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528.489 :625.42

ŠILAR, F.
Úloha geodetů při výstavbě a provozu metra v Pra-
ze
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Č. 2,
s. 32-41, 9 obr., lit. 9

Rozhodnutí o výstavbě metra v Praze. Organizace
a koordinace geodetick}'ch pracÍ. Projektová pří-
prava. Geodetické sítě metra. Realizace výstavby.
Uvedení metra do provozu.

523.022.3 :528.531-523.8

MICHALČÁK, S.
Verkopriestorová polárna metóda
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Č. 2,
s. 41-45, 1 obr., lit. 17

l\iárodohospodárske faktory ovplyvňujúce požia-
davky na velké mierky. Využitie vlastností ma-
lých elektronických dialkomerov pre podrobné
meranie v tzv. velkopriestorových metódach. Mož-
nost blokového určenia bodov. Skúsenosti z vy-
užitia malých elektronických dialkomerov v praxi.

528.489 :621.317.011.2

FLEGR, J.
Souprava EOM pro zaměřování podzemích objektů
z elektricky nevodivých materiálů

Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, č. 2,
s. 6-50, 10 obr.

Volba koncepce soupravy. Technický popis sou-
pravy EOM. Drruhý prototyp soupravy EOM. Zá-
kladní pravidla obsluhy, bezpečnosti práce a údrž-
by zařízení. Možnosti využití soupravy.

NA POMOC GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ
PRAXI
528.517

HAUF, M.
Světelné dálkoměry

Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Č. 2,
příloha, 4 obr.

Impulsový dálkoměr. Fázový dálkoměr. Rychlost
elektromagnetického vlnění. Určení počtu vlno-
vých jednotek. Měření fázového rozdílu.

528.489:625.42

IlIIVIAP, <t>.

3alla'la reOlleS:\l:CTOB npH nocTpoHKe H 9KcnJlyaTaIlHH
MeTpOnOJlHTeHa B llpare

feOlleSHqeCKHll li KapTOrpa'ImqecKlIll 06sop, 21, 1975,
No 2, CTp. 32-41, 9 pliC., JllIT. 9.

PellleHlIe o rrocTpollKe MeTpOrrOJlHTeHa B llpare. Opra-
HHSaUlIJl li KooplllIHaUlIll: reOneSlIqecKlIX pa6oT. llPoeKT-
HMI rronrOTOBKa. feOneSHqecKHe ceTlI MeTpOrrOJllITeIia.
PeaJllISaUHll: CTpOllKlI. BBeneHlIe MeTporrO,'IllTeHa B 3KC-
rrJlya1'aulIIo.

528.022.3 :528.531- 523.8
MI1XAJJlIAK, C.

T. Has. "KpynHonpoCTpaHCTBeHHblH nOJlJlpHblll MeTOll"

feOneSlIqeCKlIll li KapTOrpa.plIqeCKlIll o6sop, 21, 1975
No 2, CTp. 41-45, 1 pliC., J1lIT. 17.
HaponHOXOSll:llCTBeHHble .paKTopbI BJllIll:IOIUlIe Ha Tpe6o-
BaHlIll: K KpyrrHbIM MaCIllTa6aM. I1crrOJlbSOBaHlIe CBOllCTB
MaJlblX 3JIeKTpOHHbIX naJIbHOMepOB nJIll: neTaJlbHblX lIsMe-
peHlIll y T. Has. "KpyrrHorrpocTpaHCTBeHHbIX MeTonOB".
BOSMOJKHOCTb6JIOqHOrO OrrpelleJIeHlIll: rrYHKToB. OrrblT lIS
lICrrOJIbSOBaHlIll: MaJlblX 3JleKTpOHHblX naJIbHOMepOB Ha
rrpaKTlIKe.

528.489:621.317.011.2

<t>JIEfP, H.
Ha60p EOM llJIll: C~eMOqHbIX pa60T nOllseMHblX cooPY-
lI<eHlIll lIS 3JIeKTpllQeCKlI HenpOBOllJlIUHX MaTeplIaJIOB

feOne3HqeCKHll li KapTorpa.plIqeCKHll o6sop, 21, 1975,
No 2, CTp. 46 - 50, 10 pliC.

Bbl60p KOHueHrrUHH Ha6opa. TeXHHqeCKOe orrHcaHlIe Ha-
60pa EOM. BTOpOll Orrbl1'Hblll o6paseu EOM. OCHoBHble
rrpaBlIJIa 06CJIYJKHBaHHJI, 6esorracHocTb pa60TbI li yxon
sa o6opynoBaHlIeM. BOSMOJKHOCTlIHCrrOJIbSOBaHlIJI Ha6o-
pa.

B nOMOIU reOneSHqeCKOH li KapTorpa.pHqeCKOH npaKTHKe
528.517
fAY<t> , M.

:::heKTpOOnTlIqeCKlIe llaJIhHOMephl

feOneSlIqeCKHll li KapTorpa.plI'leCKlIll o6sop, 21, 1975,
No 2, rrpHJlOJKeHlIe, 4 pliC.

I1MrrYJIbCHbIll naJlbHOMep. <t>asoBblll naJlbHOMep. CKOpOCTb
3JIeKTpOMarHlITHoro BOJIHeHHll:.OrrpeneJIeHlIe 'llICJla BOJIH.
I1sMepeHlIe .pasoBoll pasHlIubI.

528.489 :625.42
ŠILAR, F.
Aufgabe der Geod1iten beim Aufbau und dem He-
trieb der U-Hahn (Metro) in Prag
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Nr. 2,
Seite 32·-41, 9 Abb., Lit. 9
EntschluB Uber den Aufbau des Metro in Prag.
Organisation und Koordinierung geodlitischer Ar-
beiten. Projektvorbereitung. Geodlitische Netze
der Metro. Realisierung des Aufbaues. Inbetrieb-
setzung der Metro.

523.022.3 :528.531-523.8
MICHALČÁK, S.
Gro6r1iumige Polarmethode
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Nr. 2,
Seite 41-45, 1 Abb., Lit. 17
Volkswirtschaftliche Faktoren, welche die Anfor-
derungen auf groBe MaBstlibe beeinfluBen. Nut-
zung der Eigenschaften kleiner elektronischer
StreckenmeBgerate fur die Detailmessung in sog;
groBra,llrnigen Methoden. Moglichkeit der block-
weisen Bestimmung 'Ion Punkten. Erfahrungen
mit der Allwendung kleiner eleh:tronischer Strech-
kenmeBgerHte in der Praxis.



528.489:621.317.011.2

FLEGR, J.
Garnitur EOM zur Vermessung unterirdischer Ob·
jekte aus stromunleitungsHihigen Materialen

Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Nr. 2,
Seite 46-50, 10 Abb.
Wahl der Konzeption der Garnitur. Technische Be-
schreibung der Garnitur EOM. Zweiter Prototyp
der Ga,rnitur EOM. GrundI'egeln der Bedienung,
Arbeitssicherheit und Laufendhaltung der Einrich-
tung. Anwendungsmoglichkeiten der Garnitur.

HILFE DER GEODATISCHEN UND KARTOGRAPHI-
SCHEN PRAXIS
528.517
HAUF, M.

Lichtelektrollische ElltferllungsmeBgeriite
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, NI'. 2,
Anlage, 4 Abb.
lm pulsentfernungsmeBgera t. Phasenentfernungs-
schen Wellen. Bestimmung der Anzahl der Wellen·
meBgerlH. Geschwindigkeit der elektromagneti-
einheiten. Messung des Phasenunterschiedes.

528489:625.42
ŠILAR, F.

Task of Surveyors in COllstruction and Running
the Metro in Prague

Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No. 2,
pp. 32-41, 9 fig., 9 rer.

Decision about the construcMon of Metro in Pra-
gue. Organization and coordillation of geodetic
works. Project prepaI'ation. Geodetic netwoI'ks for
Metro. Construction works. Putting the Metro into
operation.

528.022.3:528.531-523.8
MICHALCAK, S.
Large Space Polar Method
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No. 2,

,pp, 41-45, 1 fig., 17 reL
National economy factors influencing demands
on large scale maps. Exploatation of small elek-
tronic distance meters for "detail mapping using
so called large space methods. Possibility of block
determination of points. Experience with the use
of small electronic dlstance meters in practice.

528.489:621.317.011.2

FLEGR, J.
EOH Set for Measuring Underground Detail from
Non-Conductive Materials
Geodetický a kartografioký obzor, 21, 1975, No. 2,
pp. 46-50, 10 fig.
Choice of the set conception. Technical description
of the EOH set. Fundamental rules for using the
instrument, secllJI'ity of work and maitenance of
the equipment. possibmties of using !he set.

AID TO GEODETIC AND CARTOGRAPHICPRACTI-
CE
528.517
HAUF, M.

Light Distance Meters
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No. 2,
supplement, 4 fig.
Impulse distance meter. Phose distance meter.
VelocHy of electromagnetic waves. Determination
of wave units number. Measurlng of phase diffe-
rence.

528.489:625.42

SILAR, F.
ROle des géomiHres durant ľédification et l'ex-
plllitation dll métro a Prague

Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No 2,
pages 32-41, 9 illustrations, 9 bibliographies
Décision de l'édification du métro a. Prague. Or·
ganisation et coordination des travaux géodé-
siques. Préparation du projet. Réseaux géodési-
ques dll métro. Réalisatioll de la construction. Mi-
se en service.

528.022.3:528.531-523.8
MICHALČÁK, S.
Méthode polaire il. grands espaces
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No 2,
pages 41-45, 1 illustration, 17 bibliographies
Facteurs économiques l11fluen!iant les exigences
relatives aux grandes échelles. Mise a. profit des
qualités des petits télémětres électroniques pour
levé détaillé dans les méthodes soi-disant a. grands
espaces. Possibilité de détermillation des polnts
en bloc. Expériences émanant de l'exploitation
des petits télémetres électronlques.

528.489:621.317.011.2

FLEGR, J.
Garniture EOM pour levé des ouvrages souter-
rain'! construits en matériel non-conducteur
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No. 2,
pages 46-50, 10 illustrations
Choix de la conception de la garniture. Descrlp-
tion teclmique de la garniture EOM. Second pro-
totype de la garniture EOM. Rěgles essentteUes
de la manipulation, de la sécurité du travail et de
l'entretien du disposifit. Possibilités ďexploltatton
de la garnltue.

AlOE APRORTtE A L'EXPÉ:RIENCE GÉ:OntsIQUE
ET CARTOGRAPHIQUE

528.517
HAUF, M.

TélémiHres électrooptiques
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No 2,
annexe, 4 illustrations
Télémětre a. lmpulslon. Télémětre a phase. Vites-
se dU můuvement ondulatolre électromagnétique.
Déterminat10n du nombre d' unités ondulatoires.
Mesurage de la différence de phase.
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Výzkumné zajištění inovací na úseku
evidence nemovitostí a mapování
v 6. pětiletce

Ing. Milouš Kotal,
Výzkumný ústa'! geodetický, topografický

a kartografický
v Praze

v -období 5. pětiletky po roce 1971 vyšla řada
stranických a vZádních dokumentů, které se zabý-
vají orientací vývoje socialistické zemědělské vý-
roby. Ten je charakterizován integrací do velkých
územních celků, které vznikají účelným spojová-
ním stávajících zemědělských závodů a obhospo-
dařují výměru několika tisíc hektarů. Oborové
podniky pak působí na plochách odpovídajících ce-
lým okresům. S vytvářením velkých organizačních
jednotek dochází i ke slučování pozemků do vel-
kých honů, .k.teré umožňují efektivní využívání ze-
mědělských strojů druhé a třetí generace.

Před naší zemědělskou velkovýrobu je postaven
náročný úkol, jimž 1e zabezpečení soběstačnosti
našeho státu ve výrobě obilovin. Nezbytným před-
pokladem k tomu je i maximální využití celého
půdního fondu, kterému musí napomoci i řádná in-
formovanost o něm, uskutečněná za pomoci moder-
ní výpočetní techniky.

Půda jako základní výrobní prostředek v země-
dělství bude také předmětem podnikových eviden-
cí pozemků, jež vzniknou na bázi celostátní evi-
dence nemovitostí. Souběžně s tím budou požado-
vána i účelová mapová díla, která budou nejen sou-
částí podnikových evidencí, ale budou sloužit i ope-
rativnímu řízení zemědělských organizací.

Tak je resort geodézie a kartografie postaven
před náročný úkol, aby. včas, účelnými inovacemi,
reagoval na měnící se podmínky v zemědělství a
jeho potřeby. Je nutno hledat cesty, jak zjednodu-
šit, zrychlit a zlevnit proces tvorby, udržování a
vydávání informací o nemovitostech, a to jak v pí-
semné tak i v grafické formě, a to v prvé řadě se
zřetelem k potřebám socialistické zemědělské vel-
kovýroby.

V souladu se závěry zasedání ÚV KSČ v květnu
1974, které se hluboce zabývalo problematikou vý-
zkumu, rozvoje vědy a techniky, dochází v letoš-
ním roce k výrazné koncentraci výzkumné činnosti
ve Výzkumném ustavu geodetickém, topografickém
a kartografickém v Praze, a to na stěžejní úkol,
který je v plánu ústavu zařazen pod číslem 7.8
s ná7.vem: "Výzkum a ověření koncepce, obsahu a
zpracování evidence nemovitostí a základní mapy
velkého měřítkaa•

Novým charakteristickým rysem při řešení toho-
to úkolu je skutečnost, že již v průběhu výzkumu
bezprostředně navazuje experimentální realizace
ve vybraných organizacích resortu tak, aby od ro-
ku 1976, tj. od počátku 6. pětiletky bylo možno
uplatnit ve výrobě ověřené inovace již v plném
provozním rozsahu. .

Cílem úkolu je přehodnotit obsah a formu evi-
dence nemovitostí z hlediska nových potřeb národ-
ního hospodářství tak, aby sloužila jako závazný

podklad při realizaci připravovaných zeměděl-
ských zákonů, pro vytváření podnikových evidencí
pozemků zemědělských závodů, jejich kooperační
seskupení i oborových podniků. Při tom bude tře-
ba prozkoumat a ověřit možnosti maximálního zje-
nodušení evidence vlastnických vztahů. Bude třeba
zabývat se také problematikou racionálního sběru
informací o změnách v údajích evidence nemovi-
tostí a jejich systematického rozpracování a vy-
užívání pro řízení a plánování údržby EN.

Všechny inovace je třeba řešit z hlediska nut-
nosti a možnosti automatizovaného zpracování a
tvorby registru evidence nemovitostí jako jedné
z hlavních součástí informačního systému geodé
zie a kartografie. Velmi závažné je i dodržení a
zabezpečení možností vzájemné propojitosti do dal-
ších informačních systémů, zejména do zeměděl·
sl{ých informačních systémů o honech.
V oblasti map velkých měřítek bude náplní úko-

lu vývoj a ověření komplexní technologie tvorby
a údržby původní i odvozené mapy velkého měřít-
ka a to odděleně pro extravilán a intravilán, které
se' budou měřítkem lišit. Pro obě tyto sféry bude
třeba navrhnout zjednodušený obsah i značkový
klíč s vazbou na mapy jednotné měřítkové řady a
na možnosti automatizovaného zpracování. Bude
nutno stanovit zásady pro digitální i grafickou for-
mu zpracování, řešit vztah na informační syst~m
geodézie a kartografie a způsob dokumentace. Re-
šení se musí dále zabývat otázkami zjednodušení
místního šetření, potřebné optimální přesnosti, pře·
hodnocení zásad číselného zaměřování změn a vzá-
jemného spojení map extravilánu a intravilánu.

Při návrzích technologie tvorby map se počítá
s racionálním využitím fotogrammetrických, geode-
tických a kartometrických metod. Musí se plně
respektovat možnosti automatizace, uvažujoe s.e
možnost využívání elektronických tachymetru, di-
ferenciálního překreslování leteckých snímkl1,

\ středních počítaČll a automatických kreslících sto-
lů.

Jak je zřejmé z předcházejících odstavců, jedná
se co do obsahu, termínu i celkového objemu o vý-
zkumný úkol zcela netradičního charakteru. Tomu
odpovídá i organizace řešení ve výzkumném týmu,
v němž je zapojena různými l}apacitami více než
polovina výzkumných pracovníků VÚGTK. Podle
problematiky bude řešení probíhat ve třech sku-
pinách:

A -problematika EN - vedoucí skupiny Ing.
Kotal,

B - mapování extravžlánu - vedoucí skupiny
Ing. Pichlík

C - mapování intravžlánu - vedoucí skupiny Ing.
Pražák.

1975/31
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Při řešení úkolu bude v plné míře využito vý-
sledki'l dřívějších výzkumů a zkušeností z jejich
realizace. Je. však známo, že některé ze zkouma-
ných problémi'l nebo jejich části byly nebo jsou
předmětem zájmu kolektivl1 komplexních raciona-
lizačních brigád nebo i jednotlivců. Velmi často
však Výsledky jejich činnosti zůstávají omezeny jen

na úzký okruh pracovníků a nedosahuje se jejich
širokého využití.
Bylo by proto velmi vítáno, kdyby se ke kolek-

tivu řešitelů ve VÚGTK připojili i další zaintereso-
vaní pracovníci a své zkušenosti, náměty a poznat-
ky k problematice, jež je náplní úkolu, sdělovali
vedoucím příslušných řešitelských skupin.

Úloha geodetů při výstavbě a provozu
metra v Praze

Výstavba metra v Praze je součástí rozvoje
městské hromadné dopravy, kde představuje nej-
progresivnější druh dopravy s vysokou kvalitou,
bezpečností, spolehlivostí a rychlostí provozu.
V investiční výstavbě ČSSR, především pak v hlav-
ním městě, se výstavba metra stala prvořadou zá-
ležitostí. Současně se stala největší a nejsložitější
stavbou socialismu v naší zemi, a to z hlediska
objemu investičních nákladů, délky trvání výstav-
by, soustředění pracovních a mechanizačních
kapacit i jedinečností prostředí, ve kterém je
realizována. Specifičnost výstav,by tvoří hustota
zástavby, složité geologické podmínky, výškové
rozdíly, podchod řeky a podchod historickou čás-
tí města.

