK byli
proto přizváni všichni vedoucí SG. Významu za-
sedání KKK, a tím i úlohy geodézie a kartografie
při ochraně zemědělské půdy nepochybně přispěla
účast vedoucích představitelů SKNV - předsedy
SKNV Ing. Jiřího Buriana a vedoucího odboru
VLHZ SKNV Jaroslava Červinky, zástupců Krajské
zemědělské správy a Krajské prokuratury. Předse-
da SKNV ve svém obsáhlém diskusním příspěvku
velmi výstižně seznámil přítomné s hlavními pro-
blémy ochrany půdy a zdůraznil význam úzké spo-
lupráce geodézie a kartografie při plnění tohoto
úkolu. Podtrhl, že zemědělská půda může být
uvolňována pouze v nezbytných případech pro ce-
lospolečenské účely, jako jsou přeložky komunikací
a komunikační obchvaty, výstavba dálnic apod.
Nesmí docházet k záborům půdy pro rekreační vý-
stavbu. Pro bytovou výstavbu musí být využity do-
savadní volné plochy v intravilánech a plochy zís-
kané asanací. Tyto zásady musí být uplatňovány
již při tvorbě a schvalování územních plánů. Vy-
zval vedoucí SG, aby upozorňovali na případy po-
rušování zákona, a to i v případě, že vynětí nebo
změna kultury je podložena rozhodnutím nebo
schválením orgánů ONV.

Přijaté závěry a opatření zasedání KKK přispějí
k účinnější ochraně půdy, ale i ke zvýšení prestiže
resortu geodézie a kartografie. V závěrech je zdů-
razněna nutnost dále prohloubit spolupráci a ko-
ordinovaný postup všech orgánů a organizací, za-
bývajících se problematikou hospodaření s půdním
fondem. Velká odpovědnost leží na praoovnících
SG, kteří mají bezprostřední možnost posuzovat,
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zda jsou plněna zákonná opatření k ochraně půdy.
Ochranu půdy musí považovat za důležitý politický
a hospodářský úkol. K zvýšení informovanosti a
též spoluodpovědnosti budou vedoucí SG zváni
na projednávání problematiky ochrany půdy na za-
sedání rad ONV, zejména na projednání ročních
rozborů půdního fondu. Hlavní části rozborů zpra-
covávaných SG budou přebírány do rozborů ONV,
předkládaných radám ONV, popř. stranickým orgá-
nům. Obdobným způsobem je JIŽ postupovano i při
projednávání krajského rozboru za rok 1972. Orgá-
ny geodézie a kartografie se budou spolupodílet na
kontrole plnění usnesení Rady SKNV, proto GKS
spolu s SKNV prověří do konce 3. čtvrtletí 1973
plnění usnesení přímo v terénu. Tyto prověrky bu-
dou zaměřeny zejména na odstraňování tzv. nepo-
volených změn kultur, na plnění ohlašovací povm-
nosti MNV atd. Výsledky prověrek budou zhodno-
ceny za účasti všech zainteresovaných okresních
orgánů. S SKNV budou dohodnuty zásady pro jed-
notný postup při projednávání drobnych změn
kultur. Pozornost bude věnována dalšímu zkvalit-
nění rozborů půdního fondu, aby tyto rozbory ob-
sahovaly informace, které jsou důležité pro poli-
tické a státní orgány. Doporučuje se, aby subko-
mise pro ochranu půdy byly seznámeny s plánem
rekultivačních opatření a projednávaly též jejich
plnění. V tomto směru budou doplněny rozbory
půdního fondu předkládané radám NV. Závěry za-
sedání KKK k ochraně půdy obsahují též opatření,
která by měla být zajištěna orgány zemědělských
správ. Týkají se především důsledného obhospoda-
řování veškerého půdního fondu, jeho rozšiřování
převodem neefektivních sadů, bývalých drůbežáren
apod. do orné půdy. Prostřednictvím z'emědělských
správ je nutné docílit, aby zemědělské závody měly
zavedenou a udržovanou podnikovou evidenci po-
zemků k dosažení dokonalého přehledu o obhospo-
dařovaných pozemcích. Z průběhu diskuse k závě-
rům vyplynulo, že územní rozhodnutí nemají vše-
chny náležitosti, popř., že v jednotlivých okresech
je postupováno nejednotným způsobem. Odbory
výstavby a územního plánování a VLHZ SKNV Je
spolupráci s GKS proto zpracují jednotné zásudy.

Dalším velmi aktuálním problémem ve vztahu
k NV a socialistickým organizacím je zajištění sou-
ladu EN a pořádku ve správě nemovitého národ-
ního majetku. Odstranění současného nesouladu
map EN se stavem v přírodě z hlediska užívacích
vztahů v nejbližších letech je důležitým úkolem
resortu, jehož splnění je náročným úkolem pro SG.
Jde nám především o odstranění dlouholetých ne-
dostatků a jsme si rovněž vědomi, že současná
opatření GKS vyvolávají zvýšené požadavky na vy-
hotovování geometrických plánů pro obyvatelstvo
i socialistické organizace, vzrůst nevyřízených
objednávek, a tím i zdánlivě nesoulad EN prohlu-
bují. Usnesení SKNV a též opatření NVP ukládají
NV přidělovat čísla popisná nebo evidenční pouze
na základě předložených geometrických plánů do-
končených staveb, popř. na základě předložení po-
tvrzených písemných objednávek s ohledem na
současné kapacitní možnosti SG.

V roce 1972 jsme ve styku s krajskými orgány
vyvinuli značné úsilí k objasnění významu a pod-
míněnosti plnění všech stávajících zákonných opa-
tření ze strany NV a socialistických organizací
k zajištění souladu EN. Na konkrétních případech
jsme ukazovali, jak nesoulad EN z důvodu neplně-
ní socialistické zákonnosti bezprostředně negativ-
ně zpíl.sobuje neúplnost map EN, z nich odvoze-
ných státních map pro hospodářskou výstavbu (ze-
jména státních map odvozených 1:5000), zpětně
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má dopad na územní a projektovou připravenost.
Neúplnost státních map též vyvolává stálé poža-
davky na různé jednoúčelové ma~vé podklady,
zejména pro územní plánování, které znamenají od-
čerpávání stávajících nedostatečných kapacit a
plýtvání státními finančními prostředky. Značná
pozornost je též věnována na zajištění právního
pořádku ve vztahu k NV a socialistickým organi-
zacím, na kterém závisí i řádná správa nemovitého
národního majetku těmito orgány a organizacemi.
Je proto vyvoláván p:>litický tlak na vedení těcht,o
organizací, aby si zajistily řádné majetkoprávní vy-
pořádání, což má velký význam i pro soulad EN,
zvláště na území hl. m. Prahy a v jeho okolí, kde
je nebo bude rozsáhlá investiční výstavba. GKS
proto vede přímá jednání s největšími správci ne-
movitého majetku, popř. využívá k tomu i koordi-
načních komisí a zvláštních aktivů za účasti zá-
stupců státních orgánů včetně prokuratury. Všech-
ny tyto akce mají zatím preventivní charakter,
v případě, že některé organizace neučiní požado-
vaná potřebná opatření k nápravě, bude využito
nabízené spolupráce státních orgánů k plnění so-
cialistické zákonitosti ve věci správy národního
majetku. Dosavadní zkušenosti ukazují, že vedení
některých organizací si není vědomo existujících
nedostatků a že po upozornění zpravidla učiní opa-
tření k odstranění nedostatků. V roce 1973 hodlá-
me spolu s příslušnými ONV uskutečnit pracovní
aktivy se zástupci hlavních správců nemovitého
národního majetku a důležitých MěstNV a MNV
v některých vybraných okresech kraje, a to v úzké
spolupráci s SKNV a KKK. S orgány SKNV bylo
rovněž dohodnuto poskytování informací SG o vy-
daných územních rozhodnutích, popř. o zahajova-
né výstavbě prováděné socialistickými organizace-
mi, aby SG byla v předstihu upozorněna na pod-
statné změny vEN.
O aktivní pomoc a spolupráci ke zlepšení sou-

časného stavu v EN byli v rámci koordinační čin-
nosti rovněž požádáni geodeti v mimoresortních
socialistických organizacích, aby vyvíjeli soustav-
ný tlak na vedení svých organizací k pořádku
v EN. Již v poměrně krátké době toto úsilí při-
neslo kladné výsledky.
Ve svém příspěvku jsem se omezil pouze na ně-

které úseky, kde úzká spolupráce resortu geodé-
zie a kartografie s orgány národních výborů všech
stupňů je více než potřebná. Úspěšné splnění
i všech dalších úkolů je více nebo méně vždy zá-
vislé na úrovni této spolupráce, na vzájemných
vztazích a pochopení, velmi často je na ní závislé
i společenské hodnocení práce geodetů nejen re-
sortu ČOGK, ale celého odvětví geodézie a karto-
grafie. I když dosavadní spolupráce na krajské
i okresní úrovni je oboustranně vcelku dobře hod-
nocena, víme, že zdaleka nejsou dosud vyčerpány
všechny možnosti dále prohlubovat a rozvíjet tuto
spolupráci. Rozvoji spolupráce s národními výbo-
ry nesmí bránit žádné překážky a obtíže kádrové-
ho, kapacitního či ekonomického charakteru na té
či oné straně, v některých jednotlivých případech
i nepochopení apod. Neméně důležitá pro resort
i odvětví je i aktivní spolupráce se stranickými
orgány a s ostatními orgány státní správy všech
stupňů. Tomu odpovídá i poslání odvětví geodézie
a kartografie, jehož výsledky prací prakticky vy-
užívají všechna odvětví a úseky národního hospo-
dářství.
Do redakce došlo 5.3.1973

Lektorova!: Ing. Jaroslav Čipera, ČÚGK

Karnold, T.: Dlaha resortu geodľ!zie a kartografie při
ochraně zemědělského původníh.o fondu a správě národ-

níllO maietku

II. vědecká konference Českého vysokého
učení technického v Praze

České vysoké učení technické v Praze, nositel Řádu
republiky, pořádá na počest 25. výročí Února II. vědec-
kou konferenci.

Jednání konference je rozděleno do těchto sekcí:

A - stavební (fakulta stavební)
B - strojní (fakulta strojní)
C - elektl'otechnická (fakulta elektrotechnická)
O - matematika a fyzika v inženýrských vědech (fa-

kulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
E - výpočtová technika (Ústav výpočtové techniky)
F - marxismus-leninismus (Ústav marxismu-leninis-

mu)

Konference se koná ve dnech 12.-14. června 1973
v budovách ČVUT v Praze. Prvý den dopoledne je spo-
lečné zasedání, potom následuje jednání v sekcích. Do
konce roku 1973 má být vydán Sborník referátů.

