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pRIRtl'STKY KNIHOVNY VÚGTK
PŘEHLED ZEMEM~ŘICKÝCH CASOPIStl'
PŘEHLED ZEMtMERICKE: LITERATURY
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VYSKOČIL, P.
Poměry v mikroklimatu
asfaltových
silnic na
území ČSSR.
Geodetický a kartografický
obzor, 13, 1967, Č. 10,
s. 261-266,
7 obr., 3 tab., 6 lit.
Použitá aparatura
a zpfisob měřenf. Základní rozdíly mlkrokl1matu
nad travnatým
a asfaltovým
povrchem.
Denní chod teplotního
rozdflu. Praktické závěry pro geodetické
práce, zejm. pro nlvelaci.

llMI1,UPKAJI, :A., :AEP)l{AEEK, O., PY)l{EK, M.,
IOPAllKOBA, 'P.
cIl0T0rpaMMeTpu'lecKoe KSMepeHHe ,u;ecl'opM~Ki: MOCTa
'lepes p. BJlTaBa no,u; r. )l{,u;IlKOB.
reo,ll;. H KapT. 06sop, 13, 1967, N> 10, c. 267-270,
6 qmr., 3 Ta6.
Pa60Thl BhIIlOJlHeHHloleKOJlJleKTHBOM
npen01I.l1BllTeJleH
Ka.pe,!l;phl.pOTOrpaMMeTpHH
H l<aprorpa.pHH .paKYJlhTeTa
CTpoHTeJlhCTBaQBYT B IIpare. Cnoc06 HSMepeHHH.
OlleHKa TO'lHOCTH
pa60T HS KOTOpOH
.CJle,!l;yeT,
'lTO .poTorpaMMeTpH'lecKoe HSMepeHHe ,!l;e.popMaIlHHMOlKeT
HCnOJlhSOBaThCIl
,!l;alKeHa 60JlhlliHX nOCTpoií:KaxB CJlY'lae, 'lTO aTH ,!l;e.popMaIlHH,!l;OCTHraIOT
SHa'lHTeJlIoHO
60JlhlliHX SHa'leHHH.
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SMIDRKAL, J., JEŘÁBEK, O., RůZEK, M., JURASKOVÁ. R.
Fotogrammetrické
měření deformací mostu přes
Vltavu u Zd'ákova.
Geodetický a kartografický
obzor. 13, 1967, Č. ID,
s. 267-270,
6 obr., 3 tab.
Práce provedené
kolektivem
učltelfi
fotogrammetrle katedry
mapování
a kartografie
fakulty
stavební ČVUT v Praze. Měřlcký postup. Zhodno~
cení přesnosti
prací, z něhož je zřejmé, že fotogrammetrlcké
měření deformací
je možno použít
I na velkých stavbách
za předpokladu,
že deformace dosahují
dostatečně
velkých hodnot.
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OnlolT npaKTH'leCKOrOnpHMeHeHBIlreo,u;uMeTpaArA 6.
reO,!l;. H KapT. o6sop, 13, 1967, No 10, c. 271-276,
4 \l>HT.,2 Ta6., J1HT.4
KpaTKoe onHcaHHe npH6opa. PesYJlhTaThI HSMepeHHH
npH aTaJlOHHpOBaHHH
Ha 6asHcax, npH onpe,!l;eJleHHH
KOOp,!l;HHaTopHeHTHpoBO'lHIolXnYHKToB, HSMepeHHu
,!l;J1HHJ1Y'leH Mil onpe,!l;eJleHHHKOOp,!l;HHaT
onOSHaKOB
MH npoeKTa MarHcTpaJlhHOrOlIIocce, npH HSMepeHHH
paCCTOlIHHH
B IIITOJlhHHX
BO,!l;OIJPOBO,Il;a
)KeJlHBKa- IIpara H ,!l;J1HH
nOJlHrOHOMeTpH'lecKHX
CTOpOHMlI onpe,!l;eJ1eHHli Koop,!l;HHaTOnlolTHOrO.pOTOrpaMMerpH'leCKOro
nOJlli nYUKTOB.
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.WIEDNER, Z.
Zkušenosti s, provozem geodlmetru AGA 6.
Geodetický a kartografický
obzor, 13, 1967, Č. 10,
s. 271-276,
4 obr., 2 tab., 4 lit.
Stručný
popis
přístroje.
Výsledky
měření
při
komparačním
měření
na základnách,
určování
souřadnic
orientačních
bodfi, měření
délek rajonfi pro určení souřadnic
vlícovacích
bodfi pro
projekt dálnice, měření délek ve štolách vodnlho
pl'iváděče
2elivka-Praha
a délek polygonových
stran pro určení souřadnic
zkušebního
fotogrammetrického
bodového pole.

VYSKOČIL, P.
Verhiiltnisse im Mikroklima der Asphallt-StraRen
in der ČSSR.
Geodetický a kartografickýobz,or,
13, 1967, Nr.10,
Selte 261-266,
7 Abb., 3 Tab., 6 Lit.
Angewendetes
Gerllt
und
Messungsverfahren.
Grundunterschiede
des Mlkroklimas
Uber mlt
Gras bewachsener
und asphaltierter
Oberflllche.
Tagesgang
des Temperaturunterschledes.
Praktische
Folgerungen
fiir geodlltlsche
Arbeiten,
insbesondere
mr des NIvellement.
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feo,ll;. H Kapr. o6sop, 13, 1967, N> 10, c. 261-266,
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TeMneparypHoH paSHOCTH.IIpaKTH'leCKlle BIolBO,ll;loI
1J,J1H
re01J,eSH'leCKHX
pa6OT, HMeHHOMH HHBeJlHpOBaHUH.

ŠMIDRKAL, J., JEŘÁBEK, O., RůZEK, M., JURÁŠKOVÁ, R.
Photogrammetrische
Deformationllmesaungen
der
Moldaubriicke bei Zd'ákov.
Geodetický' a kartografický
obzor, 13, 1967, Nr. 10,
Seite 267-270,
6 Abb., 3 Tab.
Vom Kollektiv
der Lehrkrllfte
der Photogrammetrie bel der Fakultat
fUr Bauwesen
an der
Technischen
Hochschule
ln Prag
ausgeftlhrte
Arbeiten.
MeBverfahren.
Genaulgkeitsbewertung
der Arbeiten,
aus welcher
erslchtlich
1st, daB
photogrammetrische
Deformationsmessungen
an
groBen Bauten, vorausgesetzt,
daB sie· genUgendermaBen
hohe
Werte
errelche~;
ang~w.~.~
r;~ dl
werden kl:lnnen.
"arto~!"'·c
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WIEDNER, Z.
Erfahrungen
AGA 6.

mit

dem

Einsatz

des

Geodimeters

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 10,
Seite 271-276, 4 Abb., 2 Tab., 4 Lit.
Kurze Beschreibung des· Gerlites. Erfahrungen bei
Komparatlonsmessungen
auf
Vergleichsbasen,
Koordinatenbestlmmung
der Orientlerungspunkte, Rayonl1ingenmessung
fllr die Koordinatenbestimmung der PaBpunkte fUr das Autobahnprojekt, Streckenmessung
in den Wasserleitungsstollen
Zelivka-Prag
und der Polygonseitenmessung
fiir die Koordinatenbestimmung
des
photogrammetrischen
PrUfungsfeldes.
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tion of coordinates of orientaUon polnts, measurements for hlghway-deslgn,
measurements
of
distances in tunnels and in the photogrammetric test-field.
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VYSKOČL, P.
Conditions dans 10 microclimat
ďasphalte en Tchécoslovaquie.

des

chausséos

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 10,
pages 261-266, 7 illustr., 3 tab!., 6 lit.
Appareillage emp10yé et méthodes du levé. Diflérences essentielles du microclimat au-dessus de
1a surface ďasphalte
et du gazon. Fonctionnement journaHe,r de 1a différence de la température. Conclusions pratiques pour travaux géodésiques, notamment pour le nivellement.

VYSKOCIL,P.
Microclime of Asphalt Highways in Czechoslovakia.
Geodetický a kartografický
obzor, 13, No. 10,
p.' 261-266, 7 fig .• 3 tab., 6 liter.
The used devices and way of measuring. Principal differences between microclime above grass
and asphalt
surface.
Running 'Df temperature
difference during the day. Conclusions for geodetical works, especially for leve1ling.
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ŠMIDRKAL, J., JEŘÁBEK, O., RůZEK, M., JURÁŠKOVÁ, R.
Levé photogrammétrique
des
pont de Zďákov sur la Vltava
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ŠMIDRKAL, J., JEŘÁBEK, O., RůZEK, M., JURAšKOVÁ,

R.

Measuring of Deformations
of Zd'ákov Bridge
across the River Vltava by PhotograDlmetric
Methods.
Geodetický a kartografický
obzor, 13, 1967, No.
10, p. 267-270, 6 fig., 3 tab.
A task made by teachers of photogrammetry
at
the Prague Technicai University. Measuring prl}cedure. It is obvious from the checking accuracy
of this task, that photogrammetry
may be used
for measuring
of structure
deformations
when
they are large enough.

déformations

du

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No:10,
pages 267-270, 6 illustr., 3 tab!.
Travaux effectués par le groupe de professeurs de
photogrammétrie
A 1a Chaire du Levé et de 1a
Cartographie
de la Faculté de Construction de
1a Haute Ecole Technique A Prague. Procédé du
levé. Mise en va1eur de 1a précision des travaux
mettant en évidence 1a possibilité ďemp10i de
la methode photoframmétrique
pour levé des
déformations
sur grands
chantiers,
admettant
que les déformations atteignent des va1eurs suťfisamment grandes.

528.517.021.7
WIEDNER, Z.
Expériencos avec le service

528.517.021.7
WlEDNER, Z.
Experiences with AGA 6 Geodimeter o(
Geodetický a kartografický
obzor, 13,1967, No. 10,
p. 271-276, 4 fig., 2 tab., 4 liter.
A brief description
of the instrument. Results
of comparison measuremets of bases, determina-

du géodimetre AGA6.

Geodetický a kartografický
obzor, 13, 1967, No 10,
pages 271--276, 4 illustr., 2 tab!., 4 lit.
Description
concise de l'appareil.
Résultat
du
levé comparatif
sur bases,
détermination
des
coordonnées
de point ďorientation,.
levé des
10ngueurs des rayons pour la détermination
des
coordonnées de points de controle pour projet
ďautoroute, levé des 10ngueurs dans les ga1eries
d!'adduction ďeau ŽeHvka-Praha
et des longueurs des cotes polygonaux pour 1a détermination des coordonnées
ďun ensemble de points
de repere photogrammetrique
ďessai.
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na území ČSSR

Ing. Pavel Vyskočil, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Praha

Poměry v mikroklimatu asfaltových
silnic na území ČSSR

Se zvyšovánim kvality měřických přístrojů se zmenšil
především vliv nahodilých chyb. Dalšímu stupňováni
přesnosti nivelace bráni však různé systematické chyby. Jednou z příčin jejich vzniku jsou změny prostředí,
y němž probíhají záměrné paprsky. Ke značným změnám prostředí dochází zejména v přízemni vrstvě
vzduchu - mikroklimatu - mocnosti zhruba 3 m
nad zemí. Za nejzávažnější je při tom nutno považovat

(obr. 3). Měřeno bylo tzv. kompenzační metodou, při
niž neni třeba uvažovat délku vodiče mezi teploměrem
a čtecím zařízenim. Čtení teplot v jednotkách elektrického odporu bylo prováděno z jednoho místa, takže
měřené teploty nebyly ovlivněny blízkostí měřiče.
Určeni teplot na všech patnácti teploměrech trvalo
v průměru 3-5 min. podle povětrnostních podmínek.
V průběhu roku byly všechny teploměry kalibrovány
ve vodní lázni různé teploty a byla zjištěna lineární
závislost odporu na teplotě, při čemž korekce jednotlivých teploměrů zůstávaly nezměněny.
Měřeni byla prováděna celkem v šedesáti dnech
v průběhu téměř celého roku (duben-prosinec)
jednak v prostoru sportovniho stadiónu Strahov
v Praze, jednak v prostoru nivel. okruhu Slivenec
u Prahy. Teploty byly čteny v průběhu celého dne
(zhruba od jedné hodiny před východem Slunce do
jedné hodiny po jeho západu) po půlnodinách SEČ.

změny teploty vzduchu s výškou nad terénem, které
rozhodujícím způsobem ovlivňují chod záměrných
paprsků a způsobují jejich ohyb - refrakci. V roce
1964 byl proto ve VúGTK proveden rozsáhlejší
výzkum teplotnich poměrů v mikroklimatu asfaltových silnic, který sloužil jako východisko ke studiu
vlivu refrakce na velmi přesnou nivelaci, vedenou
zpravidla v prostředí takového charakteru. V následujícím ukážeme některé výsledky tohoto výzkumu
a zaměříme se zejména na odlišnosti mikroklimatu
asfaltových povrchů od vlastností mikroklimatu
travnatých povrchů, nad nimiž zpravidla dosavadní
výzkumy probíhaly.

K měření teplot v různých výškách nad terénem bylo
použito platinových odporových teploměrů, dvakrát
stíněných proti přímému slunečnimu zářeni (obr. I)
a uspořádaných vždy po pěti na tyčových sondách ve
výškách 0,01; 0,5; 1,0; 1,5; 3,0 m nad terénem (obr.
2). Při měřeni bylo používáno vždy dvou až tří sond,
z nichž většinou jedna byla umístěna nad povrchem
travnatým, zbývající pak nad povrchem asfaltovým.

Umístěni sond nebylo v průběhu jednoho dne měněno.
Pro jednotlivé dny byla místa měření měněna vždy
tak, aby na stejném místě bylo měřeno za různých
povětrnostních podmínek. Toto uspořádáni umožnilo
jednak studium lokálních zvláštností mikroreliéfu na
vývoj teplot během dne, jednak souhrnnou generalizaci vlastností "průměrného mikroklimatu".
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3. Základni rozdlly mikroklimatu nad travnatým
a asfaltovýIn povrcheEn

po východu Slunce. Při zatažené obloze nebo pn
větším znečištění atmosféry nedosahuje teplota povrchu hodnot za jasného dne, avšak vlivem většího
protivyzařování atmosféry je odpolední pokles teplot
pomalejší. Teplota povrchu nedosáhne mnohdy ros·
ného bodu. ak
večerní isotermii dochází později.
Ráno naopak, vzhledem k tomu, že není spotřebováno
teplo na výpar, nastává isotermie dříve.
Na asfaltovém povrchu je odpolední pokles teplot
pomalejší, aniž by bylo dosaženo rosného bodu. Aktivní povrch zůstává suchý, s výjimkou deštivých dnů
nebo nocí. Z těchto důvodů nedochází také v letních
měsících na rozsáhlejších asfaltových plochách vůbec
k isotennii. Teplo nespotřebované na výpar udržuje
ve spodních vrstvách vzduchu stále vyšší teplotu.
Podobně je tomu i při zatažené obloze nebo znečištěné
atmosféře, kdy sice denní dodávka tepla není tak vyso.
ká jako za dne jasného, avšak protivyzařování atmo·
sféry nedovolí její význačnější noční pokles.

262

na tízemt

RozhodujícíIY činitelem pro utváření teplotních poměrů vmikroklimatu
je sluneční záření, kterým je
ohříván povréh Země. Část takto získaného tepla
postupuje z povrchu do půdy, část je předávána nej.
spodnějším vrstvičkám vzduchu a Enolekulární a tur·
bulentní výměnou je přenášena do jeho vyšších vrstev.
Vznikají vrstvy vzduchu různé teploty. Pro denní dobu
je typický pokles teploty s výškou, pro období noci
přibývání teploty s rostoucí výškou (inverze).l)

Ubývání teploty s rostoucí výškou v mikroklimatů je
charakteristické pro tzv. typ insolace, přibývání teplot
s výškou.inverze - je charakteristické pro tzv. typ
vyzařovací. Přechod mezi oběma typy je provázen
vyrovnáním teplot ve všech výškách'mikroklimatu, tzv.
isotermií.
Poměr množství tepla předávaného z povrchu do
půdy a do vzduchu závisí na vlastnostech ozářeného
povrchu. Tím jsou také v zásadě dány rozdílnosti
vlastností mikroklimatunad
asfaltovým a travnatým
povrchem. Asfaltový povrch působí jako akumulátor
tepla, které z něho přechází do vzduchu pomaleji než
z povrchu tra.vnatého. Travnatý povrch se rychleji
zahřívá, ale také rychleji chladne, a proto lze u něho
pozorovat citlivější reakci na přerušení dodávky tepelné energie Slunce (např. při přechodu mraku apod.).
Za jasného odpoledne klesá teplota aktivního povrchu
porostléhotravou
rychle; zpravidla ještě před zápa.
dem Slunce dosahuje rosného bodu a klesá i pod něj tvoří se rosa. K isotermii dochází v průměru asi jednu
až dvě hodiny před západem Slunce. Po východu
Slunce se obnoví dodávka tepla travnatému povrchu.
Protože je však jeho teplota a mnohdy i teplota přízemních vrstev vzduchu (ranní opar) hluboko pod
rosným bodem, je první tepelná energie Slunce spotře'bována na dosažení a překročení rosného bodu, tedy
na odpaření rosy. Isotermie nastává asi dvě hodiny
1) Ta,kóvé rozdělení je charakteristické
pouze pro
mikroklima. V makroklimatických podmínkách dochází
k inverzi pouze za výjimečných ok.olností.

ČSSR

Tak charakteristická rozdílnost obou povrchů
však platí pouze na rozsáhlých asfaltových plochách
nebo v sídlištích, kde většina hmot má stejnou akumu·
lační schopnost jako asfalt. V otevřené krajině však
tvoří asfaltový povrch (silnice) několikametrový pruh
a jE(homikroklima je silně ovlivňováno poměry nad
povrchem s menší akumulační schopností. V závislosti
na profilu terénu však některé charakteristické zvlášt·
nosti asfaltového povrchu zůstávají alespoň do určité
míry. Je to v prvé řadě období inverze. I když nad
asfaltovým povrchem silnice vzniká, dochází k ní večer
později a ráno se rozpadá mnohem dříve. Teplota
asfaltového povrchu silnice nedosáhne obvykle v let.
ních měsících rosného bodu, avšak teplota mikroklimatických vrstev vzduchu je ovlivňována stékáním
chladného vzduchu z okolních travnatých ploch nebo
polí. To se projevuje zejména na silnicích ve svahu
nebo ještě výrazněji v údolí. Při ranním zastavení
poklesu teplot se však vzduch nad asfaltovým povrchem zahřívá rychleji, neboť na jeho prohřátí je
vydáno i teplo nespotřebované na výpar.
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Jak vyplývá již z předchozího, ovlivňuje do značné míry teplotní poměry mikroklimatu vlhkost. Při
zavlaŽení povrchu deštěm 'je veškeré teplo spotřebováno na výpar a dochází k vyrovnávání teplot v různých výškách nad terénem. Za jasných dnů ovlivňuje
teplotní poměry v mikroklimatu také stín předmětů,
který způsobuje zejména značné zpoždění doby ranní
isotermie. Jedná-li se o stín malého rozsahu, bývá
v pozdějších dopoledních hodinách vlivem zvýšeného
proudění vzduchu teplota vyrovnávána na obvyklou
hodnotu. Stíny budov, případně souvislé hradby lesa
však způsobují zpoždění doby isotermieprakticky' až
do doby, kdy se stín vlivem zdánlivého denního chodu
Slunce posune stranou. Rozdíl mezi teplotami nad
místem zastíněným a osluněným je tím větší, čím déle
setrvává povrch ve stínu. Proto jsou také ostřejší
rozdíly patrny zejména ráno a dopoledne. Po odsunutí
se tento teplotní rozdíl vlivem bočního proudění
vzduchu velmi rychle vyrovnává, avšak teplota těsně
při povrchu stoupá jen pomalu. Při zatažené obloze
není rozdílu mezi místem, které by bylo ve stínu a na
slunci patrný, neboť difusní záření působí prakticky
všemi směry stejně a výškou Slunce se řídí pouze jeho
celková intenzita.
Na utváření teplotních .poměrů v mikroklimatu
působí rovněž vítr. Jeho síly přibývá přibližně s logaritmem výšky a způsobuje větší proudění vzdu,chu
rovnoběžně s terénem. Vlivem větru dochází tedy
k většímu mísení vzduchu, a tím i vyrovnávání teplot
v různých výškách nad terénem.
Studium teplotních poměrů v mikroklimatu vede
k poznání polohy isotermických vrstev vzduchu
vzhledem k terénu a jejich rozestupů (teplotních rozdílů LIt: LIb), což jsou hlavní činitelé ovlivňující
velikost refrakční chyby. Z názoru, získaného předchozím výkladem vyplývá, že isotermy budou s terénem
rovnoběžné pouze tehdy, probíhají-li nad povrchem
stejné kvality a ozářeném ve stejné intenzitě po celé
zkoumané ploše. Při přechodu do stínu, závětří a nad
jiný povrch se jejich průběh bude vzhledem k terénu
deformovat. Z celé řady případů získaných během

Období

I

m

dl

±00.10·'

I
dts
dts
dt1

léto
průměr

I

průměr

I

I

průměr

I

celkově

I

0,91
0,87
0,75

I

I

I
I

0,83
0,841

1

0,82
0,70
0,73

0,91
0,87
0,65

I

I

0,81
0,70
0,87
0,69

0,2
0,3
0,7

0,86
0,85
0,78

I

r

--

0,2
0,4
0,7

0,841

0,3
0,5
0,6

~

I

'"-,ll,s~_

;<

4. Denni chod teplotnfho rozdílu
v tep Ioty s vys
,vkou Llh
LIt ' ch aT ep Iotm' roz díl ya zmeny
rakterizované rozestupy isotermických vrstev nad
terénem, jsou určující hodnotou pro odvození refrakční
chyby a lze jimi též charakterizovat vlastnosti mikroklimatu asfaltových a travnatých povrchů. Teoreticky
lze hodnotu teplotního· rozdílu odvodit z množství
tepla i., dopadajícího na kolmou plochu povrchu zemského. Při tom je

kde P je délka slunečnllio paprsku při jeho průchodu
atmosférou, A je pohltivost atmosféry (oblačnost,
znečištění) a is = 1,93 cal/cm2• min. je tzv. solárni
konstanta. Na jednotkovou vodorovnou plochu zemského povrchu pak dopadá množství tepla

Pro utváření teplotních poměrů v mikroklimatu
má význam teplo přicházející od povrchu půdy do
vzduchu. Pro tepelný tok tímto směrem platí přibližný
vztah [2]
.