Ing. František Šilar, c;Sc.,
hlavní geodet pro metro, Č\JGK

Na základě provedeného dopravního průzkumu
bylo zvoleno takové vedení tras metra, aby opti-
málně uspokojovalo přepravní nároky podle funkč-
ního členění města, a aby zajistilo kvalitní pře-
pravu mezi částmi města s velkou koncentrací
bytů nebo pracovních příležitostí. Dne 9. května
1974 byl téměř s dvouměsíčním předstihem proti
vládnímu termínu uveden do provozu 1. provozní
úsek trasy C mezi stanicí Sokolovskou a stanicí
Kačerov. Je dlouhá 6,9 km a je na ní umístěno
9 stanic. Ve výstavbě je v současné době 1. pro-
vozní úsek trasy A ze stanice Leninova na ná-
městí Míru o délce 4,7 km se 7 stanicemi (obr.1],
2. provozní úsek trasy C z Kačerova do Hájů,
přípravuje se výstavba 2. provozní trasy A z ná-
městí Míru k Vinohradské nemocnici, projektuje
se 1. provozní úsek trasy B ze stanice Sokolovská

ke smíchovskému nádraží a 3.
provozní úsek trasy C· ze stanice
Sokolovská do stanice Dopravá~
ků. Do roku 2000 se výhledově

KBELY předpokládá výstavba al';i 97 km
tras.

Výstavbu metra zajišťuje řada
organizací. V rámci VHJ Doprav-
ní podniky hl. města Prahy byl
vytvořen jednak DP -'- Metro,
který je pověřen funkcí přímého
investora výstavby metra a je
současně jeho provozovatelem,
jednak samostatný projektový
ústav DP - Metroprojekt, který
plní úlohu generálního projek-
tanta. Na projekci se dále podí-
lejí Vojenský projektový ústav,

HÁJi: p'Oms, SUDOP, Hydroprojekt,
Interprojekt a další. V rámci
oborového podniku Vodní stavby
byl vytvořen samostatný podnik
Metrostav, který plní funkci ge-
nerálního dodavatele stavební
části metra. Hlavními jeho sub-
dodavateli jsou VKD Kladno, Vo-

jenské stavby Praha, Železniční stavitelství Praha
á Stavební izolace Praha. Generálním dodavatelem
technologické části je bborový podnik ČKD Praha,
kte~ý má řadu ,subdodavatelů.

-- trasa A
- trasa B---=' trasa C~ trasa O
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Přestože první návrh na podzemní dráhu v Pra-
ze byl vypracován již v roce 1926 a od té doby
jej následovala řada návrhu dalších, přistoupilo
se ke konkrétnímu projektu teprve v roce 1957,
a to ve formě pod povrchové tramvaje. Potom ještě
dlouhou dobu se upřesňovala koncepce městské
hromadné dopravy, až 9. srpna 1967 rozhodla
vláda svým usnesením Č. 288 na základě sovět-
ské expertizy "budovat rozestavěnou trasu C pod-
povrchové tramvaje hned jako metro s tím, že
stavební práce nebudou přerušeny a nebude na-
rušen termín uvedení trasy C do provozu ve vazbě
na dokončení nuselského mostu" (nyní most Kl.
Gottwalda). Toto správné a dnes již historické
rozhodnutí se setkalo v krizových letech 1968-69
s neopodstatněnou kritikou. Teprve v roce 1970
se přistoupilo k řešení koncepčních otázek, při-
čemž historickým mezníkem bylo uzavření mezi-
vládní dohody z dubna 1970, na jejímž základě
poskytuje při výstav)bě metra neocenitelnou po-
moc Sovětský svaz. Dnes se již jezdí v metru
v sovětských vagónech, je používáno sovětských
tybinku, razících štítu, turniketu, zabezpečovacího
zařízení a především pak je využíváno přímé od-
borné pomoci sovětských expertu. Metro se tak
stalo stavbou sovětsko-československé spolupráce.

Geodeti pracovali na metru od zahájení příprav-
ných prací. V r. 1969 při zahájení tunelářských
prací měl investor 1 geodeta, generální projek-
tant (tehdy SUDOP) vyčlenil pro metro 5 geodetů,
generální dodavatel stavby (tehdy Vodní stavby)
8 geodetu a některé práce byly zajišťovány v ko-
operaci. Některé práce pro investora (připojovací
měření) zajišťovaly Uranové doly Příbram
(Ing. Váňa). K nárustu objemu geodetických pra-
cí došlo počátkem roku 1973, a to v souvislosti
s kladením kolejového svršku na trase C a zaha-
jovacími pracemi na trase A. Současně se pro-
j,evily nedostatky v koordinaci prací a vyjma ge-
nerálního projektanta též v nedostatečném kapa-
citním zajištění prací. Ukázalo se, že při realizaci
výstavby chyJbí metodika prací včetně stanovení
potřebné přesnosti, vymezení odpovědnosti spolu-
pracujících organizací, systematická kontrola ja-
kosti a potřebné technické vybavení. Geodetické
práce se tak staly limitujícím faktorem další vý-
stavby metra.

V únoru 1973 vyhodnotil zmocněnec vlády CSR
pro koordinaci přípravy a výstavby metra v Praze
s. Otakar Ferfecký, CSc., spolu s předsedou Ces-
kého úřadu geodetického a kartografického s.
Ing. Františkem Koubkem za účasti příslušných
vedoucích a hospodářských pracovníku vzniklou
situaci. Předseda Ceského úřadu geodetického
a kartografického (ČÚGK) pak k 15. 2. 1973 jme-
noval v souladu se zkušenostmi v SSSR hlavního
geodeta pro metro. ČÚGK převzal záruku za vy-
tvoření kapacitních podmínek pro vykrytí celko-

, vých potřeb geodetických prací na metru. Geodé-
zie, n. p., Praha, kde bylo vytvořeno samostatné
hospodářské středisko 115, a Geodetický ústav,
n. p., Praha se současně staly hlavními dodavateli
geodetických prací na metru.

Hlavní geodet vykonává pusobnost Českého úřa-
du geodetického a, kartografického při přípravě
výstavby a provozu metra podle § 2, písmo d) a e)
zákona č. 46/1971 Sb. o geodézii a kartografii.
Zejména zodpoV:ídá za koordinovaný a...plynulý pru-

běh geodetických a kartografických prací, stanoví
jejich koncepci, zabezpečuje vypracování technic-
kých předpisu, které schvaluje, metodicky řídí
činnost geodetických složek organizací pusobících
na metru a provádí kontrolu jejich činnosti. Je
odborným orgánem v geodetických otázkách,
předkládá věcně příslušným orgánum a organiza-
cím návrhy potřebných opatření a zúčastňuje se
porad vedoucích hospodářských pracovníku metra.
l:'ro zajištění této činnosti je zřízen útvar hlavního
geodeta pro metro, organizačně včleněný do n. p.
Geodézie Praha. Povinnosti a práva hlavního geo-
deta pro metro obsahuje statut.
Příslušná opatření předsedy ČÚGK, navržená

v dohodě se zmocněncem vlády, byla projednána
předsednictvem vlády ČSR dne 18. dubna 1973.
V pruběhu roku 1973 byl vypracován a postup-

ně realizován systém metodického řízení geodetic-
kých prací. Princip systému spočívá v tom, že
HGM řídí metodicky vedoucí geodetických útvaru
hlavních účastníku výstavby a jejich prostřednict-
vím ostatní geodety.
U DP - Metro se geodetický odbor (vedoucí

Ing. Scháňka) dělí na 3 oddělení. U DP - Metro-
projekt je geodetická složka soustředěna v oddě-
lení inženýrské geodézie, které je začleněno do
projektového střediska pro vedení tras metra
a kolejových staveb (vedoucí střediska Ing. Oud-
ran). Na úseku stavebních prací vedoucí geo-
detického odboru Metrostavu (Ing. Pata) navíc
metodicky řídí geodety útvaru hlavních stavby-
vedoucích Metrostavu a geodety subdodavatelu
prostřednictvím vedoucích geodetli oddělení, při
čemž geodetický odbor se dělí na 3 oddělení.
Středisko 115 (vedoucí Ing. Horák) n.p. Geodé-

Zie se dělí na 3 oddíly, v Geodetickém ústavu je
vytvořena samostatná skupina v rámci střediska
triangulace, vedená odpovědným geodetem
(Ing. Kocina). Členění celého systému je patrné
ze schématu 1.
Současně bylo nutno řešit a postupně realizo-

vat jednotný systém odpovědnosti za jednotlivé
druhy prací. V souvislosti s tím bylo nutno dlou-
hodobě vymezit a rozdělit odpovědnosti za
konkrétní druhy prací mezi jednotlivé organi~ace.
Celý systém je založen v podstatě na funkcích
odpovědných geodetu ve smyslu vyhlášky č. 10/
/74 Sb., přičemž tyto funkce ;bylo nutno dále spe-
cializovat a začlenit je do systému metodického
řízení.
Především se ukázala potřeba specializovat od-

povědné geodety na úseku geodetických bodových
polí, které jsou nosnou páteří celého díla. Byly
proto zřízeny funkcelodpovědných geodetu pro zá-
kladní, vytýčovací síť v podzemí podle ucelených
stavebních úseku a funkce odpOVědného geodeta
pro geodetické sítě na povrchu.
Současně bylo nutno vyřešit též dělbu odpověd-

nosti za vedení ražby tunelu na čelbě, kde je za
kvalitu odpovědný směnový geodet stavbyvedou-
címu a. případné nejasnosti pak řeší geodet vyšší
jednotky přímo s příslušným vedoucím.
Organizaci geodetické složky nebylo nutno mě-

nit u gen. projektanta, kde ibyla jii vybudována
na potřebné úrovni před rokem 1973.
Významné je vytváření uceleného systému

kontroly kvality prací. Zde se vychází z osvědče-
ných 40letých sovětských zkušeností. Základ je již
přímo v metodice prací, kdy je nutno každou ve-
ličinu měřit opakovaně a dodržovat přísně 'zásadu
nezávislosti. U měření, na kterých záleží kvalita
prorážky a pokládky kolejí, jde o vícenásobné

, opakování též i v časových odstupech. Při kontro-
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le se pak zpracovávají výsledky, které mají dyna-
mický charakter. Druhým rysem je předávání vý-
sledků měření ke kontrole vyšším geodetem. Celý
systém se dále propracovává a ověřuje.

V průběhu roku 1973 došlo k dalšímu podstatné-
mu nárůstu pracovníků (hlavně u Geodézie a GÓ)
především v souvislosti se zajištěním prací při
pokládce kolejového svršku a v souvislosti s uve-
dením trasy C do provozu. Finanční objem geo-
detických prací činí asi 1,4 % z celkového objemu
prací na metru a asi 1,9 % z objemu stavebních
prací.

Během výstavby se projevila podstatná důleži-
tost prováděných geodetických prací, které mají
v převážné většině specifický charakter. Proto
byla na jaře 1973 přeložena a díky Geodézii Praha
a VÓGTK urychleně vydána sovětská instrukce
pro provádění geodetických prací [1], která po-
sloužila jako cenná pomůcka. Vzhledem k řadě
odlišností nemohla sloužit jako předpis a bylo
proto nutno přistoupit k systematické tvorbě no-
vých předpisů. Celý program je připraven na větší
období, v roce 1973 z něj bylo realizováno 16 hlav-
ních předpisů (většinou prozatímních) včetně
řady rozhodnutí a stanovisek, a to pro nejnalé-
havější druhy prací.

3. Projektová příprava

Metro je projektováno a budováno v hlavních
kolejích pro rychlost vlaku 80 km/hod., přičemž
v úsecích s pro-vozem s cestujícími je přípustný
maximální sklon 40 %0 a minimální poloměr oblou-
ku 350 m. Vzhledem k obtížným' podmínkám
v Praze jsou tyto hlavní mezní hodnoty dosti čas-
to použity. '

Z hlediska bezpečného a plynulého průjezdu
vozidel je nad kolejí vymezen volný prostor daný
průjezdním průřezem pro zařízení (PPZ), který
musí být trvale zachován při provozu metra. Kraj-
ní poloha, ke které se smí přiblížit líc stavby, je
vymezena průjezdním průřezem pro stavby. Oba
průjezdní průřezy jsou oIbrysy obrazců v rovině
kolmé k ose koleje, jejichž hodnoty jsou pro jednot-
livé typy tunelů a silnic dány příslušnými předpisy
[7], [8]. Ukázka průjezdních průřezů pro kruho-
vý tunel je uvedena na obr. 2. V obloucích se prů-
jezdní zářez pro zařízení zvětšuje v závislosti na
poloměru oblouku a ve svislých stěnách na převý-
šení kolejnicových pasů.

Projekt tras a objektů metra řeší gen. projek-
tant analytickými metodami. Výsledek je vyjádřen
v pravoúhlých souřadnicích, čímž je dán základní
předpoklad k potřebné kvalitě geodetických pra-
cí a k použití moderních vyt}ičovacích metod.
K analytickému řešení a k výpočtu vytýčovacích
prvků je používáno samočinného počítače nebo
stolního pločítače Hewlett-Packard 9830, vybave-
ného příslušnými periferními jednotkami včetně
malého automatického koordinátografu (souřad-
nicového zapisovače).

Mapové podklady pro projekt vyhotovuje Geo-
dézie Praha. Pro studie jsou používána stávající
mapová díla 1:5000 a 1:1000. Pro projektový úkol
mapa 1:1000, pro souhrnné projektové řešení tech-
nická mapa Prahy 1:500 a pro prováděcí projekty
stanic účelová mapa 1:200. Za vypracování geode-
tické části projektové dokumentace zodpovídá ode
povědný geodet projektanta pro příslušnou trasu,
a to především za vytyč ovací výkresy a za návrh
požadovaných nemovitostí a práv.
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Pro projekci a výstavbu metra ibylo dosud po-
užíváno stávající trigonometrické sítě na území
hl. města Prahy s vyjádřením souřadnic trigono-
metrických bodů v S-JTSK. Trigonometrická síť,
vybudovaná v létech 1939-1942, byla v někte1.'ých
částech obnovena a doplněna v období 1968-69,
přičemž již bylo přihlíženo k potřebám investiční
výstavby hlavního města. Jde o úhlově měřenou
plošnou síť, budovanou podle triangulačních zá-
sad od 1. do V. řádu. Přesnost, určená z vyrovnání
(5. řádu), je v poloze dána střední chybou v sou-
řadnicích mx=mu=0,008 m a ve směru střední
chybou 2,5." Původní body byly většinou stabilizo-
vány žulovými hranoly, při obnově byla řada bodů
zvolena na rovných střechách vysokých budov [6].

Pro účely metra byly do trigonometrické sítě
vloženy zhušťovací body a polygónové pořady, ve-
dené podél tras. Hlavní pořady budoval Geodetický
ústav, vedlejší pořady mezi ně vkládal DP -
l\1etroprojekt. Souřadnicové odchylky v uzávěrech
polygónových pořadů dosahovaly v průměru 13 %
(max. 25%) dopustných odchylek podle směrnic
pro technickohospodářské mapování.

Přestože uvedené polohové geodetické sítě měly
vysoké parametry přesnosti a jevily se pro potře-
by metra dostatečně přesné, signalizovaly některé
uzávěry opakovaně měřených polygónových pořa-
dů a některé nově přímo měřené délky trigono-
metrických stran, že v určitých místech sítě není
vše v pořádku. Proto v rámci opatření, uskutečňo-
vaných v roce 1973, provedl Geodetický ústav
nové zaměření vybraných polygónových pořadů
a zaměření délek vybraných trigonometrických
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stran světelným dálkoměrem. Ukázalo se, že přes-
nost ve skutečné poloze trigonometrických bodů
vů~i jejich poloze v souřadnicích je horší, než
udavají parametry přesnosti z vyrovnání. Lze ji
odhadnout střední chybou v souřadnicích asi
mx=mu=2 cm, přičemž není v celé síti homogenní,
např. v určitém místě mají vektory odchylek hod-
notu až 6 cm.
Toto ověření potvrdilo, že trigonometrická síť,

budovaná a doplňovaná po delší časové období,
narušovaná stálou výstavbou, má lokální deforma-
ce, zejména délkové, a nezaručuje plně identitu
bodů. Všechny tyto nepřesnosti, vyplývající mimo
jiné i z nesprávného rozměru, polohy a orientace
sítě, pak mohou způsobit při jejich náhodném se-
skupení i nepřípustnou odchylku v poloze dvou
trigonometrických bodů. Taková síť, která vyho-
vuje řadě jiných účelů, je však nedostačující pro
výstavbu metra. Proto bylo nutno přikročit počát-
kem roku 1974, stejně tak jako v Moskvě a ji-
ných sovětských městech, k budování nové sítě,
která by splňovala dané požadavky. Výzkumným
řešením úkolu byl pověřen VÚGTK (vedoucí týmu
Ing. Herda, CSc.) ve spolupráci s Geodetickým
ústavem Praha a vysokoškolskými pracovníky ze-
měměřičského směru Stavební fakulty ČVUT
v Praze. Realizací byl pověřen Geodetický ústav
v Praze (vedoucí Ing. Strnad).
Výsledkem měření je samostatný (místní] sou-

řadnicový systém, kterým se na území hl. m..Prahy
zpřesňuje dosavadní souřadnicový systém S-JTSK,
a který nese název "Souřadnicový systém Praha",
zkráceně "S-Praha". Má s S-JTSK shodné zobra-
zení, tj. Besselův referenční elipsoid, Gaussovu re-
ferenční kouli a Křovákovo konformní obecné ku-
želové zobrazení do roviny. Je dán body místní
trigonometrické sítě Praha (MTSP), samostatně
úhlově a délkově zaměřené a samostatně vyrovna-
né. Délka stran sítě činí 6 až 13 km, výjimečně
IIJ.éně. S-Praha má s S-JTSK totožný jeden bod,
přičemž poloha a orientace S-Praha je určená
modifikovanou Helmertovou transformací.' Přechod
na nový systém je vzhledem k pokročilosti výstav-
by metra řešen řadou závažných opatření.
Síť byla změřena úhlově (teodolity Wild T3)

a délkově (světelné dálkoměry AGA B, AGA 6A)
a vy:rovriána metodou nejmenších čtverců (obec-
ným vyrovnávacím programem VÚGTK). Přesnost
v poloze bodů je charakterizována relativní střed-
ní chybou ve vyrovnané délce strany 1:300 000
a dalšími obecnými charakteristikami, potřebnými
pro rozbory přesnosti vytýčovacích prací. Z hle-
diska využívání sítě je požadováno, aby rozdíl
mezi přímo měřenou délkou spojnice libovolných
dvou bodů MTSP a délkou, vypočtenou z vyrovná-
ných souřadnic těchto bodů, nepřesáhl hodnotu
1,2.10-5. 8, přičemž délka spojnice musí být měře-
na s přesností, danou maximální hodnotou střední
chyby 5 mm +8.10-6.
Pro účely výstavby metra a další investiční vý-

stavby se do MTSP .vkládá místní podrobná polo-
hovií síť Praha (MP~SP), kterou též buduje Geode-
tický ústav v Praze. Body podrobné sítě se od-
vozují z bodů MTSP ve 3 kategóriích:
- body první kategorie tvoří body řetězců nebo

půlygonových pořadů o vzájemné vzdálenosti 1,5
až 2 km.
- Body 2. kategorie tvoří body řetězců nebo

polygonových pořadil o vzájemné vzdálenosti 400
až 600 m.
- Body 3. kategorie tvoří body polygónových

pořadů nebo samostatně určené body, které slouží
bezprostředně účelům výstavby metra.