Reklamace přihlášek přijímá: Sekretariát vědecké
konference fakulty stavební ČVUT (sekce AJ, Zikova 4,
Praha 6, směr. číslo 166 29.

Pro informaci uvádíme rozdělení sekce A - stavební
na podsekce a u podsekce geodézie a kartografie vý-
stavbě Prahy uvádíme i témata jednotlivých referátů:

Podsekce:

- ARCHlTEKTONICKÝ A URBANISTICKÝ ROZVOJ
PRAHY
BYTOVÁA OBČANSKÁVÝSTAVBA
PRŮMYSLOVÁA ZEMĚDĚLSKÁ VÝSTAVBA
DOPRAVAA INžENÝRSKÉ STAVBY
EKONOMIKAA ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
STAVEBNÍ ÚSTAV

- GEODÉZIE A KARTOGRAFIE VÝSTAVBĚ PRAHY

Ondřej Jeřábek, Josef Šmidrkal:
Využití fotogrammetrie při výstavbě Prahy

Jaromír Tlustý:
Využití larseru při výstavbě Prahy

Zdeněk Novák, Mojmír Švec, Otakar Vosika:
Geodetické sledování panelové výstavby v Praze

Miroslav Hauf:
Zkouška dálkoměru Zeiss EOK 2000

Josef Kabeláč:
Triangulace na vysoké cíle

Emanuel Kolenatý:
Universální funkce vyJadřující růst nivelační chyby

Renata Jurášková, Miloslav Růžek:
Použití fotogrammetrie při měření deformací

Vladimír Kraus:
Optimální odstupňování barevného tónu v mapách

Miloš Pelikán:
Racionalizace geodetických prací na liniových stav-

bách
Miloslav Ingeduld:
Vliv geodetických chyb na přesnost polygonových po-

řadů
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vývoj elektronických tachymetrov
a dial'komerov

V r. 1969 a 1970 sme sa v [1] a [2] zaoberali
trendami vývoj a geodetických prístDojov všeobecne
a elektronických diafkomemv pre malé vzdiale-
nosti (EDM) zvlášť. Súčasne sm.e uviedli aj cyklus
pre bežné vylepšenie (2 roky) a vačšie novinky
(3-5 rokov). Po uplynutí 3 roloov bude iste zaují-
mavé pozrieť sa ako pokračoval VýViOja aloo sa
splnili predpokladané tendencie a aké sú výhIady
do budúcnosti pri EDM.

Rozhodujúcim faktorom pre súčasný rozvoj geo-
detických prístrojov je prudký vývoj elektroniky a
ekonomické podmienky. Ako sme predpokladali
najvačší mzvoj nastal u EDM s POIOViOdičovými
diódami (Ga-AS diaIkomery) a ich spojení s digi-
tálnymi teodolitmi (elektmnické tachymetre - ET).

Je tomu len 7 rokov, č Popova HOlscher vyvi-
nuli prvé funkčné pmtotypy EDM. Dnes už existuje
okolo 22 raznych typ ov, pri ktorých došlo postup-
ne ku kryštali:wvaniu dio skupín s podobnou kon-
cepciou.

2. K I a s i f i k á c i a E DM. v Ý voj v ie d-
notlivých skupinách

Podfa spasobu m e ran i a a o d čít a n i a
v z d i a I en o s t i možno pozorova ť zhruba štyri
koncepcie:
- Úplná dlgitalizácia a automatizácia meranej šik-

mej dlžky s'. Behom niekofkých sekúnd dosta-
neme s' priamo v metroch.
Okrem s' je automatická redukcia na vodorovnú
vzdialenosť So J:'esp. prevýšenie h.
Digitálne odčítanie s' v metroch, ktoré však zís-
kame až po niekofkých medzioperáclach vyko-
naných pozorovatefom.
ĎiaIkomery bez digitalizácie a automatizácie
merania.

Pre bežného použivatefa sa však zdá daležitejšie
rozdelenie podfa m ech a nic k é h o u s por i a-
d a n i a, kde možno pozorovať približne tieto sku-
piny:
1. Nasadzovacie EDM. Optická časť má formu ná-

stavca, ktorá sa nasadí na bežný teodolit a je
spojená kábLom s elektronickou riadiacou jed-
notkou ležiaoou obvykle na zemi (Wild DI 10,
CNIIGAiK-DHK-02, Franke - Adisto S 1000, Ni-
kon MND 2, Akkuranger II).

2. Optická a elektronická časť tvorí jeden celok,
ktorý spočíva v normálnej teodolitovej podLožke
a maže byť zamenená normálnym optickým
teodolitom. Prístroje tejto skupiny, ktorá je naj-
početnejšia zo všetkých, by sme IlloOhlinazvať
ako v Ý m e n n é EDM. (Tellurometer MA 100
a CD 6, CNIIGAžK KDG - 3, Zežss EOK 2000,
Hewlett -- Packard 3800, Kern DM 1000, AGA
Geodimeter 76, Lasser Ranger II., VNIIMI MSD-l
atď.).

3. Dialkomer a optický teodolit ako j e dna k o n-
š t r u k č n á je dno t k a (AGA Geodimeter 7,
Opton SM 11).

Doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc.
Katedra geodézie, SVŠT, Bratislava

4. DiaIkomer a kódový tBodolit ako jedna jednot-
ka doplnený registračným zariadením - tzv.
e I e k t r o nic k é ta c h y m e t r e, vybavené
vrcholnou automatizáciou a digitalizáciou pre
meranie uhlov a vzdialenosti. (Opton Reg Elta 14,
AGA 700, Franke ART).

Ako mectzityp medzi týmito skupinami možno
označiť nový EDM Wild DI 3. Tento, ak,o aj všetky
horeuvedené prístroje sú určené pre bežné geode-
tické práce, najma polygónové meranie a meranie
detailu. Mechanické usporiadanie spoločné so
skup. Č. 2 má aj Kern - Mekometer 3000, ktorého
určenie je odlišné (meranie dlžok s najvyšŠJoupres-
nosť1ou). Pretlo ho považujeme za osobitný prístroj.

Pozrime sa 00 nového priniesol vývoj v jednotli-
vých skupinách.

2.1 Skupina Č. 1

Tu sa počet typov nerozšíril a zdá sa, že vply-
vom miniaturizácie dajde asi ku zlúčeniu optickej
a riadiacej časti dio jednej jednotky, čiže ku sply-
nutiu so skup. Č. 2. Prvým náznakom tejto možnosti
je nový T e II u r o m e t e r C O 6.

00 tejto skupiny však patrí známy diaflmmer
W i I d O i s tom a t O I 1O, ktorý sa ako prvý
začal vyrábať sérLovo a nateraz je najrozšírenejším
EDM v praxi. Pri nOVlommodeli vykonali sa nie-
ktoré menšie vylepšení na základe že laní z praxe:
diosah bol zvačšaný na 2 km, ťažké koaxiálne spo-
jovacie káble boli zmenené za normálne fahké a
zaviedli elektronické tlmenie odčítacieho mecha-
nizmu.

2.2 Skupina Č. 2

Táto skupina je tak početná, a tak rýchlo sa
rozširuje, že vzhfadom na rozsah článku maže sa
stručne zastaviť len pri niektorých najnovších kon-
štrukciách. Sovietske EDM vyžadujú ooobitné spra-
oovanie.

Po prvý raz sa objavili EDM, ktoré používajú ako
zdmj p I y n o v Ý I a s e r (Laser Ranger II, AGA
76). Niektoré prístroje majú už zabudovaný vývod
pre prípoj registračného zariadenia (MA 100, DM
1000).

Pre nás je doležité, že Zeiss EOK 2000 sa už vy-
rába sériove a v r. 1972 bol už diodaný do ČSSR.
Zaujímavé je, že novovyvinutý HP 3800 (r. 1971)
používa ešte stále poloautomatické meranie vzdia-
lenosti. Úplne zastal VýViOjErtelovho Optodistu.

Najnovším zo všetkých EDM je Tellurometer
CD 6, ktorého prototyp vyvinuli len v r. 1972. Zá-
vod TelluDometer len v r. 1971 začal sérioVlo vyrá-
bať MA 100 a už ohlasuje, že v r. 1973 bude dodá-
vať nový typ pre l"lOvnaképoužitie CD 6.

Treba p,ovedať, že sfubované zníženie váhy
u MA 100 (pozri [2]) nevyk1onali, ale bola zlepše-
ná digitalizácia a zavedený vývod pre registráciu.
Tým sa ale v á h a modelu 1968 práve naopak
z výš i I a na 17,3 kg. Závod Tellummeter dopla-
til pri MA 100 na to, že ačkofvek išlo v r. 1968
o úplne nový druh prístroja, chce li u neho dosiah-
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núť milimetflOvú presnosť. Vzniklé ťažkosti zdržali
sériovú výrobu asi ,o 2 flOky a počas tej doby sa už
EDM s centimetrovou presnosťou bežne vyrábali.

Predstavuje novú generáciu Ga-As diaIkomerov
(obr. 1J. Vďaka tomu, že bol vyvinutý ako posled-
ný ZlOvšetkých EDM mohli byť u neho uplatnené
posledné výdobytky miniaturizácie v elektronike.

Preto je najIahčím a najmenším EDM vabec.
Optická aj elektronická riadiaca časť tvmia jedinú
elektronickú jednotku krabicového tvaru, ktorá
váži bez zdroj a len 2,5 kg. Z telesa prístroja vy-
čnievajú dva horizontálne čapy otočne uložené
v Iahklom nosiči tvaru U, ktorý maže byť priamo
upevnený na statív, alebo s použitím Iahkého mos-
tíka na nosiče teodolitu. Takto CD 6 sa dá použit
bu ďako n a s a d z o va c í alebo v Ý m e n n Ý
d i a I k o m e r.

Na príjem a vysielanie infražiarenia sa nepoužil
koaxiálny, ale biaxiálny optický systém. Meranie
šikmej vzdialenosti je a li t 10 mat i c k é a di g i-
tál n e. Táto sa objaví na 6-miestnej obrazovke
za 6 sekúnd po stisknutí gombíka "odčítanie", a to
s najmenším dielikom 1 mm.

V inej polohe odčítacieho gombíka možno merať
aj meniace sa dlžky napr. v inžinierskej geodézii. Tu
podIa p,ollOhycieIového reflektora sa udáva zmena
dlžky na posledných 4 miestach (m až mm) každé
1,2 sek. Prechodné prerušenie lúča neovplyvní
presnlQsť merania. Závod udáva dosah prístroja
s jedným reflektorom 0,8 km, s dvomi 2 km a pres-
nosť :': 5 mm + 5 mm/km.