I 0,75

0,851

I

I

0,3
0,6
0,9

0,92
0,83
0,79

0,5
1,0
1,4

dts
dts
dt1

přechod.
období

m'
± °0.10·'

I

0,4
0,8
1,4

dts
dts
dt1

jaro

r

20'

kde w je výška Slunce nad obzorem a Kaje koeficient
závislý na schopnosti daného povrchu odrážet sluneční
záření (albedo). Povrch se vlivem tepla i. zahřívá
a předává hromadící se teplo částečně do půdy, částeč.
ně do nejspodnějších vrstev vzduchu.2)

Zataženo

Slunečno

měření lze vybrat typickou deformaci isoterm způsobenou větrem (obr. 4a - vítr přichází od nákresny)
a stínem budovy (obr. 4b). Průběh isoterm na silnici
ovlivněný stínem stromu ukazuje obr. 5 (slunce přichází od nákresny). Z tohoto případu lze prakticky
usuzovat na to, že. za jasného dne na většině našich
silnic osázených ovocnými stromky tvoří isotermy
mírnou vlnovku.

0,75

I 0,77

~.=

LIt

(XLi/;'

2) Na místech zakrytých překážkami, např. porostem,
je třeba za ozařovaný (aktivní) povrch považovat po·
vrch překážky. Pro vyjádření tepelného toku dopadajícího na skutečný povrch půdy by bylo třeba v rovnici
(I) připojit ještě další koeficient, vyjadřující pohltivost
překážky. Za jasné oblohy pod souvisle zapojenými
korunami stromů může pak skutečný povrch půdy přejímat pouze teplo přenášené vzduchem od spodrn'ho
okraje ozařovaného povrchu (korun stromů). V lese
tedy může převládat inverze po celý den, jak bylo
lronstatováno ve výzkumné zprávě [4l
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kde IX je značně proměnný koeficient výměny tepla,
závislý na teplotní vodivosti, specifickém teple a vazkosti vzduchu, na výšce nad terénem a na rychlosti
větru a přes některé tyto veličiny též na teplotě.
S přihlédnutím k rovnici (1) lze hořejší vztah přepsat

Lltiv
i.
.
Llh =-;-=-;-Ka.K:J).smw,
kde

10.8
°0.10-'

4

dt1

10.6.

(3)

Kp representuje ztráty tepla vedením pod povrch

půd,y a Ulůžebýt pro určitý povrch a příp.

w konstantní.
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Rovnice (3) vyjadřuje přibližnou závislost teplot.
ního rozdílu na výšce Slunce nad obzorem. Není v ni
při tom vyjádřen přechod na noční vyzařovací typ
přes

období

isotermie.

vývoj

~~

také

ovlivňuje

vlhkost povrchu. Další zpřesňování rovnice (3) by
však nebylo efektivní, neboť výpočet teplotního roz·
dílu by vyžadoval měření více meteorologických veli·
čin. Schůdnější cestou je aproximace této rovnice
jednodušší funkcí v závislosti na WB použitím měřených
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·0.10-'

dt,
9

I

10.4.
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0,2
1,7
0,4

-

-

-

2,7
3,3
1,6

6,4
6,5
3,9

-

9,7
9,1
5,7

-

9,4
8,9
5,5

teplotních rozdílu odděleně pro různou oblačnost, průměrné podi:nínky síly větru apod. Jako náhradní funkce
byla v našem případě volena sinusoida třetího stupně
tvaru

-

-

-

0,4
1,8
0,5

+

-

-

+

-

-

0,4
1,6
0,4

-

I

I

I

I

•

-2,7
+0,8
-1,4

I

(4)

rozdílů v různých ročních dobách (jiná vlhkost vzduchu apod.) byly pro aproximaci rozděleny výsledky
měření do skupin "léto", "podzim" a "období přechodné". Koeficient korelace r a střední chyba m,
charakterizující výsledky aproximace, jsou shromážděny v tab. 1.

Přitom byly teplotní rozdíly aproximovány odděleně
pro vrstvy vzduchu 0,5-3,0 m; 0,5--1,5 m; 0,5-1,0 m,
redukované na společnou. mocnost. vrstvy vzduchu
Llk =2,5 m. Aby byly vystiženy zvláštnosti teplotních

Na základě znalosti výšky Slunce v různých denních a ročních dobách l~e sestavit výslednou tabulku
teplotních rozdílů, které budeme zkráceně značit dt1
(pro 0,5--1,0 m), dt2 (prQ 0•.5.-1,5 m), a dt3 (pro 0,5--

~~,= A

+ B.sinw + O.sin w + D.sin w
2

3
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-3,0 m), odděleně pro slunečno a zataženo (tab. 2 a 3).
Tabulky udávají hodnoty teplotních rozdílů pro uvedené vrstvy vzduchu, redukované na společnou mocnost vrstvy vzduchu 2,5 m a platí pro průměrné mikroklimatické podmínky panující na našich silnicích.
Redukce teplotních rozdílů na společnou mocnost
vrstvy vzduchu umožňuje sledovat rostoucí vliv
koeficientu (t s přibývající výškou ve směru dtc~
_dta·
Pro srovnání vlastností obou zkoumaných mikroklimat prostřednictvím chodu teplotního rozdílu během dne byly také podle rovnice. (4) aproximovány
rozdíly dta pro mikroklima travnatého povrchu. Odlišnost vývoje teplotních rozdílů v závislosti na výšce
Slunce nad asfaltovým a. travnatým
povrchem je
patrný z obr. 6.

[6] byly s použitím těchto teplotních rozdílů vypočtony tabulky členů korekčních rovnic, odvozených s pe.
užitím teplotní funkce tvaru polynomu druhého a třetího stupně. Účinnost těchto tabulek se prozatím jeví
uspokojivou a je dále prověřována na nových výsledcích pořízených v rámci opakovaných nivelací. Teplotních rozdílů z tab. 2 nebo 3 lze také použít ve spojení
s tabulkami korekčních členů rovnice Kukkamakiho
[3], neboť lze jimi nahradit požadovaný měřený rozdíl
{}ve výškách 2,5-0,5 m. Koeficient
k _ 250-c50c
2 -3-0-0-c
---5-0-c.
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P.: Pom~ryv

mlkrokltmatu

asfaltov!ích

silnic

na tízeml CSSR

podle [3] lze položit přibližně rovný 1 vzhledem k tomu, že prakticky CE (-0,7;
0,5).
Prozatímní rozbory výsledků nivelace ukazují, že
refrakce v podmínkách mikroklimatu našich silnic
má systematický charakter a korekce výsledků nivelace má tedy své odůvodnění. V průměru má refrakční chyba záporné znaménko (absolutní hodnoty
převýšení jsóu jí zmenšovány). Průměrná refrakční
oprava 0R, odvozená z dosavadních rozborů měření
uskutečněných za různých povětrnostních podmínek
a udaná proto pouze v závislosti na čtverci průměrné
délky záměry (jak vyplývá z teorie refrakce ) S, je
vyjádřena rovnicí

+

OR

= 3.10-&.

S2 (v mm/lm převýšení)

a grafem na obr. 7.

ó. Praktické závěry

(l] Bohm,

Stručné shrnutí výsledků výzkumu podává povšechný
obraz o podmínkách v prostředí, kterým probíhají
některá geodetická měření, z nichž lze na prvním
místě jmenovat nivelaci. Za nejdůležitější výsledek
pro praktické účely lze při tom považovat aproximované teplotní rozdíly# jejichž platnost lze s určitóu
tolerancí rozšířit na průměrné podmínky celé naší
republiky. Význam tabulek spočívá v tom, že s jejich
pomocí lze počítat refrakční chybu resp. korekci podle
korekční rovnice odvozené s použitím teplotní funkce
libovolného tvaru s tou výhradou, že počet rovnic
potřebných k určení jejích koeficientů je :s: 4. V práci

d., Svoboda,
d.: Geometrickánivelace. S.NTL, Praha
1960
! II
[2] Horák, Z.; Krupka,
F.; Sindelář,
V.: Technická fyzika.
S.NTL, Praha 1960
[3) Kukkamiiki,
T. d.: Forma1en nud Tabellen znr Berechnung
der nivel \tischer Refrakťion. Vero1fent-iohnugen des Finnischen
Geodiitisohen Institutes .No. 27, Helsinki 1939.
[4] Vyskočil, P.: Výzkum nive1ačnioh měřeni. Výzkumná zpráva
VÚGTK č. 121. Praha 1962.
[5] Vyskočil,
P.: Vliv mikrok'imatu si'nio na nivelačni refrakci.
Výzkumná zpráva VÚGTK č. 160. Praha 1964.
[6) Vyskočil, P.: Studium moZností sníZení vlivu mikroklimatu
na nivelační ,měření. Kap.dídátBká disertační práoe, ()VUT
Praha 1966.

Informace o platnosti směrnic ministerstva
stavebnictví
Na dotaz VÚGTK sdělilo ministerstvo stavebnictví
dopisem z 13. 6. 1967 zn. 714.3-0PVRA.1/Bý/67, že
směrnice pro <odevzdávání pracovišť k montáži kovových konstrukcí
a technologických
zařízení
z r. 1955 a podmínky pro přejímání montáží ocelových konstrukcí stavebních z r. 1953 jsou neplatné, neboť se opíraly o vyhlášky, upravující dodavatelsko-odběratelské
vztahy, které již před
časem pozbyly platnosti. Účastníci investiční výstavby mohou však ótázky, které uvedené směrnice
řešily, upravit, pokud se na tom smluvně dohodnou v hospodářské smlouvě, ve shodě s těmito
směrnicemi.
Ing. Herda, CSc
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Ing. Josef Šmidrkal, CSc.. ing. Ondřej Jeřábek. CSc••
ing. Miroslav Růfek. ing. Renata Jurášková.
fakulta stavebni ČVUT. Praha

Úvod
Ocelový obloukový most přes Vltavu u Žďákova, projektovaný Ing. Zemanem z n.p. Hutní projekt, je
svého druhu největši na světě. Oblouk má rozpěti
330 m a vzepěti 50 m (obr. 1). Proto po jeho dokončení
byly při zatěžovacich statických zkouškách navrženy
Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze
rozličné metody měření deformaci. Pro zajištěni co
nejvěrohodnějšich výsledků měřeni bylo použito různých, navzájem nezávislých měřických metod: tensometrická měření, měření trigonometrická, metody geometrické a hydrostatické nivelace. Tato měření prováděl Technický a zkušební ústav stavebni v Praze
(TAZUS), Výzkumný ústav dopraYní v Praze (VOD),
Ústav geodézie a kartografie v Praze a stavebni ústav
ČVUT v Praze. Kromě těchto pracovišť byla na podzim
1966 požádána vedoucim zkoušky Ing. Schreiberem
z TAZUS laboratoř fotogrammetrie katedry mapování
a kartografie fakulty stavební v Praze o zaměřeni
deformaci oblouků fotogrammetrickou metodou.
Kolektiv učitelů fotogrammetrie ve složení Ing.
Jeřábek, CSc., Ing. Jurášková, Ing. Růžek a Ing. Šmidrkal, CSc vypracoval vhodný postup a za pomoci
studentů 5. roč. zeměměřického směru provedl fotogrammetrické zaměřeni deformaci. Poněvadž jde
o ojedinělou práci svého druhu, domníváme se, že bude
užitečné seznámit s výsledky širší technickou veřej.
nost.
Měřický postup
VelikoRt mostu neumožňuje ofotografovat celý oblouk
na jeden měřický snimek v dostatečně velkém měřítku.
Proto bylo třeba volit pro fotografování celkem čtyři
stanoviska, jejichž volba byla ovlivněna tvarem po·
břežní čáry, jak je patrno z obr. 2.
Pro měření bylo využito metody časové základny,
to je pořizováni snímků z téhož stanoviska a dodrže·
ním vodorovné a předem přesně orientované osy zá·
běru. Stanoviska byla zajištěna zděnými piliřky, do
nichž byly zabetonovány kovové desky, zajišťující
přesné dostředěni stroje po celou dobu zkoušek. Orientace os záběru byla kontrolována cílením na hrany
hlavních sloupů mostu. Stočeni os záběru bylo voleno
tak, aby na jednom měřickém snímku byla s dostatečným překrytem zobrazena přilehlá polovina mostního
oblouku. Úhly stočení a překrytové části jsou patrné
z obr. 2.
Podle rozhodnuti TAZUS byla zkouška oblouku
prováděna v šesti zatěžovacich polohách. Snímky byly
pořizovány pro každou zatěžovací polohu ve třech
fázich (tab. 1.), to znamená před zatižením, při zatí·
žení a po odlehčení. Pro snímkování bylo použito
fototheodolitů Photheo 19/1318 závodů VEB Zeiss-Je-

na a topografických desek ORWO Topo-platte s citlivostí 9/10 DIN, které byly vyvolány ve vyrovnávací
jemnozrnné vývojce ORWO-Atomal.
Proměření snimků bylo provedeno na stereokomparátorech Zeiss 1818 s využitim zdánlivého stereoskopického vjemu, vyvolaného posunyproměřovaných
bodů na oblouku při zatižení a odlehčení. Do levého
nosiče snímků ve stereokomparátoru byl vložen snímek pořízený před zatižením, do pravého nosiče pak
postupně snímek, získaný při zatížení a po odlehčení.
Po orientaci snímků pomoci rámových značek byla
provedena kontrola orientace na bodech, které deformacím nepodléhaly. Odečteni stupnic horizontálních
a vertikálnich paralax na těchto bodech bylo vzato
jako základni pro výpočet p a q - tzv. deformačnich
paralax.
Vlastní měření bylo provedeno v místech jednotlivých stojek nejen na oblouku mostu, ale i na mostovce (obr. 3.). Kromě toho byly body 1,2 a 3 měřeny
ještě uprostřed vzdálenosti mezi stojkami, aby grafické vyjádření deformací mohlo být sestrojeno přesněji.
Deformace ve směru svislém L1z a ve směru vodorovném L1x se urči známými vztahy mezi deformačními
horizontálními p a vertikálními q paralaxami
L1x

=

ms • p,

L1z

=

ms • q,

(1)

kde ms je měřítkové čislo snímku v měřeném místě.
Poněvadž však osy záběru nemohly být orientovány
kolmo k podélné ose mostu, bylo třeba měřítkové čislo
snímku určit pro každé měřené místo zvlášť.
Vzhledem k tomu, že bylo po skončené montáži
mostu zjištěno, že projektované rozměry byly velmi
přesně dodrženy (max. rozd(ly ve výškách oblouků
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ve kterém x' = snímková souřadnice měřeného místa,
1 - konstanta fototheodolitu.
Rozdíly mezi výsledky získanými porovnánim délek
a z geodeticky určených souřadnic byly zanedbatelné.
Výpočetní vzorec pro určení svislé složky průhybu byl tedy
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Pozn. Fáze 5 (odlehčení) při zatěžovacích polohách 41
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42a46.

vodorovná vzdálenost měřeného místa od
stanoviska fototheodolitu, zjištěná z geodeticky určených souřadnic,
úhel mezi osou záběru a promítacím paprskem k měřenému místu, vypočtený z rovnice
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30 mm), bylo možno měřítko snímku v místě každé
stojky určit porovnáním její skutečné délky a délky
změřené na smínku. Poněvadž však Ústav geodézie
a kartografie v Praze určil geodetické souřadnice
jednotlivých signálů, které umístil pro trigometrická
měření na oblouku v místech stojek a souřadnice stanovisek fototheodolitů, bylo možno měřítka snímků
určit také s využitím těchto souřadnic.
Měřítkové číslo snímku v určitém měřeném místě
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Vodorovnou složku deformace (ve směru podélné
osy mostu), bylo třeba vypočítat z rovnice
L1x = ms.k.p = ms.p
(3)
vzhledem k tomu, že měřením určená vodorovná složka
byla rovnoběžná s rovinou snímku a bylo ji třeba dódatečně redukovat do podélné osy mostu;

,
0".".

~."
,\"

.'.

".

stanoviskách současně bylo zajištěno radiotelefonním
spojením pomocí vysílacích a přijímacích stanic Tesla
VXW 010, které se velmi osvědčily. Přehled o rozsahu
polních prací v jednotlivých zatěžovacích polohách
poskytuje tab.!.,
ve které jsou uvedeny jednotlivé
polohy zatěžovacích prostředků a velikosti zatížení
oblouků. V posledním sloupci je uveden počet snímků
pořízených z jednotlivých stanovisek.
Proměřování snímků na stereokomparátorech bylo ve srovnání s polními pracemi časově mnohem náročnější a vyžadovalo maximální přesnost orienpace
snímků a pečlivost při měření. Na každé snímkové
dvojici bylo třeba pro každou polohu změřit deformační paralaxy v průměru u 80 proměřovaných bodů.
Při obsazení stereokomparátoru
měřičem a zapisovatelem trvalo vyhodnocení jedné dvojice v průměru
2,5 hod. Při měření a současném zapisování výsledků
měřičem (což bylo nutné ve většině případů) proměření
jedné dvojice včetně orientace trvalo asi 4 hod. Lze
tedy usoudit, že při měření na stereokomparátorech
s automatickou registrací měřených hodnot (např.
Stecometru závodů VEB Zeiss-Jena) by proměření
jedné dvojice včetně orientace trvalo asi 2 hod. a měření by bylo provedeno s vyšší přesnosti. Poněvadž
však takový stereokomparátor nebyl k dispozici, bylo
pro urychlení práce měřeno současně na čtyřech stereokomparátorech STK 1818. Pokud to bylo možné, byl

Z obr. 4 plynou přibližné vztahy pro redukci vodorovné složky
-

-

L1x =L1x.k=L1x

COSlX

..

(
)-,
sm lX
Y
kde k
= redukční koeficient vodorovné složky
deformace
y
= lOoY - (cp lX)
(cp + lX) = úhel osy záběru od kolmice k podélné
mostu.
Hodnoty ms a ms = k. ms byly vypočteny pro
každé stanovisko a proměřovanou stojku mostu. Hodnoty pro body měřené uprostřed vzdálenosti mezi
stojkami byly získány grafickou interpolací. Grafické
znázornění průběhu hodnot ms a k. ms = ms je uvedeno
v obr. 5.
Horizontální a vertikální paralaxy byly odečítány
na stupnicích stereokomparátoru odhadem na ±2/-lm,
výpočet deformací proveden s dostatečnou přesností
na logaritmickém pravítku podle rovnic (2) a (4).
Polní fotogrammetrické práce probíhaly při zkouškách velmi rychle. Exponování na všech čtyřech
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Stanovisko

AR

Chyby průměrné
Chyby střední
Chyby systematické
Počet kontrolních hodnot

AL

I

Llz

Slotka deformaoe

±14
±20
O

Llx

Llz

±8
±11
-4

±12
±17
+ 2

18

Zhodnoceni dosažené přesnosti
Teoreticky dosažitelnou přesnost fotogrammetricky
určeného průhybu mostního oblouku získáme diferencováním rovnice (I). Dostaneme
dLlz = ±Vm.2.dq2
q2.dm.2.
(5)

+

Předpokládáme-li pro nejnepříznivější případ
rn. = 2 500, dm. = ± 10 (jak se ukázalo při výpočtu
3. vyrování měř. čísel v jednotlivých proměřovaných místech),
q = 0,12 mm (což odpovídá průhybu 300 mm při
m. = 2500) a
dq = ±O,OI mm, bude výsledná teoreticky dosažitelná
přesnost
dLIz = ±25 mm.
Ze vzorce (5) vyplývá, že výsledná přesnost v určení deformací závisí nejvíce na chybě v měřené para-
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pod každou stojkou na břehu v pozadí mostu měřen
ještě kontrolní bod a na něm kontrolována horizontální a vertikální paralaxa, aby bylo možno eventuálně
vyloučit vliv chyby v orientaci osy záběru při fotografování, orientace snímků ve stereokomparátoru a vlivy
chyb z nerovnosti materiálu a nestejného přitlačení
desky ke značkovému rámu fototheodolitu. U některých snímkových dvojic se tyto chyby zřetelně projevily a bylo třeba opravit měřené hodnoty.
Po provedeném měření a výpočtech byly pro jednotlivé zatěžovací polohy sestaveny tabulky deformací
při zatížení a po· odlehčení ve směru svislém a vodorovném a zobrazeny graficky v podélném měřítku
I : 500 a v měřítku deformací I : 5. Při zpracování
se ukázalo, že vodorovné složky deformací po odlehčení
byly tak malé, že je nebylo možno měřením spolehlivě
prokázat a nebyly proto v závěrečné zprávě uvedeny.
Pro ilustraci uveďme hodnoty svislé a vodorovné
složky průhybu v počátcích, čtvrtinách a vrcholu
oblouku v jednotlivých polohách (tab. 11.) a podrobněji
průběh deformací povodního oblouku při poloze 46
(obr. 6).