Body podrobné sítě se budují s takovou přesnos-
tí, aby relativní střední chyba v určení souřadnic
x, y dvou bodů u sousedních šachet téže trasy
metra, vzdálených minimálně 600 m, nepřesáhla
hodnotu, danou poměrem 1:80 000.
Výškové geodetické sítě metra na povrchu tvo-

ří základní (zvláštní) nivelační síť a podrobná
nivelační síť Praha, doplňované podél tras metra
sítěmi hlavních výškových bodů. Zvláštní nivelační
síť vybudoval v období 1971-72 Geodetický ústav
v Praze. Přesnost této sítě lze charakterizovat po-
dle mezinárodních (Vignalových) vzorců střední
kilometrovou chybou ± 0,93 mm, přičemž její na-
hodilá složka činí±0,43 mm a systematická
složka· ± 0,B3 mm. Podrobnou nivelační síť na úze-
mí Prahy· buduje Geodézie Praha. Správcem po-
vrchových polohových a výškových sítí na povr-
chu pro potřeby metra je Geodetický ústav v Praze.
V podzemí tvoří polohovou síť základní a po-

drobná vytyčovací síť, síť hlavních výškOVýChbodů
(HVB). Základní vytyčovací síť (ZVS) se buduje
ve 2 kategoriích. 1. kategorii tvoří hlavní pořady,
2. kategorii vedlejší pořady a pomocné body.
Zvláštnost proti povrchovým sítím spočívá v tom,
že se nejprve buduje podrobná vytyčovací síť
(PVS) a v návaznosti na ní ZVS. Body PVS se
volí ve vzdálenosti 20 až 30 m tak, jak probíhá
ražba tunelu a spojují se do polygonového po-
řadu. Vyrazí-li se tunel do vzdálenosti BO až 100
metrů, poslední bod PVS 'se zvolí za bod základní
sítě, který se zapojí do polygonového pořadu ZVS.
Při ražení tunelu tak vznikají dva volné polygo-
nové pořady: pořad ZVS a poťad PVS. Pořad ZVS
reprezentuje prostorové vytyčení polohy tunelů
a stanic a současně plní úlohu kontrolní. Proto je
budování a údržbě pořadů ZVS věnována zvláštní
péče, aby byly zárukou kvality vytýčení a· ražby
tunelů a stanic.
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Úloha podzemních sítí prochází v průběhu vý-
stavby metra několika etapami. Měření se v urči-
tých časových intervalech opakují a jejich výsled-
ky mají dynamický charakter. Na 1. provozním
úseku trasy C byly tunely raženy v nevelké hloub-
ce a stanice stavěny v otevřené jámě, takže bylo
možno polygónové pořady připojit na několika
místech na povrchovou geodetickou síť. Naproti
tomu 1. provozní úsek trasy A má již hlubinný
charakter, tunely a stanice jsou s výjimkou Leni-
novy stanice raženy, takže polohové a výškové
připojení podzemních sítí je možné pouze pro-
střednictvím svislých šachet, vzdálených od sebe
asi 800 m, výjimečně méně.
V 1. etapě budování podzemních geodetick~ch

sítí se nejprve přenese do podzemí poloha a výška
připojovacích bodů a směr připojovací strany. Nej-
prve se razí přístupová štola, kterou se vedou po-
lygónové pořady PVS, ZVS a nivelační pořad sítě
HVB. Protože se oba tunely, popř. i stanice razí
z přístupové štoly na obě strany, rozdělí se též
pořady obvykle na 4 větve a postupují dále ve
směru ražby jako volné pořady. 1. etapa končí pro-
rážkou tunelů, propojením a vyrovnáním pořadů
mezi jednotlivými šachtami (obr. 3). Ve 2. etapě se
přeměřují pořady ZVS a HVB především v sou-
vislosti s pokládkou a urovnáním kolejí. 3. etapa
začíná v období ukončování stavebních prací a vy-
loučením částí pořadů v přístupových štolách. Po-
řady ZVS a HVB dostanou nový tvar, jsou nově
vyrovnány a slouží pak kolaudačním a provozním
účelům. 3. etapa pokračuje v období provozu met-
ra, kdy se měření pořadů pravidelně opakuje pro
účely sledování deformací a dotvarování tunelů
a stanic.
Body ZVS. a PVS se stabilizují v železobetono-

vém ostění obvykle ocelovými nebo mosaznými
válci s opracovanou kulovou hlavou s otvorem
o průměru 1,5 mm a v litinovém ostění opracova-
ným kulovým vrchlíkem se stejným otvorem. Volí
se ve výšce temene koleje mimo kolejový svršek,
v obloucích na vnější straně. Stabilizace HVB se
provádí obdobně, někde je totožná s polohovým
bodem a někde je použito nivelačních značek.
Protože ZVS, PVS a síť HVB začínají obvykle

bodem u šachty na povrchu, je součástí jejich
budování připojovací, usměrňovací a hloubkové
měření, tj. přenesení polohy a výšky připojovacích
bodů a směru připojovací strany do podzemí. Na
trase C, kde se stanice stavěly otevřeným výko-
pem, bylo možno připojovací a hloubková měření
provádět v prostoru stavenišť stanic. Pokud bylo
použito svislých šachet, pak připojovací měření
bylo nejprve prováděno pomocí 2 olovnic. později
pomocí gyroteodoIitu. Na trase A a dalších hlu-
binných trasách lze pro tyto účely používat vět-
šinou jen svislých šachet.
Pro usměrňovací měření se od roku 1973 syste-

maticky používá gyroteodoIitu, přičemž isou k dis-
pozici maďarské přístroje typu MOM Gi-B2. Přes
některé počáteční potíže se dosahuje velmi dob-
rých výsledků. kdy se střední chyba v určení azi-
mutu stranv ZVS v podzemí pohybuje kolem hod-
noty 15cc. Vzhledem k místním deformacím tri-
gonometrické sítě vyvstaly též některé problémy
při určování adiční konstanty gyroteodolitů vzhle-
dem k této síti, což se do určité míry řeší sítí
novou. Proievil se též nepříznivý vliv různých sta-
vebních strojů (mikroseismické vlivy) a různých
elektrických a magnetických polí na měření gyro-
teodoIity a světelnými dálkoměry. Tyto problémy
řeší VÚGTK.

Připojovací měření slouží k určení souřadnic
x, y připojovacího bodu v podzemí, jsou-li dány
souřadnice x, y připojovacího bodu na povrchu.
K připojovacímu měření svislou šachtou se použí-
vá mechanické olovnice o celkové hmotnosti asi
50 kg. Úhly se měří dvouvteřinovým teodolitem
ve 3 skupinách, délky se měří komparovaným pás-
mem. Odchylky připojovacího měření nepřesahují_
v každé souřadnici hodnoty ± 2 mm.
Hloubkové měření slouží k určení Výšek HVB

v podzemí, jsou-li dány výšky HVB u šachty na
povrchu. K měření se používá závěsného ocelového
pásma a nivelačního přístroje Koni 007 s Invaro-
vými nivelačními latěmi. Odchylky hloubkového
měření nepřesahují hodnoty ± 2 mm.
Úhlová měření v ZVS a PVS jsou prováděna

teodolity převážně typu Zeiss-Theo 010, a to zpra-
vidla ve 3 'skupinách, přičemž v přístupových što-
lách je zásadně používáno trojpodstavcové sou-
pravy. Délkové měření v PVS se provádí kompa-
rovanými ocelovými pásmy, v ZVS světelnými dál-
koměry typu AGA 6 BL nebo AGA 6A. V poslední
době se k měření úhlů a délek používá též digitál-
ních teodolitů typu AGA 700.
Protože kvalita ZVS je zárukou kvality prosto-

rové polohy metra, je otázkám rozborů přesnosti
věnována zvláštní pozornost. Především jsou stu-
dovány a analyzovány různé zdroje chyb a nepříz-
nivé vlivy. V letošním roce bylo zavedeno pláno-
vání přesnosti měření sítí a přesnosti vytyčení
(apriorní), se kterým se pak konfrontují skutečně
dosažené výsledky. Pro tyto účely byla zavedena
metoda, navržená Ing. lngeduldem, CSc, která se
dále propracovává. Výhoda této metody spočívá
v tom, že již v období projektu trasy a projektu
ZVS jsou známy apriorní hodnoty podrobných
charakteristik o pl'esnosti bodů ZVS a vytyčova-
cích prvkll, z kterých lze pak provést prognózy
o předpokládané přesnosti prorážky. První výsled-
ky této metody se projevily již při prorážce tu-
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nelů na trase A v prostoru Chotkovy ul., kde bylo
dosaženo vysoké přesnosti, a to odchylky ve smě-
ru 12 mm a ve výšce 6 mm. V analýzách přesnosti
je používáno obecných charakteristik přesnosti
a jsou studovány a uplatňovány vlivy závislosti
a korelace měřených a vypočtených veličin.
Správcem podzemních geodetických sítí je Geo-

dézie Praha.

Obr. 5: !v1ěření digitálním teo'.1olitem AGA 700
v tunelu

5. Realizace výstavby

Geodetická práce při stavbě tunelů, stanic a dal-
ších objektů metra spočívají především ve vytyčení
prostmové polohy a v podrobném vytyčení jednotli-
vých objektů, dále pak v kontrole kvality umístění,
tvarů a rozměrů těchto objektů a ve sledování
posunů a deformací objektů, dotčených výstavbou
metra. Z hlediska kvality celého díla r>xistují v prů-
běhu výstavby dvě kritická místa, kde je nutno
geodetické práce zajistit s vysokou spolehlivostí.
J9dním z nich je zajištění prorážky tunelů s vyslo-
kou přesností, druhým je splnění značných nároků
na přesnost při pokládce a urovnání kolejí.
Vytyčovací práce na povrchu mají většinou stan-

dardní charakter. Specifičnost spločívá v tom, že
je nutno u řady objektů zajistit velmi přesně ná-
vaznost na polohu a výšku objektů budovaných
v podzemí. Především to platí pro povrchovlou a
nadzemní část stanic. Vytyčování na povrchu se
provádí též při výstavbě těch stanic a částí tunelů,
které jsou budovány hloubením (v otevřené jámě).
Ražení tunelů a stanic metra se v Praze provádí

prstencovou nebo štítovou metodou. Při prstencové
metodě se razí celý výrubní průřez se svislým če-
lem výrubu, při kterém se po každém záběru zři-
zuje trvalé vystrojení (prstencové lostění). Při
štítování se razí nečleněným porubem, při němž se
do horniny tlačí ocelový válec, který slouží jako

dočasné vystrojení výrubů, a popř. i jako vnější
bednění ostění. Pro ostění kruhových tunelů, popř.
i stanic se používá litinových nebo železobetonlO-
vých tybinků. K ražbě se používá sovětských za-
řízení a sovětských metod. Při štítování se používá
sovětské hla nemechanizovaného štítu, připravuje se
nasazení též mechanizovaného štítu. Při prstencové
metodě se používá k ukládání tybinků ukladače
(erektoru) .
Geodetickým podkladem vytyčovacích prací při

ražbě tunelů a stanic je podrobná vytyčovací síť
(PVS) v podzemí. Při ražení tunelů štítováním se
provádějí tyto geodetické práce:
při montáži štítu: vytyčení projektované osy tu-
nelu, vytyčení geometrického tvaru lůžka pro štít
a zaměření geometrického tvaru vlastního štítu,
osazení měřických značek a přístrojů na štít;
v průběhu ražení: vedení štítu po trase, směrové
a výškové určení polohy štítu po každém posunu,
určení polohy a tvaru prstenců ostění t\Jnelu po
uložení a za erektorem. Při montáži prstenců a za
erektorem se gelodeticky určuje: eliptičnost prsten-
ců (odchylky průměrů prstence od projektovaného
průměru prstence), odchylka středů prstenců od
projektované osy tunelu v půdoryse, výšková od-
chylka dna prstence od projektované výšky, vodo-
rovné a svislé předbíhání prstenců, staničení a
kroucení prstenců.
Vedení štítu a ukládání prstenců v dopustných

tolerancích ve složitých pražských geologických
podmínkách je pro dělníky i geodety velmi obtíž-
ný úkol, a to tím více, že je velmi často plOUŽitO
minimální poloměrů oblouků 350 m a maximál-
ních sklonů 40 %0. Přes řadu obtíží podařilo se
dosáhl1iout úspěchů jak v kvalitě, tak i ve výkonu.
Na tom mají ne;malý podíl geodeti Metrostavu
(vedoucí Ing. Pata) a subdodavatelů Voj3nských
staveb (vedoucí V. Rákosník) a VKD Kladno-Metno
(vedoucí J. Horský).
Nedílnou součástí vytyč ovacích prací je kontro-

la ostění dokončených tunelů, při které se určuje
poloha středu tunelu, tvar a rozměry jednotlivých
prstenců v příčných řezech. Kontrolu provádí doda;
vatel a nezávisle investor. Dosud se používalo me-
tody přímého měření vzdáleností mezi body prsten-
ce. V současné době se zavádí pro kontrolu inves-
tlora metoda dvousnímkové fotogrammetrie.

Pro pokládku a vyrovnání kolejí v dokončených
tunelech se vytyčovací práce provádějí ve 4 etapách:

1. etapa hrubá směnová a výšková úprava v tole-
rancích (uvádějí se pro stručnost jen
orientační údaje): směr ± 20 mm, výška
± 15 mm,

2. etapa: přibližné vyrovnání v tolerancích: směr
± 4 mm, výška -6 až +4 mm,

3. etapa: vyrovnání před betonáží v tolerencích:
směr ± 2 mm, výška -2 až + 3 mm,

4. etapa: konečné vyrovnání při betonáži v to-
lerancích: směr ± 2 mm, výška ± 2mm.

Úloha geodetů tedy spočívá v zajištění správné
geometrické polohy kolejí metra, tj. zajištění roz-
chodu koleje, vzájemné výškové polohy kolejnico-
vých pásů, směrových a sklonových poměrů tak,
aby vyhovovaly platným předpisům pro me-
tro [7], [8], [9]. Koleje se upevňují na pražce,
které se zabetonovávají spolu s celou spodní částí
tunelu. Specifičnost spočívá v tom, že omezenost
prostoru v tunelech a stanicích klade vysoké ná-
roky na přesnost a spolehlivost urovnání k1olejí.
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Při pokládce kolejí na 1. provozním úseku tra-
sy C, které zajišťovalo Železniční stavitelství Pra-
ha, nebyly s těmito pracemi zkušenosti. Celá odpo-
vědnost nejen za vytyčení, ale i za vlastní urovnání
koleje, ležela na geodetech. Pro zajištění vy:'>oké
spolehlivosti a vzhledem k nedostatku zkušeností
bylo nutno řadu měření nezávisle opakovat. Proto
v průběhu roku 1973 došlo na těchto pracích
k prudkému nárůstu počtu geodetů. Díky iniciativě
Geodézie Praha, střediska 115 (vedoucí Ing. Ho-
rák), Geodetického ústavu (ved. oddílu Ing. Wei-
tosch], díky iniciativní kontrole geodetů investora
(vedoucí Ing. Scháňka) a gen. dodavatele stav.
části (vedoucí Ing. Pata) a díky pohotovému zpra-
cování projektových a vytyčovacích prvků
v DP-Metroprojekt (vedoucí střediska Ing. Oudran)
byly úkoly při pokládce kolejí co do kvality i ter-
mínu splněny.

Současně se stavbou tunelů a dalšíCh objektů
metra jsou prováděna rozsáhlá měření ·za účelem
sledování posunů a deformací objektů na povrchu
ležících v pásmu vlivu výstavby metra. Velikost
tohoto pásma záleží na hloubce základních tunelů,
geologických a hydrologických podmínkách, způ-
:'>obua rychlosti provádění tunelových prací a na
dalších činitelech. Sledování posunů a deformací
spočívá v opakovaném nivelačním měření výško-
vých značek, umístěných na jednotlivých objek-
tech, vozovce apod.

V podstatě se provádí 2 druhy měření:
bezpečnostní měření, prováděné v blízkosti čel-
by tunelu, zajišťuje Geodézie Praha pro inves-
tora,
dlouhodobé periodické měření, které slouží k po-
suzování dlouhodobých pohybů objektů, provádí
Geodézie Praha pro investora.

Výsledky měření jsou ihned zpracovány, v přípa-
dě překnočení předpokládaných hodnot se zajišťují
potřebná opatření. Větší změny nadlloží byly zjiště-

ny při ražení štítovou metodou, kdy došlO" k pO'-
klesům 20-30 mm. Při ražení prstencovou meto-
dou činily maximální poklesy objektů na povrchu
10 mm.

Období dokončování provozního úseku trasy
metra před jeho uvedením do proVlozu představuje
zvýšenou potřebu geodetických prací a tím též
zvýšené nároky na potřebné kapacity, na řízení
i organizaci prací. Jedním z hlavních úkolů geode-
tů v tomto období je kontrola kvality dokončeného
díla z hlediska prostorové polohy, tvarů a rozměrů,
především pak kontrola průjezdnosti tunelú, stanic
a povrchových tratí metra. Současně se geodeti
podílejí na konečné dokumentaci celé stavby a po
uvedení do provozu též na zajištění bezporuchové-
ho pnovozu.

Jako součást kolaudační komise metra je ustave-
na geodetická komise pro prújezdnost tratě. Jejím
předsedou je hlavní geodet pro metno, který po-
depisuje závěrečný protokol potvrzující, že tunely
a stanice jsou průjezdné z hlediska daných před-
pisů, a že příslušný úsek metra lze uvést do zku-
šebního provozu, popř. do provozu s cestujícími.
Před podpisem protokolu probíhá řada geodetických
měření, začínajících komplexním kontrolním měře-
ním geometrické polohy koleje. Současně se určí
normá1Jové vzdálenosti a nastaví výšky kolejových
značek, které slouží ke směrovému a výškovému
zajištění osy a nivelety koleje.