VzhIadom na modernú elektwniku CD 6 má malú
spotrebu prúdu, a preto k nemu dodávajú len malú
kabelkovÍl batériu, ktorú má merač nosiť na ra-
meni. Podfa nás by mala byť zavesená na statíve.
NakoIko ide ·0 úplne nový prístroj nie sú k dispo-
zícii detailnejšie informácie. R. 1973, ako termín
dodávky 5a však zdá málo pravdepodobný.

2.22 Ker n D MlO OO

je typickým predstavite!om vývoja skupiny č. 2.
Jeho prototyp predviedli už v r. 1971 na 13. kongre-
se FIG (obr. 2). Osobitné je pri iíom zabudovanie
internej batérie a nasadenie vonkajšej batérie pria-
mo na hornú časť prístf1oja. Vďaka použitiu integro-
vaných 'obvodov sa zmestila celá elektronika s vy-
sielačom a prijímačom a internou batériou do
skrinky o rozmeroch 20 X 16 X 16 cm.

Celý prístroj bez externej batérie váži len 10 kg.
Vonkajšia Ni-Cd batéria (5 V; 10 Ah) vystačí pre
500 meraní a váži aj s nabíjačkou len 2,5 kg. lnter-
ná batéria (5 V; 1,8 Ah) vystačí na 50 meraní. Ba-
térie sa dajú nabíjať aj z autobatérie a prípadne
obidve naraz. Pritom aj počas nabíjania možno
merať. Pri zapojení externej batérie sa automaticky
vypína interná a naopak. Prístroj potrebuje prík,on
asi 11 W.

DM 1000 umožňuje jednoznačné určenie d 1 ž k y
dol km. Má 6 indikačných elektróniek s najmen-
ŠOUjednotk1ou očítania 1 mm. Výwbca udáva, že
so 7 reflektormi možno merať až cez 3 km. S jed-
ným reflektorom do 1 km, s tromi do 2 km. Na
Ga-As diaIkomer sú tieto dosahy veImi sIIubné.

Na meranie vzdialeností sa užívajú len dve frek-
veneie 15 MHz pre jemné meranie a 150 kHz pre
hrubé meranie. Celé meranie s' prebieha automa-
ticky a je riadené minipočítaČiom. Po stlačení glQm-
bíka dostaneme vzdialenosť ako priemer s tisíc ov
meraní fáZtOvých rozdielov asi za 15 sek.

VeIkou výhodou a zvláštnosťou prístroja je elek-
tronické ,oddelenie prijímacej a vysielacej časti.
Tým sa p'odarilo podstatne eliminovať cyklickú
chybu fázomera spaS/obenú prekrývaním prijímača
vysielačom. (Táto chyba dosahuje u niektorých prí-
stf1ojov 5 až 10 mm. J Plotrebné sptojenie medzi fázo-
merom vysielača sa docielilto pomocou vláknovej
optiky. PiOdobne referenčný signál sa prevádza do
zmiešiQvača napred opticky tým, že vo vysielači
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sa hrano lom oddeIí malá časť vysielaného infra-
žiarenia a až neskol.' sa premenf osobitnou fotodió-
dou na elektrický signál, ktorý potom prechádza
do zmiešovača.

2.3 Skupina ě. 3

Rozvoj v tejoo skupine, ktlOrá se pre geodéta
vidf veJmi výhodná, úplne zastal. vývoj Geodimetra
7 T zastavili už dávnejšie a nahradili ho Geodi-
metrom 700. Jediným prístrojom, ktJorý sa vyrába,
je Opton SM 11. Je výrobne výhodný preto, že má
veJkú vačšinu súčiastok rovnakých ako známa
Reg-Elta 14.

2.4 Skupina ě. 4

Reg-Elta 14 sa od r. 1971 vyrába sériove a na
základe skúšobných meraní urobili na nej niek~lQré
vylepšenia [3]. Prijímacia fotodióda biola nahra-
dená vysoko citlivým fotonásobiĎom. Nespofahlivé
odčítania vplyvom nízkeho napatia batérie sú indi-
kované blikaním odčHacích elektroniek. Správny
chod meracieho cyklu a registrácie sa tiež indikuje
opticky v osobitnom okienku. V prístroji nezavied-
li vnútronú kalibračnú cestu, a preto až teraz vyvi-
nuli držiak pre kalibračný hrano I. Zlepšili aj die-
rovanie, ktoré sa neriadi cez Reg-Eltu, ale na vlast-
nom dierovači.
V r. 1971 však predviedli prototyp ďalších dvoch

prfstl'lojov s AGA Geodžmeter 700 s laserovým zdro-
jom a Franke ART s Ga-As di6dou. Majú rozdielne
zdroje a registráciu, ale podobnú koncepciu. Táto
sa líši od koncepcie Reg-Elty 14 v dvoch smeroch:
v použití a zJ()stavení hlavných jednotiek.

Reg-Eltu 14 vyvinuli najma pre mapovanie a
preto neredukuje s. Obidva nové prfstroje sú však
určené aj na vytyčovanie, preto udávajú aj SO (ART
ako najnovší aj hl. Pri Reg-Elte tvorila meracia aj
riadiaca časť jednu jednotku (váha 18 kg) spočí-
vajúcu na statíve. V AGA 700 aj ART sú uvedené
časti rozdelené. Na statíve je len meracia jednot-
ka a riadiaca jednotka je mimo (s ohradom na
tenno fakt je zníženie váhy AGA 700 oproti Reg-
-Elte menšie ako sa očakávalo). Konkrétne pre-
vedenie riadiacej jednotky je u obidvoch rozdielne,
é1však u ART sa zdá výhodnejšie.
Obiva nové ET sú vybavené automatickým inde-

xom výškového kruhu, optickou olovnioou a 20"
alidádovou libelou.

2.41 F I.' a n k e A R T

je autoredukčný elektronický tachymetr s GA-As
di6dou ako zdrojom a registráciou na magentžckú
pásku. Prístroj tvoria 2 konštrukčné celky. Teodo-
litová meracia jedlllotka a riadiaca jednotka (obsa-
hujúca okrem riadiacej elektroniky aj minipočítač,
registračný prístroj a batérie).
S prístrojom možno po čas niekoJkých sekúnd

zistiť:
1. Horiwnt. uhol (t,

2. vertik. uhol E,
3. s',
4. so'
5. h.
Z týchto prvé tri sa mažu aunomaticky registro-

vať, zatiaJ čo So a h sa dajú len odčHať na indi-
kačných elektrónkach.

Teodolžtoaá meracža jednotka (obr. 3) spojuje
funkciu diódového teodolitu a prijímacej a vysiela-

cej časti diafkomera. Základom je teodlol1t Aska-
nža Tu, ktorého ďalekohrad a osi s kruhami museli
prekonštruovať, aby mohli plnH nové funkcie.
Ďalekohfad je preto koaxiálny a používa sa na
cielenie aj vysielanie a príjem infražiarenia.
Na telese teodlolitu sú umiestnené indikátory,

na ktorých možno :odčítať všetkých 5 meraných
a prístrojom vypočítaných údaj ov. Teodolit je re-
lteračný. Zvláštnosťou je, že okrem kódových kru-
hov má aj normálne delené kruhy. Na spoločnej
osi sú takto páry paralelných krubov (obr. 4)
normálny a kódový - a nad nimi fotoelektrické
snímacie zariadenie. K6dové kruhy sa snfmajú
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s presnosťou 19. Jemné meranie sa robí subjek-
tívne POffiiOCIQUIOptickéhlOmikrometra. PlOzorovatef
urobí s diametrálnymi ryskami normálneoo kruhu
vizuálnu klOincidenciu. Otáčanie mikrometra sa
však prenáša na tretí kódový kruh s rozlíšením
na IDee. Meranie uhlov nie je plne automatické,
cle tým sa obišli ťažklOsti a poruchy autlOmatickej
klQincidencie a ušetril sa prístrojový priestlOr. Pri-
tom zdržanie je len niekolko sekúnd a fotlOelek-
trické snímanie a indikácia resp. registrácia uhla
prebieha ďalej automaticky.

Riadiaca a registračná jednotka obsahuje:
1. Digitálny automatický fázomer. Podobne ako

u viacerých EDM užíva pre hrubé meranie frekven-
ciu 150 kHz (meradlo 1000 m) a pre jemné meranie
15 MHz (meradlo 10 ml. Vzdialenosť udáva na
1 cm. Udávaná presilfosť ± 15 mm.

2. Vlastnú riadiacu jednotku, ktorá sa o. i. stará
o to, aby rozne elektronické pracovné procesy sa
vykonávali po sebe.

3. Registračný prístroj, v plOdstate kazetový mag-
netofón, zaznamenáva na pásku jednak merané
údaje (a, c, s') a jednak pomocné údaje pre číslo-
vanie stanovíšť a podrobných bodov (maximálne
17 ciHer). Pritom číslovanie detailných bodov sa
može až do 3 miest (999) vykonávať autlOmaticky.
Výhiodoumagnet'Ofónu sú nielen malé rozmery a
váha, ale aj nÍzka spotreba prúdu, jednoduchá vý-
mena kaziet a spofahlivosť. Spolu so štartlOm a za-
stavením pásky trvá zaznamenanie jednéhio me-
rania len 5 sek.

4. Zabudovaný minipočítač s pevným pI1ogramom,
ktorý automaticky počíta So a h.

Ako losobitné zariadenie sa bude kART dodávať
prevlOdník z magnetickej na dierovú pásku, ktorý
sa pochiopitefne neberie dlOterénu. Poz!ostáva z: ka-
zetového magnetofónu, dierovača na 5- alebo 8-sto-
pú pásku, vlastného prevodníka a riadiacej elektro-
niky.

Zatiaf o ART neboli uverejnené žiadne skúš'Obné
merania. Prekvapuje, že na 1 km udáva potrebu až
9 reflektoľiOv.
2.42 A G A G e o d i m e tel' 700

je autoredukčný elektronický tachymeter s ply-
novým laserem ako zdrojlOm a s registráciou PIO-
mooou dieľiovača. Je nasledovníkom Geodimetra
7 T, ale v pľiOtiklade k nemu má úplne podlObu teo-
dolitu (lObr. 5). Charakteristické pre jeho základnú
koncepciu je vtipné využitie transportnej debny,
Pri meraní na nej spočíva vysunovate!ná riadiaca
jednotka a umiestnená je v nej batéria a dierovač.
To urýchruje prípravu k meraniu. Z debny sa vy-
berá len meracia jednotka, ktlOrá je kombináciou
digitálneho telOdolitu a EDM SIQ spollOčným koaxi-
álnym ďalekohradJom. Váži 14,5 kg.