.oe

T., Teřábek, O., Ra!ek, M., TuráškolJá, R.: Fotogramměření deformací
mostu přes VltalJu u ZddkolJa

I
I

BR
Llz

I

±15
±20
+ 8

BL
Llx

±13
±17
-6

I

Llz

I

±7
±10
- 1

18

Llx

±6
±8
O

18

laxe a na měřítku snímku (tj. vzdálenosti měřeného
bodu od stanoviska). Kromě toho je tato přesnost
ovlivněna zejména chybami v orientaci osy záběru při
fotografování, chybami z nerovnosti fotografické desky, z nerovnoměrného přitlačení desky ke snimkovému
rámu fototheodolitu, ze srážky citlivé vrstvy, ze zkreslení objektivu fototheodolitu a z orientace snímků
ve stereokomparátoru,
jak již bylo dříve uvedeno.
Aniž bychom se těmito chybami blíže zabývali, uveďme na závěr výsledky porovnání fotogrammetrického
a geodetického měření deformací. Porovnání bylo provedeno pro každou polohu a každý oblouk na začátku,
ve čtvrtinách a ve vrcholu oblouku.
Pro toto přibližné určení přesnosti bylo geodetické
měření předpokládáno za správné a vypočteny střední
chyby, průměrné chyby a podíl systematické chyby.
Srovnání je uvedeno v tab. III.
Přesnost fotogrammetrického
měření, provedeného na mostě přes Vltavu aŽďákova, získaná porovnáním 72 hodnot geodeticky a fotograficky určených, je charakterizována chybami
průměrnými pro Llz ±I2 mm
Llx ±1O mm
středními
Llz ± 17 mm
Llx ±14 mm.
Z uvedených hodnot je zřejmé, že teoreticky předpokládaná přesnost byla při měření dodržena. Podrobné zhodnocení fotogrammetrického měření deformací vzhledem ke všem ostatnim metodám provede
TAZUS.

Uvedený příklad fotogrammetrického
měření deformací ukazuje, že je lze použít i na velkých stavbách
za předpokladu, že deformace dosahují dostatečně
velkých hodnot. Takto získané výsledky mají ovšem
nižší přesnost, než jakou lze dosáhnout jinými metodami měření. Hlavní předností fotogrammetrického
měření je však rychlost průběhu polních prací, možnost proměření libovolného počtu bodů, možnost nezávislého npkolikerého opakování měření a rozšíření
programu měření, získání cenného dokumentačního
materiálu, jehož lze dále využívat zvlášť tehdy,
objeví.li se při zkouškách nepředvídané nepravidelnol'lti
deformací.
Nakonec bychom chtěli poděkovat za spolupráci
při polních pracech všem zúčastněným pracovníkům
Ústavu geodézie a kartografie v Praze.
Lektoroval: ing. Jil'í Šíma, VÚGTK, Praha
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Ing. Zdeněk Wiedner,
Kartografický a geodetický fond, pobočka Praha

Zkušenosti s provozem geodimetru
AGA6

Koncem roku 1965 byl býv. Geodetickému a topografickému ústavu v Praze, nyní Kartografickému a
Geodetickému fondu v Bratislavě, pobočce v Praze
dodán nový typ světelného dálkoměru GEODIMETR
AGA 6. Je to zatím poslední typ z řady známých geodimetrů, vyráběných švédskou firmou AGA. Z této
loady jsou 'v ČSSR zastoupeny ještě typy: NASM
2A, NASM 3, NASM 4B. Typ AGA 6 má proti nim
některé výhody získané odlišnou koncepcí některých částí přístroje.

přijímací optický systém pak vnitřním objektivem
(050 mm). Z tohoto í'ešení vyplývá nčkolik výhod.
Především je odstraněna paralaxa, kterou u předešlých
typů způsobovaly vedle sebe umístěné optické systémy, a která se uplatňovala u délek do 1 500 m. Další
výhodou je umístění optiky do tubusu, kterým je
možno cílit od sklonu -55° do sklonu +90°. TJ některých z předcházejících typů (např. NASM-2A) je
nutno pro dosažení sklončné záměry celým přístroJem
naklánět, Mmž se Jeho těžiště posunuje mimo stativ
a způsobuje labilnost přístroje, nehledě na to, že ie
nutno ještě uvažovat způsobenou excentricitu. Vhodnými optickými klíny a čočkami, pevnč zabudovanými
v přístroji, je vysílaný a pNjímaný světelný paprsek
tak usměrněn, že má velmi malý rozptyl, a tím i velmi
malou ztrátu světla. S novým typem lze za dne měřit
i nčkolikakilometrové délky, což u dřívějších typů
nebylo možné. Oba objektivy jsou chráněny 23 a 68
mm širokými pevnými clonami, které zabraňují vnikání slunečního světla při denním měření.
Jako světelného zdroje je užito žárovky s wolframovým vláknem, jejíž účinek se zvyšuje přežhavováním. Pro zvýšení dosahu je výrobcem dodávána rtuťová výbojka, která zvyšuje dosah přístroje skoro
dvojnásobně. Dosah geodimetru uváděný výrobcem:

žárovka
výbojka

.JelikoŽ jde o první pÍ'Ístroj tohoto typu dodaný
do ČSSR, považuji za vhodné seznámit odbornou veřejnoRt s výsledky dosaženými ph měření tímto typem
během roku 1966 a v 1. čtvrtletí 1967. Značná různorodost měření pak nejlépe ukáže význam a ú~elnost
tohoto typu.
Zatímco u předcházejících typů byly vysílací a přijímací optické systémy umístěny na přístroji vedle
sebe, u typu 6 jsou řešeny koaxiálně a umístěny v tubusu, zavěšeném do vidlice, kterou tvoří vlastní korpus
přístroje (obr. 1). Vysílací optický systém je representován objektivem ve tvaru mezikruží (0 55 a 105 mm),

3km
6km

15 km
25 km

Zdrojem proudu pro rtuťovou výbojku je benzi.
nový agregát s vestavěným stabilizátorem napětí.
dodávaný výrobcem jako pÍ'Íslušenství geodimetm.
Agregát dodává výbojce napětí 16-22 V. Zdrojem
proudu pro žárovku je akumulátor o napětí 12 Y
nebo zmíněný agregát. Přístroj je vybaven účinným
vyhledávacím světlometem, který dosažením odrazu
na odrazovych hranolcch (reflektorech) zrychluje
práci s vyhledáváním dle.
Uvedenými změnami a vlivem úplné transistorisace přístroje bylo možno proti pí'edcházejícím typům zmenšit rozměry přístroje (22 X 26 >~ 53 cm)
a snížit jeho váhu {16,3 kg). Těmito parametry se geodimetr AGA 6 přiblížil k přesným theodolitům, jimž
se i podobá tvarem. Geodimetr je opatřen cent.raóní
podložkou se stavěcími šrouby, krabicovou libelon
a optickou centrací, která je výrobkem firmy Wild.
Rovněž stativ pro geodimetr a stativy pro odrazové
hranoly (reflektory) jsou výrobkem téže firmy. Na po-
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žádání firma AGA vybaví geodimetr podložkou a sta·
padě uvedeného komparačního měření byla oprava
tivy i jiných značek.
adiční konstanty nulová (+0,3 mm), což dokazuje
Jako odrazového prostředku bylo použito stejných
správnost jejího určení výrobcem.
hranolů jako u předcházejících typů. Byl však zlepšen
V průběhu roku; při pracích na jednotlivých zatvar pouzder těchto hranolů, což má Význam při
kázkách, byla vždy prováděna další komparační měsdružování více hranolů. Pouzdro pro tři hranoly bylo
ření na základně ve Hvězdě, a mimo to v průběhu dlouhodobých zakázek (viz 2.2,2.3) byla v blízkosti polního
proti dřívějšímu kruhovému tvaru [2] změněno na tvar
sídla čety volena vhodná polní základna (spojnice
trojúhelníkový, který umožňuje lepší skladbu těchto
tříhranolových jednotek ve větší celky. Zásluhou ko- . dvou stabilizovaných pevných bodů), na které byl
axiálního řešení optiky, při kterém odpadá paralaxa,
geodimetr pravidelně porovnáván. Tímto měřením
není nutno při krátkých délkách (do 1500 m) dávat
byl kontrolován chod přístroje, zda se případně ne·
před hranoly předsádkové klíny [2]. S typem 6 je mění vlivem dopravy v terénu. Pro příklad uvádím
možno měřit na hranol bez veškerých úprav již od měření na polní základně u obce Lomnice nad Lužnicí
v jižních Čechách:
15 metrů. Počet hranolů, nutných pro určitou vzdá·
lenost, je zde zhruba poloviční než u NSAM 4B.

Geodimetr AGA 6 byl Qěhem ročního provozu nasazen
na měření určená pro různé účely. Některá z těchto
měření byla svým rozsahem nepatrná, zahrp.ovala
určení pouze jedné nebo dvou délek (např. určení
délky mostní osy). Převážná většina provedených
měření však byly práce dlouhodobé, zahrnující větší
prostory, v kterých byl zaměřen větší počet délek.
Složení čety obsluhující geodimetr bylo 2 ITP
(inženýr a technik) a 2 PD. Zatímco jeden z ITP
připravuje přistroj k observaci, druhý zavádí pomocníky na koncové body příslušných délek, provádí rekognoskaci, dostřeďuje odrazové hranoly apod. Při
,měření si navzájem zapisují a ihned na místě provádějí
výpočet délky s kontrolou správnosti měření.
Pro dopravu je vhodné použití terénního auta
GAZ 69A; při provádění prací úlohu řidiče převzal
jeden z observátorů, což se významně projevilo na snížení nákladů.
2. 1. Komparační

měření

na základnách

Komparační měření bylo provedeno koncem dubna
1966 na čtyřech úsecích srovnávací základny ve Hvězdě, a to na 240, 480,720
a 960 metrech. Z toho
každý úsek byl měřen v 8 sériích několika observátory
v různých dnech, vždy však za denního světla. Jednu
měřickou sérii tvořilo měření na třech· modulačních
frekvencích. Délky z každé série byly porovnány
s délkou příslušného úseku základny, čímž byly zjištěny skutečné chyby s (tab. 1). Střední chyba jednoho
pozorování ze všech měřených délek základny vychází
±7,2 mm.
Z uvedené tabulky je vidět, že výsledné střední
chyby jednoho pozorování pro jednotlivé úseky základny jsou menší než střední chyba uvedená výrobcem:
md =

±

(10

mm

+ 2.1O-5.D).

Pro ověření hodnoty adiční konstanty geodimetru, určené výrobcem, po případě pro její opravu,
použijeme výrazu:
0ad.

Es
konst. = -

n

kde E s je součet skutečných chyb s a n je počet měřených jednotek (sérií). Hodnota opravy adiční konstanty nám vyjde i s příslušným znaménkem. V pří-

Den měření

Naměřená.
délka m

28. 4.
19.5.
5. 8.
25. 8.

781,
781,
781,
781,

1966
1966
1966
1966

120
131
121
121

Průměr m

I

Střední
ohyba m

I
781, 123

kde m je střední chyba aritmetického

±2,6 mm

průměru.

Z tabulky je vidět, že geodimetr pracoval po celou uvedenou dobu spolehlivě a že ani doprava v terénu neměla vliv na jeho spolehlivost a přesnost.
2.2. Určování
souřadnic
orientačních
bodů
V dřívějších letech byly na některých trigonometrických bodech (TB) zřizovány pro pHpadná připojovací.
měření orientační body (OB), pro něž byly s trigonometrických bodů přesným měřením zjišťovány směrníky. S dodáním geodimetru se objevila možnost
přesně určit vzdálenost TB - OB a k přesně určenému
směrníku přiřadit stejně přesně určenou délku. Tím
se získají souřadnice orientačního bodu, jehož přesnost
by měla, vyhovovat přesnosti zhušťovacího bodu.
Délky TB - OB, které dosahují několika set metrů, v ojedinělých případech přes 1 000 m, byly měřeny
vždy za dne v jedné měřické sérii. Pro redukci délky
a určení nadmořské výšky OB byly též měřeny theodolitem Wild T 2 zenitové vzdálenosti. Měření délek
TB - OB geodimetrem AGA 6 se provádělo během
roku 1966 v prostoru jednoho mapového listu, přičemž
10 % orientačních bodů bylo pro kontrolu přesnosti
určeno ještě druhým způsobem. Za tento způsob bylo
voleno připojení OB další stranou na jiný trigonometrický bod, při čemž na OB byl měřen vrcholový úhel.
Vznikl tak jednostranně orientovaný polygon o dvou
stranách
(TB1-OB-TB2).
Porovnání
souřadnic
orientačních bodů, získaných rajonem a polygonem,
nám' dalo tento průměrný rozdíl v souřadnicích:

Pro úplnost uvádím i průměrné
uzávěrem polygonových pořadů:

odchylky,

získané

O", = 0,02 m, Oy = 0,0l m, O. = VOl + Oy2 = 0,03 ID
Tyto výsledky vyhovují požadavkům jak Instrukce A, tak i Směrni.cím pro technicko-hospodářské
mapování pro kritéria přesnosti zhušťovacích bodů.
Určení souřadnic orientačních bodů má význam pro
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Pořadi
měřenÝoh Datum pozorování
jednotek

Označeni
úseku
základny

Měřená. jednotka

Pozorovatel

1
2
3
4
5
6
7
8

40-20

20. 4. 66

22.4.66
23.4.66

9
10
11
12
13
14
15
16

30-0

40-0

I

20.4.66

22.4.66
23.4.66

17
18
19
20
21
22
23
24
25

21. 4. 66

26
27
28
29
30
31
32
33

20.4.66

22.4.66

22.4. 66

.'

23.4.66

•

Středni chyba
jednoho
pozorováni

Průmětná
chyba
8=~

n

273

m=±

V

[s.)
n-l

(m)

(mm)

(mm)

240; 212

J

240, 211
240, 217
240,211
240,208
240,225
240,210
240,213
240,211

+ 1
-5
+ 1
+ 4
-13
+ 2
- 1
+ 1

3,5

± 5,2

W
W
Wá
Wá
Wá
W
W
Wá

480,416
480,412
480,406
480,402
480,411
480,420
480,415
480,406

480,415

5,5

± 6,9

W
W
wá
Wá
W
W
W
W
Wá

720, 665
720, 6-72
720,665
720,667
720,663
720,671
720,660
720,660
720,669

720,663

960,854
960, 862
960,869
960, 887
960,884
960, 877
960, 881
960,874

960, 875

W
W
Wá
Wá
Wá
W
Wá

W
W
Wá
.Wá
W.á

W
W
Wá

II

(mm)

I:i_"-".

-

.

mapování ve velkých měřítkách i pro jiné měřické
práce, neboť se tím značně zhustí celé bodové pole
body, které jsou převážně umístěny na přístupných
místech (u komunikaci).
Určení souřadnic těchto orientačních bodů jiným způsobem by bylo při stejné přesnosti neúměrně
dražší a náročnější na čas.
délek rajonů pro určení souřadnic
bodů pro projekt
dálnice

Ústav geodézie a kartografie v Erně prováděl v roce
1966 mapování v měřítku 1 : 1000 pro vyhotovení úče.
lové mapy pro projekt dálnice. Pracovnici ÚGK se
rozhodli [3] použít pro určení souřadnic vlícovacích
bodů na části úseku trasy místo metody protínání
metodu rajonu, přičemž délky byly měřeny geodi.
metrem AGA 6. Požadovaná přesnost v poloze bodu
byla ±0,09 m.
Měření bylo provedeno naším ústavem v prostoru
mezi Židlochovicenii a Velkými Pavlovicemi, v úseku
dlouhém 23 km. Zaměření potřebných směrníkli pro-

I

-

1
+ 3
+ 9
+13
+ 4
-5
O

+ 9
-2
-9
-2
-4
O

LE

2.3 Měření
vlícovacích

Skutečná
ohyba

Komparační
jednotka

(m)

40-30

DK-DM

DK

DM

ob.zor

I

-8
+ 3
+ 3
-6

4,1

± 5,0

+21
+13
+ 6
-12
-9
-2
-6
+ 1

8,8

±10,7

+ 9

vedl ÚGK v Erně.Za
stanoviska geodimetru byly
voleny trigonometrické a zhušťovací body v blízkosti
trasy dálnice: Reflektory, složené z odrazových hranolů, byly umísťovány na vlícovacich bodech, vole~
ných ve dvou řadách rovnoběžných s trasou. Vlíco~
vací body byly stabilizovány železnými trubkami asi
30 cm dlouhými, do nichž byly za~aženy dvoumetrové
dřevěné tyčky pto úhlové měřenÍ. Na ně se nasazovaly
kovové objímky (vyrobené v dílně KGF) s našroubovanými reflektory a srovnávaly se do svislice pomocí
olovnice. Tento způsob vzhledem k uvedené stabilizaci
a požadované přesnosti postačoval, a zároveň tím
odpadlo i nošení a stavění stativů, což se výrazně
projevilo na rychlosti přesunů pomocníků z bodu
na bod. Pro letecké snímkováni byl vlícovací bod opatřen křížem z nabílených pruhů sololitu. Způsob stabilizace a signalizace vlícovacího bodu je názorně vidět
na obr. 2.
"
Délky byly měřeny střídavě na body obsazené
dvěma, pomocníky, přičemž během měření jedné délky
se druhý pomocník' přesunoval na další bod,. Každý
z pomocníků měl vždy na celý den stanoven počet
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a pořadí jednotlivých bodů, na které měl umístit
reflektor. Jelikož vlícovací body byly z větší části umístěny uprostřed vinic a sadů a byly vzdálené 1 000
a více metrů od geodimetru, bylo pro observátora
často obtížné nalézt v tomto prostředí reflektor. Nejdříve si musel podle mapy vytyčit hrubý směr, a pak
pomocí vyhledávacího
světlometu na geodimetru
hledat odraz, kterým se prozradí reflektor. Díky tomu,
že tento odraz byl za dne i u délek ke 3 km dostatečně
silný, znamenalo hledání cíle poměrně malou časovou
ztrátu.

Zvlášť výhodně se tento způsob měření projevil
při určování bodů přímo ve městě, v údolích a v roz,
sáhlých vinicích a sadech. Ve všech těchto případech
by bylo nutno vésti polygonové pořady o větším počtu
stran, spojené často s překonáváním značného převýšení.
Z hlediska nákladů na polní práce nepřinesl tento
způsob podstatný zisk. Na druhé straně je však nutno
zdůraznit, že usnadňoval a značně urychlil výpočetní
práce uvedeného úseku trasy. Velký význam měl i pro
možnost dosažení většího počtu kontrolních měření,
což by u protínání nebylo možné. Osazením reflektoru
byl každý vlícovací bod kontrolován, zda nebyla
porušena jeho stabilizace a signalizace a zároveň byl
pro geodimetr jednoznačně signalizován, kdežto při
protínání mohla snadno nastat záměna bodu za podobné tyčky u vinných keřů.*)
.

2.4. Měření délek ve štolách
Želivka-Praha

Nejdelší měřená délka byla 2 720 m, nejkratší
45 m; průměrná délka byla 1000 m. Všechny délky
by y měřeny za dne. Celkem bylo zaměřeno 213 bodů,
z toho 66 bodů bylo určeno pro kontrolu ještě jedním
rajonem z jiného stanoviska. Po výpočtu souřadnic
byly zjištěny následující výsledky z dvojího určení
souřadnic:
.

Chyba v poloze bodu

m

!pooot bOdŮI

%

32
23
8
3

49
35
12
4

od 0,00 do 0,02
0,02
0,04
0,06

Celkem

0,04
0,06
0,08

I

66

I

100

Průměrná chyba v poloze bodu m = ±0,03 m.
Pro úplnost je třeba poznamenat, že tyto výsledky
částečně ovlivňoval způsob centrování reflektoru. Jak
je však z uvedené tabulky vidět, všechna měření splnil a požadovanou přesnost.

vodního

přivaděče

Investor vodního přivaděče Želivka-Praha pověřil
Ústav geodézie a kartografie v Praze prováděním kontrolního měření ražby jednotlivých štol. ÚGK ve
snaze provádět kontrolní měření pokud možno jiným
způsobem než podnik provádějící výstavbu - Uranové doly Příbram -, rozhodl se použít pro měření
délek geodimetru a zadal tuto část zakázky Kartgeofondu v Praze.
Měření délek bylo provedeno v únoru 1967 na čtyřech pracovištích, v osmi štolách. Měřické body byly
stabilizovány kovovými skobami, zabetonovanými
ve stropě, asi 3,5 m nad dnem štoly; centrem byl vyvrtaný otvor, kterým procházel závěs olovnice. Pro
snadné a pohodlné dostřeďování geodimetru bylo
nutno přenést centrum na vrchní část přístroje; jako
vhodné místo bylo zvoleno pevné kovové držadlo,
umístěné nad tubusem. Poloha značky, která byla vypilována ve tvaru křížku, byla pravidelně kontrolována, v žádném případě nebyla zjištěna odchylka.
Pro ochranu geodimetru před vodou kapající se stropu

*) Většího ekonomického efektu bylo by docíleno
nasazením rádiového dálkoměru (např. tellurometru),
jehož přesnost by pro daný účel zcela postačovala (pozn.
lektora).
.
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Označení
polygonu

A

D
F

I
I

I
I

Počet stran

6
6
2

Součet délek stran

1053,3 m
1162,3 m
486,5 m

I

I

d••

°tD

obzor

0.

ds

0,055 m
0,089 m
0,013 m

0,33 m
0,35m
0,24 m
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1

52,0"
14,2"
14,9"

a před padajícími úlomky skály byl geodimetr opatřen
ochrannou stříškou, upevněnou na držadle přístroje
(obr. 3). Abychom nemuseli reflektory stavět na stativy
a obtížně dostřeďovat pod značkami, rozhodli jsme se
je zavěšovat přímo na závěsy spuštěné z bodů ve stropě. Pro tento účel bylo třeba reflektory nějakým způsobem vyvážit a zabránit jejich otáčení vlivem průvanu a krouceni závěsu. Tyto závady jsme odstranili
zhotovením adaptéru, který v podstatě tvořilo kovové
raménko zašroubované do pouzdra hranolu a opatřené
posuvným jezdcem, kterým se reflektor vyvažoval do
vodorovné polohy. Mimoto raménko bylo po své délce
svisle proříznuté a tímto zářezem volně procházel závěs pomocné olovničky, kterou byl reflektor v příslušném směru udržován (obr. 4).