Z hlediska průjezdnosti tratě se především kon-
troluje, zda je dodržen průjezdní průřez pro zaří-
zení (PPZ], tj, zda do něj nezasahuje některé za-
řízení nebo předmět. Toto kontrolní měření se
opakuje až do odstranění všech závad, dále před

Obr. 7: Zaměřování vzdáleností hran nástupiště od
osy koleje
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jízdou prvního vlaku, během zkušebního i vlastního
provozu. Další kontrola se provádí na dodržení
průjezdního průřezu pro stavbu (PPS), tj. zda ostě-
ní tunelů nezasahuje do projektované kružnice
10 daném poloměru, popř. zda se nezměnila poloha
ostění od předchozího měření. Např. v kruhových
tunelech je PPS dán kružnicí o poloměru 2450 mm.
Prstence se montují o poloměru 2550 mm, takže tu-
nelářům a geodetům zbývá tolerance 100 mm pro
vytyčení postavení a dotvarování tunelu, což při
vedení štítu nebo erektoru v obtížných pražských
plOdmínkách je náročný úkol. Prostor mezi PPS
a PPZ slouží k uložení veškerých technologických
zařízení. Z hlediska průjezdnosti se kontrolují
přesným měřením ještě další předměty, jako např.
poloha hrany nástupiště, při vodní kolejnice a ram-
py vůči lOsekoleje apod.

Pro kontrolu dodržení PPZ se používá pojízdného
zařízení (šablony), které je umístěno na koleji,
a které svým vnějším obrysem představuje PPZ.
Pro1Jože toto zařízení jen udává, zda je nebo není
PPZ dodržen (s určitou. tolerancí), je v kritických
místech ještě kombinováno s přímým geodetickým
měřením některých vzdáleností v profilu. Koncem
roku 1973 byla pro kontrolu průjezdnosti zpracová-
na metoda dvousnímkové fotogrammetrie (VÚGTK,
Ing. Šíma, CSc.J, která byla realizována v roce
1974. Na vozíku, pOjíždějícím po kolejích, jsou
upevněny dvě universální měřické komory
UMK 10/1318 Zeiss Jena, kterými se pořizují sním-
ky příčných řezů tunelů, a to vždy 3 řezy po 5 m
na jednom snímku. Snímkování provádí geodetic-
ký odbor DP-Metro.

Obr. 8: Fotogrammetržcké snímkování tunelů pomocí
komor Zežss UMK

Měřické 'Snímky se vyhodnocují v Geodézii Pra-
ha na vyhodnocovacích přístrojích typu auto-
graf A 7, a tlO jednak graficky a jednak se re-
gistrují do děrné pásky. Registrované hodnoty jsou
dále zpracovány na programovatelném stolním po-
čítači Hewlett-Packard 9820, kde se vypočtou tod-
chylky ostění od projektovaných hodnot a vyhod-
nocený profil se automaticky vykreslí včetně
pmjektovaného stavu a zjištěných odchylek na
souřadnicovém zapisovači (plotteru).

Měřické snímky slouží současně k vyhodnocení
deformací tunelů. Za tím účelem se na každém
profilu po 15 m signalizuje na ostění 7 trvale upev-
něných klOntrolních bodů. Vyhodnoc8ní deformací
se provádí číselně. Zároveň se v určitých časových

intervalech provádí opakované polohové merení
bodů ZVS v podzemí a hlavních kolejlových značek
a výškové určení hlavních výškových bodů a hlav-
ních kolejových značek. Tato geodetická a foto-
grammetrická měření se topakují i po uvedení metra
do provozu, takže téměř každou noc pracuje v tu-
nelech vedle pracovníků údržby též skupina geode-
tů DP-Metro.

V souvislosti s dokončením výstavby metra se
vedle vyhodnocení průjezdnosti tratí zpracovává
geodetická dokumentace jednotlivých dokončených
objektů. U traťových tunelů a stanic tuto doku-
mentaci tvoří základní mapa v měřítku 1:200, po-
délné a příčné řezy. Obdobně se dokumentuje na
povrchu prostor depa, povrchových tratí a další
objekty. Dále se řeší majetkoprávní soubor, který
ve formě geometrických plánů řeší uspořádání
právních poměrů, vyvolaných stavbou včetně do-
plnění mapových děl, především technické mapy
Prahy. Současně se do technické mapy Prahy a po-
zemkové mapy EN zakreslují hranice ochranného
pásma, které tvoří (stručně řeč8noJ rovnoběžka
s vnější OSIOUkoleje ve vzdálenosti 35 m, přičemž
hranice ochranného pásma vede po hranicích
objektů.

Veškerá dokumentace dokončené stavby S8 archi-
vuje u provozovatele, tj. u DP-Metro. Dokumentace
geodetických sítí metra se navíc ještě archivuje
u správců těchto sítí.

7. Závěr

Z uvedeného přehledu a stručného popisu jed-
notlivých druhů prací vyplývá, že úkoly geodetů
při výstavbě a provozu metra v Praze jsou ro,z-
sáhlé a náročné. Vyžadují koordinaci činnosti jed-
notlivých geodetických složek a úzkou součinnost
geodetů s projektanty a stavbaři. Jde o práce, které
mají vzhledem k prostředí, ve kt,erém jsou realizo-
vány, charakter důlně měřických prací. Vzhledem
ke kvalitě a cílům, kterých má být dosaženo, mají
charakter prací v inženýrské geodézii a v geode-
tických základech. Geodetické práce na metru kla-
dou proto zvýšené nároky na kvalifikaci, znalos'ti,
zkušenosti a fyzickou zdatnost pracovníků.

V průběhu roku 1973 byly řešeny mzdové otázky
geodetů včetně preference a hmotné zainteresova-
nosti. Přesto, že jecinotlivé geodetické útvary pří-
slušejí různým resortům, podařilo se aspoň v zá-
kladních rysech odstranit některé disproporce
v odměňování. Další koordinace se předpokládá
při realizaci racionalizace mzdových soustav. Geo-
deti jsou zainteresováni na hlavních cílech vý-
stavby mimo běžných prémií též cílovými a ope-
rativními prémiemi. Při zajišťování úkolů je též
využíváno socialistické soutěže. Již dvěma geode-
tickým kolektivllm byl udělen titul "Vlll. všeodbo-
rového sjezdu", dva další geodetické kolektivy
získaly titul brigáda socialistické práce.

Prn zvyšování kvalifikace a výchovy kádrů je
připravováno několik kursů školení specialistů pro
jednotlivé hlavní druhy prací, které budou zahá-
jeny v rnce 1975. V počátcích je rozvoj mezinárodní
spolupráce, která se zatím převážně soustřeďuje
na uplatnění dlouhodobých sovětských zkušeností.
Jsou navázány kontakty s geodety v Budapešti, kde
je metro jak ve výstavbě, tak i v provozu. O spolu-
práci projevili též zájem geodeti ve Varšavě a Sofii,
kde se připravuje výstavba metra.

Závěrem bych chtěl využít tohoto přehledového
článku též k tomu, abych poděkoval jednak té
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malé skup1ině geodetů, která v počátcích výstavby
metra zajišťovala tak rozsáhlé dílo, a posléze všem
geodetům, kteří na metru pracovali v průběhu
výstavby, a tím se také zasloužili o to, že byla
dokončena v požadované kvalitě prvá trasa a moh-
la být uvedena do provozu s cestujícími ve zkrá-
ceném termínu k 9. květnu 1974.

[1] Pře.klad sovětské instrukce pro geodetické a důlně-
měřické práce při výstavbě dopravních tunelů, Pra-
ha, 1973, ČOGK

[2] Sborník ze symposia Geodetické práce při výstavbě
metra, Praha, 1973, ČVTS

[3] Herda, M. a kol.: Návrh koncepce geodetických po-
vrchových bodových polí pro výstavbu metra v Pra-
ze, Praha, 1973, VÚGTK, Výzkumná zpráva č. 529

[4] Herda, M.: Výzkum geodetický,ch prací pro stavbu

a provoz metra Praha, 1973, VOGTK, výzkumná 2lprá-
va č. 508

[5] Šíma, J.: Fotogrammetrické měření průjezdnosti a
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[8] Pravidla technického provmm metra, Praha, 1973,
FMD

[9] Geometric.ké uspořádání koleje normálního rozcho-
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Lektoroval: Ing. Jaroslav Oudran,
vedoucí střediska Metroprojektu

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

Jedným zo znakov súčasnej geodézie je snaha po
racionalizácii a automatizácii geodetických prác.
Sposobili to najma ekonomické podmienky - stále
rastúce požiadavky rýchle sa rozvíjajúcej ekono-
miky na geodetické informácie.
Súčasný hospodársky rozvoj vyžaduje stále vačší

objem geodetických informácií, ale súčasne stúpa-
jú nároky na ich aktuálnosť (rýchlosť dodania) a
presnosť.
V ekonomicky rozvinutých krajinách vzrastajú

najma požiadavky na práce vo vefkých mierkach,
mapovanie [aj EN) a meranie menších lokalít pre
stavebnú a inú činnosť.
Požiadavky na druh a presnosť geodetických in-

formácií (osobitne vo vefkých mierkach) pre po-
treby hospodárstva závisia najma od

počtu existujúcich pevných objektov na jednot-
ku plochy (urbanizácie) alebo počtu detailných
bodov

- výmere pofnohospod. resp. ornej pody na oby-
vatefa,
evidencii nehnutefnosti,
očekávaným objemom investičnej činnosti na
jednotku plochy v budúcnosti.

~.
Podfa horeuvedených faktorov možno rozdeliť

jednotlivé štáty do skupín. CSSR patrí takto medzi
prvých 10 krajín sveta a preto požiadavky na geo-
detické merania sú u nás vysoké. Napr. pri celko-
vej rozlohe 128 000 km2 máme asi 2 600 000 budov
(t. j. asi 20 budov/km2) a 19 miliónov parciel.
Z týchto údaj ov možno získať aj v celkovom poč-

te detailných bodov pre rozne ciele [digitalizácia,

banka údajov). Je zrejmé, že u nás sa bude len
počet detailných polohových bodov pohybovať me-
dzi 120-200 miliónmi. Potreba jednotlivých druhov
geodetických meraní závisí aj od stavu geodetic-
kých sietí. V štátoch s husto vybudovanými sieťami
[medzi ktoré na popredné miesto patrí aj CSSR)
pracuje najvačší počet fudí v nesférickej geodézii
a geodetické práce v "rovine" realizujú roz]lodujú-
Cti časť ekonomického plánu nielen v rámci rezor-
tu, ale aj v ostatných odvetviach, ktoré majú geo-
detické zložky (stavebníctvo).
Práce v rovinnej geodézii (najma mapovaní)

majú často masový charakter, a preto ich raciona-
lizácia a automatizácia može priniesť výrazný
efekt.
Geodetický prístroj predstavuje rozhodujúci fak-

tor pri geodetických prácach. Takto vznikol eko~
nomický tlak na nové druhy geodetických prístro-
jov pre bežnú prax. lch realizáciu umožnili až
objavy v oblasti elektroniky.

Geodet v oblasti rovinnej, bežnej geodézie pra-
coval už niekofko desaťročí s prístrojmi, ktoré sa
koncepčne vefmi nezmenili, ale až na výnimky boli
len vylepšované, takže sa v hrubých rysoch ustá-
lila prístrojová výzbroj a organizácia merania a
hlavným problémem bola presnosť. Týka sa to naj-
ma pofných meračských prác - zberu geodetic-
kých informácií.

*)
Prednesená na konferencii konanej pri príležitosti 35
rokov štúdia geodédie a kartografie na SVŠT v Bra-
tislave 13. 12. 1973.

1975/41



Geodetický a kartografický obzor
42 ročník 21/63, číslo 2/1975

Nepomerne viac pozornosti sa žiaf venovalo
zrýchleniu a automatizácii numerického a grafic-
kého spracovania informácií - zobrazovacim a
konstrukčným prácam.
Tento nerovnomerný vývoj bol zapríčinený najma

tým, že automatlzácia geodetickýcn zobrazovacích
prác má vefa spoločnéno s automatickým spraco-
vaním informáclí v ostatných odvetviach nospo-
dárstva a maže z nich čerpat prístrojovo a me-
todicky.
vývOj v oblasti hromadného spracovania infor-

mácH je výsledkom obrovskej výsJmmnej základne,
a preto musí byť a pribri ovefa rýchlej$í ako
v oblasti geodetlckého zberu informácH, kde vý-
skumná zá.li:ladňa je vefmi malá. Preto aj automau-
zácia spracovania geodetických informácií·· nie
je ani zďaleka tak obtažná, ako automatizácia pof-
ných meracích prác.
Rozhodujúcu úlohu pri pofných meraniach má

meranie PBPP a meranie detailu, kde sa ako naj-
výhodnejšia ukázala polárna metóda. Jej rozvoj
podmienili optické diarkomery a tachymetre.
Avšak ani vrcholné konštrukcie optických diaf-

komerov a tachymetrov ako Zeiss Redta a BRl' 006
nemohli zmeniť základné vlastné dannosti opticko-
-mechanickým prístrojom: lacná a takmer bezporu-
chová konštrukcia, ale nemožno spojiť do jednej
jednotky presnosť, rýchlosť a dosah merania dlžok.
Pri všetkých doterajších diafkomeroch a tachymet-
roch sú tieto vlastnosti v protiklade a limitujú vý-
kou.
Táto skutočnosť doteraz determinovala nielen

metódy geodézie, ale aj organizáciu (hierarchia
prístrojov a metód podfa presnosti) a spasob naze-
rania na pofné práce a presnosť.
Typické bolí nepatrné prístrojové náklady, vef-

ký objem živej práce a pomerne malá náročnosť
na pripravu prác. Možno povedať, že niet takého
inžinierského odboru, kde by boli tak nízke prí-
strojové náklady ako v geoďézi..l.
Len fotogrametria bola prvou Inetódou, kde sa

mohlo upustiť od klasického pravidla~~-z..~vefkého
do malého", kde prístroje boli síce nepoInerlle
drahšie ale ovefa výkonnejšie a kde bol menšt
podiel živej práce. Zostali však problémy s pres-
nosťou a pochopitefne narástli nároky na organi-
záciu.
Meranie PBPP a detailu je vlastne meraním uhlov

a dfžok. Meranie uhlov bolo v geodézii už dávno
vyriešené, ale problémy meranie dížok poznačovali
celú geodéziu.
Snahy o rýchlejšie meranie detailu Viedli k tzv.

kódovým teodolitom, ktoré obišli problém merania
dížok a ich registrácie tým, že merali paralaktický
uhol. Medzistupňom sú tzv. d i g i tál n e t e o d o -
1i ty, kde je vylepšená registrácia, ale stále mož-
no merať len paralaktické uhly, čo značí problémy
merania základnicovou latou. Detail možno nimi
merať len uhlovým pretínaním.
Súbežne s vývojom kódových teodolitov prebie-

hal však aj ďalší vývOj elektronických diafkome-
rov pre vefké a stredné vzdialenosti, ktorých nasa-
denie však je hospodárne až pre dížky nad 1-2
kilometre.
V bežnej geodetickej praxi sa však nejčastejšie

'merajú vzdialenosti do 500 m. Preto sa začalo pra-
covať na konštrukných prvkoch, ktoré by umožnili
výrobu malých a lacnejších elektrooptických diaf-
komerov pre hospodárne meranie menších vzdiale-
ností.

3. EDM a vefkopriestorové metódy

Polovodičová dióda umožnila konštrukciu e 1e k-
t r o nic k Ý c h d i a f k o m e r o v s malým dosa-
hom a ich kombináciu s digitálnym teodolitom
tzv. elektronické tachymetre (ET) kon-
com šesťdesiatych rokov. Súhrnne budeme všetky
tieto prístroje označovať ako EDM.
Tým nastal potrebný zvrat v meraní PBPP a de-

tailu. Merenie dlžok sa stalo presné, jednoduché a
rýchle a rovnocenné meraniu uhlov, na razne
vzdialenosti.
Treba zdarazniť, že nasadenie EDMznamená novú

etapu v nesférickej geodézii. Doteraz sme nemalí
metódu, ktorá by spajala výkonnosť (rýchlosť +
+ dosah) a presnosť.
V geodetických mapovacích metódach včítane

fotogrametrie od minulosti až deteraz je charakte-
ristický "boj o presnosf'. Aj keď boli už vyvinuté
výkonné fotogrametrické metódy na podrobné ma-
povanie, sú vefmi citlivé na náročný technologický
postup a predsa ich presnosť sa pohybuje na hra-
nici krajných odchýliek.
EDM predčia v spojení presnosti, rýchlosti a do-

sahu všetky doterajšie prístroje a metódy. Po prvý
raz v hisiórii geodézie mažeme mať tofko rezerv
v presnosti, ze bude hrať podradnejšiu úlohu
v technológii merania.
Meranie bez problémov s presnosťou umožňuje

venovať sa viacej organizácii merania. Netreba vy-
tvárať osobitné postupy na udržovanie presnosti
v medziach krajných odchýliek. Meranie v EDM sa
v určitých rysoch približuje masovej výrobe - to-
lerancie nie slÍ problémom, ale problémom je prí-
prava výroby a jej organizácia.
Daležité je, že vysoká presnosť sa u EDM ne-

dosahuje za cenu zVýšených nárokov na pozorova-
tefa a technológiu merauia. Práve naopak, vlastné
meranie je jednoduchšie a menej náročné na psy-
cho-fyziologickú kondíciu ako pri doterajších prí-
strojoch a umožňuje vyššiu kultúru práce.
Vysoká presnosť má aj ďalší dopad - je zá-

kladným predpokladom pre digitálne mapy.
Rýchlosť merania nie je už určovaná prístrojom,

aÍeorganizáciou a typom meranej lokality. Pre
hospoda nesadenie sa vyžaduje určitá minimálna
vefkosť lokah ,.~oskupenie objektov a počet de-
tailných bodov.-~~
Pochopitefne, vždy sa ~éÍjill.l. prípady malých 10-

kalít s krátkými zámerami, haj:ipa pri meraní
zmien, kedy nasadenie napr: BRT 006;·-atfJboiných
klasických metód maže byť hospodárnejšia. a na
druhej strane vefké otvorené lokality, kde búdeasi
výhodnejšia fotogrametria.
Určenie polohy PBPP a detailu možno robiť

s EDMnaraz rovnakým prístrojm tzv. vefkopriesto-
rovou polárnou metódou. Súčasne však možno aj
určovať trigonometricky výšky a vtedy hovoríme
o vel'kopriestorovej tachymetrii.
Tleto metódy nielen zvyšujú výkon, ale umož-

ňujú aj univerzalitu a integráciu pofného mera-
nia, čo vyhovuje príprave spracovania na samo čin-
nom počítači a ponúka aj ďalšie možnosti určo-
vania stanovíšť. Pre slÍčasné určenie stanovíšť a de-
tailných bodov EDM sa ponúkajú dve cesty:
1. Súčasné meranie PBPP a detailu a ich určenie
doterajšími spasobmi. Aj keď meranie sa robí
súčasne a výpočet sa robí na počítači, predsa sa
detailné body určujú z polohy stanovišťa,čiže
len prisp6sobením známych geodetických metód.
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2. Novou metódou tzv. merania v blokoch, ktoré je
určitou obmenou fotogrametrického, vyrovna-
nia v blokoch a je zatiar v štádiu výskumu [13].
Lokalita sa meria v malých meračských jednot-
kách (a, b, c, d, e, obr. 1.) daných približne do-
sahom prístroja (zodpovedajú približne mode-
lom vo fotogrametrii) z vorne zvoleného stano~
višťa, ktoré nemusí byť znám@. Stanovištia ne-
musia byť vzájomne viditerné, lebo neslúžia za
spojenie so susednými jednotkmi. Jednotky sú
spolu spojené detailnými tzv. spojovacími bod-
mi, ktoré sa dajú zamerať z dvoch stanovíšť.
Niekorko jednotiek tvorí "blok", na okraji kto-
rého leží niekolko známych trigonometrických
bodov, ktoré majú podobnú funkciu ako vlícova-
cie body vo fotogrametrii.