Meranie vzdialenlOsti.
Ako zdroj je použitý 1 mv He-Ne laser s Kerro-

vým článkom ako modulátorom. Meria sa na 3 frek-
venclách, ktoré pre jemné meranie dávajú 5m
meradlo a pre hrubé meranie dve meradlá 500 m
a 5000 m. Meranie fázových rozdielov sa vyklOnáva
BjerhamaI'Ovým systémom pomocou digitálnehio re-
solvera automaticky a prevádza sa na digitálne
údaje v metroch s najmenším dielkom 1 mm.

Geodimeter 700 je určený aj na vytyčovacie
práce, preto umožňuje klOntinuálne meranie so až
do 500 m automaticky s atmosfér. korekciu. Pri vfč-
ších dÍžkach sa kiOľekcia musí zaviesť IOsobitne.
Prerušenie lúča nemá vplyv na výsledok a možnlO

merať vzdialenosti pohybujúceho sa ciefa. Udávaná
presnosť merania dÍžok je ± 5 mm na 1 mm/km.

Plynový laser umožňuje použitie menšieho počtu
reflektiOľiOVa zvýšenie dosahu. S jedným reflekto-
rom je dosah až 1,7 km, s tromi až 3,5 km a so
šiestimi až cez 6 km. Do 500 m možno merať s plas-
stickým odrážačom.

Mel' a n i e uhlo v sa vykonáva fotoelektricky
impulzným sposobom podobne ako u Breithauptov-
ho digitálneho teodolitu Digigon. Podstatou je tzv.
rastrový kruh s radikálnymi čierno-svetlými die-
likmi, ktorý je spojený s alidádou (a otáča sa
s ňou) a pritom fotoelektrická snímaci časť je pev-
ná. Mechanické otáčanie je pretvorené na perio-
dické kolísanie svetla.

Pri osvetlení diametrálnych častí kruhu snímajú
sa fotoeletricky svetločierne pruhy, čo vyvoláva
elektrické signály - impulzy. Tieto sa potom auto-
maticky sčítajú a v digitálnej forme vyvedú na od-
čítací panel. Elektrická interpolácia G e o d i m e t-
r. a 700 umožňuje odčítanie vodorovného kruhu až
na 5 cc a výškového na 10cc•

Pri tomto systéme je meranie zenitových vzdia-
leností z možné len vtedy, kež na každom stano-
višti počítanie impulz ov začína s nulovým odčíta-
ním, t. j. ďalekohfadom presne v zenitovej, alebo
nadírovej polohe.

Aj tak sa na každom stanovisku vykonáva kalib-
račné meranie dia!komera vyžadujúce nadírové po-
stavenie ďafekohledu. Preto sa nulová orientácia
výškového kruhu spojuje s kalibráciou diafkome-
ra.
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2.5 Osobitné pristroje

Sem možno zaradiť EDM W i I d D I 3, ktorého
Pl'ototyp ukončili v r. 1972 a Ker n - Mek o m e-
t e r 3000 (obr. 7], ktorého sériová výroba mešká už
dva roky. V novom modeli Mekometra zmenili cel-
kom povodný Froomeho odčítací systém. Vzhfadom
na osobitosť konštrukcie sú so sériovým modelom
pl'oblémy.
W i I d D i s tom atD I 3 (obr. 8) je Ga-As diaf-
komer, u ktorého sú využité niektoré výhody z via-
cerých skupín a spojené v ekonomicky únosný kom-
promis. Mechanickými prípravkami sa dajú pevne
a vertikálne nad sebou spojiť teodolitová trojnožka
(10) elektronická jednotka (5) normálny optický
teodolit (3) a diafkomerný nástavec (1).
Najvýraznejšou koncepčnou zmenou je to, že elek-

tronická jednotka obsahuje minipočitač pre reduk-
ciu meraných šikmých vzdialeností, a že táto skrin-
ka tvorí vlastne spodnú časť teodolitu. Takto počas
merania uhlov aj vzdialeností tvorí teodoUt a elek-
tronická skrinka jednu mechanickú jednotku.
Elektronická jednotka je otočná a má na hornej

ploche centračnú podložku (4), do ktorej sa nasadí
teodolit a na spodnej časti centračnú prírubu (6),
ktorá sa nasadí do bežnej teodolitovej trojnožky.
Kábel (4) spojuje riadiacu jednotku s batériou za-
vesenou na statíve.

R i a d i a c a j e dno t k a obsa-
huje minipočítač, vlastné riade-
nie úkonov a odčítací panel so 14
miestami (obr. 6). Riadenie úko-
nov sa vykonáva už ovládacími
gombíkmi, medzi ktorými je aj
gombík na nastavenie nulového
odčítania na horizontálnom kru-
hu. Na odčítacom paneli mažme
dostať naraz dvojicu údajov (2 X 7
miest) a to podla polohy progra-
mového gombíka (obr. 6 vfavo
dole):
1. Pri polohe "Theod": re + z.
2. Pri sťope "dist": s' + z.
3. Pri "set out": re + so'
Na obr. 6 máme prípad č. 3 s od-

čítaním vodorov. uhla re
čítaných číslic možno meniť.
199,5180 a So = 499,751 m. Jas od-
R e g i str á cia. K prístroju

vyvinuli osobitnú registračnú jed-
notku "Geodat 700" s možnosťou
dierovania na 5 stopej alebo 8 sto-
pej páske. Registrujú sa merané
údaje z, s', So len keď je menšie
ako 500 m) priamo z geodimetra
+ 3 identifikačné znaky. Cez klá-
vesnicu na "Geodate" sa registru-
jú 7 miestne pomocné údaje +
3 znaky. Treba povedať, že "Geo-
dat" nebol ešte predvedený verej-
nosti.
AGA 700 používa dve batérie

s celkovou váhou 6,3 kg, ktoré
majú vystačiť pre 300 meraní.
Inakšie o prototype AGA 700 pub-
likovali už v r. 1971 výsledky vef-
mi jednoduchých skúšok [5]. Ich
úroveň vidieť podfa toho, že neob-
sahujú kritické pripomienky a sú
skor reklamou.
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Meranie s' je automatické a digitálne a odčítanie
uhlov je pochopitefne klasické vizuálne. Preto prí-
stroj nemaže udávať ihneď So a h, ale až ke'ď na-
stavíme do počítača odčítaný výškový uhoI.
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Čelná strana elektronickej jednotky slúži ako od-
čítací a ovládací panel. Výsledky (s', sm h) sa od-
čítajú na indikačných elektronkách hneď v met-
roch, alebo stopách. Na pane li nastavujeme aj výš-
kový uhol hneď v stupňoch, alebo grádoch.

Meranie vzdialeností sa oproti DI 10 líši v po-
užití inej frekvencie aj iněho sposobu digttálneho
merania fázy. Pre jemné meranie sa použila frek-
vencia 7,5 MHz, ktorá sa vraj dá lahšie stabilizovať
ako vyššie frekvencie a pre hrubé meranie frek-
vencia 75 kHz. Pred zobrazením na pane li sa s'
automaticky násobí faktorom, ktorý zahrňuje opra-
vy zo stávajúcich atmosferických podmienok. Ten-
to sa dá nastaviť zvonka.

Meranie fázových rozdielov pozostáva: 1000 jem-
ných meraní vzdialeností, 500 hrubých meraní, pri-
čom pred a po jemnom meraní sa vykoná 100 me-
raní vnútornej kalibračnej cesty. Celé meranie včí-
tane prepínania frekvencií, atmosferickej korekcie
a zapojenie filtra prebehne automaticky za 10 sek.

Pri prerušení lúča sa meranie zastaví a potom
beží ďalej, čiže je kontinuálne. Po nas'tavení výš-
kového uhla a zmáčknutí gombiku dostaneme po
sebe So a h.

Prístroj je určený najmii pre menej rozsiahle
úlohy (meranie detailu, presnú tachymetriu a vy-
tyčovacie práce), ktoré sa vyskytujú často v men-
ších podnikoch.

3. Hlav n é z n a k y d o t e r a j Š i e h o v Ý voj a

vývoj v jednotlivých skupinách nebol síce rov-
nomerný, no pri všetkých možno pozorovať niekto-
ré spoločné znaky, ktoré ukazujú vzájomné poso-
benie elektroniky, ekonomických podmienok a geo-
detických požiadavkov.

a) Využitie súbežného vývoj a príbuzných prístro-
jov, ale aj predtým neužívaných prvkov. Pri kon-
štrukcii EDM a ET sa zužitkovali skúsenosti z vý-
voja "klasických" ED, polovodičových diód, kódo-
Vých teodolitov a minipočítačov.

b) Stavebnicový systém. Prístroj je zosta\'ený
z viičších samostatných spojitelných blokov a vo
vnútri bloku zasa zo zasunovatelných doštičiek a
častí. To umožňuje ďalšie rozšírenie prístroja, rešp.
ulahčuje jeho modernizáciu a úpravu. Ďalej sa dajú
lahšie lokalizovať poruchy a opraviť len výmenou.

c) Vplyv elektronickej miniturizácie sa prejavuje
najma v znižovaní váhy. Potom aj v zlučovaní funk-
cií a zmene usporiadania (napr. CD 6, DI 3). Znižo-
vanie váhy vidieť dobre na dvoch prístrojoch s pri-
bližne rovnakou presnosťou a dosahom z dvoch
roznych období: MA 100 má poloautomatické od-
čítanie a váži 17,3 kg a CD6 má automatické od-
čítanie a váži 2,5 kg.

d) Vplyv zdroja. Pre vznik EDM a ET mala roz-
hodujúci vplyv polovodičová Ga-AS dióda, ktorá
v nich pracuje ako tzv. sublaser. Plynové lasery
boli v minulosti pre EDM nevýhodné (rozmery, ce-
na). Tieto nevýhody už čiastočne vylepšili, a preto
v r. 1971 použili plynové lasery u dvoch prototy-
pov EDM. Dovodom bolo najmli zvýšenie' dosahu
a pohodlnejšie cielenie. Zatial ešte stále umožňuje
sublaser jednoduchšiu, menšiu a lacnejšiu kon-
štrukciu EDM.

e) Zdržanie sériovej výroby. Prechod od proto-
typu k sériovému výrobku nebol taký rýchly, ako
sa predpokladalo. Zdá sa, že elektronici neodhadli
najlepšie špecifikáciu bežných geodetických prác.
Nedarilo sa plnit ohlasované termíny sérlovej vý-
roby.