80"
79"
52"

I
I,

od portálu trvalo vyčištění záměry okolo 90 minut.
Za těchto okolnosti nebylo prakticky možné měřit
vzdálenosti delší jak 800 m.
Atmosférické poměry ve štolách byly vyrovnané.
Tlak i teplota byly měřeny na obou koncích měřené
délky; tlak byl většinou shodný, teplota stoupala
s přibývající vzdáleností od portálu, až se nakonec
ustálila na stejné hodnotě. Observačni poměry po vyčištěni štoly byly příznivé, ve štolách bylo homogenní
prostř'edi, bez vibrace a ani voda, kapající se stropu,
měření nevadila. Odražené světlo bylo dostatečně silné,
a při tom klidné, takže vlastní měření série trvalo
o 1(3 méně než při délkách měřených na povrchu.
Pouze v místech, kde byla prováděna torkretáž (zpevňováni stěn stříkaným betonem), zůstávaly ve vzduchu rozptýlené kapičky vody, které znemožňovaly
měření, neboť světlo touto clonou nemohlo proniknout.
V takových pHpadech bylo nutno čekat často 8 až
10 hodin, než se ovzduší ve štole vyčistilo a bylo možno
měřit.
Přesnost určení délek, která byla dosahována, se
dá ukázat porovnáním některých délek s délkami měřenými Uranovými doly v Příbrami, odštěpný závod
Želivka:
Délka měřená.
Úsek

54-73
73-91
91-99

Celkem bylo zmereno přes třicet délek, pncemž
nejkratší byla délka 46 m a nejdelší 781 m. Každá
délka byla měřena ve dvou měřických sériích vždy
jiným observátorem. Měření se konalo za nepřetržitého
provozu, kdy štolami stále projížděly naftové důlni
lokomotivy. Měřit jsme mohli pouze v intervalech
mezi jejich průjezdy, které jen málokdy dosáhly
2 hodin. V té době bylo nutno postavit, dostředit a vytemperovat geodimetr a provést měření délek. S přibývající vzdáleností od portálu stále více vzrůstala
doba nutná pro vyčištění prostoru od spalin motoru
lokomotivy, neboť ve štolách jde proud čistého vzduchu od portálu k čelbě. Při vzdálenostech 1,5-2 km

I

Diference
geodimetrem

724,794 m
780,865 ID
316,747 ID

I

pásmem

724,817 m
780,876 m
316,758 m

I
+0,023 m
+0,01l m
+0,01l m

Měřické oddělení Uranových dolů měřilo tyto
délky cejchovanými ocelovými padesát metrů dlouhými pásmy značky Freiberg, která byla napínána přes
kladky 10 kg těžkými závažími. Pásma byla v pravidelných intervalech podpírána čtyřmi podpěrami,
které byly spolu s kladkami srovnány do vodorovné
polohy. Každá délka byla měřena dvěma různými
pásmy v delším časovém odstupu, přičemž každé měř'ení se skládalo z pěti odečtení na různých místech
stupnice. Přesnost dvojího určení délky padesáti metrů pásmy je uváděna autorem [4] střední chybou
±0,7 mm. Pásma byla komparována na geodetické
srovnávací základně ve Hvězdě a na základně při GO
Pecný.
2.5 Měření délek polygonových
stran
pro určení souřadnic
zkušebního
fotogrammetrického
bodového
pole
Body zkušebního fotogrammetrického pole byly převážně určovány protínáním, pouze v zalesněných nebo
nepřehledných partiích byly určovány polygonovou

1967/275

Geodetický ,a kartografický obzor
roě.13· (55), ěíslo 10/1987

276

metodou. Většina délek polygonových stran se určovala měřením paralaktických úhlů na základnovou
lať, pouze u větších délek, které by jinak bylo nutno'
dělit na několik úseků, bylo použito geodimetru.
U tři polygonovýchpořadů, kde byly geodimetrem
určeny všechny strany, uvádím pro posouzení přesnosti
měření výsledné odchylky (tab. 2); v tabulce Ow je
úhlová a Os délková odchylka v uzávěru polygonového pořadu, dw a ds jsou pak dopustné odchylky,
které připouští Směrnice pro technicko-hospodářské
mapování. Pro úplnost je nutno uvést, že za počáteční
a koncové body pořadů byly voleny jak hušťovací
body, tak i jednotlivé body zkušebního fotogrammetrického pole. Vrcholové úhly byly měřeny theodolitem Wild T 3 ve 3 skupinách.

V předcházejících odstavcích jsem uvedl dosavadní
uplatnění geodimetru AGA 6, s kterým bylo zaměřeno
během jednoročního období přes 800 délek. Šlo o délky
do vzdálenosti 2,7 km, tedy o délky, při jejichž měření
se geodimetr AGA 6 nejvíce uplatní. Největší vzdálenosti námi zatím dosažené jsou:
Zdroj

Žárovka
Výbojka

I
I

Ve dne

3,7 km
6,5 km

I

je nutné věnovat pozornost měřením uvedeným v odst.
2.1, 2.4, kde jsou porovnávány délky měřené geodimetrem s délkami etalonními, či délkami měřenými
přesným způsobem pásmy. Ve zbývajících měřeních
jsou již výsledky též ovlivněny úhlovým měřením.
Geodimetrem AGA 6 bylo možno měřit i při zhoršené viditelnosti (déšť, sníh, mlha a pod.), jestliže
přijímal byť i nepatrnou část odraženého světla, a přitom výsledky jím získané byly velmi dobré. Tato zkušenost byla ověřována několikerým měřením stejných
délek za různých povětrnostních podmínek.
Na konec je nutno říci i několik slovo spolehlivosti přistroje. Můžeme řici, že geodimetr AGA 6
pracuje spolehlivě, a to i při ztížených podmínkách,
v různém prostředí a i při nepřetržitém provozu trvajícím 10""':"'12 hodin. Pokud se týká poruch a závad
za celý rok provozu, zjistili jsme hned z počátku malou životnost Kerrovy buňky i transformátoru T 5.
Náhradní součástky byly vždy firmou na požádání
obratem zaslány leteckou poštou, takže časové ztráty
způsobené prostojem přístroje byly malé. Jelikož náš
geodimetr byl vyroben jako jeden z prvních tohoto
typu, lze očekávat, že další VÝrobní série budou již
zbaveny těchto nedostatků.
Literatura

v noci

I 13,0
4,2km
km

Výsledky, které jsem uvedl pro jednotlivá měření,
dávají jasnou představu o vysoké přesnosti, které
v různých podmínkách geodimetr dosahuje. Zvláště

Měřeni vodorovných posunů přehrady
Peruča v FSRJ
Přednáška doc. ing. Veljko Petkoviče z Geodetické fakulty univerzity v Zábřehu na toto téma byla přednesena u přUežitosti účasti na zasedání Odborné skupiny
pro inženýrskou geodézii ČSVTS v únoru t. r. Vzhledem
k tomu, že jde o rozměrnou sypanou hráz, mohou být
některé zkušenosti zajímavé i pro nás.
Přehrada u Peruče byla postavena na řece Cetini
v blízkosti Sinje v Dalmatském systému hydrocentrál
v r. 1954 až 1959. Je jednou z největších sypaných hrází
v Jugoslávii. Výška hráze je 60 m, délka v koruně je
443 m, obsah přehradního jezera je 500 mil. m3• Posurny
a deformace této přehrady se měří systematicky
od
r. 1959, kdy byla stavba dokončena. Vodorovné posuny
se měří trigonometrickou
metodou. Trigonometrická síť
měla nejprve 7 bodťí, později se počet zvětšil na 10.
Z toho jsou 4 bod.y určeny pro kontrolu stability hlavních pozorovacích piHřťí, kterých je 6. Prťíměrná délka
stran této sítě je 450 m. OrientaČiIlí body jsou celkem 4,
ve vzdálenosti asi 1 200 m. K určení posunů a deformací
hráze slouží 8 bodťí osazených v koruně, 9 bodll osazených v těle se násypu a 24 bodů, osazených v okolí koryta skluzu. Stanoviska jsou zajištěna betonovými piHři
délky 220 cm, z toho 120 cm je nad terénem. Body v tělese přehrady jsou zajištěny betonovými bloky délky
140 cm, které vyčnívaji 15 cm nad terén a jsoU opatřeny

[l] Firemní literatura
[2] Zenč, M.: ;Některé zkušenosti s měřením krátkých vzdálenosti
geodimetrem ;NASM4B. GaKO 10/1965).
[3] Lunga, J.: Poznatky z pořizování mapových podkladů pro
projekt dálnice. (GaKO 6/1966).
[4] V á Ď a, M.: Měřické práce pro vedení ražby štolového přivaděče
2elivka-Praha.
(Sborník přednášek z měřické konference - Hornická Přibram
ve vědě a techníce 1966).

Lektorov)ll: ing. Bol'ivoj Delong, CSc., VÚGTK, Pr aha

stejně jako stanoviska centra čním zařízením. Rozmělsítě byl určen měřením základny na přehradní hrázi pomocí invarových drátťí s přesností 1: 106000. Vodorovné Úhly byly měřeny theodol1t~m Wlld T3 ve 4 skupinách. Bylo cíleno nejprve
na plošné terče Zeiss
s trojúhelníkovou značkou, později byly použity kuželové speciální značky. Střední chyba měřeného směru,
vypočtená z vyrovnání na stanovisku, byla prťíměrně
±0,6". Z trojúhe~níkového vyrovnáni byla tato chyba
asi o třetinu větší. Rozdíly směrťí, měřených na orientační body v rťízných etapách, nebyly u poloviny směru
větší než I". Na bodech na koruně hráze i na náspu
hráze nebylo měřeno, ačkoli by to bylo moŽ'llé. Toto měření by bezpochyby přispělo k vyloučení vlivu boční refrakce. Celková vnější přesnost měření je charakterizována hodnotou ± 2 až 3 mm, což vzhledem k očekávaným posunťím v hodnotě 30 cm a sedání 1 m je postačující. Zatím byly naměřeny u bodťí v koruně hráze posuny
do 5 cm, u bodťí v náspu 10 až 15 cm. Výsledky dále
ukazují, že ještě nyní po 8 létech není objekt ustálen.
Zaj[mavé je, že v hodnotách posunů byl zjištěn vliv
otřesťí půdy, ke kterým došlo ve vzdálenosti asi 100 km
na pobi'eží u Makarské. Otřes se projevil zlomem čáry,
vyjadřující prťíběh posunů s časem.
V závěru upozornil doc. Petkovič, že od minulého
roku je měření přehrad vyšš[ch než 10 m nař[zeno zákonným opatřením, a že se současně počala organizovat
služba, která by tato měření zajišťovala.
Ing. M. Herda, CSc.
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Dipl.-Ing. Gi.inter Voss,
VES Carl Zeiss, Jena, NDR

Přístroje pro blízkou fotogrammetrii
VES Carl Zeiss Jena

Přestože lze v mnoha případech úspěšně použít
Zeissova fototheodolitu Photheo 19/1318 k pořizování měřických snímků blízkých předmětů, projevoval se stále výrazněji nedostatek speciálních
přístrojů. pro řešení úloh blízké fotogrammetrie,
a to zejména v oborech, kde se při nepříliš vysokých nárocích na přesnost soustřeďují požadavky
na co nejjednodušší obsluhu a dosažení maximálních časových úspor. Typickým příkladem je doKumentace dopravních nehod, kde není vhodné použití systému jednoduché komory typu fototheodolitu.
Tento článek informuje o vývoji nových přístrojů. u firmy VEB Car! Zeiss Jena, které mají vy~
plnit tuto mezeru.

Obr. 1: Stereometrická

komora
variantáéh.

SMK 5,510808 v obou

Stereometrická komora SMK 5,5/0808 obsahuje
nejmodernější
konstrukční
prvky, používané při
stavbě optickomechanických
přístrojů. Je založena
na principu dvojité komory, kde dvě stejná komorová tělesa jsou spojena pevnou základnou o známé
délce. Osy záběru jsou vzájemně rovnoběžné a kolmé k základně fotografování. Uspořádání os záběru odpovídá normálnímu
případu stereofotogrammetrie, čímž jsou dány předpoklady k jednoduchému grafickému f numerickému vyhodnocení
snímku.
Velmi světelné objektivy typu Lamegon o konstantě cca 56 mm mají při formátu snímků. 80 X 80
milimetrů zorný úhel téměř 80g v horizontálním
i vertikálním směru. Značná velikost snímkových
úhlu umožňuje volit racionální dispozice fotografování i ve velmi stísněných prostorových podmínkách. Nositelem fotografické citlivé vrstvy je skleněná deska standardního formátu 9 X 12 cm. Vzhledem k dokonalé rovinnosti skleněných přítlačných
desek je možné použít plochého filmu. Fotografické desky se vkládají do běžně dostupných plechových kazet.
Objektivy jsou vybaveny synchronizovanými
centrálními závěrkami, které umožňují volit expo-

ziční dobu a velikost clony v rozsahu B, 1 sec., ...
1/500 sec. a od 5,6 do 22. Rámové značky jsou
elektricky osvětlovány, přičemž intenzita osvětlení
je měnitelná podle citlivosti fotografického mate"
riálu. Zobrazení rámových značek je nezávislé na
osvětlení fotografovaného objektu. Na měřických
snímcích jsou zachyceny i další snímkové, údaje,
jako např. simultánně postupující číslování snímků
u obou komor, výrobní číslo přístroje, délka základny a konstanty v milimetrech a libovolný další
text, který byl předtím zapsán na vysunovatelnou
skleněnou tabulku.

Stereometrická
komora SMK 5,5/0808 je vyráběna ve dvou variantách - se základnami 1200
a 400 mm. Pracovní rozsah přístroje při zaostření
na 8 resp. 4 m je 5 až 25 m, resp. 2 až 10 m. Další
rozšíření je možné za cenu zmenšení přesnosti
měření v dus ledku nevýhodnějšího základnového
poměru. Prakticky nezkreslující objektivy, stálost
justáže, zajištěná stabilní konstrukce přístroje a co
nejpřesněji určené orientační prvky omezují výskyt a pusobení systematických chyb na minimum.
Vysoká přesnost přístroje je plně využita zejména
v případě, kdy použijeme zvlášť rovinných fotografických desek.
Při konstrukci komory byl kladen duraz na co
nejjednodušší a lehce zvládnutelnou obsluhu. Po
výměně kazet a popisu tabulky následují operace,
prováděné jen na přehledné manipulační desce
uprostřed přístroje. Kromě funkčních elementu jsou
zde účelně rozmístěna kontrolní světla, signalizující připravenost přístroje k fotografování, takže je
prakticky vyloučen omyl při jeho obsluze. Dvě
uměle osvětlené libely slouží k horizontaci fotogrammetrické základny a obou os záběru, případně
k ustavení vertikální polohy os záběru při fotografování kolmo vzhuru. Tato druhá pracovní poloha přístroje je lehce nastavitelná a má značny
význam při pořizování snímků pro účely architektury a památkové péče.
Střední sloup, vestavěný do stabilního stativu,
umožňuje vysunout komoru podle dispozic fotografování až do maximální výšky 2,50 m nad terénem. Zdrojem elektrického proudu je běžná 12 V
baterie. Příslušenství přístroje tvoří 24 plechových
kazet a světelný hledáček. Na zvláštní přání je
též dodáván expozimetr. Pro dokumentaci dopravních nehod byl vyvinut kreslič stopy vozidla a ta-
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bulky S nastavitelným číslováním k označování polohy jednotlivých předmětů. Připojení běžného typu
bleskového osvětlení umožňuje dále rozšířit rozsah
použití přístroje i na případy fotografování za nepříznivých světelných podmínek nebo v noci.
Ke grafickému vyhodnocení snímků o formátu
8 X8 cm je možno použít stereoautografu Zeiss Jena
1318 EL. Prostorové souřadnice jednotlivých bodů
objektů mohou být určeny pomocí stereokomparátoru Zeiss Jena 1818, Stecometru nebo stereoautografu s elektrickým registračním zařízením Coordimeter. Pomocí registračního zařízení lze získat ne·
jen soupis dat, ale i jejich kódovaný záznam na
různé n{)sitele informací (děrné štítky a pásky).

Obr. 3: Měřický

snímek,

pořízený

komorou

SMK 5,5/0808.

Ing, Pavel Vyskoěil, CSc.,
VÚGTK Praha

Ve dnech 17.-29. května 1967 se konal v Institutu
geodézie (Technische Universitat, Dresden), vedeném prof. Peschelem, kurs o motori~ované nivelací. Kursu se zúčastnili zástupci z BLR, MLR, PLR,
SSSR a ČSSR. Úkolem kursu bylo seznámit zahraniční odborníky s výsledky dosaženými v NDR
s motorizovanou nivelací Ir. řádu a s problémy~

které vyvstávají pn aplikaci motorizace na nivelaci 1. řádu (VPN). Část kursu byla též věnována
problémům sledování vertikálních pohybů zemské
kůry a účastníci byli seznámeni s geologickými
podmínkami a vybavením zkušebního polygonu.
v polabské nížině, jihovýchodně od Drážďan.

Díky konstrukci stereometrické
komory SMK
5,5/0808 dostává se do rukou odborníků přístroj,
od něhož lze očekávat optimální Výsledky měření
v nejrůznějších
oblastech blízké fotogrammetrie.
Vysoká přesnost, maximální úspora času při snímkování a jednoduché podmínky k vyhodnocení
snímků, dané maximálním zjednodušením geometrických poměrů, vytvářejí předpoklady k racio
nální a pohodlné práci a k nasazení fotogrammetrie jako často nejhospodárnější
měřické me·
tody pro potřeby vědy, techniky a společnosti.
Přeložil:

Ing.

Jiří

Šíma,

VÚGTK

v Praze

Zahájení výroby speciální aparatury pro blízkou
fotogrammetrii Zeissovými závody v Jeně uvítají
odborníci z mnoha oborů vědy a techniky, jejichž
požadavky nemohla fotogrammetrická
pracoviště
v ČSSR dosud uspokojit. Namátkou lze uvést ře·
šení problémů experimentálního hydrotechnického
výzkumu na modelech (obtékáníobjektů,
zanášeni
koryt vodních toků, studium vlnění a vírů, pohybu
lodních modelů),
průmyslová
měření trvalých
i pružných deformací
svárů, stavebních prvků a
konstrukcí, kontrolu tvaru výrobků a přesnosti jP-jich montáže, měření empiricky vyvinutých ploch
automobilových karosérií, lodí a letadel, dokumentaci archeologických nálezů i přínos pro památkovou péči, jakým je možnost přesného zaměření
architektonických detailů a kleneb. Lze si jen přát,
aby výrobce mohl uspokojit všechny zájemce v co
nejkratší IhíHě.