Poloha detailných bodov sa určí napred v rámci
jednotky v "stanovištnej" sústave a potom pomo-
cou spojovacích a trigonometrických bodov reťa-
zovou Helmertovou tra'nsformáciou a vyrovnaním
v bloku sa určia súradnice detailných bodov aj sta-
novíšť v celoštátnej sústave.

Metóda je určená pre velké systémy s tisíckami
bodov a vyžaduje stredný počítač s vyššími ná-.
rokmi na pamaťové média. Je založená a využívá
vlastnosti EDM (spojenie rýchlosti, presnosti a do-
sahu) a skúsenosti z blokového vyrovnania vo fo-
togrametrii. Vzhradom na homogenitu bloku mož-
no očakávať, že presnosť určenia bude vysoká a
"odhalí" aj menej kvalitné trigonom. body.

Meranie v blokoch šetrí aj prácu merača v teré-
ne. Stanovištia sa mažu zvoliť volné, a tým je krat-
šie lch zakladanle. Verkou výhodou je zjednoduše-
nie číslovania. Všetkybody sa číslujú priebežne a
netreba registrovať lch klasifikáciu, čo pri práci
s dierovačom vermi zdržuje. Metóda má pochop i-
terne nedostatky typické pre velké automatizované
systémy. Uvedené treba považovať len za prvú
lnformáciu.

Množstvo informácií o skúsenostiach sEDM prl
verkopriestorových metódach i iných meraniach zá-
visí najma od toho, ako dlho beží lch sérIová vý-
wba. Preto najviac výsledkov publikovali z po-
užitia Wild Dl 10, ktorý je najrozšírenejším EDM
v geodetickej praxi a ďalej o Zeiss Reg-Elta 14 a
1eiss SM-11. S velkopriestorovou polárnou metó-
dou sú zatial (1973) trojročné skúsenosti z meraní
v katastri a technických úprav pozemkov zatial bez
meraní výšok. Prekvapivo dobré skúsenosti sú z tri-
gonometrickej nivelácie sEDM.
Niektorí autori (R o s e, A s c h a u e r, S c h u 1-

ze) merali s EDM aj v nepriaznivých lokalitách.
Výsledky s EDM aj tu sú optimistické.
V prvých rokoch existencie EDM sa venovalo tlež

veJ'a pozornosti presnosti. Dnes sa však už vie, že
EDM majú pre meranie detailu aj pre bežné .nároky
na PBPP dostatočné rezervy a preto v novších pub-
liktíciách je rozobraná, najma dÍžková presnosť, len
zbežne.

Najkonkrétnejšie a najrozsiahlejšie informácie
o použití EDM možno nájsť v prácach A s c h a u e-
r a [2], [3] z meraní zmien v bavorskom katastri.
V prvej z nich uvádza Aschauer výsledky z me-

raní s jedným prístrojom Dl 10, ktorý vyskúšal pri
katastrálnych meraniach ešte v r. 1969. Priemerný
denný výkon bol asi 250 bodov vl!ítanie zamerania
polyg6nov. S týmto prístrojom získali skúsenosti
v ďalšom roku, už objednali vačší počet Dl 10 a dva
ET.
Prtstrojov objednali tolko, aby v každom kata-

strálnom úrade 1 týždeň v mesiacl pracovala EDM
a v centrálnom katastrálnom úrade akrem toho
4 liIOM (z toho 2 ET].
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Na geodetických dňoch v r. 1972 v Braunschwei-
gu potom Aschauer referoval [3] o trojročnom po-
užití týchto prístrojov. lde o doteraz najrozsiahlej-
šie publikované nasadenie EDM, ktoré dobre ilu-
struje výkonnosť EDM aj v lokalitách, ktoré ne-
umožňujú plné využitie prednosti týchto prístro-
jov.
15 meračských skupín s diaYkomerom DI 10 pra-

covalo počas troch rokov (1969-1972) v 5300 pra-
covných dňoch a nameralo celkom 700 tisíc de-
tailných bodov a 12 tisíc km polygónových ťahov
na 45 tisíc stanovištiach. Z toho možno dostať prie-
merný výkon za 1 deň - 8,5 stanovišťa pri 15,5
bodov na stanovište.
Priemerný počet detailných bodov (132) je proti

iným skúšobným meraniam nižší. Treba však vidieť,
že toto nie sú"výsledky skúšobných meraní, ale bež-
ných meraní a zameriavaní novopostavených ob-
jektov a ciest, ktoré boli veYmi rozptýlené a s ma-
lým počtom detailných bodov.
Tým sa nedala plne využiť hlavná prednosť EDM

a to rýchlosť merania. Vidieť to aj z veYmi nízkeho
počtu detailných bodov na jedno stanovište - len
15,5. Možno povedať, že tento druh prác - me-
ranie zmien nie je najvýhodnejší pre EDM a ne-
ukazuje dosť názorne ich prednosti.
Denný výkon pri meraní detailu nebol tu teda

určovaný rýchlosťou merania s EDM, ale rozptýle-
na~fou lokalít a tvarom objektov. Pri lokalitách
s vačším počtom objektDv docielili ovefa vyššie vý-
kony.
Tak napr. viacej ako 300 bodov denne namerali

v 180 dňoch a viac ako 400 bodov denne v 34
dňoch.
Aschauer ďalej uvádza, že skupina vybavená DI

10 ma asi dvojnásobný výkon ako skupina kla-
sického ortogonálneho merania.
Treba zdorazniť, že uvedené výkony sa docielili

bez zapisovatefa, lebo merač pri dialkomere si
súčasne aj sám zapisoval.

Registrácia. Zapisovanie sa vykonávalo ručne
mierne štylizovaným písmom do zápisníkov
s okienkovou predtlačou, ktoré sa dajú previesť
v tzv. čítacích zariadeniach na magnetickú pásku,
ktorá može ísť priamo na spracovanie do počí-
tača.
Ručné zapisovanie sa posudzovalo predtým vef-

mi skepticky, a preto bolo prekvapením, keď
A s c h a u e r aj K i c k referovali o vefmi dobrých
skúsenostiach nielell čo do rýchlosti zápisu, ale aj
čo do výskytu omylov a nečitatefnostLpri zapi-
sovaní. Od čítacieho zariadenia vrátili za 3 roky len
0,09 %0 zápisov.
Ukázalo sa, že takéto zapisovanie neznamená

podstatné sníženie výkonu oproti pofným dierova-
čom napr. u Reg-Elty 14, lebo rychlosť merania je
určovaná viecej "reflektorovou" častou skupiny
ako meračom.
Denné meranie pri jednom DI 10 zaplnilo asi 25

strán zápisníka. Normálny výkon čítača je asi
3000 strán za 1 hod.

4.2 E DM v žel e z nič n e j g e o d é z i i.
Tu dosiahol vefmi dobré výsledky s DI 10 K i c k

najma pri meraní kofajíšť na staniciach za plnej
prevádzky. Aj keď vlaky sposobovali časté preru-
šovanie práce, docielili výkon asi 20 bodov/hod. a
celé koYajište zamerali z jedného stanovišťa pri
zámerách pod 400 m. Pri použití dvojobrazových
tachymetrov by bolo potrebné 5 stanovíšť a po-
trebný čas mnohonásobne vačší.

4.3 E I e k t r o nic k é t ach y m e t r e
Elektronické tachymetre (ET) majú jednoznočné

určenie - byť súčasťou automatickej linky pre
zber a plynulé spracovanie geodetických infor-
mácií. Preto majú náročné vybavenie a sú asi troj-
násobne drahšie ako nasadzovacie diaYkomery.
Aby sa vyplatili a aby sa dali využiť všetky ich

prodnosti, je treba splniť určité prevádzkové a or-
ganizačné podmienky. lch parametre a cena ich
predurčujú k meraniu na vačších lokalitách a po-
chopiteYne výhodnejšie sú pre nich stanovištia
s vačším počtom detailných bodov.
Hlavnou zásadou j.e zabrániť vzniku čakacích

časov nielen pre pozorovatefa, ale aj pomocníkov
s reflektormi. Preto lokalita má byť vopred pripra-
vená, prístroj aj dierovač by mali pracovať bez po-
rúch. Pri malej hustote detailných bodov a vačších
vzdialenostiach by mali byť všetci pomocníci spo-
jení rádiom. Stanovištia by mali byť v prístupnom
teréne.
Vyššie nároky sú nielen na organizáciu pri me-

raní, aj celého systému - toku informácií. Pred na-
sadením ET je výhodné rozhodnúť o type počítača,
na ktorom budú informácie z po fa spracované, pri-
pravit program a potom kódové znaky a čísla pre
pofný dierovač.
ET sa nevyrábajú sériovo tak dlho a v praxi je

ich nasadených oveYa menej ako nasadzovacích
diafkomerov. Zatiaf sa vyrábajú len 2 typy - Reg-
Elta 14 a AGA 700. Nakofko však AGA 700 je vo
výrobe len krátko, týkajú sa informácie užívatelov
v literatúre až na jednu výnimku, len Reg-Elty 14.

4.4 V Ý k o n n o s ť R e g - E I tyl 4

Pri rozsiahlych meraniach zmien v katastri zistil
K n o o p priemerný výkon asi 250 polohových bo-
dov denne (asi 25 bodov/h.). Brutto čas na mera-
nie a registráciu jedného bodu bol asi 2 min. Pri-
tom organizácia a vybavenie skupiny bolo na vef-
ml. dobrej úrovni.
S c h u I z e uvádza, že za 11 dní (pri 11 hodino- _

vej pracovnej dobe) .zamerali spolu sO zhustením
a prípojom asi 2200 detailných bodov (200 bodóv
denne 1. Ako možný uvádza priemerný výkon 35
bodov/hod. Viacei možno dosiahnúť len s námahou,
aj keď sám dosiahol niekedv pri dobrých podmien-
kach a hustom detaile aj 56 bodov/hod.
A sc h a u e r použil Reg-Eltu 14 v r. 1972 pri no-

vom meraní v katastri a to vačšinou pre určovanie
PBPP a čiastočne aj pre meranie detailu. Počas 22
dní určili 316 stanovíšť (14,5 denne) a asi 2000 de-
tailnych bodov. V dňoch, keď merali vačšínou len
detail zachytili aj 300 bodov denne.
R o s e a Ze nt g r a f použili Reg-Eltu 14 a pof-

ný dierovač v netypických a pre ňu nevyhovuiú-
cich podmienkach pri meraní detailu v neiťažšie
zastavenei lokalite s krátkými a strmými zámera-
mi, s vefkým počtom stanovíšť a malým počtom
detailných bodov na stanovište. Pritom detailné
body merali aj na strechách, pivniciach a dvoroch.
Celkom zamerali 5000 detailných bodov a 460

stanovíšť, keď oriemerná vzdialenosť stanovíšť bola
len 30 m. Škoda však, že neuvádzajú čas potrebný
na toto meranie. Súčasne sledovali ai porúchovosť
a .hrubé chyby. Pri 18000 registráciách urobili
1,3 %0 hrubých chýb volyvom chybnej činnosti po-
zorovatefa pri registrácii a vinou prístroja a die-
rovača.
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4.5 T r i g o n o m e t r i c k á n i vel á c i a

EDM otvorili aj nové možnosti pre trigonometric-
kú niveláciu a priestorovú polygonálku. V niekto-
rých afrických zemiach použili takého merania aj
pre budovanie výškových sieti.

Pri nasadzovacích diafkomeroch sa aj tak musí
merať výškový uhol k voli redukcii dÍžok a preto
trigonometrické meranie výšok je vefmi ekonomic-
ké. Jediná práca je meranie výšky prístroja a ref-
lektora.

Tak napr. v Keni pri meraní výškových sieti po-
rovnávali výškové rozdiely získané normálnou ni-
veláciou a trigonometr. výškami z meraní EDM. Aj
keď merali výškové uhly len v jednej polohe ďa-
lekohfadu predsa pri dÍžke ťahu 19 km bola stred-
ná kilometrová chyba len 9 mm.

4.6 R e nt a bil it a m e ran i a

O rentabilite merania niet vefa presných údajov,
len odhady ale určite závisí od terénu a hustoty
bodov. Avšak na konferencii Commonwealth Sur-
wey Officers r. 1971 v Anglicku referovali aj o eko-
nomických aspektov použitia DI 10. Tak napr.
v Kanade sa DI 10 zaplatí, keď sa užíva plných 72
pracovných dní. V Afrike sa zaplatí približne za 4
mesiace použitia.

Dobrým dokazom rentability EDM je aj vefký
dopyt, ktorý výroba nestačí uspokojiL Aj v MI:R,kde
užívajú vličší počet nasadzovacích EDM už dlhší
čas, objednali už ďafšie.

Vefkopriestorové metódy zlučujú presnosť, rých-
losť a vyššiu kultúru práce tak ako žiadna iná
metóda. Napr. vzhfadom k ortogonálnej metóde sú
asi dva razy rýchlejšie. Pritom nevyžadujú osobitne
školené kádre a vlastný meračský úkon je jedno-
duchší ako pri opticko-mechanických prístrojoch.
Vyšší výkon pri rovnakom počte pracovníkov však
znamená šetrenie pracovnými silami. EDM ako mo-
derné prístroje majú aj dobrý vplyv na zvýšenie
priťažlivosti nášho odboru a pofných prác pre
mladú generáciu.

Treba zdorazniť, že uvádzaný výkon pri EDM
v počte zameraných detailných bodov zahrňuje
vždy aj meranie potrebných PBPP. Pri ostatných
metódach, ktoré ani jeden nemažu súčasne určo-
vať PBPP· aj detail, udávaný výkon zahrňuje len
meranie detailu a neuvádzasa meranie PBPP.

Presnosť vefkopriestorových metód je vefmi vý-
hodná pre digitalizáciu, ale pritom sa dosahuje bez
zvýšených nárokov na pozorovatefa. Nevýhodou
EDM je pochopitefne vyššia náročnosť na investí-
cie, ale to je typicképre každú novú techniku. Mu-
sia byť preto dobre využité a sú citlivé na organi-
záciu merania. Pritom cenove sú neporovnatefne
lacnejšie ako automatické kresliace stroje, alebo
fatogrametrické prístroje. Aj vo vnútri EDM možno
nájsť cenové rozdiely až 1:3.

Treba však vidieť, že vefkopriestorové metódy sú
-ešte len v počiatkoch, zatiaf čo všetky ostatné me-
tódy boli vylepšované po desaťročia.
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Lektoroval: Ing. Zdeněk Koutný,
Geodézie, n. p., Brno

Společnost geodézie a kartografie, krajský výbor
v Ostravě, z pověření ČVTS ÚV GaK a pobočka ČVTS
Geodézie, n. p., Opava pořádají u příležitosti 30. výročí
osvobození naší vlasti Sovětskou armádou konferenci
na téma:

Informační systém geodézie a kartografie.
Odbornou náplní konference bude tato tématika: Sou-
časná koncepce informačního systému geodézie a kar-
tografie. Tv{)rba báze digitální THM a její perspektivy.
Digitální základní mapa závodu jako jeden z nástrojů
řízení průmyslu. Číselná základní mapa závodu Tatra
.Kopřivnice. Aktuální problémy zdokonalování a reali-
zace registru evidence nemovitostí. Subsystém karto-
grafických informací a proces vytváření jeho datových
bází. Počítačové zpracování vrstevnicového obrazu zem-
ského povrchu. Zdokonalování a racionalízace infor-
mačních soustav a jejich rozvoj v 6. pětiletce. Jednotný
systém elektronické výpočetní techniky a výhled jeho
uplatnění v ČSSR.

Konference bude uspořádána ve dnech 22.-24. dubna
1975 v zotavovně "Optimit" v Trojanovicích (Ráztoka)
v krásném prostředí Moravskoslezských Beskyd pod hor-
skou skupinou Radhoště.

Během konference bude předveden přístroj AGA Geo-
dimeter 700 včetně děrovače Geodat 700 a uspořádána
exkurze do n.p. Tatra Kopřivnice.
Bližší informace sdělí: Sekretariát konference - in-
formační systém, s. Mrázková, Geodézie, n. p., Opava,
Praskova 11, 745 26 O P a v a, tel. 3615,3616, telex 052 117.