f) Vplyv overovacích skúšok je ovela vačší ako
u ostatných geodetických prístrojov. Je to tým, že
EDM je prístroj novej koncepcie, pritom elektronic-
ký, ale určený na bežné práce v teréne. Pre geodé-
ta je neobvyklá vysoká poruchovosť elektroniky,
a pre elektroniku podmienky, za akých EDM majú
pracovať.

g) Požiadavky geodetickej praxe z roznych zemí
sú rozdielne a kryštalizujú sa podla vzťahu medzi
EN a podrobným mapovaním. Zeme bez podrobného
mapovania pre EN neuprednostňujú meranie detai-
lu, ale polygonálku a zlhusťovanie (skupina Č. 1, 2).
Krajiny s podrobným mapovaním potrebujú aj me-
ranie detailu (skupina č. 3 a 4).

h) výVOj elektroniky ide rychlejšie ako vývoj
EDM, a preto pri príprave EDM treba niekde "usek-
núť" vývoj elektroniky. Na to treba pamatať pri po-
rovnávaní EDM. Geodeti sa podieYajú na vývoji
v,1čšiny EDM.

ch) Nepresadili sa prístroje, ktoré príliš vybočo-
vali z hlavného trendu vývoja.

i) Polný automatický dierkovač nesplnil očaká-
vanie. Bol hlavným zdrojom porúch elektronických
tachymetrov a hlavnoubrzdou ich rozšírenia.

j) Denný výkon pri meraní detailu je v skupine
Č. 1, 3, 4 zhruba rovnaký, a to 200 až 400 bodov,
včítane polygonálky. V skupine Č. 1 sa velmi osved-
čilo obíst problémy polnej registrácie čítačmi zá-
pisníkov.

k) Jednoduchost, nižšia cena a najdlhšia sériová
výroba u nasadzovacích dialkomerov sposobm, že
sa zdajú zatial pre meranie detailu výhodnejšie
ako ET.

4. Z á v e r a v Ý hra d y dob u d '6c n o s ti

EDM všeobecne 'ďaleko predčia v spojení pres-
nosti, dosahu a rýchlosti všetky doterajšie prístro-
je určené pre podobné úlohy. U doterajších prístro-
jov tieto tri vlastnosti sú v protiklade. Táto skutoč-
nost doteraz determinovala nielen metódy geodé-
zie, ale aj organizáciu a sposob myslenia.

Pritom u EDM sú tieto vlastnosti na tak dobrej
úrovni, že je niekedy problémom ich využiť. Dote-
rajšie prístroje však predčia EDM podstatne v cene
a poruchovosti.

EDM umožnili po prvý raz merať polohu aj pre-
výšenie zhusťovacích, polygónových aj detailných
bodov rovnakým prístrojom a približne rovnakou
metódou .- polárnou metódou s trigonometrickým
meraním výšky nazývanou tiež velkopriestorová
tachymetria.

Tým sú EDM nielen výkonné, ale umožňujú aj
univerzal1tu a integráciu polného
m e ran i a, ktorá je výhodná pre rozsiahle me-
rania a zjednodušuje prípravu pre samočinný po-
čítač.

Tieto prednosti však prlnášajú so sebou problé-
my novej organizácie, finančné nároky a poru-
chovosť.

Poruchovost je zákontte vyššia u kompUkovanej-
ších a konštrukčne nových prístrojov. Preto sú na-
teraz lepšie skúsenosti sEDM skupinyč. 1 a 2.
V najbližšej budúcnosti možno očakávať, že sa po-
darí vyriešíť problémy polnej registrácie a vylepšiť
aj ostatné menšie zdroje poruch.

Ďalší vývoj u samostatných dialkomerov (skupi-
na Č. 1 a 2) a elektronických ta<fuymetrov bude aj
naéralej rozdielny.
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Skupina Č. 1 a 2 sú jednoduchšie a takmer čisto
elektronické prístroje určené pre širší okruh men-
ších podnikov. Ich výroba nie je veTkým zaťažením
pre výrobcov elektroniky. Preto sa ich bude vyrá-
bať viac typov a viac sa na nich prejavia trendy
elektroniky ako napr. miniaturizácie a znižovanie
ceny za rovnaký výkon. Veď "model budúcnosti"
CD6 váži len 1/7 toho, ČO jeho prechodca z pred
štyroch rok ov, a pritom bude asi o 30 % až 40 %
lacnejší. Onedlho bude možno očakávať váhu aj
pod 2 kg. To je asi hranica, kedy ďalšia miniatu-
rizácia ani nebude potrebná. Rýchlosť vývoja ovšem
ani zďaleka nebude taká rýchla ako u masovejších
prístrojov (počítače).

K týmto EDM sa čo do použiti a asi približia aj
niektoré mikrovlnné diaTkomery. Vyvíja sa nový
Tellurometer CA 1000 (obr. 9], ktorý je vý-
hodný aj na meranie kratších vzdialeností. Má roz-
sah 30 m až 30 km, odčítanie na 3 mm a váži len
1,6 kg. Pritom má byť lacnejší ako ktorýkoTvek
EDM.

E 1 e k t I' o nic k é ta c h y m e t I' e sú jedno-
značne určené ako súčasť automatizačnej linky,
a tým pre rozsiahle práce a vačšie podniky. VzhTa-
dom na komplikovanú konštrukciu, veTké náklady
na vývoj, pomerne úzký. okruh používateTov nemož-
no očakávať, že sa počet typov podstatne rozšíri.
Doterajšie tri typy sú koncepčne dosť vyhranené.

Na rozdiel od skupiny Č. 1 a 2 nemožno tu však
ani očakávať zatiaT vačšie zmeny v konštrukcii,
miniaturizácii a cenách. Pri ET určuje konštrukciu
a robí váhu uhlomerná časť, kde vývoj ani zďaleka
nemaže ísť tak rýchlo ako v elektronike. Kompli-
kovaný a dlhší vývOj znamená, že "useknutie" elek-
troniky sa musí urobiť o 1-2 roky skol' ako napr.
LI skupín c. 1 a 2, a preto elektronika musí byť
trocha "zastaralá". Avšak na druhej strane presnosť
takého prístroja vyžaduje určitú stabilizáciu, čiže
váhu.

Pri súčasnom stave elektroniky by bole možné
znížiť váhu ET celkove asi na 12 kg (meracia +
+ elektronická časť). To je už ale váha napr. teo-
dolitu Wild T 3 a váha tu teda nebude problémom.

Cenový pomel' medzi skupinou č. 1 a Č. 4 je za-
tiaT asi 1:3 a nebude sa asi veTmi meniť. Plynové
lasery vytlacia sublaserové zdroje, až keď sa im
viac približia v cene, rozmeroch a životnosti.

Pre rozšírenie EDM, najma skupiny Č. 4, bude
rozhodujúce aj zabezpečenie náhradnými dielmi,
a to aspň na pať rokov po dodaní. Toto sa zdá dosť
samozrejmé geodétom, ale už menej elektronickým
výrobcom.
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Z cyklu vědeckých přednášek
z oboru geodézie na ČVUT v Praze

V pondělí 5. března 1973 přednesl Doc. Ing. Dr. Ema-
nuel Procházka, CSc., v rámci cyklu přednášku na téma:

"Elipsy chyb vytyčovaných bodů statickou metodou".
Z analogie mezi stavebnou mechanikou a vyrovnáva-

cím počtem lze vyjádřit střední chybu nějakého prvku,
délky nebo úhlu, jako funkci deformace náhradního pru-
tu nebo kloubu, způsobené jednotkovou silou nebo jed-
notkovým momentem.

Tento vztah platí i mezi poloosami deformační elipsy,
která definuje posuny bodu, způsobené jednotkovou si-
lou a mezi poloosami s ní souosé elipsy chyb.

Elipsu chyb určíme tedy tím způsobem, že sestrojíme
v příslušném vrcholu náhradní statické soustavy defor-
mační elipsu a od ní přejdeme na elipsu chyb. K sestro-
jení deformační elipsy zatížíme vrchol náhradní statické
soustavy jednotkovou silou postupně ve dvou kolmých
směrech. Příslušné deformace, jejichž složky určíme
z věty o virtuální práci, představují sdružené poloměry
deformační elipsy. Z nich se dá určit graficky nebo po-
četně deformační elipsa, od níž lze přejít na elipsu chyb.

Druh náhradní statické soustavy záleží na vytyčovací
metodě a na polohové přesnosti připojovacích bodů.
Jsou-li tyto body bez polohových chyb, představují pev-
né opěry, jsou-li tyto body polohově nepřesné, předsta-
vují poddajné opěry náhradního modelu. Vzájemné mě-
řické spojení obou výchozích bodů [např. polygonovou
stranou) působí staticky jako táhlo a značně ovlivňuje
deformační rozměry a tím i chybové elipsy ve vytyčova-
ném bodě.

Řešení elipsy chyb bylo naznačeno v obou nejčastěji se
vyskytujících praktických případech vytyčování bodu:
metodou protínání a metodou polární.