Výzkum možností motorizace v nivelaci prošel v uplynulých letech několika fázemi vývoje.
Od pftvodní varianty -- latě na bicyklech, přístroj
na automobilu - vznikla postupným zdokonalováním jednotlivých dílčích zařízení plně motorizovaná nivelační četa. V současné době se při motorizované nivelaci používá tří vozů zn. Trabant. Dva
pro latě mohou být osobní, jeden pro přístroje je
typu Combi. Vozy pro latě nevyžadují zvláštních
úprav a celé zařízení je upevněno na zahrádce na
střeše auta. V pohotovostní poloze (při přejíždění
ze stanoviště na stan oviště) je lať opřena o za-
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Nzení na pomocné výplni dveří, které lze jednoduše zaměnit za dveře původní (obr. 1). Při měření je lať postavena na těžké podložce opatřené
zespodu třemi bodci a je ovládána (urovnávání a
přetáčení) z místa řidiče vozu. Vůz pro přístroj
je adaptován tak, že jeho střecha je odříznuta a
upevněna na čtyřech vysunovacích tyčích (obr. 2).
V podlaze jsou vyříznuty tři otvory, jimiž procházejí nohy st-ativu, postaveného při observaci na
zemi. Při přejíždění ze stanoviště na stanoviště je
přístroj se stativem zdvižen na odpérovaném výsuvném sloupku s pryžovou hlavou. Během měření
jsou všechna tři auta ve spojení krátkovlnnou vysílačkou s malým dosahem. Dosavadní zařízení zaručuje přesnost měření, charakterizovanou
střední
chybou ± 1 mm/km při rychlosti nivelace 3-4
km/hod. (podle sklonu terénu a frekvence na silnici). Při měření se zásadně používá přístroj s kom·
penzátorem Zeiss Koni 007. V budoucnu, pro mě
ření I. řádu se počítá s použitím nového přístroje,
který v současné době vyvíjí firma Zeiss Jena.
Metodou motorizované nivelace bylo již v NDR
uskutečněno větší množství pokusných i praktických měření. Namátkou lze jmenovat např. mě·
ření v prostoru uhelného kombinátu Schwarze
Pumpe. Přesnost tohoto měření je charakterizována
střední nahodilou chybou z rozdílů obousměrné
nivelace 'Ij = ± 0,6 mm/km, systematickou chybou
()= ± 0,1 mm/km a střední chybou určenou z uzávěro polygonů ± 0,37 mm/km. Použití motorizované nivelace přináší v proměru zhruba 50 %
úspory (včetně amortizace soupravy). Četa pra-

PIošn éh o

Většina soudobých zeměpisných map malých a středních
měřítek používá pro vyjádření svého obsahu bodových.
čárových a plošných zobrazovacích prostředků. Hlavním
nositelem základního obsahu mapy zpravidla bývají bodové a čárové mapové prvky; neméně dil.ležitou úlohu
však při podání mapového obsahu hraiI v těchto dílech
plošné výrazové prostředky. Tato grafická složka mapy
se obvykle podstatněji
podlll na celkovém estetickém
vzhledu mapy, neboť barevná vykrytí mapových areálů
působí na zrak uživatele mapy mnohem důrazněji než
druhá z obou zmíněných složek. Tyto okolnosti vedou
současnou světovou kartografickou
výrobu k tomu, aby
usilovala o esteticky co nejúčinnější řešení mapových
areálů. Nemenší důležitostí se však vyznačuje i ekonomická stránka barevného zpracování mapových areálů,
jejíž význam pramení zvláště ze skutečnosti, že uvedené
plochy bývají vyjádřeny ve větším množství barevných
odstínů. lišících se navzájem svým tónem, jasem a sytosti, přičemž obor těchto charakteristik
obvykle bývá
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cuje v sestavě měřič + řidič (zapisovatel) + 2 řidiči-Iaťaři.
Výsledky kursu ukázaly, že motorizovaná nivelace je v současné době na takovém stupni vývoje, že je možno s ní v budoucnu počítat jako
s metodou nivelace, vhodnou pro některé druhy
měření. Spolu s autotnatickou registraci výsledkfi
observace a technicky dokonalejším měřickým přístrojem bude možno uvažovat o jejím použití i pro
velmi přesné nivelace. Bylo by proto vhodné uvážit vyzkoušení soupravy motorizované měřické čety
také v našich podmínkách na některém speciálním
úkolu. Rychlost motorizované nivelace je totiž velmi příznivý faktor z hlediska výzkumu vertikálních
pohybů zemské kůry, zejména např. v poddolovaném území apod.
V souvislosti se zmíněným kursem byla uspořádána rovněž exkurze na zkušební polygon pro
výzkum vertikálních pohyM. zemské kůry. Polygon
je umístěn v prostoru Saského Švýcarska a protíná ostré rozhraní mezi žulovými a křídovými
útvary. Sestává celkem z osmi uzavřených obrazců
sítě opakované nivelace, na nichž jsou mimo obvyklé stabilizace též stabilizace podzemní (podzemní nivelační kámen). Na rozhraní žulových a
křídových útvarů JSou instalovány dvě observační
stanice hydrostatické
nivelace. Nivelační měření
bude kombinováno s měřením trigonometrickým,
astronomickým a gravimetrickým.
Podrobnější informace budou zájemcům podány
na zvláštním semináři, věnovaném této problematice.

Polygrafické zpracování barevných
mapových areálů •• jeho nová
stabilizovaná tříbarvotisková metoda

1.1. Z á k I a dní
ch ara kte r istiky
mapového
obrazu

obzor'

Ing. Jarmila Jll'elová, KRU Praha
Ing. Jan Neumann, VUGTK Praha

mnohem širší než u čárových mapových prvků. Odtud
pak vyplývá poměrně vysoká časová i kvalifikační náročnost výrobního zpracování barevných mapových ploch,
která vedla jako druhý dil.vod ke zvýšenému zájmu kartografické výroby o účelné řešení této problematiky.
1.2. S o u č a s n é
vání
plošného

z á k I a dní
mapového

metody
obrazu

z P I' a c o -

Ve výrobě málo aplikovanou je metoda ručního zpracování barevných mapových areálů na originálu, z něhož.
se pak .vyhotoví rozkladem fotografické výtažky pro
čtyři barvy, z nichž po příslušném reprodukčním zpracování tiskových forem možno soutiskem získat v požadovaném nákladu při splnění jistých technických podmínek věrné tiskové obrazy originálu. Tato metoda je
používána zejména při polygrafickém rozmnožení unikátních uměleckých map (např. typu krajinných map
Imhofových či SkvorcovovýchJ, starých mapových památek apod., a je prostou aplikací v polygrafii dnes
běžně používaného ofsetového čtyřbarvotisku. jeho uplatnění pro kartografické
účely popisuje např. Kadykova
[6] nebo Laclavěre a Dejeumont [9]; jeho charakteristiku lze shr!!out do konstatování, že tato metoda má své
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velké přednosti, avšak její požadavek na r~ční zpracování vydavatelsky upravených barevných originálů mapových areálů ji odsuzuje k omezenému praktickému
využití pro výše jmenované specializované účely.
Proti této metodě,
vyžadující
polotónový, ručně
zpracovaný originál barevných areálů, dosahuje vzhledem ke své univerzálnosti mnohem širšího využiti další
metoda, při níž se pro jednotlivé barevné plochy vyhotovují pouze plošné litografické masky, pro něž se
pak jako kopie zpracují síťové tiskové předlohy· a k barevné aplikaci řešení dojde až v tisku, resp. nátisku
plošných prvků mapového obrazu. Tato základní metoda
je současnou kartografickou
výrobou využívána v nesčíslném množství různě kombinovaných variant, a proto
z nich vytkneme jen některé hlavní, a to aniž bychom
si činili nároky na úplnost uváděného výčtu možných
řešení.
Masky se v současné době zpracovávají v podstatě
třemi základními metodami. Nejobvyklejší
z nich je
ruční zhotovení masek krycí barvou na průhledné nesrážlivé plastické fólii podle obrysů areálů, podložených
v kresbě pod plastickou fólií nebo vykopírovaných jako
modrokopie přímo na ni. Stále častěji se však uplatňuje
i druhá metoda, která je založena na stahování sloupávací vrstvy v areálech z plastické podložky podle vykopírovaných obrysů. Samotná tato technika, která se
při vhodně zvoleném uplatnění vyznačuje vysokou efektivností, má nesčíslné množství variant, jak o tom svědčí
nejen naše vlastní, ale i mnoho zahraničních zkušeností.
Konečně pak ,třetí metodou zpracování masek je způsob
lepení slabých neprůsvitných adhesních filmů, vyříznutých předem podle hranic areálů, na průhlednou plastickou fólii. Této metodě, která se začala v nedávné době
uplatňovat v kartografické výrobě některých západních
zemí, přisuzují mnozí odborníci v jistých případech ještě
vyšší ekonomickou efektivnost, než metodě sloupávacích
masek. Ke všem třem právě vyjmenovaným způsobům
zpracování masek je nutné poznamenat, že jejich vý••ledkem může být negativní anebo pozitivní maska.
S použitím těchto masek se pak zpracují tiskové
podklady areálů v plošné nebo Síťové podobě, obvykle
nejprve na plastickou fólii a přes ni pak na tiskovou
formu. Postupy těchto kopistických prací nespadají do
užšího okruhu sledované problematiky a byly pro metody, užívané v naší výrobě, popsány v [5]. Na druhé
straně je však z našeho hlediska žádoucí si uvědomit
základní technologie přechodu od masek k síťovým tiskovým předlohám na plastických fóliích, na nichž je
závislá jakost i efektivnost jejich výsledků.
Nejjednodušším řešením je zpracování jedné tiskové
předlohy vždy pro jediný gradační
stupeň (odstín]
z jedné tiskové barvy; u tohotO způsobu je však i při
velké možnosti velmi účinného estetického řešení plošného obrazu mapy naprosto zřejmá její zdlouhavost a
neekonomičnost.
Dalším způsobem je zpracování jedné tiskové předlohy vždy pro celou gradační stupnici odstínů, získá vaných z jedné tiskové barvy; případem
tohoto druhu
zpracování mohou být např. klimatické mapy. Přitom
se obvykle postupuje tak, že se vyhotoví jednotlivé masky pro Jednotlivé gradační (síťové] stupně a přes příslušné sítě se z nich provede soukopie do jedné tiskové
předlohy; jiný postup, zavedený podle Blahuta [1], volí
postupné narůstání jediné masky a postupné kopírování
přes linkovou síť - vhodně pro každý stupeň natočenou
- do jediné soukopie (tiskové předlohy], v níž je gradace stupňů vyjádřena
různým stupněm násobnosti
zkřížení základní sítě. Do této kategorie postupů náleží
také metoda, hojně aplikována v zahraničí, která bez
použití masek vytváří přímo síťový tiskový podklad pro
c.elou ,gradační stupnici odstínů, získávaných z jediné
tlskove barvy; tato metoda, kterou popisuje např. Schrl)der [1,4], VY1!žívávyřezávání a lepení diapozitivních sm,
vykoplrovanych na adhesním snímacím filmu do modrokopie obrysů areálů na plastické fólii. Pro 'jisté druhy
mapových obrazů je tato metoda velmi efektivní
zejména přihlédneme-li
k tomu, že např. ve SpOj~ných
státech amerických vyrábějí firmy Artype Inc., Transo-

graphy Co. aj. více než 2000 různých druhů těchto sítí,
lišících se navzájem vzorem, hustotou apod.
Zvláštním případem druhé kategorie řešení je metoda, při níž se gradační stupně zpracovávají nikoliv
pro každou tiskovou barvu odděleně a bez jakékoliv
souvztažnosti k podobným řešením pro ostatní tiskové
barvy, ale naopak s účinným přihlédnutím ke sladění
gradačn[ho odstupňování jednotlivých tiskOVých barev
vhodnými soutisky síťových či zcela plošných obrazů.
Obecnou předností metody je - i za cenu nutnosti provádět promyšlenější litografii - celkové zhospodárnění
konečného
zpracování barevných areálů;
z hlediska
estetického je však třeba v závislosti na volbě tiskových
barev po~ítat nutně s omezením výběru výsledných barevných odstínů, takže tu nelze volit výsledné hodnoty
barevných areálů s takovou volností, jako např. u první
kategorie řešení barevných ploch.
Relativně maximální dokonalosti dosahuje tato metoda v případě triád (či kvadriád], kde se soutiskem
plošných nebo síťových obrazů ve třech základních tiskových barvách (kombinovaných případně se čtvrtou]
získává velmi široká barevná stupnice pro tisk mapových ploch; přednosti této metody záleží (za podmínky
účelného výběru síťové stupnice a základních barev]
v dobrém estetickém účinu výsledků při maximální hospodárnosti procesu zpracování.

S o u č a s n Ý s t a v u p lat
tografické
výrobě

2.1.

n ěn í triád v kar-

Kartografická
výroba začala uplatňovat
ofsetový tříbarvotisk při tisku plošných areálů map prakticky teprve v minulém desetiletí, ale k výrobní aplikaci zato
došlo velmi rychle a v širokém rozsahu. Kartografické
služby v Jednotlivých zemích se přitom snaží o samostatné hledání nejvhodnějších
technických
podmínek
k tomu, aby výsledky uplatnění triády byly pro jejich
potřebu co nejdokonalejší;
přitom se soustřeďují
zejména na volbu tří základních tiskových barev a na
volbu stupnice sm, v níž mají být tyto barvy samostatně
anebo kombinovaně tištěny.
Z velkéqo množství známých za!.traničních kartografických triád můžeme uvést např. Zudrovu triádu, rozpracovanou ve CNIlGAiKu v letech 1952-1954 (a dnes
již poněkud obměněnou] a popsanou Kopylovou (8].
Jinou triádu používá podle informací, které udává Stanojev [16], bulharská kartografická výroba. A jako třetí
může posloužit příklad triády organizace Drafting and
Reproduktion Department of the Compaňía ShelI de
Venezuela, o níž příslušné informace uveřejnil Schrl)der
[14], [15]. Také pro naši kartografickou
Výrobu vypracoval již v roce 1956 Plachý s kolektivem [13] s přihlédnutím k tuzemským materiálním podmínkám návrh
na aplikaci triády s využitím tří normálních pestrých
barev. Od té doby byla pak provedena řada praktických
aplikací (např. Kalinovský [7]], které však nevyužily
původního návrhu v plném rozsahu a teprve v roce 1960
Ll)felman [10] ve své diplomové práci prakticky použil
pro kartografické účely triádu, sestavenou z normálních
tiskových barev. Dále se tato metoda ofsetového tříbarvotisku uplatnila v naší výrobní praxi v různých
obměnách, které navrhl Blahut [2], Pánek [12] a další.
Posuzujeme-li blíže jednotlivé rysy praktické aplikace těchto kartografických
triád, a to ať již našich
nebo zahraničních,
konstatujeme,
že jsou předeVším
ekonomicky výhodné. Na druhé straně se však při jejich
pečlivém studiu objevují negativní rysy, jejichž původ
netkví v samotném principu řešení, ale ve způsobu přístupu k řešení naskýtající se problematiky. V této souvislosti je třeba zejména upozornit na to, že tu není
tvůrčím způsobem přistupováno ke zdokonalení litografických prací, že se volba stupňů síťových stupnic neuskutečňuje pódle zdii.vodněných principů, že tato nahodilost je v některých případech vlastní i procesu volby
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zá~ladnich tiskových barev, jež navic postrádaji stabilitu
svých parametrů, že se aplikace výsledků této činnosti
zaměřuje pouze na vybrané druhy map apod. Neméně
závažným nedostatkem je však i to, že návrhy kartografických triád se omezuji vesměs jen na tuto volbu
barev a sm a zcela odhHžejí od toho, že je nutné zabezpečit normalizaci všech výrobních postupů, jež se od
litografie až po tisk podHeji na barevném zpracování
mapových areálů. Bez této normalizace neni možné dosáhnout takových výsledků v tisku, jež by svou jakosti
odpovidaly původnim představám
a shodovaly se se
vzorníkovými předlohami jednotlivých barevných areálů.

2.2. O f set o v Ý č t Yř bar
kém
průmyslu

vot is k v PoIygr a fic-

Metoda ofsetového čtyřbarvotisku
je v polygrafickém
průmyslu ve světovém měřHku široce využivána.
Jeji
teorie je popsána v bohaté odborné literatuře, přičemž
~ české literatury upozorňujeme zejména na pojednáni
Cermínovo [3J; také praktické pokyny, směřujíci k nor·
malizaci c~ého výrobního čtyřbarvotiskového
procesu,
byly u nás v posle dni době stanoveny v přislušných instrukcich Výzkumného ústavu polygrafického [21J.
O pozornosti, -které se čtyřbarvotisk ve světě těši,
může vedle literárnich pramenů svědčit i Výroba normálnich barev pro barvotiskovou stupnici. Převážně se
výroba zabývá základnimi barvami pro studenou barvotiskovou stupnici, jak o tom svědčí např. přislušné čínské výrobky Angel Brand Tientsin Printing Ink Manufactory, maďarské barvy Supralit, západoněmecké
výrobky Kast u. Ehinger atd. Také československé základni
stabilizované pestré čtyřbarvotiskové barvy (azurová č.
14-4-05, purpurová č. 14-3-05, žlutá č. 14-6-51]
vyráběné n. p. Barvy a laky, vytvářeji studenou stupnici
podle CSN 88 3509 [17], jež se velmi blíži stupnici
západoněmecké státni normy DIN 16 509 [19]. Kromě
toho někteři zahranični výro.bci dodávají také barvy pro
teplou čtyřbarvotiskovou
stupnici; z této skupiny můžeme uvést např. stupnici, vytvářenou základními barvami Concentra-Gebr.
Hartmann.
Ofsetový čtyřbarvotisk
v běžných polygrafických
pracich vychází z úplné barevné předlohy (malby, barevné fotografie apod.), jež se analyticky rozkládá na
čtyři d[Jči jednobarevné obrazy, které se kopisticky
zpracuji až po tiskové formy, z nichž se pak opět spoji
tyto dUči obrazy soutiskem v jediný obraz, jenž reprodukčně věrně odráží předlohu. Barevné stupnice se
přitom voH tak, aby zobrazily ofsetem předlohy s dostatečnou věrností. Ze samotné podstaty tohoto procesu
vyplývá, že je - na rozdH od zpracováni mapových
ploch - odstraněno ručni zpracováni plošných barevných předloh, a s Hm spojená volba procetnich hodnot
šíře linek sHi. Na druhé straně však ·úzkostlivě vyžadovaná věrná podobnost tisku předloze si v tomto procesu
vynutila přesné vymezeni vztahů mezi barevnými odsUnv předlohy a odsUny jejiho obrazu a určení závislosU, podle nichž tento vztah souvisí s výsledky každé
etapy sledovaného procesu; na základě zjištěni podstaty
těchto vztahů pak byly pro každou etapu stanoveny
podmínky, za nichž je nezbytné barevné odstíny předlohy reprodukovat a dále zpracovávat k tomu, aby odstíny obrazu předlohy bylv v tisku identické s barvami
originálni předlohy.

Z hlediska kartografie je nepochybně nutné poučit se
z úspěchů, kterých bylo na poli normalizace ofsetového
tisku dosaženo; avšak na druhé straně z nich můžeme
metodicky těžit pouze v oboru, vymezeném praktickými
možnostmi jejich aplikace
pro zpracování mapových
areálů.
Proto pokládáme
za účelné takové řešení, které
bude krok za krokem zkoumat praktické možnosti maximálniho přizpůsobeni našich ~echnologií zásadám sta-
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bUizovaného čtyřbarevného
ofsetu k tomu, abychom v co·
nejširšim rozsahu využili dosavadnich zkušenosti,
dostupných materiálů, přístrojů apod. Přitom samozřejmě
musi tato technologická adaptace dbát na to, aby se
přfslušná přizpůsobeni neděla na úkor estetických požadavků na výsledný mapový obraz, sníženi ekonomické
efektivnosti procesů a aby celkově nebyla provázena
z kartografického
1llediska nepřipustnými závad'lmi a
nedostatky.