Ing. Lubomír Roslk
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Flegr, J.: Souprava EOM pro zaměřováni
podzemních objektů z elektricky nevodivých materiálů

Souprava EOM pro zaměřování
podzemních objektů z elektricky
nevodivých materiálů

Počátkem roku 1972 byl v elektronické labora-
toři n. p. Geodézie Pardubice postaven prototyp
zařízení pro zaměřování podzemních objektů
z elektricky ne,vodivých materiálů elektroodporo-
rvou metodou, EDM. Prototyp soupravy EDM vznikl
jako realizace zlepšovacího návrhu podaného ko-
lektivem zlepšovatelů, jehož členy byli RNDr. Vi-
lém Bárta, ing. Jaroslav Flegr, ing. Josef Žampach
a František Štill. Tato práce přímo narvazuje na
ne..júspěšnější řešení celostátního tématického úko-
lu č. 29, l\Iyhlášeného na návrh VÚGTK v roce
1968, jehož autory byli ing. Josef Žampach a RNDr.
Vilém Bárta. Po dvou letech zkušebního provozu
soupravy EOM lze ve stručnosti říci, že posta'vený
prototyp předpoklady konstruktérů a výrobců ne-
jen splnil, ale v mnohých ohledech je i překonal.
A tak dnes po několika letech pracorvního úsilí
mohou konstruktéři skUdným svědomím poctivě
vykonané práce předložit dosažené l\Iýsledky širo-
'ké technické veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že šlo o novou aplikaci elek-
troodporové metody, nebyla koncepce prototypu
měřicí s~lUpravy právě jednoduchou záležitostí.
Dvě základní jednotky, napájecí generátor střída-
rvého proudu a střídavý milivoltmetr, měly vyho-
vět dvěma základním požadavkům. Především mě-
lo být dosaženo pokud možno co nejrvyšší univer-
zálnosti použití soupravy a dále pak umožnit po-
mocí souprarvy spolehlivou identifikaci podzem-
ních objektů do hloubky 10 metrů. Podle geofyzi-
kálních podmínek přicházejících v. úvahu byl sta-
noven výstupní výkon generátoru zhruba na 10
wattů, základní rozsah střídavého milivoltmetru na
1 milivolt. K dosažení podmínky univerzálnosti
rvšak bylo nutné zajistit vysokou selektivitu stří-
darvého milivoltmetru vzhledem k provoznímu
kmitočtu v celém měřícím rozsahu 0,001 až 300
voltů, a tím vyloučit vlil\lYbludných proudů i ostat-
ních rušenÍ. Této podmínky bylo dosaženo použi-
tím elektromechanického filtru v obvodech stří-

aulom. vyr.
amplitudy

Ing. Jaroslav Flegr,
Geodézle, n. p., Pardubice

davého milivoltmetru. Vzhledem k velmi vysoké
kmitočtorvé stabilitě a extrémně úzkému pásmu
propustnosti elektromagnetického filtru bylo nut-
no použít stejného eletromechanického filtru pro
řízení oscilátoru napájecího generátoru souprarvy.
Pro stavbu prvního prototypu soupral\lY EDM bylo
dále rozhodnuto použít v nej'větší možné míře me-
chanických a konstrukčních dílů ze sériové výro-
by elektromagnetických hledačů Elmag, čímž byly
předem řešeny otázky rozměrů a váhy nového za-
řízení i rozmístění ovládacích prvků.

Soupravu pro elektrická odporová měření EDM
t1vořídvě základní na1vzájem elektricky i mecha-
nicky nezávislé jednotky, generátor střídavého si-
nusového proudu a laděný, vysoce selektivní mi-
livoltmetr. Základní příslušenství obsahuje pět
zemnících sond, příslušné spojovací vodiče a nabí-
ječku vestavěných zdrojů. Kromě sond jsou všech-
ny díly soupravy Ivčetně přísluš8lnst'ví uloženy
'v dřevěné transportní bedně. Příslušenství dopo-
ručuji dále rozšířit o vytyčovací hranolek a nej-
méně 30metrové pásmo z nevodivého materiálu,
nejlépe eslonové. Používání kovových pásem všech
druhů je rv blízkosti soupravy EDM z bezpečnost-
ních důvodů zakázáno.
Věnujme nyní bližší pozornost jednotlivým dí-

lům soupra1vy.

Generátor

Generátor napájející měřený okruh střídavým
proudem musí vykazovat ,kromě již zmíněné ~y-
soké ·kmitočtové stability také dostatečnou sta-
bilitu libovolně zvoleného signálu procházejícího

přepínač
rozsahů
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měřeným okruhem. Z toho důvodu byla věnována
nejvyšší pozornost konstrukci oscilátoru a jeho
řídících obvodů. Z principiálního schématu na ob-
rázku 1 je patrna činnost napájecího generátoru
i jeho jednotlivých funkčních celků. Oscilátor ří-
zený elektromechanickým filtrem pracuje na frek-
venci 700 Hz. K výstupu oscilátoru j~ připojena
automatika, která zpětným působlmím na oscilá-
tor udržuje konstantní amplitudu výstupního sig-
nálu. Signál pak přichází přes regulátor výkonu
na vý'konový zesilovač s výstupním transfo:'máto-
rem, jehož sekundární 'vinutí má šest vývodů pro
maximální výstupní napětí 10, 25, 50, 100, 250
a 500 voltů. Přes 'volič výstupního napětí je pak
signál přiváděn k výstupním svorkám generátoru.
Výstupní svorky jsou celkem tři. Konstrukce ge-
nerátoru počítá s použitím různých pracovních
postupů. Proto bylo zvoleno uspořádání výstup-
ních svorek pro dvě základní alternativy syme-
trického a kombinovaného profilování, z nichž lze
snadno od'vodit zapojení pro všechny alternaUvy
ostatní. Ke kontrole úrovně výstupního signálu
jsou před výstupní S'vol'ky zařazeny dva měřicí
přístroje. Střídavý voltmetr má měřicí rozsahy
shodné s rozsahy výstupního transformátoru 10,
25, 50, 100 a 500 voltů, střídavý miliampérmetr měří
výstupní proudy v rozsazích 25, 50, 100, 250, 500
a 1000 miliampér.

Vzhledem k tomu, že generátor soupravy EOM
byl odvozen od generátoru soupravy elektromagne-
tického hledače Elmag, jak je zřejmé z obrázků
číslo 2, 3 a 4, byly ponechány i pů'vodní stříbro-
zinkové zdroje SZ 13 o celkovém napětí baterie 12
voltů s kapacitou 13 ampérhodin. Tyto zdroje 'vy-
drží zásobovat měřicí aparaturu energiíí po dvě
pracovní směny. Poté je třeba baterii opět nabít.
Váha generátoru o výstupním výkonu 10 wattů je
asi 5 kilogramťL

Střídavý milivoltmetr

K měření úbytku napětí na zemních odporech
je určen střídavý miUvotmetr laděný pro pásmo
700 Hz. Vysoká selekti'vita milivoltmetru je dána
použitým elektromechanickým filtrem, jehož pás-
mo propustnosti leží v oblasti 700 Hz ± 3 Hz, což
umožňuje soupravy EOM použít prakticky n8ome-
zeně, bez ohledu na 'výskyt bludných proudů. Stří-
davým miUvoltmetrem je možné měřit napětí již
od 0,1 milivoltu do 300 voltů ve dvanácti rozsa-
zích. Rozsahy jsou voleny v osvědčené kombinaci
trojkové a desítkové stupnice v posloupnosti l, 3,
10, 30, 100 a 300 miUvoltů a 1, 3, 10, 3D, 100 a
300 voltů.

Elektronické uspořádání miUvoltmetru je zřejmé
ze schématu na obrázku 5. Měřené napětí je přivá-
děno na vstupní svorky milivoltmetru. Obdobně,
jako je tomu u uspořádání výstupních svorek na-
pájecího generátoru, dovoluje i zde kombinace tří
vstupních svorek použít různých ipostupů měření.
Ze vstupních svorek je měřené napětí přiváděno
na impedanční pře'vodník, to jest 'v našem případě
elektronická jednotka s vysokým vstupním odpo-
rem řádu megaohmů, která upmvuje přiváděný
signál tak, aby jej bylo možné dále zpracová,vat
běžným způsobem tranzistorové techniky, kde pra-
cujeme se vstupními impedancemi jednotlivých
obvodů řádu jen několika málo kiloohmů. Z im-
pedančního převodníku přichází signál na odporo-
vý dělič, na který navazuje přepínač rozsahů. Od-
tud pokračuje již na potřebnou úroveň upfaivený
signál přes 'vstupní širokopásmo'vý zesilovač na
vstupní cí'vku elektromechanického filtru. Zde do-
chází k odfiltwvání všech přijmutých signálů od
signálu 700 Hz naší měřící soupravy" který jako
jediný prochází celým systémem elektromechanic-
kého fitru. Vybraný signál přichází na lineární
měřící zesilovač, který dodává napětí pro měřící
přístroj.
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L
převod ník

impedance

přepínač

rozsahů

Prototyp střídavého milivoltmetru soupravy EOM
je napájen z baterie osmi nikl kadmiových akumu-
látbfOivých článků typu NiCd 225 o celkovém na-
pětí 9,6 voltu, které je upraveno stabilizátorem
napětí na hodnotu 6,5 'voltu. Přípojka pro nabíjení
zdrojů je 'vyvedena na ovládací panel miHvoltmet-
ru (obr. 6). Při nabíjení je nutno knoflík vypína-
če umístěného vlevo. od měřícího přístroje nasta-
vit do polohy NABíJENí. V případě nutnosti je
možné napájet milivoltmetr i ze dvou plochých
kapesních baterií.

K nabíjení vesta'věných zdrojů generátoru a mi-
li<voltmetru slouží up faiVená nabíječka Elmag
E 71 N. Úprava nabíječky spočívá pouze l\Tezvý-

šení výstupního napětí pro NiCd články z 3,6 vol-
tu na 9,6 voltu. Ostatní funkce nabíječky zůstá-
vajíbeze změny. Podobný popis nabíječky zde zno-
vu neuvádím, případný zájemce jej najde v pří-
spěvku "Elektromagnetické hledače podzemních
Ivedení Elmag 71 a Elmag 3 W" uveřejněném
v GaKO č. 6/74.

měřící

zesilovač

Zemnící sondy

Jako další příslušenst'ví náleží k soupra1vě EOM
pět zemnících sond. Konstrukce sond l\Tychází
z potřeby použít sond k několika různým účelům.
Vlastní zemníci sondu tvoří spodní 'vodivá část
konstrukčního celku (obr. 7). Základem sondy je
ocelový trubkový držák se stupačkou a svorkou
pro připojení přívodního kabelu. Do tohoto držá-
ku je zasazen zemníci hrot 10 až 15 centimetrů
dlouhý. Horní část sondy tvoří 1,2 metru dlouhá
tyč z umatexu, opa-
třená červenobílým
nátěrem v pruzích po
20 centimetrech. Ten-
to materiál byl použit
pro vysokou pevnost
a vynikající izolační
vlastnosti. Zmíněná
barevná úprava byla
zvolena proto, aby by-
lo možno použít zem-
nící sondy i jako vý-
tyčky, případně i pro
hrubé odměření krát-
kých vzdáleností. Pro-
vedení sondy může
být 'buď univerzální,
nebo s výměnnými hro-
ty. Univerzální prove-
dení používá přivaře-
ných hrotů z páskové
oceli (obr. 7), zatímco
u druhého provedení
je možné používat hro-
tů různých délek i pro-
filů.

4. Druhý prototyp
soupravy EDM

Po dohodě s vede-
ním národního podni-
ku Geodézie Pardubi-
ce bylo přikročeno ke
stavbě druhého proto-
typu soupravyelektro-
odporového měřiče EOM
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s tím, aby nově postavený prototyp sloužil 'v elek-
tronické laboratoři Geodézie Pardubice jednak pro
výzkum technologie meření, jednak jako základní
jednotka, na které by se v případě výroby těchto
zařízení zkoušela během času různá technická
zlepšení. Na základě dvouletých zkoušek s prvním
prototypem bylo shledáno, že u měřících aparatur
tohoto druhu je lépe věnovat více pozornosti vy-
bavení aparatury a pohodlí měřiče, než miniatu-
rizaci ,vlastního zařízení, neboť stano'víště měří-
cího přístroje se mění jen občas, ale obsluhu a
zápis hodnot je nutné provádět během měření ne-
ustále. Z toho dů,vodu byla pro druhý prototyp
soupravy EOM zvolena jiná koncepce mechanic-
kého uspořádání (obr. 8, 9, 10), a to tak, aby pří-
stroje nebylo třeba při běžném užívání vyjímat
z transportní bedny. Transportní bedna byla upra-
vena tak, aby v ní bylo možno uložit i ostatní
potřebné věci jako pásmo, pentagon, zápisníky
atd. Elektronická část druhého prototypu nedozna-
la proti prvnímu prototypu žádných změn. Pouze
pro napájení generátoru se počítá s niklkadmiový-
mi akumulátorQIvými články typu NKNU 6.

Jelikož generátor soupravy EOM je schopen pra-
covat s napětím až 500 voltů, platí o obsluze to-
hoto zařízení 've zvýšené míře totéž, co platí pro
obsluhu generátorů elektromagnetických hledačů
podzemních Ivedení. Obsluhu soupravy EOM smí
PrQIvádět pouze osoba alespoň poučená a splňující
předepsané vzdělání ve smyslu ČSN 34 31 00. Je
naprosto nutné, aby pracovníci měřící čety dbali
ve zvýšené míře o bezpečnost práce. Doporučuji,
aby všichni příslušníci měřící čety používali při
měření zásadně obuvi s gumovou podešví, proto-
že kroko'vé napětí v blízkém okolí proudových
elektrod může dosahovat poměrně vysokých hod-
not. Dále je zakázáno dotýkati se k01vových částí
zemnících sond, jsou-li tyto připojeny k výstup-
ním svorkám generátoru. V době měření vždy po
odečtení naměřených hodnot je třeba snížit vý-
stupň1 signál generátoru na nulu a teprve potom
přemístit sondy. Opětná manipulace s reguláto-
rem výkonu a voličem výstupního napětí se ne-
smí provádět, pokud nejsou všechny připOjené son-
dy zaraženy do země. A znovu na tomto místě
opakuji, že z bezpečnostních důvodů je zakázáno
v blízkosti soupravy EOM používat ocelových pá-
sem 'všech druhů. 1 když dosud není z'l1ám žádný
případ úrazu způsobený aparaturou EOM, je tře-
ba uvedené zásady dodržovat. Zásah elektrickým
proudem vyráběným generátorem soupravy sám
o sobě nezpůsobí zdravému člověku vážnější újmu
na zdraví. Úraz však může přivodit šok z leknutí
po zásahu elektrickým proudem, kdy následkem

. šoku může nastat zástava srdeční činnosti. Z to-
hoto důvodu není ani na druhé straně dobré, cho-
vat před elektrickým zařízením přílišný, až úzkost-
Uvý respekt.
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Pro údržbu a ošetřolvání soupravy EOM platí
stejné zásady, jaké platí pro údržbu ostatních mě-
řících přístrojů. Dbáme vždy o to, aby měřící
technika byla vždycky v suchém a čistém stavu.
Panely měřících přístrojů čistíme nejlépe suchým
štětcem, jen v případě většího znečištění hadří-
kem navlhčeným v čisté vodě. K ošetření přístro-
jových štítků a krycích skel měřících přístrojů se
nikdy nesmí použít chemikálií ani písku. Hroty
zemnících sond je třeba ihned po skončení měření
očistit od hlíny, případně opláchnout ve JVodě a
osušit.
Pokud jde o elektronickou část zařízení, není

třeba kromě běžné údržby zdrojů žádnou jinou
údržbu pl"Qivádět.

Soupravou EOM byla vytvořena mencl apara-
tura solidní a spolehlivé konstrukce. V současné
době prozatím ještě nelze uvést úplný výčet úkolů,
při kterých se může souprava EOM s úspěchem
uplatnit. Obecně lze uvést, že souprava nachází
uplatnění všude, kde se jedná o :vyhledání neho-
mngenit v elektricky vodivém prostředí, jakým je
například zemina, voda, beton a podobně. Tím je
zhruba vymezen okruh v'yužití na obory, které se

těmito úkoly zabý,vají. Vedle geodézie je to ar-
cheologie, geofyzika, geologie, kriminalistika,
ochrana památek, některé úseky stavebnictví zabý-
vající se geologickým průzkumem podloží staveb
a defektoskopií betonových komunikací. Při hloub-
kovém dosahu několika desítek metrů, které sou-
prava EOM dosahuje, je otázka možnosti využití
také při průzkumu po'vrchových rudných a uhel-
ných ložisek. Tímto výčet možností uplatnění sou-
pravy EOM nekončí. Hlavním úkolem je prověřit
použitelnost soupravy přede'vším pro geodetické
účely. Zde se zatím nabízejí dva úkoly, které je
možno pomocí elektroodporových měření řešit, a
to vyhledávání podzemních inženýrských sítí z ne-
vodivých materiálů a přesné stanovení místa po-
škozeného bodu státní sítě. Pro úspěšné řešení
druhého úkolu se předpokládá, že hledaný bod
má nebo měl alespoň jednu podzemní značku.
Souprava EOM se může stát dobrým pomocníkem
geodeta i při zaměřování 'památkových objektů.
Zá'věrem možno konstatovat, že nová technika

odkrývá nové perspekHvy a jde jen o to, aby-
chom tuto techniku úspěšně zvládli a mohli ji včas
zapojit do výrobního a bUQovatelského procesu.

Lektoroval:
Ing. Bohuslav Sokolík, CSc.,

VŮGTK

Seminář "Automatizace geodetických
prací v investiční výstavbě"

061.3:681.3:69

KV ČVTS - společnost geodézie a kartografie a po~
bočka ČVTS specializovaných středisek Geodézie, n. p.,
v Českých Budějovicích, uspořádaly dne 21. listopadu
1974 seminář, který měl přiblížit a osvětlit problémy
automatizace geodetických prací v investiční výstavbě.
Semináře se zúčastnilo 64 osob, z toho 17 bylo z jiných
resortů. Seminář se konal v sále kavárny Regina
v Č. Budějovicích.
Účastníci vyslechli tyto referáty:

1. Metodika digitální ZMZ a evidence podzemních ve-
dení přednesl ing. Miroslav Her d a, CSc.,
VÚGTK, Praha. Přednášející pojednal mj. o přednos-
tech digitální formy map velkých měřítek, která je
předpokladem zvýšení podílu automatizace při zpra-
cování map. (K přednášce je připojeno 5 tabulek.)

2. Číselné zaměřování a zpracování ZMZa ZMS - před-
nesl ing. Zdeněk Cer m a n, Geodézie, n. 'p., Libe-
rec. Přednášející seznámil účastníky se způsobem
provádění číselného zaměřování a zpracování ZMZ
a ZMS a se zkušenostmi z této činnosti v Severo-
českém kraji.

3. Problematika tvorby a údržby číselných ZMZ - před-
nesl ing. Adolf V j a č k a, Geodézie, n. p., Opava.
Přednášející navázal na pojednání, které bylo uveřej-
něno v GaKO č. 7/74. Přiblížil složitou problematiku,

která se týká nejen vlastní tvorby digitální ZMZ, ale
též její široké využitelnosti a údržby. (K přednášce
je připojeno 5 tabulek.)

4. Automatizace ZMS a její návaznost na EN - před-
nesl Ing. Václav D o lež a I, Geodézie, n. p., České
Budějovice. Přednášející podal popis způsobu zpraco-.
vání digitální ZMS a referoval o jejím obsahu v ná-
vaznosti na její využití v údržbě EN. Uvedené práce
jsou první tohoto druhu v Jihočeském kraji.