V diskusi, kterou vedl prof. Bohm. byly rozebrány otáz-
ky srovnání s prakticky používanými metodami vyrov-
nání, srovnání Výsledků těchto metod a problém vzájem-
ného vztahu elips chyb dvou bodů.
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z GEODETICKB PRAXE - Zampach, T.: Předcházení
tli5inkfJ.m vn~j.~ích povětrnostních vlívfJ. při vytyi50vání

svislíc

Předcházení účinkům
vnějších povětrnostních vlivů
při vytyčování svislic Ing. Josef Žampach,

Geodézie, n. p., Praha

Při stavbě výškových objektu vyšších než SO m pře-
stává již být vytyčování svislosti stavebních konstrukcí
Jednoduchým úkonem. ČSN 730421 Vytyčovací odchylky
stavebních objektu s prostorovou skladbou, odst. 19, 26
a 39, stanoví mezní odchylky vytyčení svislice u objek-
tu běžných typu (mimo speciální objekty a objekty
s vyššími požadavky na svislost), vyšších než desetipod-
lažních ph vytyčování do výšky nad SO m, hodnotou
± 10 mm.
Mohlo by se však stát, že i při použití nejpřesnějších

přístroju (např. optického provažovače Zeiss PZL, který
zaručuJe přesnost vytyčení svislice .± 1 mm na výšku
100 m) a při bezchybném dodržování předepsaných po-
stupiiX) bude měřič udávat vytyčovací prvky chybné
řádově až o několik cm.
Tvar stavby a jejich částí (např. konstrukce posuvné-

ho bednění) je totiž ovlivňován vnějšími účinky inten-
zívního oslunění, náhlých změn teploty a větrem. Tyto
účinky jsou na rozdíl od kmitání (pružně se chovají-
cích konstrukcí účinkem větru) relativně dlouhodoběj-
šího charakteru a nedají se vizuálně ani v okuláru
v okamžiku pozorování rozpoznat. Projevují se jako prů-
hyb objektu v křivce, mohou trvat delší časový úsek,
což je podstatné, a zkreslit tak okamžité výsledky mě-
ření pro určení vytyčovacích prvku k řízení postupu
stavby do výšky. Zejména nepříznivě by mohly ovlivnit
stavbu štíhlých věžových konstrukcí a výztužných věžo-
vých jader budov o 16 a více podlažích.
Vlastní pohyb objektu účinkem vnějších vlivů nelze

však zaměňovat s případnými svislými a vodorovnými
posuny v základové spáře a deformacemi objektu vli-
vem změn v základové půdě.
Zjišťování deformací objektu účinkem vnějších vlivů

je teoreticky propracováno u staveb televizních věží, ko-
mínů a sil. Většinou se děje ze dvou vzájemně kolmo
umístěných stanovisek teodolitu směrovým měřením me-
zi vícero připojovacími body a cílovými značkami,roz-
místěnými po obvodě objektu. Podmínkou je současně
měření úhlu z obou stanovisek a opakování měření
v určitýCh extrémních denních a povětrnostních podmín-
kách. Tento způsob je časově velmi náročný a vlastně
jen konstatuje chování stavby za určitých podmínek.
DosudnepubHkovaný je.dnoduchý zpfisob určo-

vání rektifikačních prvků pro posuv
bednění se zřetelem na účinky vnějších
vlivů na prostorovou polohu budované
výš k o v é s t a vb y byl uplatněn v geodetické části
projektu 84 m vysokého výztužného jádra B ústřední
telekomunikační budovy v Praze. Věžové jádro, v němž
je umístěno schodiště a výtahy, ponese po dokončení
zavěšenou montovanou konstrukci vlastní účelové bu-
dovy. Bylo navrženo z litého betonu taženého pomocí
posuvného bednění. Geodetickou část projektu zpraco-
vala Geodézie, n. p., Praha. Podstata řešení, týkající se
předcházení účinkum vnějších vlivfi při
v y ty č o v á n í s v i s 1 i c, spočívá v P I.' o mít á n í
s tab i 1 i z o van Ý c h P fi d o I.' YS n Ý c h o s v e v y š-
šíchpodlažíchna značky osového kříže
v ú I.' o v n i z á k 1 a d fi, při souběžném nezávislém pro-
važování pfidorysné osnovy optickým provažovačem na
značky upevněné na posuvném bednění. Pro zamezení
vlivu refrakce na optickou svislici byla stanoviska pro·,
važovače navržena ve vzdálenosti větší než SO cm od vněj-
ší stěny a zvolena i uvnitř objektu (u schodišťové části a
ve výtahové šachtě). Od lS. podlaží výše, vždy po do-

X) Technologický postup "Vytyčování a kontrola výško-
vých objektfi", OúGK, Praha 1969.

sažení výškové úl'ovně dalšího podlaží, se z plošiny po-
suvného bednění osadí zvenčí na stěnách v osovém kří-
ži objektu (obdélníkového tvaru) cílové značky. JSou to
běžné soustředné kruhové terče lepené nebo zapouště-
né (dále jen terče). Terče se připevní také na obvod
konstrukce posuvného bednění. Poloha všech těchto ter-
čů k umístění do os objektu se vytyčí promítnutím
pomocí teodolitu z předem stabilizovaného osového kří-
že. V jednotlivých etapách zvedání posuvného bednění
se pak zjišťují směrové odchylky [V) terču od nulo-
vého stavu (V o), a to promítnutím terčťí. teodolitem
[v obou polohách dalekohledu) na značku osového
kříže u paty objektu, k níž se přiloží milimetrové mě-
řítko. Nejsou-li tyto na měřítku odečtené odchylky V
trvalého rázu [po porovnání s předcházející etapou
měření], které by svědčily o naklonění celé stavby v zá-
kladové spáře, znamenají z j i š t ě n o u z měn u z p u-
s ob e n o u vně j š í m i v 1i v y, o jejíž hodnotu je třeba
opravit rektiflkační prvky. Opravné hodnoty se zjistí
na místě dostatečně přesně a rychle grafickým způso-
bem takto:
Hodnoty V se postupně vynášejí podle výšky značek

v jednotlivých podlažích jako odchylky od svislice do
výkresu svislého řezu objektu. Extrapolací se
určí hodnota odchylky V" v momentální pra-
covní výšce bednění. Odchylky V" se přenesou
v odpovídajícím zvětšení do výkresu pfidorysu objektl;!'
Odchylkový vektor určuje i s měl.' po h Yb u [současne-
ho prfihybu), V protisměru se pak opraví o stejnou
hodnotu rektiflkační údaje vzešlé z vytyčování svislosti
posuvného bednění optickým provažovačem.
Uvedeným zpusobem uvažujícím i účinky vnějších

vlivů přI podrobném vytyčování je dán předpoklad
k snadnějšímu dodržení stavebních tolerancí výškových
staveb.

Lektoroval: Ing. Mlrosla~ Herda, CSc.,
VUGTK v Praze

Z ČiNNOSTI VTS

OZNAMENI

Ve dnech 18. a 19. září 1973 pořádá ÚV CVTS-GK a KV
CVTS-GK v Domě kultury kovoprflmyslu na Smíchově

symposium
na téma: "Automatizace v geodézli a kartografU".

Obsah hlavních referátu:
- Perspektivy automatizace
- Automatizace v Gú Praha
- Automatizace kresby map

Digitální teodolity
Autometické kalkuhitory a geodetická výpočetní
praxe
Zkušenosti z číselného vypracování THM
Automatizace geodetických prací pro výstavbu metra.

Výše vlažného: 300 Kčs pro členy CSVTS.
Přihlášky s požadavky na ubytování se soustřeďují
na adrese:

Cvrs geodézie a kartografie, Ing. Vladimír Kosek,
Široká S, 110.Dl P r a haL

Ing. František Zampach,
vědecký tajemník KV-CVTS
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Symposium geodetické práce
při výstavbě metra 2.-4. října v Praze

CSVTS - Ceskoslovenský výbor ~eodetický a kartogra-
fický, ÚV CVTS ----,společnost geodézie li kartografie a
MV ČVTS !'raha ~ spolr.-čnost geodézie a kartografie

pořádají ve dnech 2.-4. října 1973 v Praze symposium
"Geodetické práce při výstavbě metra" s mezinárodní
účastí.

Součástí symposia bude výstava a exkurze.
Požadavky na ubytování uplatněte písemně do 30. červ-
na 1973 na adresu organizačního výboru:
Ing. J. Šimek, ČÚGK, Praha I, Hybernskd" 2.

Ing. Fr. Šžlar, CSc.,
předseda přípravného výboru

z PŘfSTROJOVÉ TECHNIKY

Kompenzační přístroj VEB Carl Zeiss
JENA Ni 002 pro velmi přesnou nivelaci

S novým přístrojem pro velmi přesnou nivelacl VEB
Carl Zeiss JENA Ni 002 má uživatel k dispOZiCi"úplnou
řadu kompenzačnich nivelačních přístrojů:
Ni 050, Ni 025, Ni 007 a Ni 002.
Přístroj pracuje podle princi:pu stabilizace záměrné

přfmky s kvaziabsolutním hori21ontem. Ni 002 ovlivní
rozhodujícím způsobem měření velmi 'přesnou nlvelací
a; rozšíří možnosti jejího využití. Vytváří zlepšenépřed-
poklady pro vědecká pozorování např. při určování vli~
vu refrakce nebo při sledování recentních pohybů zemské
kůry.
Nové vlastnosti a přednosti, které Ni 002 vyznačují

jako vysoce výkonný přístroj, jsou:.
- stabilizace záměrné přímky s kvaziabsolutním hori·

zonte~ v rozsahu všech teplot a sklonů. Výsledkem jsou
tyto 'přednosti: žádné urovnávání záměrné přímky, žád-
né r021iněřování sestav, odpadá "stínění přístroje proti
slunci,
- výkyvný okulár s automatickým vyrovnávaním ob-

razu v plném rozsahu výkyvu,
- nový mikrometr zabudovaný do objektivu, který je

proveden na principu Abbeho komparátoru a provádí
posrm záměrné přímky (5 mm; 10 mm),
- stálá poloha analaktického bodu v celém rozsahu

ostření od d = 00 do d = 1,5 m s automatickou kom-
penzací zbytkové chyby.
Kromě who má tyto přednosti:
- v zorném poli dalekohledu je obraz mikrometrické

stupnice a krabicové libely,
- účelné uspořádání obslužných součástí na obou stra-

nách přístroje (např. hrubé a jemné cílení).
Kompenzační pri:ncip a nové funkční součásti jsou

chráněny patentem.
Ni 002 umožňuje značné zvýšení hospodárnosti při

měření pořadů přesné a velmi přesné nivelace zlepše-
nou měřickou technologií (není nutné .rozměřování).
Hodí se pro nivelaci prováděnou běžně i z automobilu.
Zaručuje zvýšení přesnosti na ± 0,2 mm/km při ni:vela~
ci v obou směrech a současné snížení Vlivu systematic-
kých chyb. Výsledkem je nejvyšší přesnost při racionál-
nim pracovním postupu.

Několik přístrojů Ni 002 bylo podrobně zkoušeno ve
spolupráci s výzkumným střediskem VEB Kombinátu geo-
dézie a kartografie a s Geodetickým ústavem Vysoké
škqly technické v Drážďanech v průběhu jednoho roku.
Výsledky zkoušek jednoznačně potvrzovaly shora uve-
dené 'přednosti a vlastnosti.

Technické údaje:

Dalekohled (terestrický):
zvětšení
zorný úhel (svislý)
otvor objektivu
nejkratší záměrná" vzdálenost
násobná konstanta
součtová konstanta

Kompenzátor
r02)sah sklonu
přesnost urovnání
doba urovnání

40X
1°17'
55 mm
1,5 m
100
0,37 m

± 10'
~ 0,05"
<ls

Libela
dvoustl1anná krabicová libela

Rozměry a váha
přístroj 370 X310 X155
obal 390 X370 X190
Zpracováno podle firemních materiálů.