3.1.
pro

Vol b a
triádu

z á k I a dni

ch

t iskovÝch

bar e v

Možnost aplikovat vyzkoušené zásady ofsetového čtyř-o
barvotisku pro kartografické účely závisi předevšim na
tom, zda obor chromatičnosti, poskytovaný při stabilizovaném procesu aditivně subtraktivnim
mgením
tří
normálnich pestrých tiskových barev, vystačí k takovému podáni barevných ploch, jež bude v souladu s požadavky, kladenými v tomto směru naší kartografickou
~vědou i praxi.
"
Z výsledků. objektivních chromametrických
metod
si v této souvislosti povšimneme jen těch, které souvisej i
se stanovenim rozsahu chromatičnosti, poskytovaného
stabilizovaným čtyřbarvotiskem. Nejdůležitější z nich je
skutečnost, že červené, žlutočervené, zelené a dalši barevné odstíny, získané nepřímo subtraktivním míšením
tři základních pestrých barev (žluté, azurové a purpurové), nemají tak sytý tón, tzn., že nejsou tak spek'
trálně čisté jako jednopigmentové barvy, přímo vyrobené chemickým průmyslem, a tedy (teoreticky pojato]
z těchto tří základních barev sestavená stupnice nemůže
vykazovat takovou chromatickou šíři jako stupnice, tištěná z většího počtu tiskových barev. Na druhé straně
jsou však charakteristiky zmíněných tří základních barev
voleny tak, aby byly od sebe navzájem chromaticky co
nejvzdálenější,
což i v těchto omezených podmínkách
vede k tomu, že je na jejich základě vytvořUelná stupnice vykazující relativně maximální chromatickou šíři.
Je ovšem třeba upozornit na to, že čím jsou si základní
barvy navzájem více chromaticky vzdáleny, Hm více
černi obsahují výsledné barevné odsUny vzniklé jejich
subtraktivnim míšením. Z toho vyplývá, že stabilizovaný
ofsetový čtyřbarvotisk již při použití soutisku síťových
obrazů ve třech základních pestrých barvách (bez jejich
soutisku s barvou černou jako barvou čtvrtou) poskytuje
v jistých partiích stupnice barevné odsUny s tak vysokým obsahem černi, že jsou pro kartografické
účely
nepoužitelné; kartografie tedy na výběr těchto tmavých
odsUnů neklade žádné nároky, a proto také budeme
uvažovat použití pouze tří pestrých barev, a nikoliv ještě
barvu čtvrtou - černou, jak je to obvyklé ve stabilizovaném ofsetovém čtyřbarvotisku. Je však třeba upozornit
na jinou ••čtvrtou barvu", kterou je barva použitého
tiskového papíru. Provedené zkoušky ukázaly, že k tomu, aby nedošlo k citelné deformaci,
resp. zkrácení
chromatické šíře mišením ziskané barevné stupnice, je
nezbytné, aby bělost papiru, použitého při tisku, neklesla pod 80 % odrazivosti. Sledování této charakterístiky je proto třeba doporučit zvýšen{) pozornosti naši
výrobní praxe, a to o to více, že i ještě donedávna
platná CSN 50 2180 na mapový papír tento parametr
zcela přehHžela, a teprve v nejnovějši ON 50 2180 [20]
se podařilo toto hledisko uplatnit; jako dolni hranice
bělosti pro mapový papír s optickým bělidlem je v ni
stanovena hodnota 80.
Po výčtu těchto základních skutečnosU se můžeme
vrátit k tomu, jakým praktickým způsobem jsme hledali
odpověď na otázku, zda je možno do oboru chromatičnosti, poskytovaného
stabilizovaným
čtyřbarvotiskem,
zahrnout obor chromatičnosti,
vyskytuHci se obvykle
na našich současných mapových dílech. K tomu účelu
jsme použili vizuálního komparátoru,
kterým bylo za
podminek normálního osvětleni porovnáváno vybarvení
jednotlivých areáh1 různých našic.h obecně zeměpisných
a tematických map s chromatičnosU jednotlivých polí
barevného testu pro stabilizovaný ofsetový čtyřbarvotisk vOP. Přitom bylo shledáno, že v testu možno najít
pro většinu případů mapových předloh chromaticky dostatečně blí~ké ekvivalenty; za kritérium dostatečnosti
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přibl1ženl posloužil přitom rozsah chromatických
odchylek, k nimž došlo bud na stejných barevných předlohách různých výtisků téhož nákladu mapy, anebo se
vyskytovaly na odpovldajlclch
si barevných areálech
stupnic do jisté mlry normalizovaných mapových souborů. Tak byly též mj. zkoumány hypsometrické stupnice (které považujeme z hlediska požadavků na bohatost a věrnost barevného podáni za relativně nejnáročnějšl úkol) map ze souboru Poznáváme svět, přičemž
bylo použito stupnic z nahodile vybraných tisků mapy
Spojených států amerických, Sovětského svazu a Blízkého východu a stupnice, sestavené z polí barevného
testu vOP. Přesvědčili jsme se o tom, že odchylky stupnice, sestavené z testu. řádově nepřekračují v porovnání
s ostatními stupnicemi meze, vytyčené vzájemnými odchylkami mezi původními stupnicemi map souboru Poznáváme svět. Přitom je třeba poukázat na to, že mnohé
stupně vykonstrúované stupnice by se bývaly mohly
ještě více chromaticky přiblížit tónu příslušného stupně
kterékoliv ze tří zbývajících stupnic map souboru Poznáváme svět, kdyby stupnice barevného testu nebyly
řešeny s tak hrubým krokem změn velikosti tiskového
bodu reprodukce použitých s1tí; tomuto nedostatku však
bude možno čelit dalšími opatřeními, o nichž pojednáme
v části 3.2. Tyto skutečnosti ukazují, že i v tak náročném přlpadě, jakým jsou barevná řešeni hypsometrických stupnic, se nedá z jakýchkoliv estetických důvodů
odmítnout jejich řešení metodou aditivně subtraktivního
míšení tří normálnlch pestrých barev, neboť tu prakticky nedocházl k omezení volnosti volby vhodných barevných odstínů a snlženl přesnosti jejich přiblíženi
představám tvůrce mapy. Toto tvrzeni nenl v rozporu
se snlženou sytosti barevných odstínů získaných nepřlmo míšenlm proti barvám vyráběným chemickým průmyslem, neboť ani dosud nejsou tyto barvy použlvány
k tisku map obvykle přímo, ale zesvětlené anebo lomené.
Mnohem jednodušším
případem
jsou pak řešení
plošných vybarveni politických a ostatnlch tematických
map, kde' obvykle jednotlivé sousední plochy nejsou navzájem barevně vázány jistými zásadami, jako je tomu
v případě hypsometrických stupňů, a proto je tu Ještě
lepšl možnost takového vybarveni příslušných areálů,
jež bude těžit výhradně z tónů, poskytovaných triádou
normálních barev a navzájem bude přitom v rámci jednoho mapového obrazu poskytovat vyhovujlcí estetický
celek.
Všechna tato fakta nám dovolují učinit závěr v tom
smyslu, že pro kartografické účely postačí použlvat při
tisku barevných areálů s dostatečnými výsledky pouze
tří normálních pestrých tiskových barev, které jsou užívány pro stabilizovaný ofsetový čtyřbarvotisk. Nelze tu
však hovořit pouze o možnosti, ale přímo o nutQosti
tyto barvy k uvedenému účelu použlvat vzhledem k tomu, že tyto tři normální pestré barvy jsou jediné, které
n. p. Barvy a laky dodává s dostatečnou stálostí fyzikálních a chemických vlastností. Tato stálost, která je
i pro kartografické účely základním předpokladem stability a opakovatelnosti barevného zpracování ploch, je
pro uvedené barvy zaručena technickými podmínkami
ministerstva chemického průmyslu TP-1-415-349-59
pří!. A-62 o názvu Barvy syntetické ofsetové pro stabilizovan Ý čtyřbarvotisk [18].
3.2. Vol b a k o p í r o v a c í c h sít I
Pokud bychom používali v tisku pouze plných ploch
tří normálních tiskových barev, obdrželi bychom tři
primárnl barevné odstíny (žlutá, azurová a purpurová),
jejich jednoduchým soutiskem tři sekundárnl barevné
odstíny (červená, zelená a fialová) a konečně soutiskem všech tři barev jediný neutrálně šedý tón. S touto
krajně omezenou stupnicí ovšem nelze vystačit, a proto
se volí obraz každé .tiskové barvy v celé gradační stup
nici; také jednoduchým nebo dvojitým soutiskem takto
podaných obrazů v Jednotlivých tiskových barvách již
nevznikají pouze jednotlivé sekundární nebo terciérnl
odsUny, ale celé jejich široké skupiny. Prostředkem,
kterým je toho v kartografii dosahováno, jsou kopirovacl
sUě, které jednak zprostředkuji optické mlšeni tří výchozich tiskových barev v různých poměrech na výsledném barevném odsUnu (připadně se "čtvrtou barvou"

papíru) a dále zajišťují i podáni každé skupiny barevných odstlnů v jisté gradačni stupnici s proměnnou
světlosti přislušné povrchové ba.rvy.
Problém záleži v tom, zda je možno pro stabilizovaný proces vhodnou technikou dosáhnout alespoň takového odstupňování jednotlivých výsledných odsUnů,
jakého se v kartografii dosahuje současnou technikou.
Přitom je třeba připomenout, že současné technologie
použlvají k dosažení gradace jednotlivých odstinů obvykle kopírováni pozitivnich filmových siti, Jež bývají
linkové a punUkové. Jejich lineatura (jemnost) se na
různých výrobních úkolech pohybuje mezi hodnotami 24
až 54 Item. Druhý. z obou základních parametrů - šířka
Unek - se u používaných s1tí vyskytuje ponejvíce v konstantních hodnotách 5 %, 15 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 %,
60 % a 70 %, které se pak uplatni v jednotlivých případech gradačních stupnic v různě zvolených kombinacich.
Nemá-li být při soutisku a natáčení sítí lineatura použité sítě rušivým faktorem, poškozujícím hladkost ofsetového tisku, musi dosáhnout hodnoty nejméně 60 Item.
Je však nutno přihlédnout k tomu, že tato vysoká jemnost sítí vyžaduje k docílení očekávané jakosti výsledku
příslušně vysokou hladkost použitého tiskového papíru.
Jelikož však u mapového papíru, vyráběného podle ON
50 2180 [20], překračuji rozměry prvků povrchové struk'
tury a velikost pórů paplru velikost rozměrů nejmenšlch
tiskových prvků sítí o tak vysokých lineaturách, nelze
tak jemných sítí výrobně využívat a je třeba i za cenu
vzniku jiných nedostatků volit kompromisní řešeni tím,
že použijeme síti o lineatuře 48 nebo 54 ltcm. Je třeba
zdůraznit, že tento rozpor a jeho kompromisni řešeni
vyplývá z nedostatečné Jakosti povrchu mapového papiru, o jejiž zvýšeni bude nutno v budoucnu více pečovat, aby byl splněn jeden ze základnich předpokladLI
dokonalé polygrafické kvality našich mapových výrobků.
3.3. Z P ů s o b z p r a c o v á n ť p o I o tón
originálů
a siťových
tiskových
mapových
areálů

ovÝ ch
podkladů

Předcházejlci dvě části pojednání potvrdily, že pokud
jde o volbu základnich barev a siti, nebráni nic podstatného tomu, aby se při polygrafickém zpracováni barevných mapových areálů aplikovaly zásady stabilizovaného
ofsetového čtyřbarvotisku. Důležité je však k těmto dvěma předpokladům zajistit i splněni předpokladu třetiho,
záležejlciho v pořizení polotónových originálů mapových
areálů pro jednotlivé základnl pestré tiskové barvy.
Způsoby, které dosud v naši výrobě použiváme,
zřejmě tento předpoklad nevytvářej i, neboť je při nich
postupováno od pérového originálu masky každého gradačniho stupně jisté tiskové barvy, přes nějž se Koplruje na tiskový podklad pozitivním procesem na vrstvu
chromované arabské klovatiny příslušná síť o předem
dané sne linek (či jiných elementů). Tento způsob je
charakterizován
nízkou stabilitou, způsobenou tím, že
ve výrobě nejsou před pOUŽitím prověřovány fyzikálnl
a chemické vlastnosti kopírovacích roztoků, přes jistou
normalizaci je ve výrobě i připrava kopírovaci vrstvy
na plastické fólii postižena určitými subjektivnlmi vlivy
a konečně i vlastni zpracování kopie (zejména proces
jejího vybarvováni) je labilní. Tyto nedostatky se projevuji v nekontrolovatelných
změnách sily siťových
prvků na kopiích, jež maji pak za následek zkreslené
podáni příslušné dilčí barvy a konec konců i výsledného
barevného odstínu vzniklého soutiskem siťových obrazů
dilčích barev. Tato barevná degradace
jednotlivých
plošných barevných odstínů se pak na našich mapových
výrobcich projevuje zcela zřetelně, neboť - jak ukazuje
Ederštejn [4] - postřehne naše oko zkresleni barevného t6nu v ploše již tehdy, dojde-li v průběhu zpracování přislušného síťového obrazu ke změně sily jeho
linky o 5 až 7 % u primárního a o 3 % u sekundárního
barevného odstínu dilči barvy.
Kromě tohoto základního nedostatku je možno upozornit i na některé dalši záporné stránky, vyznačené
vysokým podilem živé práce na zpracováni kopii síťových obrazů a slabým využitim minulé práce; tento nedostatek se projevuje zejména v tom, že je zapotřebl
před koplrováním
každého stupně uskutečnit
nové

1967/282

Geodetický a kartografický
rof. 13 (55), číslo 10/1987

ovrstvení příslušné kopie. Dalším nedostatkem je i zá-'
vislost volby gradačních stupňů na pevné síťové stupnici, znemožňující volit jemnější odstupňování nuancí
plošných barevných odstínů.
S ohledem na všechny tyto skutečnosti doporučujeme orientovat se na novou metodu zpracování barevných
mapových areálů, která byla již dříve rámcově popsána v [11]. Tato metoda řeší zpracování
mapových prvků vyhotovením polotónových
originálů,
získaných postupným
exponováním
areálů jednotlivých
• -stupňů různými světelnými
dávkami
na jediné polotónové světlo citlivé vrstvě na nesrážlivé podložce a dále
kopírováním nebo fotografováním těchto originálů přes
síť na vysoce strmý fotografický materiál, čímž obdržíme výsledný síťový obraz jako konečný tiskový podklad
pro tisk dílčích barev. Tato metoda splňuje všechny výše
naznačené
předpoklady, jež jsou nezbytné k aplikaci
.zásad ofsetového čtyřbarvotisku
pro 'řešené speciální
kartografické
účely.
Podrobnější technologické schéma, které je pro sledovaný účel optimální, možno vyznačit následujícím
zápisem: polotónový diapozitivní dílčí obraz jedné tiskové barvy ("výtažek")
z úplné litografie mapy polotónový negativní dílčí obraz - síťový diapozitivní
dílčí obraz.
Originální polotónový diapozitivní
dílčí obraz se
nejvhodněji zpracuje postupnými několikanásobnými
expozicemi světlOcitlivé vrstvy přes postupně snímano_u
sloupávací vrstvu, nesoucí vykopírovaný obraz obrysů
zpracovávaných areálů. Nejprve se sloupne vrstva v areálu, který má vykazovat na konečném diapozitivu nejvyšší optickou hustotu a provede se přes ni dílčí expozice vlícované světlo citlivé vrstvy. Poté se sejme na téže
masce vrstva z areálu, který má vykazovat o stupeň
nižší optickou hustotu a opět se provede příslušná dílčí
expozice, která zasvítí světlo citlivou vrstvu jak v právě
sloupnutém areálu, tak i v areálu sloupnutém předtím.
Tímto postupem se pokračuje až k areálu, který má
na výsledném diapozitivním originálu vykazovat nejnižší
optickou hustotu; výsledné optické hustoty jednotlivých
areálů js:m tak zřejmě výsledkem několikanásobné
diferencované dílčí expozice přes tutéž postupně upravovanou negativní masku, a tím se vlastní ruční litografická práce omezuje na minimum.
Naznačený proces mnohonásobné expozice světlocitlivé vrstvy klade zvláštní nároky na její vlastnosti;
důležitá je především její nízká citlivost, která jednak
umožňuje při tlumeném denním světle provádět několikráte opakované přesné vlícování masky na vrstvu a
jednak zaručuje, že malé chyby v délkách dílčích osvitů,
jimž se nelze ve výrobě vyhnout, nepovedou k citelnějším odchylkám výsledných optických hustot na zpracovávaném diapozitivu.
Zároveň musí být také co nej.
jednodušší proces vyvolávání osvitnuté vrstvy, aby ani
Výchylky v jeho režimu nezpůsobovaly ve výsledku kolísání hodnot požadovaných optických hustot. Všechny
tyto podmínky nejlépe splňuje argentotypická
vrstva,
nasávaná do želatiny ustáleného fotografického
filmu
s polyesterovou podložkou. Její expozice přes příslušnou
masku se provádí v kopírovacím rámu pod obloukovou
lampou, vyvolávání se děje ve vodě.
Proces reprodukčního
převodu polotónového diapozitivního originálu na polotónový negativ se pak uskutečňuje běžným pnstupem v kontaktní kopírce na nesrážlivý
polotónový
film,
nejlépe
nesensibilovaný
(např. Agfa-Gevaert N 31 p). Zpracování filmu se provádí přesně podle pokynů výrobce materiálu. A k'onečně převedení tohoto polotónového negativu na síťový
diapozitiv se uskuteční pomocí fotografického přístroje.
Bylo by možné ho uskutečnit
rovněž kontaktním síťováním, ale nás vedla k rozhodnuti aplikovat autotypickou fotografii především skutečnost, že pro spolehlivé kontaktní kopírování postrádá naše kartografická
výroba dosud vhodné zařízení, -zatímco pro síťovou fotografii má v Klimschově Super-Autohori(;e 101 KT spolehlivého a výkonného pomocníka. Použití fotografie
k tomuto účelu je kromě toho univerzální, protože na
MzdU od kontaktního _sitování umožňUje po jistých doplňcích aplikovat metodu i v případě, kdy se polotónová negativní předloha měřítkově liší od požadované
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sitové reprodukce. Fotografie
se provádí přes él!utotypickou síť o line-atufe 54 cm a sklonu 90 o pro dílčí obraz barvy žluté, 15 o pro barvu azurovou a 75 o pro barvu purpurovou na pérový leptací film na nesrážlivé podložce (např. Agfa-Gevaert 081 p), který se pak zpracuje
lith- vývojkou přesně dle výrobcových pokynů.

Dokvnčení v příštím čí8le

Mezinárodní kongresy

V

roce 1968

V r. 1968 se budou konat 'kongresy všech 3 mezinárodních organizací, jejichž národním členem za CSSRje
CSVTS, sekce pro geodézii a kartografli.

XII. kongres
(FIG)

MEZINARODNt FEDERACE ZEMĚMĚŘICO

Londýn (VelKá Británie],

2.-12.

září 1968

V 9 technických komisíCh budou -projednávány ~yt_o
otázky: vý:kon zeměměřického povolání (včetně mezmarodní spolupráce);
zeměměřické vzdělánl a studium:
odborná literatura a dokumentace; katastr a pozemkove
úpravy; přístroje a metody.mapov1ní; inženýrská ge~dézie' urbanismus a zastavovací a uzemní plány; planová~í obnovy měst; oceňování a správa nemov'itostí.
U příležitosti kongresu Ibudou pořádány výstavy (národní a firemní). Pro kongres se připravuje asi 15 referáti\, z toho 3 na vyžádání předsedů některých komisí.
Národní zpráva a referáty budou projednány oponentním způsobem 'koncem t. r.

XI. kongres MEZINARODNI FOTOGRAMMETRICKt sPOLÉCNOSTI (ISP)
Lausanne

(Švýcarsko],

8.-20.

července

1968

V 7 technických komis1ch budou projednávány tyto otázky: letecké' snímkování a navigace; teorie, metody a přístroje pro překreslování
snímků; analytická aerotriangulace' aplikace fotogrammetrie při mapování; aplikace
fotogr~mmetrie v inženýrské geodézi'i; výchova odborníků, dokumentace a terminologie; interpretace
leteckých snímků.
U příležitosti-kongresu
bude pořádána výstava. Prokongres se pNpravuje asi 10 referátů.

III. technická
konference
FICKÉ ASOCIACE (ltA)

MEZINARODNI

New Delhi (Indie],

prosince

9.-14.

KARTOGRA-

1968

Bude nava,zovat na XXI. kongres Mezinárodní geografické unie (1.-7. 12.) a všeobecné shromáždění ICA
(6. a 7. 12.).
Ve 3 technic'kých komisích budou projednávány
tyto
otázky: vzdělání a výchova kartografi\;
standa~diza~e
technic,kýc'h výrazů; automatizace v kartografil;
sber
(výběr) a zaznamenávání
informací pro revizi map;
mapy budoucnosti (nové typy map); problémy výroby
map v malých nákladech a rychlých vydáních (aktuality); generalizace; mapové knihovny a jejich problémy;
mapování méně rozvinutých zemí. U příležitosti kongresu bude pořádána výstava. Pro kongres se chystá asi
5 referátů. CSSR na -kongresu vystoupí s návrhem na
zří'zeníkomise
pro komunikaci kartografických
informací. Bude projednáván též návrh na zřízení komise
pro tematické mapy.
Kut

1967/283

Geodetický a kartografický obzor
roč. 13 (55), číslo 10/1967

284

,Socialistické soutěženi mezi ústavy
ÚSGK v 1. pololetí 1967
Zdokonalená soustava plánovitého řízení, postupně
uplatňovaná v podmínkách resortu Ústřední správy
geodézie a kartografie, vytváří nové předpoklady
pro širokou účast pracujících na řízení a při uplatnění iniciativy a socialistické podnikavosti. Rozšiřující se pravomoc a odpovědnost organizací resortu za výsledky hospodaření a plnění potřeb společnosti nově formují podmínky pro další rozvoj
socialistického soutěžení. Základním úkolem hospodářských pracovníků a odborových orgánů na
tomto úseku je přenést pravomoc a odpovědnost
na každé pracoviště. Předpokládá se, že tímto budou vytvořeny lepší předpoklady pro účast pracujících na odkrývání a využívání výrobních rezerv,
a to jednak při sestavování plánů, zejména však
při jeho plnění. Spolu s přechodem organizací
ÚSGK na formu hospodaření příspěvkových organizací' v roce 1967 a v souladu s usnesením VI. vše·
odborového sjezdu došlo v resortu ÚSGK k posílení významu kolektivních smluv. Ve svém obsahu zahrnují kolektivní smlouvy ústavů v letošním roce především záruku podmínek a předpokladů pro úspěšné plnění úkolů a jsou tak pro hospodářské pracovníky a odbory závazné.
Působení nových podmínek v socialistickém
soutěžení za 1. pololetí 1967 se projevilo v tom,
že její zaměření odpovídalo naléhavosti řešit rozhodující výrobní ~oly roku, a to v odpovídajícím
množství a kvalitě. Plánované výrobní úkoly byly
překročeny v průměru o 4,3 %, rozsah všech hlavních druhů prací byl v technických měrných jednotkách splněn, stejně jako plánovaný hospodářský výsledek. Negativním zjevem bylo, že u některých organizací nebylo dosaženo patřičného tempa
růstu produktivity práce ve srovnání s růstem průměrných mezd. Ustanovení kolektivních smluv týkající se zlepšování pracovního prostředí a péče
o zaměstnance je plněno ústavy vcelku dobře. Sta·
novené podmínky socialistického
soutěžení na I.
pololetí 1967 byly splněny, takže příspěvek na provoz za I. i II. čtvrtletí roku byl přiznán všem organizacím. Na většině ústavů byly vytvořeny předpoklady pro dodržování lhůt pro vyřizování no·
tářsko-technických
zakázek pro socialistický sektor i oby,vatelstvo, které jsou zároveň stanoveny
pro II. pololetí 1967.
Z komplexního rozboru hospodaření organizací
a z dosažených výsledků vyplynulo, že nejlepších
výsledků za I. pololeťí dosáhly ústavy: ÚGK Liberec, ÚGK Brno, ÚGK Praha. ÚGK Brno dosáhl dobrých Výsledků při realizaci plánu; v době sestavování plánu a v přípravě podmínek socialistické
soutěže neprojevil dostatek iniciativy, takže úpravu
předloženého návrhu plánu ve výši příspěvku musela provést ÚSGK. Dosavadní držitel Rudého praporu Ústav geodézie a kartografie v Praze byl v průběhu I. pololetí 1967 předstižen Ústavem geodézie
a kartografie v Liberci, který si stanovil velmi progresívní roční plán a dosáhl také nejlepšího hospodářského výsledku z výkonů na pracovníka chozrasčotního provozu, při dodržení bezpečnosti a kvality práce a při velmi dobrém plnění úkolů evidence nemovitostí. Zejména ve srovnání růstu produktivity práce na jednoho pracovníka se stejným
obdobím minulého roku a v relaci růstu průměrných mezd a produktivity práce dosáhl lepších vý·
sledků, než dosavadní držitel Rudého praporu.
Ústav geodézie a kartografie v Liberci již v prosinci minulého roku připravil podmínky pro vnitro·

ústavní socialistické soutěžení a závazky pracujících usměrnil na přijetí progresívního plánu, který
si ještě v průběhu I. pololetí roku zpevnil. Vhodně
zaměřená iniciativa pracujících vyústila v celoroční
socialistický závazek, vyhlášený na počest 50. výročí Velké říjnové socialistické. revoluce. Je zaměřen na plnění výrobních úkolů cestou využívání
nové techniky a technologie při dodržení kvality
a bezpečnosti práce. Vedle těchto základních směrů věnuje pozornost zvyšování kvalifikace a odbornosti u pracovníků stejně jako zlepšování pra- •
covního prostředí, hygieny práce a pomoci zemědělství. Velmi dobré hospodářské výsledky v I. pololetí roku spolu s úspěšným plněním celoročního
socialistického
závazku jsou předpokladem
pro
úspěšné splnění celoročních úkolů. Celoústavní socialistický závazek podložený 25 kolektivními a
520 individuálními závazky přispěl již v I. pololetí
k tomu, že byly splněny i velmi náročné a převážně nad plán přijaté úkoly inženýrské geodézie,
jako práce v Chemických závodech v Záluží u Mostu, Severočeských papírnách ve Štětí, Spolku prc
chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem a Neštěmicích, VTZ Chomutov, ve velkolomu Maxim
Gorkij, elektrárně Prunéřov, panelárně Most a při
výstavbě televizní věže na Ještědu. Na úseku nové
techniky a technologie bylo především využíváno
možnosti zpracování údajů progresívní výpočetní
technikou a velkou mechanizací na děrnoštítkových strojích. J:{ada odborných výpočtů jako tr~ms'
formace souřadnic bodů a výpočet kubatur byla
prováděna
na samočinném
počítači Odra 1003.
V průběhu soutěžního období nedošlo ani k jedné
závažné reklamaci na kvalitu prací. Zlepšování
pracovního prostředí probíhalo podle ustanovení
kolektivní smlouvy ústavu a týkalo se především
zvelebení některých pracovišť v Liberci, kde také
jako konečné řešení situace bylo započato v červenci tohoto roku s výstavbou provozní budovy.
Značná péče je stále věnována otázkám stabilizace
kádrů, a s tím související bytové otázce. Ze státní
bytové výstavby bylo zajištěno devět bytů, dalším
pracovníkům je pak ,umožňována družstevní vý'stavba půjčkami z pobídkového fondu. V rámci
celoústavního socialistického závazku bylo pracov·
níky ústavu odpracováno při pomoci zemědělství
362 hodin formou manuální pomoci a 1217 hodin
při technické pomoci, zvláště při zakládání evidence nemovitostí.
Za výsledky dosažené v celostátním socialis·
tickém soutěžení mezi ústavy Ústřední správy geodézie a kartograf1e v I. pololetí 1967 je rozhodnutím kolegia předsedy ÚSGK a předsednictva ústředního výboru Odborového svazu pracovníků státních
orgánů a místního hospodářství Ústavu geodézie a
kartografie v Liberci jako nejlepšímu ústavu pr0půjčen Rudý prapor ÚSGK a ÚVOS SOMH.