5. Automatizace výpočtu a kresby geodetické koordina-
ce projektovaných investic - přednesl ing. Václav
L u ň á č e k, Vojenský projektový ústav, Praha. P,řed-
nášející popsal dosavadní stav prací v projektování
investic, upozornil hlavně na nesjednocenost prací
v projekční činnosti a nastínil jeden z postupů pro
zlepšení stavu těchto prací.

6. Využití kreslicího systému Kongsberg při automatickém
grafickém zpracování výpočtů - zpracoval ing. Vladimír
V o bor n í k, Agroprojekt, Praha. Referát přednesla
M. Vaňáčová, promovaná matematička, Agroprojekt
Praha. Přehledně popsala norský kreslicí systém
DC 300 firmy Kongsberg, jeho výhody a možnosti po-
užití v geodetické praxi.
Přednášky byly doplněny ukázkami prací, kter,é byly

účastníkům semináře zpřístupněny k volnému nahléd-
nutí.
Každý z účastníků obdržel sborník referátů.
V průběhu krátké diskuse byly podány informace

o stavu automatizace některých prací ve Výzkumném
ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém
v Praze, na pražském metru a v Geodetickém ústavu
v Praze.
Seminá'ř zhodnotil za odbornou skupinu 1701 doc. ing.

Otakar Vosika, CSc.
Ing. František Stupka,
KGKS České Budějovioe
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Seminár "Perspektívy technického
rozvoja v rezorte SÚGKu v Bratislave

Stalo s,a už pr!avidlom, že každoro'čne na jeiseň ,po-
riada Me1stSlký výbor Sloveruskej geodeticko"kiLl'toigra-
ficke'j 'spoločnosti SVTS v Bra:tils'll;lveseminár so z<IJme-
r,aním na novú technli,ku ·a nové technologické postupy
v geodézii a kaI'togr,alfii. I
Dňa 27. novembra 1974 uskutoičnil sa další z radu

týchto semiinárov. Pod názvom "Pqrspektívy technického
rozvoja v rezorte SOCK" usporiac,ta.l ho MV SGKS-SVIS
v spoluprác~ s pobočkami SVTS PFi Geodézii, n. p., Bra-
tisI,ava ·a VUGK Braltils'lava,. Zúč,aSitn!lo ,sa ho okolo sto
geodetov a k'alrtogr1a,fov z rezol'tných i mimorezortných
organizácií ta,kmer z ce,lého Slovensk,a.. Tentokrát bol o
cielom seminára obo'známenie geodetickej a kartogra.-
ficke'j ve,reljnosti s nie,ktorými koncepci1ami roz:voja:
geodézie a ka,rtogrMie, na Slovensku.
Ing. l'ur.aij K a dli·c (VOGK Br'ati:sl,ava,) v p'redil1áš1ke

"Koncepcia výskumu a realizácie informačného systému
geodézie a kartografie"refelrova;l o průblemaJtike tvorby
a realizácie ISGK Si prihHaldnutím na podmienky SSR.
Zdo:l'éllZni!,že vytvor,enie ISGK je zaradelné medzi meno-
vité úlohy sledovalllé a ri'adelné Feldelrálnou štatistickou
radou.
IIIlIg.AntOi11Mel u š (VOGK Bratislava) prednáš,a,l na

támu "Koncepcia vývoja mapovania- vo velkých mier-
kach'·. Hovoril o význame 'a 'vývoji máp vefkých mielrok,
o doterajšej koncepoii vyhotovania týchto máp,
alle predovše1tkým o novej Ikoncepcii máp vefkých
mierok, ktorá vyplynula 'ZOiQ;áv·elrov meďzinárodných
porád a konfe're'ncilí geodetických služiebsocia:listic-
kých štátov.
"Koncepcia automBtizácie v rezorte SOCK na rok

1976-85" bo'la pre1dme,tom red'elráltu Ing. Kv·e,tosla'va
S pili e r a (VS-GO BratisMv1aj. Prítomní sa oboznámili
s perspektívami .allJtomáUzác:i,e výpočrtových a zobrazo-
vlacích prác rezortu S'OGK v najbližších desi.atich
riokoch.
Ra,cil()lnailizáci'illliektOlrých Činností 'v rezol'te pomocou

mikrogreHe bo,la venov.aná ,prectnáŠ'k.a"Koncepcia využi-
tia mikrofilmu v rezorte SOCK", ktorú prednie'sol Ing.
Ludvík P o zní č e k (Geodézia, n. p., Bratislava). Podla po-
nímalnia toMo dOlkumelll'tu p,redpokl·adá sa vyu!Žitie
mlkrozácZnamo,v písomnýcha mapových eleborátov
i oslta:tných dokumentov 'v obllalsti do'kumentiačnej služ-
by. Prvé milkrofi!mové :strediSiko na Slolvelllsku bude
vytvore1né v r. 1976 pri n. p. Geodézia:, BnatisIava.
V poslednej prednáške na tému "Moderné kartogra-

fické pomiicky a reprodukčné materiály oboznámi! Ing.
Ludvík P o zní Č e Ik Iprít1ollIl:l1ýc'hs novinkami v oblasti
kartograd'ických pomocok a s novýmirep'1'ogr:a,fickými
a fotote'chnickými malte,riálmi. Z<lujímavá prednášk,a, bo-
la doplnená výsta:vkiD'u.
Z uvedeného vidieť, že náplň seminára bo'l,apestrá,

'k jednotlivým prednáškam jsa živo dislkutovalo a ta,k
účlllslÍ1!l.íciodchádzaH oboha,tení o mnoho nových poznalt-
kov a infnrmácií.

Ing. Karol Badlík,
Geodézia, n. p., Bratislava

Z cyklu vědeckých přednášek
z oboru geodézie na ČVUT Praha

Dne 4 listoipadu 1974 za,čaJ nový I'očník cy·klu věde!c-
kýc'h přednáše1k z 'oboru geodézie lI1a ČVUT v Praze
přednáškou dr. Ladislalva. Sehna'la, CSc., pralcovníka
kstronomi,ckého ústavu ČSAV v Ondřejově 'll.a téma:

"Vliv zemské aJtmosféry na, pohyb umělých družic
Zelmě."
Pohyb bHzkých umělých družic Země je ovli'vňován

nej'více gr,a'vaalČním polem Země a odporem atmosfé,ry.
Pro zpě,tJné stanovení pa!raJmetru zems'ké'ho gra'vitwčuího
p'olle z a:na'lýzy pohybu družic je :nutno vli'v a'tmosféry
přesně znát fr, vyloučit.
Z kvalitatilvních teore'tický'ch úvah vyplývá, že vliv

atmosféry se proje1vuje silně v těch elementech dráhy,
které jsou gr,a:vit.ačním polem 'ov'livňovány málo, takže
rOlzlišení obou vlivu muže být p,rovedeno, poměr-ně přes-
ně. Pro 'k'v·a:ntiltativní zjištění odporu atmos1féry je mož-
no použít Lagr:angeovy pohybiD'vé rovnice,avšaik ve, tva-
ru pOiU'žite,lném pro studium vlivu nekon:zerv,ativních
sil.
Ma:temaltický rozbor jevu jel ovlivněn zvláště problé-

mem popisu pruběhu hustoty a,tmosféry nad zemským
povrchem; hustota ,atmosféry je mí'stně i Č'alsově pro-
měnná. P,ropřesné výpočty musí b'0t brána v úv·ahu
i rotace a:tmos,{é'ry,'kte,r'á ovli'vňuje vý:znamně např. sklon
dráhy, který se jinwk měn.í vellmi málO'.
Srovnáním ,teorie a polz!orování mu.žeme vypočft.aJt

zpěvně parametry zemské ,a<tmosféry, např. p1ruběh
hustoty v určilté výšce a č,ase; druži·ce ř·a:dy "INTER-
KOSMOS" dovolují získá,ni 'laikových údalju.
Je-li obě:žná peri10da družice v 1'6Z0nalnci s ,rota,cí

Země, palk se projeví tenlto je,v v průběhu slklonu d'rá'hy
a zpětně je pak možnO' určit hodnoty přlÍslušných tese-
'rálních hall'mQlnic'kých koeHcientů v rozvoji gra.vita1ční-
ho pole Země. Sklon je všalk vždy ovlivňován Irotací
aitmosféry ,a 'tent1o,vliv je IUUltnour<Čita odeči'st. Z ana-
lýzy změn sklonu drah družic "lNTERKOSMOS" vyplývá,
že rychlost rotace latmosféry roste s přibý·va:jící výškou.
DrskllJsní část, ,kterou vedl prof. Buchar, se, dotýkalla

problemaiUky alna:lýzy e~cent'rici'ty, ur'čování teplotního
modelu ze s,lunečníc'h měření, vlivu prec~se družic 'a
zp'racování měři'CIkého ma:teriállu. '
V lednu 1975 bude pokr,aJČ()vat cyklus ft. ledna 1975

dvěma přednášk'alllli a 'to v 16 hod. přednáš!kou ing. Zá-
leského na téma "Použiti nive,laice pro sledováni ve,rti-
kálních posunu 'V1oldníchsta:veb" a v 16.30 p,ředlll·áškou
ing. Svehly: "Tvorba hranic hospodářských obvodu při
proje'ktovánlí pozemkových úpr,a:v."
Se všemi dotaQ;y a ilnformacemi o cyklu se obracejte

na i1ng. K·abeláče, CSc, te,lefon 29 78 41, linka 223.
Ing. Vladimír Radouch, CSc. --: tVUT

Symposium pracovní skupiny
3.2 KAPG ve Smolenicích

(061.3[ 437.0) :61.25 (100.6) J :550.3-525

V krásném prostředí zámku Slovenské akademie věd
ve Smolenicích se ve dnech 1.-4. října 1974 konalo
sympozium pracovní skupiny 3.2 KAPG (Komise akade-
mií věd socialistických států pro planetární geofyzi-
kální výzkum). Předmětem zájmu této pracovní skupiny,
organicky začleněné do podkomise 3 KAPG "Recentní
pohyby zemské kury", je mezinárodně koordinovaný vý-
zkum recentních pohybů zemské kury ve vybraných,
speciálních oblastech, tzv. geodynamických polygonech.
Jde o relativně malé ob:asti lokalizované na tektonic-
ky aktivní zlomové linie apod. vybavené geodetickými
sítěmi ruzných druhu a případně dalšími staničními
aparaturami, jako jsou náklonoměry, seismografy apod.
Analýza výsledků geodetických a geofyzikálních pozo-
r(lvání, spolu s dokonalým geologicko-geomorfologickým
pruzkumem je pak podkladem pro zkoumání zákonitostí
recentních pohybů a jejich aplikace na širší územní
celky. V současné době je celý výzkum ještě v počát-
cích, a proto jsou důležitá pravidelná sympozia, která
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jsou výhodným rámcem pro výměnu zkušenost! meziná-
rodní dělbu práce a zpřesňování společných p;acovních
postupu.
Sympozium bylo zařazeno do plánu činnosti KAPG

pro rok 1974 na VIII. zasedání KAPG v Bukurešti.
Jeho organizaci si vzala na starost geodetická služba
ČSSR. Z pověření Slovenského úřadu geodézie a karto-
grafie byl garantem a pořadatelem akce Výzkumný
ústav geodézie a kartografie v Bratislavě ve spolupráci
s Geofyzikálním ústavem SAV a Geografickým ústa-
vem SAV. Vytvořením podmínek pro soustředěnou a
všestranně zabezpečen~u práci sympozia vyjádřily vše-
chrw po~ádající složky své pochopení a pozitivní vztah
ke koordinované mezinárodní spolupráci vědcu socia-
listický~h státu. Váhu jednání dodala přítomnost před-
sedy SUGK ing. O. Mi c h a I k a, který v úvodním pro-
Jevu vyzdvihl význam spolupráce KAPG s geodetickými
službami, a člena předsednictví SAV, člena korespon-
denta ČSAV a SAV prof. ing. O. B e n d y, DrSc., který
pozdravil účastníky sympozia jménem předsednictva
SAV.
Vlastní práce sympozia byla rozdělena do pěti tema-

tických celku;

a) komplexní výzkum recetních pohybu zemské kury
na geodynamických polygónech;

bl výzkum recentních pohybu zemské kury v oblasti
Karpato-balkánského regionu;

c I Výzkum exogenních a technogenních pohybu zem-
ské kůry;

d I metody a přístroje k výzkumu recentních pohybů
zemské kury;

f I všeobecné otázky výzkumu recentních pohybů zem-
ské kury.

,- K uvedeným tématům bylo předneseno celkově na
tři,éet ,odborných referátu dokumentujících, současný
stav vyzkumných prací v BLR, MLR, NDR, PLR, SSSR
a ČSSR. Významné bylo srovnání výsledků výzkumu na
dílč!ch polygonech v SSSR, PLR a, ČSSR, rozmístěných
podel oblouku Karpat, které ukázalo zásadně podobnou
pohybovou tendenci sledované oblástL Úroveň sympozia
podstatně ovlivnila přítomnost poměrně početné dele-
gace vědců ze SSSR, vedené vědeckým pracovníkem
Institutu fyziky Země AV SSSR v Moskvě A. K. Pevně-
ve~, kand. věd, jejíž jednotliví členové seznámili sym-
pozlUm s výsledky výzkumu na geodynamických poly-
gonech ve střední Asii [Garm, Alma-Ata), na Ukrajině
.~ na Sachalinu. V této souvislosti lze bez nadsázky říci
ze symposium ve Smolenicích bylo první zahraniční
sympo~ium k danému tématu, kde byl podán tak po-
drobny přehled o rozsáhlých, systematicky vedených
výzkumech ~na více než dvaceti geodynamických poly-
eor:ech .Sovetsk~ho svazu. Jde přitom o výsledky z celé
skaly ruznorodych oblastí s intenzívní seismickou nebo
vulk~nickou činností, 7. nichž některé leží na hranici
rozsahlých pevninských ker [např. geodynamický poly-
~on <;:arm, situovaný na systému zlomových linií styku
ran Sanu a Pamíru).
Výsledky výzkumu exogenních pohybů, tj. pohybUzpu-

sobených vnějšími vlivy, jakými je např. teplota a vlh-
kost' pudy v závislosti na povětrnostních podmínkách
ukazují stále více na nutnost jejich eliminace z vý~
sledků určených ke sledování pohybů tektonických. Ta-
to nutnost .se projevuje právě v poslední době, kdy
v SOUVislost! se studiem možnosti předpovídání země-
třesení jsou geodetická měření opakována v interva-
l~ch jeden měsíc, případně i kratších. Novým tématem,
diskutovaným na sympoziu pracovní skupiny 3.2 KAPG
byla problematIka výzkumu technogenních pohybů zpu~
sober:Ýc~ lidsko~ činností. Dosavadní výsledky ukazují
velky vyznam teto oblasti, výzkumu pro národní hos-
poďářství.
. Réferá~y spojené s tematikou metodiky výzkumu re-
centních ,pohybu, případně se všeobecnými problémy
jejich studia ukázaly nutnost stále užší mezioborové
-spolupráce vědcu geodetu, geofyziku a geologů-geomor-
fologu. Jde zejména o to, že geodetické výsledky vý-
.zkumu recentních pohybu samy o sobě nemohou dát
odpověď na všechny řešené otázky. Teprve spojení
a analýza, výsledku dílčích pozorování muže přinést

komplexní řešení problému, jakým je poznání zákoni-
tostí recentních pohybU zemské kury.
Porada spolupracovníku pracovní skupiny 3.2, která

se sešla v rámci práce sympozia, ocenila pokrok ve
výzkumu recentních pohybu na geodynamických poly-
gonech, tak jak se projevuje srovnáním s úrovní sym-
pozií předchozích. Zvláště pozitivně byla hodnocena
zvyšující se komplexnost výzkumu a postupující pro-
pojování jednotlivých oboru, zabývajících se naukou
o Zemi. Jde zvláště o stále širší využívání výsledků
geofyzikálních pozorování a jejich konfrontaci s vý-
sledky opakovaných měření geodetických, což je jediná
možná cesta k pochopení dynamiky zemské kury v ce-
lé šíři. Právě v tomto směru mají podstatný význam
~ýzkumné práce na geodynamických polygonech, kde
Je technicky i ekonomicky možné pořídit velké množství
ruznorodých a vysoce kvalitních výsledku pozorování.

Sympozium bylo zakončeno exkurzí po geOdY~~-;iC"-
kém polygonu BratIslava, vybudovaném VÚGK v Brati-
slavě v prostoru jižní části Malých Karpat, Záhoří
a okraje podunajské nížiny. Tento geodynamický poly-
gon, vybudovaný v letech 1971-1972 pokrývá velmi
zajímavou tektonicky aktivní část západního Slovenska
a svými výsledky začíná postupně doplňovat mozaiku
geodynamických polygonů ČSSR a ostatních socialis-
tických státu. Celkové pojetí výzkumu na tomto poly-
gonu dává záruky; že kromě již tradičního polygonu
v podunajské nížině přispěje VÚGK Bratislava podstat-
nými výsledky také z tohoto polygonu.
Podle shodného názoru zahraničních účastníku, měJo

sympozium ve Stílolenicích vysokou odbornou i organi-
zační úroveň. Všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto
s~mpozia, patří proto dík nejen za vytvoření ideál-
mch podmínek pro práci skupiny KAPG, ale i za vzor-
nou reprezentaci československé vědy.

Ing. Pavel Vyskočil, CSc., VOGTK, Praha

Hlavné mesto po!skej !udovej republiky, okrúhle pol-
druhamiliónová Varšava uvítala po druhýkrát hlávných
redaktorov odborných geodetických a kartografických
časopisov socialistických štátov na poradí už treťom
spoločnom zasadaní. Myšlienku spoločne sa schádzať
a vymieňať si názory a odovzdávať skúsenosti z odbor-
nej tlače prví navrhli po!skí geodeti. Bolo to v roku
1970. ked Po!ská !udová republika a konkrétne jej
hlavné mesto Varšava privítala prvých delegátovo Po-
tom v r. 1972 prevzala štafetu bulharská Sófia, po nej
opať sa stretli v dňoch 7.-11. 10. 1974 odborní redak-
tori vo Varšave. Stalo sa tak zároveň s oslavou 50. vý-
ročia založenia po!ského odborného časopisu "Przeglqd
geodezyjny". Rokovania, ktoré sa konali vo Varšave
v Dome techniky, kde má sídlo vydavate!stvo technic-
kých časopisov a vedeckotechnická s,polO'čnosť Naczal-
na Organizacija Techniczna" [NOT], viedol predseda
redakčnej rady po!ského odborného -časopisu doc. dr.
Ing. St. Pal;huta. Na rokovaní sa zúčastnili
za: BLR - prof. Vasil P e e v s k i, zástupca časopis ov

"Geodézia, Kartografia i Zemeustrojstvo",
ČSSR - Ing. Albert K e lem e n za "Geodetický
a kartografický obzor",

Juhoslávia - prof. Mato Jan k o v i C za "Geode-
tický list",

NDR - Dipl.-Ing. Wolfgang A l' n d t za "Vermes-
sungstechnik" ,

MtR - prof. dr. Emil R e g 6 c z y za "Geodézia és
Kartografia",
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ZSSR - Ing. Vasil V. P o 1e v c e v za "Geodezia
a kartografia",

PI:R .- Mgr. Ing. St. J. Ty m o w s k i za Przegll!d
geodezyjny".