Ing. Monika Mikšovská, ČaGK Praha

6,5 kg
5,1 kg

1973/147



Geodetický a kartografický obzor
148 ročník 19/61, i!fslo 5/1973

60 let plukovníka
Prof. Dr. Ing. Bedřicha Chrastila

Dne 24. května 1973 se dožívá šedesáti let příslušník
Vojenské akademie Antonína Zápotockého plk. prof. Dr.
Ing. Bedřich Chrastil. Jubilant patří mezi přední osob-
nosti vojenského školství a má značnou zásluhu na vy-
soké úrovni vojenského geodeticko-kartografického
studia.

Zivotní osudy plk. prof. Chrastlla byly ovlivněny so-
ciálními podmínkami života dělnické rodiny za první re-
publiky a později zásadovým postojem k okupaci Cesko-
slovenska fašistickým Německem. Již v prosinci 1939 byl
zatčen a za svou odhojovou činnost vězněn 27 měsíců.
Po osvobození Ceskoslovenska v roce 1945istupuje do

KSC a začíná ihned stranicky pracovat. Po všechna další
léta také stále spojuje svou odboDnou a pedagogickou
činnost s prací politickou.
Cílevědomý odborný růst plk. prof. Chrastila, založe-

ný na předchozí několikaleté měřické praxi, za.číná v ro-
ce 1945, po ukončení studia zeměměřického inženýrství
II. státní zkouškou s vyznamenáním. V srpnu 1945 se
stává odborným asistentem Ústavu nižší geodézie VUT
v Brně a od roku 1950 jeho přednostou. V roce 1948
dosáhl titulu doktora technických věd a s účinností od
1. 6. 1951 byl jmenován docentem nižší geodézie.
Když byla v roce 1951 v Brně zřízena Vojenská tech-

nická akademie, přechází na tuto novou školu. I když
plk. prof. Chrastil viděl své hlavní poslání v pedagogic-
ké a výchovné činnosti, byl v průběhu dalších let pově-
řován i jinými významnými funkcemi. V letech 1955-
-58 byl 1. náměstkem předsedy ÚSGK, v letech 1960-
-67 pracoval 2 roky jako zástupce náčelníka VAAZ pro
učební a vědeckou činnost a 5 let jako náčelník fakul-
ty. V období 1964-67 byl členem státní komise pro vě-
decké hodnosti.
S účinností od 1. 6. 1963 byl jmenován profesorem

nižší geodézie.
Plk. prof. Chrasti! vždy aktivně pracoval v různých

odhorných a pedagogických funkcích ve složkách topo-
grafické služhy CSLA, i v civilním sektoru. Puhlikoval
řadu odborných prací, zpracoval několik dílů skript pro

posluchače VAAZ.Vždy pečovalo trvalé zvyšování odbor-
né úrovně a vojenské účelovosti studia.
Spolupracovníci, žáci i širší geodetická veřejnost vyso-

ce hodnotí schopnosti plk. prof. Chrastila plnit velmi od-
povědně a se širokým rozhledem úkoly odborného funk-
cionáře. Neméně si váží i jeho rozvážného a citlivého
vztahu k lidem.
Přejeme jubilantu do dalších let stálé zdraví,· spokoje-

nost a mnoho dalších odhorných a pedagogických
úspěchů.

Dňa 17. aprila ] 973 sa dům '30 rokov Ing. Vladimír
Per dek, rtaáitel Krajskej správy geodézte a karto-
grafie v Banskej Bystrici. Narodtl sa v podtatranskej
oDci Vavrtšovo, okres Liptovský Mikuláš. Po maturite na
reálke v Bratislave študoval v rokoch 1933 až 1937 na
Ceskom vysokom učení technlckom v Prahe, smer ze-
me1TJeračsk9. Po ukončení vojellskej prezenčnej služby
v roku 19~9 nastúpil do za,mestnanla ako geometer na
ŽeleznlčnCj stavebnej správa ČSD v ŽllIne. Tu prešlel
roznymi prllcuviskami v oddelellí výkupu pozemkov,
v odbore pre udržovanle trati a nakoniec ako náčelník
meračsko-dokumentačnej kancelárie v Košlciach. V no-
vembrl 1954 nastúpil službu v rezorte geodézie a karto-
grafie, kde mli bola zverená funkcia vedúceho Okresné·
ho meračského strediska v Liptovskom Hrádku a od
miija 1962 vykonával funkciu riaditela Ústavu geodézle
a kartografie v ZilIne, neskoršia funkciu hlavného geo-
deta na Oblastnom ústave geodézie v Bratlslave. Po re-
organizácii rezortu Slovenskej správy geodézle a karto-
grafie od 1. januára 1973 zastáva funkclu riaditela
Krajskej správy geodézle a kartografie v Banskej Bys-
trici.
Súdruh Ing. Per dek počas dll1oročnej pracovnej čin-

nosti v rnZ'Hte geodézie a kartografie prešiel mnohými
významnými hospodárskymi funkciami. Všade sl počí-
nal ako komunista, odborník a dobrý organizátor práce.
Na všetkých pracoviskách a funkclách, ktoré zastával
a aj teraz zastáva, možno vyzdvihnúť jeho tvorlvý a od-
borný pl'lstl1P ku každej zverenej činnosti.
Prl príležitosti šesťdeslatych narodenín za všetku

prácu, ktorú súdruh Ing. Pe)" dek vykonal pre rezort
geodězie a kartografle, pre našu socla!lstlckú spoloč-
nost, vyslovniemn mu súdružskp. podakovanle. Do dal-
šieho žlv(lta mu želáme dobré zdravle, vela osobných a
praC'ovnýC'h tlspechov.

Doc. Ing. Peter Marčák, CSc.,
paťdesiatročny

Doc. Ing. Peter Ma l' Č á k, CSc., vedúcl vedecký pra-
covník a vedúcl odd. geodézie Výskumného ústavu geodé-
zle a kartografie v Bratlslave, sa dožíva dňa 9. 6. 1973
svojlch pil.ťdesiatín.
Narodil sa v Starej TIubovnl. Stúdium geodézie absol·

voval na SVST v Bratlslave v r. 1951 s vyznamenaním.
Do konca r. 1960 pracoval na Výskumnom ústave staveb-
níctva {VOS, teraz Výskumný ústav inžlnierskych stavleb]
v Bratlslave. 30. 3. 1960 obhájil na Stavebnej fakulte
{SvF] SVST kandidátsku dlzertačnú prácu. Od 1. 1. 1961
pracoval na Ostave te6rie meranla {OTM] SAV. V r.
1969 bol na základe habilitačného konal1ia na SVST me-
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novaný docentom odboru geodézie. Dňom 1. 10. 1970
prešiel pracovať na VÚGK.
Pracovná a vedeckovýskumná činnosť dOG. M ar č á-

k a je zameraná na tri základné okruhy problémov: geo-
detické metódy m e ran i a p o s u n o v stav i e b
[VÚS a VÚGKJ, meracie metódy a analý-
zu výsledkov experimentálnych meraní
!ÚTM SAV) are cen t n é p o h Yb Y zem s k e j k ó -
r y (VÚGKj. Pracovný elán doc. Ma r Č á k a je charak-
terizovaný bohatou publikačnou činnosťou. U nás i v za-
hraničí uverejni! vyše 40 povodných vedeckých a odbor-
ných prác. Popri tom úspešne referoval na viacerých do-
mácich i zahraničných sympóziách a konferenciách (Bra-
tislava 1957, Smolenice 1961, Praha 1963, Sofia 1964. Dráž-
dany 1965, Budapešť 1966, Praha 1968, Štajerský Hradec
1970, Hluboká n. VI. 1972, Budapešť 1973 a i.). Niektoré
jeho práce sú citované a kladne hodnotené nielen u nás,
ale i v zahraničí.
Vedeckovýskumná činnosť doc. Ma r č á k a sa vy-

značuje systematičnosťou, dokladnosťou a cielavedo·
mosťou. Jeho práce prezrádzajú dokonalú znalosť prob-
lematiky, menovite z oblasti merania posunov inžinier-
skych st'avieb, inžinierskej geodézie a interpretácie vý-
sledkov meraní. V ostatnom čase vypracoval komplexnú
metodiku geodetických meraní posunov inžinierskych
stavieb. Výsledky' jeho prác ocenili a prevzali odborníci
v ČSSR aj v zahraničí.
Od r. 1962 je školitelom vedeckých ašpirantov a vy-

choval už viacero vedeckých pracovníkovo Dlhé roky vy-
konával záslužnú činnosť aj v ČSVTS, za ČO mu bolo
v r. 1965 udelené čestné uznanie. Bol jedným z iniciáto-
rov založenia odbornej skupiny inžinierska geodézia
ČSVTS.
Doc. Ma r č á k je jedným z našich popredných geo-

detov, ktorého naši čitatelia poznajú zo stránok GaKO
i z konferencií a sympózií. Snaživý, priatelský a skrom-
ný človek, plný pracovuého elánu a nadšenia. Prajeme
mu hodne zdravj,a a ešte velaúspechov v jeho' tvorivej
práci na rozvoji československejgeodézie.

Redakčná rada

Dne 22. února 1973 v Astronomickém ústavu ČSAV
v Ondřejově obháji! doktorskou disertační práci samostat-
ný vědecký pracovník VÚGTK Ing. Milan Burša.,. Di-
sertační práci, nazvanou "Odvození parametrfi geodetic-
kých referenčnich systémfi Země a Měsíce z družicových
a povrchových údajfi" tvoří soubor 26 vědeckých pojedná-
ní, která se týkají tří základních problémfi, a to: výzku-
mu dynamického tvaru a gravitačního pole Země ,na Zá-
kladě družicových a gravimetrických pozorování, výZku-
mu geometrického tvaru Země na základě družicových
a astronomicko-geodetických pozorování a výzkumu
tvaru a gravitačního pole Měsíce.
Jednotlivé práce a referáty autor uveřejnil v mezinárod-

ních odborných časopisech a zčásti přednesl ,při Přileži,-
tosU vědeckých mezinárodních jednání a symposií Mezi-
národní geodetické asociace, COSPARu, Komise akademií
věd socialistických státfi pro planetární geofyzikálni vý-
zkumy (KAPGJ, při příležitosti konferencí geodetických
služeb socialistických státfi a při slavnostních 'zasedá-
ních akademických a univer~itQích pracovi~ť.v cizině,
Těmito pracemi se Ing. Burša, DrSc., zařadil mezi uzná-

vané vědecké pracovníky světové úrovně v oboru geodé-
zie a selenodézie. Z jeho prací čerpají nejen četní domácí
a zahraniční věděčtí pracovnici, ale i technická praxe.
Blahopřejeme s. Buršovi k dosaženi vědecké hodnosti

doktora matematicko-fyzikálních věd a přejeme mu
další úspěchy v jeho vědecké práci pro rOZvoj českoslo-
venské i světové geodézie v zájmu celospolečenského po-
kroku.