*
Rozhodnutím kolegia předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie a předsednictva ústředního výboru odborového svazu byl u příležitosti ži
votního jub.uea - šedesátých narozenin, předán
dne 21. září 1967 za celoživotní úspěšné výsledky
práce, vzorné plnění úkolů a příkladnou službu
v resortu čestný odznak "Nejlepší pracovník" soudruhu Ing. Karlu Holému - samostatnému odbornému referentu ÚSGK.
K zaslouženému ocenění blahopřejeme jak ví·
těznému ústavu v celostátním socialistickém sou·
těženI mezi ústavy, Ústavu geodézie a kartogl'afie
v Liberci, tak i nejlepšímu pracovníkovi s. Ing.
Karlu Holému.'
Odbor 21 ÚSGK

1967/284

Geodeticky' a kartografický
roň. 13 (55), ňíslo 10/1967

Během školního roku 1966/67 uspořádal Výzkumný
ústav odborného školství v Praze pro profesory
studijního obOru geodézie seminář, který se konal
v budově střední prumyslové školy zeměměřické
v Praze-Hrdlořezích.
Semináře se zúčastnili zá··
stupci Ústřední správy geodézie a kartografie, výzkumného ústavu odborného školství a středních
prumyslových škol stavebních v Bratislavě, Brně,
Košicích, Banské Štiavnici a střední pri\.myslové
školy zeměměřické v Praze.

2. vyd á n í d a I š í c hod
bor n Ý c huč
ebnic;
pro předmět organizace přepracuje učební text ing. Jaroslav Vítek, učebnici pro pozemkové úpravy ing. František Rakovič a ing. František Řečinský. Učební text pro stavitelství, používaný na SPŠ v Košicích, bude přeložen do
češtiny. Učební text pro rýsování vypracuje SPŠ
v Košicích a učební text pro geodetická cvičení
SPŠ v Brně. Protože se SNTL z ekonomických
di\.vodfi brání vydání učebnic v malých nákladech, vypomfiže nám ochotně v některých případech ÚSGK.

Úkolem semináře byla zejména výměna zkušeností z výuky geodézle a praktického cvičení,
modernizace vyučovacího procesu, studium při zaměstnání, maturitní zkoušky, náplň ročníkových
prací, sestavování a vydávání učebnic apod.
Na semináři byly předneseny tyto přednášky:
ing. Fr. Pro c h á z k a, ředitel SPŠ zelIlěměřické
v Praze: Modernizace vyučování na SPŠ země
měřických
ing. Josef A r o n, pracovník ÚSGK Praha: Perspek
tivy zeměměřického odvětví a školstvÍ v příštích
10 letech
Ing. Zdeněk Ma š í n, profesor SPŠ zeměmeřické
v Praze: Zkušenosti z pri\.běhu experimentálních
maturitn1ch zkoušek a z ročníkových prací
ing. Josef Jan e č e k, zástupce ředitele SPŠ zeměměřické v Praze: Otázky studia při zaměstnání
na SPŠ zeměměřických
ing. Jaroslav Vít e k, pracovník ÚSGK Praha: Nová
soustava řízení v oboru geodézie
ing. dr. Jan C í s a ř, profesor SPŠ zeměměřické
v Praze: Problémy metodiky praktického cvičení
z geodézie.
V závěru semináře navštívili účastníci vyučovací hodiny praktických cvičení z geodézie (vedoucí ing. Dvořák) a fotogrammetrie (vedoucí ing.
Řečinský) a zúčastnili se exkurze na geodetickou
observatoř Pecný-Skalka.

3. mat u r i t n í c h z k o u šek:
'písemné práce
maturitní z odborných předměti\. (z geodetického
počtářství a z mapování) budou jednodenní
(6 hod.). Závěrečné odborné (ročníkové) práce,
zavedené místo diplomních prací, se budou konat v rámci hlavního praktického cvičení na
počátku školního roku posledního ročníku. Jen
vynikajícím žákům se budou zadávat na začátku
školního roku posledního ročníku samostatné
práce, které zpracují jako domácí úkol během
školního roku. Práce lze honorovat v rámci
předpisfi o poloprovozu. Doporučuje se, aby v takových případech pro posouzení prací mohlo
být použito konzultanti\. z pracovišť.
4. p r a k t i c k Ý c h c v i č e ní:
v usnesení se
žádá, aby školská správa učinila taková opatření, která by umožnila zeměměřickým školám
v určitých místech zakládat
cvičné prostory
(vstup na pozemky). Aby bylo odstraněno nebezpečí úrazfi žáků při přepravě geodetických
přístrojil a pomůcek na praktická cvičení v terénu a aby byly sníženy časové ztráty při přepravě, žádá se o přidělení dodávkového auta
nebo mikrobusu. Za účelem zvýšení odborných
znalostí, dále pak správného a šetrného používání geodetických přístrojfi vysoké hodnoty a
zajištění bezpečnosti práce, požaduje se rozdělení tříd na pracovní skupiny o 8, maximálně
12 žácích, obdobně jak je tomu na středních všeobecně vzdělávacích školách.
5. g e ode t i c k Ý c h sb í rek:
každodenní užívání těchto sbírek velkým počtem tříd (žákfi)
v terénu klade vysoké nároky na čas při vy-

Přednášející vyčerpali ve svých přednáškách
věcně a zajímavou formou problematiku řízení a
vyučovacího procesu našich škol. K jejich četným
návrhfim ~e rozvinula živá diskuse. Výsledky pracovního semináře byly shrnuty v usnesení, které
se zejména dotýká:
1. m ode

r n i z a c e v Ý u k Y s četnými návrhy na
okamžité, popřípadě v budoucnu řešitelné změny v učebním plánu a v učebních osnovách.
S okamžitou platností se zařazuje učební látka
z evidence nemovitostí do předmětu organizace
a ekonomika, kde se jí vyhrazuje polovina ho-
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din, tj. 4 hodiny týdně v druhém pololetí. V budoucnu se počítá s rozšířením vyučovacích hodin v mapování na '9 (-', 2, 3, 4), do kterého se
zapojí nauka o evidenci nemovitostí. Naproti
tomu se sníží počet hodin v předmětu organizace na 2 hodiny týdně. V technickém kreslení
se zvýší počet hodin ze 4 na 6, rovnoměrně se
rozloží hodiny ve fotogrammetrH (-, -, 3, 3)
a geodettcMm počtářství (-, 4, 4, 4), přesunou
se inženýrské stavby do 4. ročníku a naopak
kartografická
polygrafie do 2. ročníku, upraví
se počet hodin v geodézH na 15.(3, 4, 4, 4) a
v zeměměřickém rýsování na 11 (4, 3, 4, -).

Ze života střední průmyslové tkoly
zeměměřické v Praze
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dávání a přejímáni přístroji'J. a plynulou údržbu
sbírek. Zádá se proto o ustanoveJ,lí jednak mechanika, údržbáře (technika), jednak asistenta.
6. v y u ž í v á ním
ode r n í c h
Pomů cek :
účastníci se dohodli, že si budou vzájemně vyměňovat zkušenosti v oboru využití moderních
vyučovacích pomůcek. Školy zavedou do výuky
diapozitivy odečítacích pomůcek (autor ing. dr.
Císař), jednotné výpočetní formuláře, vyzkouší
využití pomocných tabulí s trvalým zákresem
vrstevnic různých topografických ploch pro technické kreslení a vypracují návrh odborných exkurzí pro všechny školy.
7. sítě
odborných
zeměměřických
š k o 1: žádá se, aby ministerstvo školství projednalo a vyhlásilo celostátní síť odborných zeměměřických škol s perspektivou aspoň na 20 let.
Všichni účastníci semináře se shodli v tom, že
bez závažných důvodů by neměly být rušeny odborné školy již dobře zavedené a zřizovány školy
nové. Jen školy dobře vybavené odborným! pomůckami a obsazené interními učiteli mohou
plnit své poslání.
8. sní žen í s t a v u žáků
ve tří d á c h: na
středních průmyslových školách zeměměřických
studUje více děvčat (asi 51 % ] než chlapci'J..
ÚSGK doporučuje, aby celkový stav žáků ve třídách byl snížen na 28, a tím se dosáhlo optimálního počtu chlapců. Také praktický způsob
vyučování na měřických a výpočetních přístrojích vyžaduje snížení počtu žáků ve třídě.
Účastníci se při hodnocení semináře jednomyslně shodli na tom, že seminář splnil svůj úkol.
Náplň jednání zcela odpovídala současným potřebám SPŠ zeměměřických. K dobrým výsledkům
semináře přispělo i prostředí, jakož i. snaha a zájem všech účastníků. Závěrem byla účastníky vyslovena domněnka, že podobné pracovní semináře
by bylo třeba konat každý rok, neboť mohou přinést nové náměty zkvalitnění jak řízení škol, tak
i vyučovacího procesu.

blíží se konec roku a s ním i úvahy o tom, co všechno nesmíme v příštím roce zapomenout. A taky
bychom Vám chtěli připomenout,
abyste si včas
obnovilž předplatn~ našeho časopisu, abyste pak nemuseli dodatečně' - a někdy i marně - shánět už
vyšlá čísla. V podnicích a institucích
byste měli
uvážit, zda odebíráte dostatečný počet výtisku, aby
Vaši pracovníci,
kteří časopis potřebují, nemuseli
na něj čekat třeba i několik měsícu, než oběhne
všechny zájemce. Víte jistě, že loni bylo zrušeno
vládní usnesení č. 616 z roku 1962 o úsporných opatřeních v odběru novin, časopisu a klíl.ih, takže dřívější jednostrann~,
úzce ekonomické
zřetele Vás
už neomezují při úvahách o tom, kolik výtisku časopisu budete pro sv~ pracovníky potřebovat.
SNTL -

Nakladatelství
literatury

technické

NávUěva prát. Salilčeva v ČSSR
Ve dnech 15.-22. června 1967 navštívil ČSSR prof. dr_
K. A. Sališčev z moskevské university, mlstopředseda
Mezinárodní kartografické asociace (ICA), předseda komise pro národní atlasy Mezinárodní geografické unie
(IGU) a předseda Národnlho 'komitétu 'kartografického
SSSR. Návštěva se uskutečnila na pozvání Ústředni sprá-vy geodézie a kartografie.
Při přijetí u předsedy ÚSGK s. ing. Prilši v úvodu;
pobytu byl prof. Sališčev, seznámen se současným stavem a dosavadními výsledky práce čs. kartografie a
s dalšími perspektivami jejího rozvoje. Při této příležitosti prof. Sališčev ocenil přínos rozsáhlých čs. atlasevých děl - Atlasu ČSSR, Atlasu československých dějin
a Čs. vojenského atlasu k rozvoji světové kmrtografické
tvorby. Atlas ČSSR je možno po stránce aktivní spolupráce kartografů a geografů stejně jako z hlediska obsa-,
hového, kartografického i polygrafického zpracování hodnotit jako jeden z předních národnlch atlasil ve světě'
dosud vydaných.
Při návštěvě Kartografického nakladatelství a Kartografického a re'produkčního ústavu v Praze 'byl prof.
Sališčev informován o výrobní kartografické a polygrafické zá'kladně resortu ÚSGK a o ediční politice v oboru
kartografické
tvorby. Zvláštnípoz'ornost
věnoval prof.
Sališčev rozvoji tematických map pro potřeby národního hospodářství (zejm. půdním, geologickým, vodohospodářským, silničním), obecně zeměpisným publikacím
a hospodářským
mapám jednotné soustavy školních
kartografických pomůcek, a to z hlediska obsahu i použitých technologII.
V Geografickém ústavu ČSAV v Brně byl prof. Sališče v seznámen s 'perspektivou dalšího budování ústavu,
jeho současnými úkoly a výsledky práce. Ocenil též přlnos ústavu pro zpracování Atlasu ČSSR a kladně hodnotil dále se rOzvíjející formy tvilrčí spolupráce mezi
geografickými
pracovišti
a kartografickou
výrobou
v ČSSR.
Se systémem a obsahem výchovy vysokoškolských
oďborníko. se prof. Sališčev seznámil při návštěvě katedry mapování a kartografie stavebnl f'akulty ČVUT a Přirodovědecké fakulty University Karlovy. Při návštěvě
ČVUT věnoval pozornost zejména diplomnímpracím
z .oboru tematické a matematické kartografie a výsledkilm komplexně vybaveného 'kartoreprodukčního
pracoviště katedry. Oceněn byl systém výuky a výchovy, dávající dobré před'poklady pro uplatnění v praxi ,kartografické výroby. Na Přírodovědecké fakultě KU prof. Sališčev 'projevil zájem o dřploinní práce a s velkou pozorností se setkaly vzácné unikáty mapové sbírky.
Spolu se sekcí pro geodézii a kartografii ČSVTS uspořádala Ústředni správa geodézie a kartografie dne 20.
června 1967 přednášku prof. Sališčeva na téma "Komplexní atlasy oblastí SSSR", při níž byli pracovníci kartografické praxe, škol i výzkumu seznámeni s problematikou tvorby a vydávání těchto náročných atlasových
děl. Přednáška 'byla pohotově Uustrována a doplněna
poznatky získanými při návštěvě ČSSR a rámcovým
zhodnocením čs. atlasové tvorby. Četné dotazy v diskusI
svědči o zájmu posluchači! a aktuálnosti tématu pro
čs.kartografii
v době po vydání Atlasu ČSSR. kdy se
středem pozornosti stává aplikace poznatků a zkušenosti při rozvíjení a prohlubování obsahu národních aUasil formou vydáváni regionálních atlasil a atlasil velkých
měst .. Zkušenosti z tvorby atlasil republik a připravy
atlasu Leningradu byly proto posluchači přijaty s velkou 'pozorností.
Na závěr poby,tu prof. Sališčeva byla na Ústředni
správě geodézie a ka1rtografie uspořádána beseda o možnostech a směrech mezinárodní spolupráce kartografů
v Mezinárodní kartografické
asociaci [ICA) za účasti
zástupcil sekce pro geodézii a kartografii ČSVTS, Národního komitétu geografického a vysokých škol. výsledky jednání i celý pobyt prof. K. A. Sališčeva byl
přlnosem pro další spolupráci československých a sovětských kartografil. Ukázal nové možnosti k rozvíjení součinnosti mezi kartografy a geografy při vlastni práci.
i při mezinárodní výměně zkušeností.
St
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Plenární zasedání sekce progedézii a kartografii
ČSVTS
Dne 2. března 1967 uspořádal
Krajský výbor sekce
v Ostravě ve spolupráci se Závodniml pobočkami ÚGK
Opava a Oborového ředitelstvi OKR v Ostravě Geodetický seminář, jako odbornou součást 1. plenárního zasedání sekce.
Na semináři přednesli referáty:
Ing. V j a č k a (ÚGK Opava): Aplikace matematictických metod při vědeckém řizeni práce - metoda
PERT a CMP.
Tyto metody byly v ÚGK Opava prakticky aplikovány
pro řízeni vUcovacích a mapovacích praci velkých zakázek. Účastníkt1m byl rozdáván sIťový graf jedné z nich.
Ing.
C hod u r a (OKR Ostrava):
Využití geodlmetru při dlouhodobém pozorování horizontálních posuvt1
v OKR.
V referátu, doplněném promítánIm četných diapozltivt1,
předvedl
schéma
a rozložení
polygonových
pořadt1
v I1zemI zasaženém těžbou. Pořady vycházejI z pevných
bodli na okraji I1zemI OKR, jsou pravidelně přeměřovány
a odchylky jsou vynášeny do grafů.
Ing. Km e n t (ÚGK Opava): Sledování horizontálnIch a vertikálnIch
posuvt1 experlmentálnI
22podlažnI
výškové stavby na sídlišti Jindřiška.
Referát byl v odpolednIch hodinách doplněn exkurzI na
sídliště, prohlídkou kontrolních bodů a značek na posuvném' bednění.
Část účastnIků volila druhou možnost exkurze
do
hlubinného kamenouhelného
dolu.
Vlastního plenárního zasedáni
dne 3. března se
zl1častnilo 28 členli, členové předsednlctva
sekce, předsedovéKrajských
výbort1 sekce a předsedové odborných
skupin, příp. jejich zástupci. JednánI se týkalo organizační výstavby sekce, závodních poboček, plánu odborných akcí sekce na rok 1967 a přIpravy kongresli mezinárodních organizacI FIG. ISP a ICA. jež budou pořádány v r. 1968.
Dne 1. června 1967 uspořádal Krajský výbor sekce
Středoslovenského
kraje 2. plenárnI zasedánI ve Zvolenu. Zl1častnilo se ho 24 členli, dále jako hosté rektor
Vysoké školy lesného a drevarského Inžinlerstva prof.
ing. dr. Vlšňovský, pracovnIci Vojenského kartografického I1stavu, Ústavu pre hospodársku I1pravu lesov, Geodetické kanceláře ČSD, Krajské rady CSVTS v Banskej
Bystrici, atd. Organlzačni zprávy přednesli předsedové
krajských
výborli sekce, dále se jednání
zabývalo
zejména návrhem plánu odb(}fných akcí na rok 1968.
Dne 2. června navštívili l1častnícl Ústav pre hospodársku I1pravu lesov, Zvolen (fotogrammetrlcké
a reprodukčnI pracoviště, laboratoře, přednáška ředitele I1stavu
s. Ing. V. Bortela), Vojenský kartografický I1stav v Banskel Bystrici a pracoviště VKÚ v Harmanci.

Referáty přednesli:
Ing.
Jar o š.: Současné problémy evidence nemovitosti.
Tématikou EN se zabývaly již 2 semináře CSVTS (Pardublce a Brno). OrganizačnI opatřenIÚSGK
ve struktuře SG se osvědčila. Současnými problémv na úseku
EN jsou
- výchova vedoucích SG v řídícI a organizační činnOSti
- výchova všech pracovníků SG ve znalosti aplikacI
nových geodetických a fotogrammetrlckých
metod vhodných pro I1držbu map EN.
Mapy EN jsou stále znehodnocovány proměnou záhumenkt1. Rešení tohoto problému mt1že napomoci jen podniková evidence v JZD (na mapě zůstává evidována jen
celá plocha, s parcelním čislem, všechny změny se provádějí v JZD).'
SG ve Znojmě prakticky
uskutečnilo
myšlenkl'
využit geodetických
pracI pro současně
prováděné
IIniové stavby. též pro údržbu map EN. Tato poměrně rozsáhlá měření byla vhodně rozšIřena tak, že
pozemky ležIcí kolem těchto liniových staveb se zásadně
měřlcky "uzavIraly". Dále s. Jaroš doporučil využívat zkušeností ÚGK Pardublce se strojně početnIm zpracováním
sumarlzačnIch pracI, event. sledovat výsledky výzkumného I1kolu VÚGTK, zaměřeného na převod těchto prací
na samočinné počítače. Nejmladším I1sekem EN jsou
tzv. právn! vztahy; trpí zatím menším zájmem technických
pracovnIkt1, i zde je tedy problém zvyšovánI kvalifikace·
pracovnIkt1.
Ing. M a n d y s: Zkušenosti s použitIm leteckých
snímků pro evidenci nemovitostí.
V lídržbě, doplňovánI a tvorbě nových map se začInají
uplatňovat fotogrammetrické
metody. V ÚGK Brno ~e
používají k tomuto l1čelu snímky pořizované pro topografické mapy v měřItkách 1: 13-14000, ne starší než
3 roky (kde je přIliš mnoho změn, nutno provést nové
snímkován! - I tak se ÚGK snaží o spolupráci s dalšIml
objednateli leteckého snímkování). V místních tratích se
používá univerzálnI metoda, jinde I metoda jednosnímková. Nesignalizuji
se pohyblivé (aneomezníkované)
hranice.
louka-les,
apod. Fotogrammetrlcká
metoda
předčí geodetické zpt1soby možností současné kontroly
mnoha bodt1 najednou. Před zahájením prac! se provádí
porovnánI nákladů na geodetické zaměření. resp. fotogrammetrickou
metodu.
Ing. R o u I e: Využití fotogrammetrie pro EN.
Forogrammetrickou metodu označil za nejprogresívnější,
současný stav je ovšem charakterizován
poměrnou nejednotností prováděných prací (měřItka snImkt1, nový
nálet nebo využití snimkt1 staršich). Uvedl podrobnosti
o aplikaci metody jednosnímkové 1-univerzálnI. Cestou
ke zvýšenI ekonomické líčlnnost!
aplikace
fotogrammetrie pro líčely EN je zejména zlepšenI organizace
praci, předevšim spolupráce mezi SG a fotogrammetrickým oddilem.

Seminář se vyznačoval zejména velmi bohatou diskusí, v nIž vystoupilo asi 15 soudruht1. Z nejzajímavějšIch připomInek:
- malá přesnost vlIcovacIch bodt1 není často zpt1sobena špatným geodetickým zaměřením,
ale chybnou
identifikacI
tzv. "dobře"
Identifikovatelných
objektt1
v terénu, jež se ovšem ve stereoplanigrafu
jevI rozmaSemináf O aplikaci fotogrammetrie v evidenci
zaně - je nutno zaměřovat dostatek kcntrolnIch měr
nemovitostí
- uvažoVat o zavedeni většIho základnIho
intervalu
vrstevnic, zejména ve Středoslovenském kraji
• - velmi perspektivnI fotogrammetrickou
technologiI je
Dne 21. června 1967 uspořádala Závodní pobočka CSVTS
vyhotoveni
tzv. ortofotomap
na diferenciálnIm
přeÚGK 2ilina, ve spolupráci s Krajskou radou CSVTS
kreslovači
v Banskej Bystrici seminář o aplikaci fotogrammetrle
- ČSVTS by měla pomáhat organizovat odborné stážtl
v evidenci nemovitostI.
v lís.tavech, kde technologie některé výroby nejdále poÚčastníky přivítal ředitel ÚGK 2ilina s. ing. Perkročila.
dek; dále byli přItomnl předsedové odborných skupin
pro fotogrammetril - s. Ing. V. PlchlIk, CSc., a pro eviPo semináři se konalo společné zasedáni výborů
denci nemovitostí - s. Ing. S. Jaroš, zástupce ÚSGK
obou odborných skupin, na němž byly dohodnuty zásady
s. ing. Severin, pracovnice Krajské radv CSVTS s. HUsdalšI spolupráce, zejména pl'ednáškové činnosti.
níková, atd.
Kut
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5. října 1882 - před 85 lety se narodil v Leibnitz Ing.
Dr. Reinhard Hugershoff, profesor Vysoké školy technické v Drážďanech, prof. geodézie a fotogrammetrie,
význačný konstruktér
fotogrammetrických
přístrojil..
(Zemřel 24. ledna 1941 v Drážďanec'h).
7. října 1857 - před 110 lety bylo provedeno a schváleno p r y n í s celo v á n í zemědělských pozemkil. na
Mora vě. První ODcí se stala obec Záhlínlce na Holešovsku. Zemědělec a posI. F. SkopaUk byl autorem výpočtil. pro scelení obce. Byl rovně,ž autorem pozdějšího
zcelovacího zákona ,moravského z r. 1884.
9. řítna 1857 - před 110 lety zemřel v Lu-blanl Josef
Ressl, geniální konstruktér lodního šroubu. Ve svých
mladšÍC'h letech se zabýval též zeměměřIctvím a vydal
několik. brožur
zabývajících
se prakt.
geometrU:
"Anleitung
zur schnellen
uud richtlgen
Flilcheninhaltsberechnung
nac'h elgene Idee" li "Entwurf
eines Distanzmessers."
(Návrh dálkoměru)
(Narodil
se 29. čerV'Ila 1793 v Chrudimi).
9. října 1882 - před 85 lety se narmlll v Opočně
Ing. Jan Bale, vI. rada a emer. přednosta bývalé katastrální služby na Slovensku. Na vybudování a založení této služby má Ing. Baše vynlikající podíl. Ing.
Baše se obíral také publicistlcky
potřebami slovenského ,katastru v čas. Z. V. a ZVST. (Zemřel 9. ledna
1960 v Dlouhé Lhotě, okres Ml. Boleslav).
~9. října 1777 -před
190 lety se narodil v Suchém
Dolu 11a Zatecku PhDr Adam Bittner, profesor matematiky a prakt:lcké geometrie na stavovském technickém I1stavě 'v Praze. Po smrti Aloise Davida byl v roce
1837 jmenován ředitelem pražské hvězdárny a prof.
astronomie na universitě. Od tohoto roku přestal
přednášet na tech. I1stavě v Praze. (Zemřel 3. záři
1844 v Litoměřicích).
28. října 1792 - před 175 lety se narodil ve Wlndlsch-Matrel v Tyrolsku Simon Stampfer, geodet a matematlik, prof. praktlc'ké geometrie na vídeňském polytechnlc'kém I1stavu. Ponejvíc se věnoval teorii a praktické
nivelacl. Spolupracoval na stupňovém měření délkovém mezi Mnichovem, Vídní a Prahou. (Viz lat Stampferova a Stampferil.v šroub). (Zemřel 10. listopadu
1864).
15. listopadu 1882 - před 85 lety se narodil v Babí
u Náchoda Ing. Jan Brandl, em. vI. rada. Až do roku
1914 pil.sobll ve Vídni v triangulační kancelářI. V republice pil.sobll v min. fln. a pak u Z. f. ř. v dohlédací službě a na konec v kat. měř. úřadě Praha jako
přednosta. Své lit. práce zveřejňoval v Z. V., kde byl
též nějaký čas členem redakční rady. (zemřel 6. I1nora 1957 v Praze).
15. 'listopadu 1957 - před 10 lety zemřel v Praze, Ing.
Dr. Ladislav J. Lukeš, s jehož jménem zil.stane spjato
založení geodetlc'ké observatoře Pecný u Ondřejova.
Svil.j krátký život věnoval geodetické astronomii. Napsal na 50 pojednání a publikací převážně z oboru
geodetlc'ké astronomie. Nejznámější publikace je "Základy geodetické astronomie"
(1954). Byl předsedou
subkomise pro geodetickou astronomii při ČSAV, členem zkušební komise pro II. st. zkoušku na země měř.
fakultě ČVUT v Praze a členem vědecké rady VÚGTK
v Praze atd. [Narodil se 5. února 1916 ve Volyni.)
:15. listopadu 1877 - před 90 lety se narodil ve Švýcarsku v Mitllldi dr. h. e. Heinrieh Wild, světoznámý geniální konstruktér
novodobých geodetických a fotogrammetrických
přístrojů zcela originální koncepce
(Zemřel 26. prosince 1951 v Badenu ve Švýcarsku.)
18. listopadu 1962 - před 5 lety zemřel v Praze ing.
dr. Josef Trnka, nositel Řádu práce, prorektor a profesor geodézie na ČVUT v Praze, vedoucí katedry geodé-·
zie na stavební fakultě. V r. 1955-1958 byl náměstkem
• min. školství pro skupinu vys. škol. Významná byla
'jeho činnost politická. Jeho vědecká činnost se rozvíjela na aplikaci stereofotogrammetrické
metody prof.
Pantoflíčka pro měření malých pohy'bfi a deformací
tlaku v sypkých hmotách. Své doby to byla práce prfikopnlcká. (Narodil se 5. prosince 1904 v Plzni.)
22. listopadu 1802 - před 165 lety se narod11 ve Zďáru
II Cechách PhDr. Jan Partl.
Suploval po odchodu prof.

Dopplera z IPrahy do lšfávnlce, matematiku .8 praktickou geometrII na technickém 'Ústavu v Praze. Později
v roce 1849 se stal docentem těchto předmětfi. Profesury 'na tomto I1seku nedosáhl. Později se stal prof. na
akademickém gymnasiu ve Vídni. (Zemřel 14. října
1869 ve Vídni.)
23. listopadu 1962 - před 5 lety zemřel v Praze-Ruzýnl
Ing. Jan Svec, sm. vrchní měř. rada aJ vedoucí zeměměřlckého odděleni v ředitelství pro stavbu vodních
cest. Byl několik rokfi asist. ti prof. Pantoflíčka. V době jeho nepřítomnosti na škole [práce lIla mírové konferenci v Paříži) Ibylv roce 1919 pověřen suplováním
přednášek z geodézie. V roce 1928 Ibyl přidělen k čs.
delegaci mezistátní komise pro úpravu hranice čs.-německé v Hradci 'Králové. [Narodil se 25. ledna 1889
v ChlIstově. J
2. prosince 1907 - před 51} lety zemřel v Bardějově
Josef Homolka, rodák z Hlinska v Č., který ve státních
službách uherských pracoval jako významný kartograf v litografickém I1stavu v Budapešti. Později v založené stábní tiskárně se stal vedoucím kartografického oddělenI. Homolka vyvinul na poli kartografle
l1žasnou činnost. Vydal 200 map aj. prací kartografických. (Velká část jeho prací je uložena v hlineckém
muzeu.) Vedle početných maďarských prací kartografických vydal také mapy české (mapa okres. hejtmanství chrudlmského 1872, polit. mapa okr. hlineckého
~891 a historickou
mapu téhož okresu 1891). Ke
spisu Chrudimsko-Nasavrcko
kreslil politickou mapu
tohoto okresu, horo-vodopisnou mapu a geologickou
mapu obou okresil.. Ve všech kartografických
pracích
Homolka pečlivě přihlIžel k přesnosti názvfi slovenských i českých. (Narodil se 26. února 1840 v Hlinsku
v Čechách.)
8. prosince 1892 - před 75 lety se narodil v Praze,
ing. Bohumil Černý, býv. úř. aut. civ. geometr v Nuslích. Kan~elář otevřel v r. 1921 spolu s ing. Dr. Jos.
Bargerem. Ing. Černý zastával čestné funkce veřejné.
Byl členem výboru Jednoty civ. geometrfi a předsedou Sdružení civ. geometrů
pro nová měření při
pracovní sekci v Praze. (Zemřel 5. prosince 1954 v Pra-

ze.)
14. prosince 1922 - před 45 lety byla zákonem zavedena na Slovensku metrická míra pro právní jednánI.
17. prosince 1907 - před 60 lety se narodil v Blatné
v již. Čechách ing. Rudolf Malivlinek, samostatný odborný referellt pro geodetické základy, nositel vyznamenáni "Za zásluhy o výstavbu. Se širokým politickým
a technickým rozhledem zajlšfoval zpracování zásadních technologií v budování geodetických základfi: čs
státní trigonometrické sítě, nivelační a gravimetrické
a astronomicko-geodetlcké
sítě včetně Laplacových
'bodii. Přispěl též ke 'vzniku a rozvoji geodetické observatoře Pecný. Je dlouholetým členem redakční rady
Geodetického a kartografického
obzoru.
21. prosince 1947 - před 20 lety zemřel v Praze ing.
Gustav Vejšický, býv. min. rada v min. zdravotnictví
a honor. docent na ČVUT v 'Praze. Byl významným
pracovníkem v býv. Spolku technického musea v Praze. Je autorem mnoha článků ze zeměměřické historie
v čas. Z. V. a jinde. [Narodil se 3. září 1881 v Kolíně.)
25. prosince 1802 - před 165 lety se narodil v Sobotce
ing. Josef Emanuel Sehnireh. Těžiště jeho práce bylo
trasování a stavba železničních tratí v býv. Rakousku.
Jeho syn Bohuslav 1Jyl vynikající český sochař. V roce
1844 vstoupil s řadou technikfi, v čele s Inž. Pernerem
do pražské Priimyslové jednoty. 'Byl též členem Sboru
pro postavení Národního divadla. [Zemřel 20. července
1877 v Praze. J
28. prosince 18.77 - před 90 lety se narodil ve Vídni
ing. J1ff Meznfk, od roku 1919 měř. rada v triangulační kanceláři min. financí. Své !bohaté zkušenost!
si přinesl ze své asistentské
praxe na technice ve
Vídni. Byl účastníkem
vybudování
trigonometrické
sítě I. řádu a triangulace státní hranice čS.-maďarské.
Vyřešil odvození vzorcfi pro transformace rovin. souřadnic. (Zemřel 22. ledna 1959 v 'Praze-Vokovicích.)
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PLR
Nástllnně

mapy:

Mapa Polskt. Měřítko 1: 700 000. PPWK, Warsz'awa1964. 2 lis·
ty ve společném
rAmu, vlcebar~A,rozměr
kresby listu 105)(76 cm
(120X66).
KGF čls. přlr.202/66
Školní nástěnná
mapa fyzických
poměrt'l l'ols:ka schválená
mí
nísterstvem
o'světy pro zák!ladnl škOly.
'.
Malopolska.
Měřítko 1: 250 000. PPWK, Warszawa .- 1964. 2 listy
ve společném
rámu, vícebarevná,
rozměr
kresby listu 103X84 cm
(124X94) ..
KGF čís. ,přír. =/66
Školnl
nástěnná
mapa
lyzíDkých
poměrt'l
jlhovýDhodní
části
P01ska s vyznačenlm
d'ruht'l prt'lmyslu
a na'lezišť llžitko'výdh
ne·
postt'l.
Karpaty
Polskle.
Měří't1<o 1: 250 000. PPWK, Warszawa
- 1964.
2 listy
ve společném
rámu,
vícebarevná,
rozměr
kresby
listu
98X82 cm (124X92).
KGF čís. přlr. 206/66
Šlrolní nástěnnámap'a
fyziCkých poměrt'l Karp'a1t po-dél hranic
ČSSR od Ostravy až po hranice
SSSR. Na macpě je zobrazena
část
našeho
území.
smluvenými
značkami
j'sou vyznačena
nalezištI}
uŽi'lkavých ner,ostt'l a druhy prt'lmyslu.
Europa. Mapa Polltyczna.
Měřít'ko 1: 4 000 000. PPWK, Wa:rszawa
- 1964. 2 listy a 2 pt'lllisty ve společném
rámu, vlcebarevná,
'na
třech 'listech rozměru
papíru
89X 118 cm.
KGF čís. přír. 193/66
Školní
nástěnná
mapa
sthvAlená
ministerst'Vem
osvě'ty
má
plošný politický
kolorit,
zakreslenou
hy'drografickou
síť, nejdt'lle.
žltějšl železnIční
spoje a V místech
s řídkou železnIční
síti I sH·
ničnl spoje. Propojeny
jsou spoje 'námořních
linek. Sldllště
jsou
v mapě uvedena
v šesti velikosteOh
podle p'O'čtu obyvatel.
Názvy
jednotlivých
stAli., jsouvy'sazeny
výrazným
typem písma.
Stany Zjednoczone
Amerykt p61nocnej
(Spojené
státy americ
ké). Měřítko 1: 3 000 000. PPWK, Warszawa
- 19'64. 4 Usty ve l'po,
lečném rámu, vlcebarevná,
,rozměr kresby liS1u 93 X83 cm (109 X91] .
KGF čls. přlr. 227/66
Školnl nástěnná
,mapa fyzl'Ckých poměrt'l s rozsáhlou
stwpnici
barev znAzorňujlclch
terén a hloubky moří. 2Ja'kreslena Je hyd,ro·
graflokA sH, hlacvnl železníce
a si1lniční síť. Sídliště jsou uveden'a
v pěti velikostech
podle počtu obyvatel.
Azla. Měřítko
1: 7 000 000. PPWK, Warszawa
1964. 4 lis-ty
ve společném
rAmu, vlcebarevná,
rozměr
kresby
listu 85X77 cm
(100X87).
KGF čls. p!'lr. 194/68

školnl nástinn4
mapa fyziCký'Oh poměrt'l Asie má terén zobra
zen vybarvenými
,vrstevnlceml
nad 5 000 m a hloubky moti hloub
nlcemi
.pod 7000 m. Zakreslena
je nejdt'lla'žitějšl
hydrografické
slť a hlavni
železnlčnl
spoje.
Slod~iště jSQu uvedena
ve čtyi'ech
vell'kostech
podle počtu
obyvatel.
Hranice
stAtt'l -a kolonií
jsou
.vyznačeny
výraznou
tmavě šedou lemovkou.
Mapa Gospodarcza
Swtata
G6rntctwo
(HospodAřskA
mapa
světa - hornict'ví).
Měřítko 1 :Z2 000000. PPWK, Warszawa - 1964.
2 listy ve společném
rámu, vJ.cebarevnA, .rozměr listu 122 X 69 cm.
KGF čili;. přlr. 191/66
Ve šikolnl nAstěnné mllipě s'věta v MonweldO'vě zobrazeni
jsou
pro orientaci
uvedeny
hrantce
státt'l, nejdt'l1eži'tějšl
hydrografi<:kli
slť a mlstopis.
Smluvenými
znalky j-sou o:onačena mlsva nalezišf
užitkových
nerostt'l, pomocných
surovina
rozsllih těžebních
oblastí.
Připojeny
j'sou dvě dodatkové
mapky v měříťku 1: 75000 000 o roz
sehu využit! vadni energie
(bVléiho uhll] ve světě a přepNvníeh
Sl}ojt'l základních
surovin.

Karta mlra - World map 1: 2500000 (MezlmArodnl mapa světa
v měřltku
1: 2500000).
Uvedené
IJsty vydala
správa
geodézie
a karrografie
NDR, Berlln 1966. jednotlivé
listy, vlcebareovné,
rozměru ,papíru 80Xl00 cm.
Karakas - Garacas
Klto Quito
Konseps'on
- Goncepclón
Mar~del'Plata
- Mar del plata
Argentinskaja
kotllna - Argentine

NA-G
SA·G
Sj-L

Basln

Sj·L
Sj·L

19-21
16-18
16-18
19-21
22-24

zapadnaja
easť
western part
OstrD'V Ognennaja
zemlja - Tierra del
Fuego
SM-O
KGF čls. přlr. 508-513/00
'Mapy zobrazuji
čAsti jižnl Ameriky a část oceAnu. Obsahem
je hydrografickA,
železničnl
a snnlčnl
slť, sldllště
jsou u'Vedena
V šesti velikostech
pl>dlepočtu
obyvatel. Terén je vyjádřen "rste'V·
n1ceml, hloubky
moři h10ubnlceml
oboji doplněné
barevným
vyjAdřenlm.
NAzvy Jistt'l, znač1<D'VÝ kllč, přllliled
plilitickéhoo roz
děleni,
seznam
pouŽitý'dh zkratelk
a ostatnl
m'imorAmové údaje
jsou v rusikém a anglickém
změni; popis V mapAoh je pouze v la·
tince při 00 největš~mzachovAnI
úřednloh
názvtl plamých
v pří·
slušném
stAHl.
Hor.
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list č. 109
128
186
189
190

technika,
vědeckého
ekonoma,
i studenta
je členstv(

dělníka,
pracovníka,
vysokoškoláka
průmyslové školy
v

KLUBU

č:TENÁŘ(J

TECHNICKé

spolehlivé

dodáváni

technické

LITERATURY

•

Zajišťuje

•

Poskytuje 15% knifni

literatury

•

Posilá všem svým členilm zdarma dvouměsičnik ~LENSK'l ZPRAVODAJ, který informuje o zajimavos.
tech ve vědě a technice a o novinkách všech nakladatelstvi sdružených v K~TL

prémii podle vlastniho výběru (při odběru nejméně za 120 Kčs)

Ke členství stačí objednat si z EDICNIHO PLÁNU KLUBU třeba jen jednu knihu nejméně v hodnotě
30 Kčs, nebo alespoň tři knížky v jakékoliv hodnotě. Na požádání Vám pošleme úplný ediční plón Klubu.
Napište si na adresu: Klub čtenářů technické literatury, Praha 1, Spálená 51

37
40

Meinardus: Aproximace
funkci TKI

Váz. 22,- Kčs

Pírko: Úvod do kinematické
geometrie

Váz. 11,50 Kčs

53/43 Německo-český a česko-ně·
mecký staveb ni slovnik
57

Rusko-český technický
nik

Váz. 65,- Kčs

slov·

43/27 Rektorys a kol.: Přehled ufl·
té matematiky, 2. vyd.

45

Silov Gurevič: Integrál,
mira a derivace TKI

238

Adámek - Jelínek - 2ák:
Nové předpisy o stavbách

Váz. 15,- Kčs

254

Stavebni ročenka 1969

Váz. 29,- Kčs

298/331 Einhorn: Flexaret v praxi
300

Kořínek:
grafie

Sítotisk

303

Windisch:
grafie

Nová škola foto-

Váz. 80,- Kčs
Váz. 80,- Kčs

-

Váz. 22,- Kčs

Serl·

Prosíme, v objednávkách uvádějte čísla, pod kterými jsou jednot~ivé tituly uvedeny v edičním plánu KLUBU,
usnadníte tím práci našim knihkupcům. Děkujeme Vám.