Po ťažkcj chorobe skončil dňa 17. 3. 1973 činorodý
život vynikajúceho sovictskeho vedca, rjadneho profe-
sora Moskovskp.ho ústavu inžinierov geodézie, fotogram-
metrie II kartografie (MIIGAiK) a vedúceho Katedry
ekonomiky a' organitácie geodetických prác uvedenej
vysokej školy Petra losifoviča B r a j t a, doktora. tech-
nic" ých vied, uznávaného reprezentanta špeciálnej ob-
lasti inzinierskej geodézic - geodetických meraní sa:-
dania a vodorovných posunov záJtladov a stavieb.
P. I. Br a j t sa narodil lB. 10. 1902 v meste Gorkij.

Štádium gcodézie skončit na MIIGAiK v r. 1923. Po
5-ročnej odbornej praxi nastl:ípil v r. 1928 na Vedecko-
výskumný ústav ziíkladov a podzemných stavieb
(NIlOPS) v ~oskve, kde strávil celýqh 42 rokov svojho
plodného života. Na základe úspešneho umistenia v kon-
kurze prešiel v r. 1970 nu MIIGAiK za profesora a ve-
dúeello katedry.
Prof. Br a j t zanechal rOďlsiahle a mnohostranné die-

10. Za ústredný problém, ktorým sa dlhé roky na
NIIOPS-e zapodieval m02no označiť výskum deformácii
podzákladia. Pritom SB výZrlaI1Hle podielal na vyšetro-
vaní zák0nitostí chovania sa r0znych základových zemin
a na vyšp.trovaní nových kon~trukcií. velkopanelových
obytných oudov. Pod jeho vedením uskutočnili v ZSSR
rozsiahle experimentálne merania na budovaných, hoto-
vých a pokusných stavbách. Výsledky týchto prác sa
vYllžilipri tvorbe rpznych normatívnych dokumentov a
smernic v ZSSR. . .
P. I. TI r a it napísal vyše 80 vedeckých addborných

prác (z toho 6 knih). Za vrcholné dielo možno ozriačiť
monografiu "Geodezičeski;e metody izmerenija deforťna-
('lj osnovanij i sooru'teni;", Moskva 1965, 297 S., ktorú
obhújll ako doktorskú di>;ertačnú prácu. Publikácia vzbu-
dila velmi prlaznivý ohlas v sovietskej aj zahraničnej
cdoornf;)j Jiteratúre a je dodnes citovaná v .prácach auto-
I'OVroznych krajin.
Charaktpristickým rysom jeho činnosti bolo spojenie

vedy S praxou a úz,ka spolupráca so stavbármi, z ktorej
vzišlo mnoho významnýéh výsledkov. Dlhoročná úspešná
činnost stuvbárov Z,SSR v odbore mechaniky zemin a
zakladania .sta'Í'ieb v mnohom vdačí špecialistom z od-
boru geodézie. Oni boJi spolphlivými partnermi pri štú-
diu zákonitostí chovania ~a základových zemín a pr!
určovaní medzných deformácií stavebných konštrukcií.
To plne platí o prof. B r a j t o v i.
K Československu mal velmi srdečný vztah. Našu vlasť

navštívil dvakrát (r. 1959 ,a 1967). Obidve cesty boli
prínosom z aspektu výrneny skúseností a prehlbenia
vzájCllll1cj spoJupráce špecialistov CSSR a ZSSR. Český
a slovenský jazyk ovládal natofko, že jeho priatelia
7. ČSSR mli mohli písať v svojom materinskom jazyku.
Ked som nedúvno pisal príspevok k jeho 70-tym na-

rOd\'lnipám ,'pre "Inženýrské stavby", kde v č.12/1972, s.
499 -500j€' podrobnejší, avšak zdaleka neúplný prehlad
jeho činrlosti, ,netušil som, že krátko nato sa s ním bu--
demerriusiet navždy rozlúčiť. Správa o jeho smrti vy-
volala hlboký žial u všetkých, ktorí ho poznali. Odišiel
nielen vyni.kajúci vedec, alB aj skvelý človek. Ostáva
v~akjetJ() dielo, ktorým významne prlspel k pokroku a
rozvoju in;i'lnierskej geodézie.

Doc. Ing. P. Marčák, CSc.

Středisko geodézie pro okres Mladá. Boleslav,
29301 Mladá Boleslav, Pivovarská ulice č. 113,
tel. 3577, 2094,

přijme technika zapracovaného v evidenci nemovitostí
nebo vyhotovováni geometricktch plánl1

k okamžitému nástupu. Byt zajištěn s nastěho-
vánim v I. čtvrtletí 1974. Přednost mají manželé,
:kteři jsou oba z oboru geodézie.
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ROZYlAiVlTOSTI - PŘEHLED ZEMEMĚRICKÝCH
ČASOPISO

Literární ceny čMT SNTL za rok 1972

Dne 28. března 1973 byly v reprezentačních místnos-
tech SNTL v Praze slavnostně vyhlášeny literární ceny
Ceské matice technické a SNTL-Nakladatelství technic-
ké literatury za rok 1972. Byla jimi oceněna původní
díla, která významně přispívají k rozvoji československé
vědy a techniky.

Porota složená z význačných představitelů našeho
vědeckého a technického života, jednomyslně rozhodla
udělit tyto ceny:
1. cenu 10 000 Kčs za knihu
STATIKA STAVEBNlcH KONSTRUKCI
(Technický průvodce),
jejímiž autory jsou prof. ing. dr. Otakar Novák, DrSc.
a prof. ing. dr. Jiří Hořejší.
II. cenu 8000 Kčs za knihu
TERMIcKA ANALÝZA,
jejímž autorem je RNDr. PhMr. Antonín Blažek, CSc.
III. cenu 7000 Kčs za dílo
DOLNI OTRESY V KARBONSKE:M POHoRI
ing. Roberta Straubeho a kolektivu.

Dále udělila porota dvě čestná uznání, a to knihám
STATIKA SKOREPIN A SKoREPINOVÝCH KONSTRUKCI
autorů ing. dr. Nikolaje Gorbatova a doc. ing. Jaroslava
Valenty, CSc.
KOTVENI DO HORNIN,
jejímiž autory jsou ing. dr. Leoš Hobst a ing. Josef Zajíc.

Št.

~QUOPTRPRRHR

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Pa c h u t a. s.: 13. mezinárodní kongres zeměměřičů - FIG -
Wiesbaden, 1.-10. 9. 1971, str. 49-52

K a s o w i c z, J. - t. u k o '" s k i, W.: 1. vědeckotechnická kon-
ference na téma ••současné problémy geodézie", Nowy S'Icz.
25.-27. 9. 1971, str. 52-55

U I' b a n, M.: Za emancipaci zeměměřické profese v oboru po-
zemkovych úprav, str. 56-59

R a k, H.: Ostav experimentálního výzkumu při Vojvodském pod-
niku komunálního hospodářství v Katovicích jako nová forma
realizace vě<leckovi'zkumnýéh prací. str. 59-61

M ech a. E.: Konference Společnosti polských urbanistů v Ze·
lené Hoi'e, str. 62 -·'34

Me c h a, E.: Spolupráce urbanistÍl a geodetů v procesu hospo·
dářského plánování z hlediska ochrany přírodního prostředí
člověka, str. 65--66

Z a I e w s k i. A.: Systém automatického zpracovam informací
o podzemuírh inženýrských sítích ve městech, str. 66-68

Tyl' a, J.: úloha geodézie při zpracování územního plánu, str. 66
S z I' m a I\ s k i, M.: Scelování pozemků ve Francii, str. 69-75
Ma c i e je w s k i, T.: Problémy a koncepce údržby a obnovy

map velkých měřitek v ČSSR, str. 75-77
W i s I a. S.: Analýza pl'esnosti a budování pracovnich pásem

navigačních prostředků používaných při značkování polského
pobřeží, str. 78-83

M a jde. A.: Analytické vyhodnocení jednotlivých stereogramů
leteckých snímků, str. 89-91

K u j a w s k i, E.: Koncepce pevného spojení dvou fototeodolitů
s osami směřujícími na protílehlé strany a jejich použití přl
měřických pracích, str. 92-93

B I' o k m a n, I.. : VybranÍ< kartografické problémy map velkých
měřitek ve světle porady vědeckotechníckého zasedání na téma
..Aktuální problémy geo,1ézie", str. 94-96

OPRAVUJE SPOLEHLIVĚ

• Theodolity a nlvelačnl přístroje (velké)

• ve své opravně na

JANÁČKOVĚ NÁBŘEŽf 15. PRAHA 5

Sběrny:

3t - Praha 2, Žitná 48
12 - Praha t, Vodilkova 10
11 - Praha t, Jungmannova t4
14 - Praha 5, Janálkovo nábi'. t5
35 - Praha 3, Táboritská t6

36 - Praha 4, Na Pankráci 2
4t - Liberec, ti'. 5. května 12
42 - Plzeň, Tylova tf

43 - Ostrava I, MlUlova 4
44 - České Budějovice, ti'. 5. května 29
45 - Olomouc, tI'. Osvobození 27
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Vyhodnocení s matematickou přesností
Předměty jsou proměřovány v procházejícím a odraženém
světle podle dvousouřadnicového principu s co největší
možnou přesností naším přístrojem

Ascorecord 3 OP Zveme Vás k návštěvě veletrhu

Incheba v Bratislavě
od 24. do 30. 6. 1973

Tento přístroj je spojen agregátově s počítačem.
Tím se značně urychlí další vyhodnocení výsledků měření
a docílí se významné zvýšení produktivity práce.

VEB Carl Zeiss JENA



copyline
vykládá karty

na stůl

Agla-Gevaert hraje vidy s otevřenými kartami-
s filmy Copyline-Polyester dostáváte do ruky nejvYššl esa;
+ dokonalá rozměrová stálost
+ věrná reprodukce předloh
• matové vrstvy umožňují ostrou kresbu a dokonalou retuš
+ úplný sortiment citlivých filmů negativ-pozitiv a přímo pozitivních, vhodné pro

kontaktní pNstroje a reprodukční kamery

Pouiitlm filmu Copyline-polyester dostávátedo ruky karlY, kleré vidy vyhrávail
Agfa-Gevaert N.V.
Rijswijk (Z.H.)

Informace podá: PZO ARTIA - ÚTVAR 015, Ve smečkách 30,11127 Praha 1