V priebehu rokovania sa zhodnotili odporúčania, kto-
ré sa prijali na II. porade zástupcov odborných časo-
pisov socialistických štátov v r. 1972 v Sáfii. Konštato-
valo sa, že jednotlivé redakcie si vymieňajú medzi se-
bou tematické plány a uverejňujú anotácie o zaujíma-
vých článkoch navzájom. Vo veci výmeny čísiel· kladne
sa hodnotilo konkrétne vzájomné výmenenie príspevkov
v jednom čísle medzi polským časopisom "Przegll!d
geodezyjny" (č. 9/1974J a bulharským časopisom "Geo-
dezia, Kartografia, z;emeustrojstvo" (č. 4{1974J z príle-
žitosti 30. výročia oslobpdenia obóch krajín spod fašiz-
mu. Pritom do polského mesačníka prispeii svojími
článkami bulharskí autori li do bulharského opať auto-
ri z Polska. Je to pozoruhodná myšlienka, ked z prí-
ležitosti oslobodenia krajín dozvedia sa čitatelia o naj-
aktuálnejších odborných problémoch v geodézii a karto-
grafii v oboch štátoch. navZájOm. Rovnako i sovietsky
časopis uverejnil články autorov od iných redakcií.
V rokovaní hlavných redaktorov sa kriticky zhodno-

tila práca zahraničných dopisovatelov jednotlivých od-
borných časopisov, od ktorých sa očakávalo, že svoJimi
informáciami skvalitnia práce zahraničných redakcií.
Zatial sa nepodarilo dosiahnuť tento cief..

V záveroch rokovani sa odporúča, aby v budúcnosti
spolupráca jednotlivých redakčných kolektívov sa orien-
tovala na vzájomnú výmenu celých čísiel odborných
článkov, osobných jubileí, správ z konferencií a kon-
gresov, kronikárskych príspevkov, objednaných tematík
ako i recenzií vydaných kníh vi oblasti geodézii a karto-
grafii. V neposledrtom rade zasadanie hlavných redak-
torov odporúča nadviazať kontakt s geodetickými a kar-
tografickými časopismy Kuby, Vietnamu, Kárey a Mon-
golska. Československu konkrétnu výmenu tematické-
ho obsahu odborných článkov v r. 1975 ponúka bulhar-
ský odborný časopis. Nemecky "Vermessungstechnik"
konkrétne formuloval, ktoré tematiky by rád uverejnil
z pera zahraničných autorovo
Celým rokovaním počiarkovala sa myšiienka rozvíjať

iniciatívu vo vzájomných stykoch medzi jednotlivými re-
dakciami. Tak sa dohodlo, že na rok 1975 jednotlivé
redakcie vypracujú a vymenia si kalendárny zoznam
osob a udalostí predovšetkým z odvetvia geodézie a kar-
tografie za svojich štátov, ktorých jubileá pokladajú za
vhodné, aby sa o nich písalo v zahraničných odborných
časopisoch.
Zvlášť milú atmosféru mala slávnosť 50. výročia za-

loženia polského odborného časopisu "Przegll!d geode-
zyjny". Ocenenie práce a významu v rámci tohto jubi-
lea sa dostalo samotnému časopisu, keď tento bol vy-
znalIlJ'1nanýMinisterstvom kultúry PTIR. Srdečné a až
dojímavé bolo, keď vyznamenanie prijímal prvý redak-
tor tohto časopisu W. K r z y s z k o w s k i. Rovnaké
uznanie sa dostalo i terajšiemu hlavnému redaktorovi
časopisu St. J. Ty m o w s k é m u, ktorý bol taktiež
vyznamenaný. Pri príležitosti tejto oslavy 50. výročia
odborného časopisu "Przegll!d geodezyjny" polská ve-
deckotechnická spoločnosť NOT vyznamenala svojím od-
znakom prof. V. Pe e v s k é h o a prof. Mo d r i n s k é-
h o zo ZSSR. Medzi prvými gratulantmi boli zahraniční
delegáti zúčastnení na porade hlavných redaktorov od-
borných časopisov. V rade blahoželajúcich nechýbali
osobnosti a inštitúcie odborného, vysokoškolského a ve-
rejného života PTIR.
Porada hlavných redaktorov sociaii?tických štátov geo-

detických a kartografických časopisov odporúča, aby.
budúce rokovanie" sa zišlo v roku 1976 v Budapešti na
svoje IV. zasadanie. Vo všeobecnosti možno konštato-
vať, že súčasné rokovl;l.nie zástupcov odborných časo-
pisov ešte vo vačšom a širšom rámci rozpracovalo, pre-
hlbilo a navrhlo na reaIJzáciu medzinárodnú spolu-
prácu v roznych formách. Výsledky týchto snáh sapre-
ukázali už na varšavskom rokovaní. .
V prestávke rokovania v rámci akcií, ktoré usporia-

datelia pripravili, navštívili sme výskumný ústav

"lnstytut geodezji i kartografii" vo Varšave. Druhým
podujatím bol autobusový zájazd do elektrárne v Ko-
zienici, kde sme si prezreli vytyčovanie osi hriadela
pri montáži turbíny geodetickými metádami.

Všetci sme odchádzali s dobrými pocitmi z týchto
varšavských rokovaní, ku ktorým polskí priatelia ako
hostiteiia vytvorili srdečný rámec a dobrú pohodu.

Čitatelia GaKO budú o presnom znení odporúčaní
tejto porady informovaní v najbližších číslach.

Ing. Albert Kelemen,
zást. ved. red. GaKO

S c hne i der Sigfrid: Luftbild Lubftbildinterpretation

[Letecký snímek a jeho interpretaceJ, XI. svazek edice
učebnic všeobecné geografie. Vydavatel: W.alter de Gruy-
ter Berlin - New York 1974, 53Ó stran, 216 půltónových
a 181 pérových obrázků, 27 tabulek seznam literatury, vá-
zané., fa-rmát 190 X 265 mm, cena 195,- DM.

V učebnici o leteckém snímku jako součásti a pro- _
středku všeobecné geografie a o Je'ho interpr·e·taci pro
nejrůznější účely a obory, předkládá autor souhrnnou
'koncepci pru práce v této rozsáhlé a mnohd·e' dosud opo-
míjené oblasti. Pro zpraco·vání učebnice byly kromě
shrnutí všech dosavadních zkušeností 'V oblasti poři~o-
vání a využívání leteckých snímků využity' i nejmoder-
nější poznatky, pramenící z.ejména z výsledků výzkumu
kOlsmického prostoru .a živého. rozvoje· infračervené a mi-
krovlnné te,chniky, jako prostředku dál'k;ového přenosu
informací. Jedná se zejména o geofyzikální snímací po-
stupy s využitím aktivně i pasívně pracujících senzorů
družic a kosmických lodí, které umožňují přeměnu elek-
tromagnentické energie v inteTpretaci schopná data
v -analogové nebo digitální formě.
Nesporným kladem učebnice jel vyčerpávající a kva-

litativně v-elmi reprezentaUvní výběr obrázků a sterHO-
gramú. Umožňuje kromě jiného učinit si konk,rétní ~řed:
stavy o širokém a různorodém využití leteckyco smmku
v mnoha oborech lidské činnosti. Pod tímto zorným
úhlem lze učebnici chrakterizovat jako velmi zdařilý
soubor příkladů vzájemného srovnávání pracovních pro-
středků a metod optimálního využívání dat a informací
získaných ze vzduchu či prostoru.
AutŮ'r S. SC'hneider rowělil rozsáhlou látku učebnice

do 16 kap1tol, 'V rámci kt·e'rých ji Z'pracov.ává velmi věc-
ným, stručným a přehledným způsobem.

V prvních dvou kapitolách je charakterizována inter-
pr·etace leteckých snímků jako pracovní metoda a je PŮ'-
psán dosavadní rozvoj fotŮ'inte.rpretace od "historie až po
dnešní dny. V rámci příklal;iů aplikace· jsou uváděny ně-
které významné práce vykonané ve světě, např. 'V obo-
rech mHteorologie', klimatologie, kosmického výzkumu
apod.

Třetí, jedn.a z nejohsáhlejšíc'h kapitol, je věnována pro-
blematice leteckého snímku. Ovod kapitoly tvoří příkla-
dy konvenčních i spe,ciálních druhů snímků. Z.ajímavá je
např.ponoramatická snímková dvojice urbanizovaného
území (úhel záběru 180"], černobílý sníme-k Evropy' po-
řízený z výšky 1200 km, nebo barevný sníme.k Země po-
řízený z družice ATS-C z výšky 36 000 km. Další část ka-
pitoly je věnována zásadám při zpracování snímkové
mozai'ky, fQltoplánu a tvo·rbě ortofotomap. Zajímavým pří-
kladem je fotomapa v kladu něme,cké základní mapy
1:5000 s č·erně vlkopírovanými vrstevnicemi o ekvidistan-
tě 10 m, konstruovanými p-omocí šrafového záznamu au-
tomatického výškŮ'vého prof1lového vyhodnocení. V dal-
ší části kapitoly jsou popsány práce spojené s přípravou
a vyhotove~ím plánu snímkového letu. Zajímavou část(
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této kapitoly jsou uvedené principy shromažďování a ar-
chivace leteckých snímkových materiálů včetně zásad
je,jich daIšího využívání. Zmenšené ~brazy snímkových
dvojic jsou ,archivovány na děrných štítcích s odpovídají-
cími daty, uzpúsobenými pro výběr a výpis na počítači.
Ve zbývající čá'sti kapitoIy jsou uvedena technická data
a chl'akteristiky všech leteckých měřicl{ých komor včetně
měřických oibjektivů, které j'sou ve' svě,tě užívány a jsou
popsána některá vhodná fotogr.amme,trická letadla.

Ctvrtá kapitola shrnuje geometrické základy let'eckých
snímků. Popisuje, základní pojmy od centrální pro~e~ce
přes radiální skreslení až po vztahy mezi konstantou le-
tec'ké, komory, výškou letu .a měřítkem snímku. Zabýv~ se,
technologickými zásadami od lně'ření prvků na jednliltli-
vých snímcích [vzdáleností, směrů, ploch, výše'k) přes
překreslení snímků pomocí monokulárních ohkreslov,ačů
až po radiální triangulaci pro určení polohy jednotli-
vých bodů.

V páté kapitole se autor zabývá stereoskopickým vidě-
ním a měřením. Je, zde definován princip st·ereoskopické-
ho vidění, pojem paralaxy a určování výšek měřením pa-
ralax. Je popsán st·e'reomikrometr a počítač paralax, ana-
logový způsob kreslení horizontál, anaglyfický způsob
pozorování snímko'vé'ho modeIu .a princip rastrové ste-
reoskopie. V závěru kapitoly jsou popsány nejznámnější
stereo~kopické int,erpretační přístr'oje včetně stere'opan-
tometru a interpretoskopu fy VEB C. Zeiss Jena.

Sestá kapitola je věnována fotogr:afickým základům
snímku. Zabývá se vlivem přirozeného osvětlení terénu,
vlivem stínů a reflexů ve viditelné oblasti spektra. Shr-
nuje zá'kladní pojmy fotografie, jako je, světlocitlivá
vrstva, citlivost na kontrast ,a barvu, zčernání, gradace',
rozlišovací schopnost, funkce, přenosu kontrastu a vliv
mtrů. Provádí· rozčlenění snímkových materiálů podle
panchromatic'ké, infračervené a barevné emulze· a kl,a-
sifikuje' je1jich vlastrtosti. Uvádí výhody' infN,-,če'rveného
barevného filmu a vícenásobného současného zobrazení
území př,es růZiIJ.ébarevné filtry na -různý sníffikový ma-
teriál multispe,ktrálnf kamerou. Zabývá se principem vy-
rovnání kontrastu a mikrostrukturou zobrazení vče-tně
mikrodensitometrie.

V sedmé kapitole jsou uvedeny předpoklady, technika
a pomůcky pro optimální interpre,taci. JSou hodnoceny
osobní předpoklady pro tuto práci a uváděny různé pří-
kIady fotointerpretace. Formou interpre,tačních klíčů -
etalonů - je na leteokých snímcích identifikována řada
t}"piekých jevů v urbanizovaných i neurbanizovaných ob-
lastech. Je popsána nová technika umožňující zlepšení
či přímo automatizaci v oblasti intepretace. Jde např.
o pokusy s ,automatizovanou interpretací prostřednictvím
termogramů, nebo s využitím přístrojů, kte'ré dokáží sle-
dovat a graficky znázorňovat místa stejné denzity [Iso-
densitracer). Jiným postupem je fotomechanický způsob
,automatického zis'kání kontur z obr,azu snímku. Vy'užívá
se, speciálního fotomateriálu Agfac·ontour-FiIm. Téhož ty-
pu materiálu lze využít i pro inte'rpretaci ploch, kdy se
pracuje s barvou nebo rastrem. Obdobného Výsledku lze
dosáhnout i digitální cestou, kdy rastr vzniká elektronic-
kou cestou a výsledek zpracovává počíta'č. Interpre;taci
prostřednictvím barevných změn usnadňuje přístroj Chro-
magraph, využívá se též metod optického filtrování obra-
zu. Ve' výčtu pomocných přístwjů pro inter'pretaci sním-
ků nechybí ani photopret f~ VEB Zeiss Jena.

Osmá kapitola se věnujé netopografickým dálkovým
přenosům inf'ormací. Pojednává o využití gamazářičů,
detektorů, radLačních detektorů, radiometrů, magne,to-
metrů, interferrometrů, multispektrálllícll snímačů, tele-
vizních kame'r a dalších senzorů. Zajímavostí jsou teplot-
ní snímky, které prostřednictvím infračervených paprsků
umožňují zobrazov,at terén i za noci. Radarová sním ková
dvojice' zase ignoruje rostlinný pokryv a zobrazuje prů-
běh rostlého terénu. Mezi další zdrooje informací v oblas-
ti ne'viditelných ele,ktromagnetických vln jsou řaz'ena mě-
ření gravimetrická, geomagnetická, geoelektrická, radio,-
alktivní apod.

V deváté kapitole jsou uvedena některá zobrazení vý-
sledků interpretace. J'sou to různé tématické. mapy, mapy

kultur, plošné kartogramy, diagramy, různé profily', ta-
bulky a podo'bně.
Další kapitoly jsou věnovány aplikaci inte,rpretace

v rť'izných oborech lidské činnosti. V desáté kapitole jsou
popisovány formy reliéf ti a geologicko-te'ktonické infor-
mace zobr,azené na snímku. Příklady znázorňují různé
formy zems'k~ho po'vrchu, horniny a různé geologické
struktury, jak se jeví na leteckém snímku.

Jedenáctá kapitola si všímá leteckého snímku jako pro-
středku pro sledování hydrologických a oceánografic-
kých prolblémů. Patří mezi ně např. povrchové znečiště-
ní vod, teplotní poměry vod, zalednění apod.

Dvanáctá kapitola se zabývá inte'rpretací vegetace na
snímku. Sleduje interpretaci ohr,aničení kultur a hranic
vegetace, interpretaci lesnickou včetně taxace a určování
zásob a využití pro slfJdo.vání změn vegetace.

Třináctá kapitola popisuje interpretaci pedologickou.

Ctrnáctá kapitoloa je věnována zemědMské intepretaci.
Uk,azuje-možnosti využití snímků pro stanovení s}"stému
obdělávání a skladby ,óbdělávaných celků, pro sledování
využití půdy, pro od'hady bohatosti sklizně, pro identi-
fikace škod na kulturách, dřevinách i hospodářskýc'h
plochách včetně půdní erů'ze a jiného znehodnocení pů-
dya pro ú,koly znovuzískávání zemědělské půdy např.
cestou meliorací, rekultivací apod.

Patnáctá kapitola se, zabývá inte'rpretací osídlení a tech-
nických zařízení. Upozorňuje na možnosti identifikace'
stop prehistorického osídlení, ukazuje různé typy a dru-
hy vesnick~ho osídlení a charakterizuje městské způsoby
osídlení. Na ukázkách hlavních evropských měst demon~
stru]e např. mOlŽnosti všestranného využití lete-ckých
snímků pro rozvoj městských aglomerací.

Poslední, iestnáctá kapitola, le- vě'~ována interpretaci
prostorového členění, svahovitosti a členitosti terénu na
leteckém snímku.
V závěru učebnice je' uveden skutečně reprezentativní

přehled Hteratury [82 str.any) a věcný regi'str.
Učebnice, je po metodické a obsahové stránce velmi

hodnotná. Výběr materiálu, zejména pa'k obrazových pří-
loh, je dobře promyšlený a logicky sestavený. Obsahuje
ve' stručném, ale' uceleném přehledu všechno, co může
potřebovat odborník v oblasti inte'rpretace leteckých
snímků. Po vydavatelské stránce má učebnice dobrou
úpravu i tisk, zejména lze hodnotit v}"sokou kvalitu půl-'
tónových černobílých i barevných reprodukcí a exaktnost
vyobrazení mnoha snímkových dvojic, umožňujících pří-
mé stereoskopické pozorování popisovaných je1vů.
Z uvedených hledisBk lze- proto učebnici hodnotit ja-

ko lednu z nejzdařilejších publikací v tomto ohoru a do-
poručit ji k prostudování i našim odborníkům. Vyplňuje
totiž mezeru v oblasti, která je dosud u nás neprávem
poměrně opomíjena.

Ing. Miroslav Roule, CSc.,
CVGK, Praha

Pro,f. Ing. Dr. Jos.ef Bohm, DrSc. - Ing. Vladimír Ra-
douch, CSc.: "Vyrovnávací počet".

[Učební 'text, CVUT,f'a!kulta. Ista:vební, vydav'aiteilství CVUT
ď Praha 1974)

Toto zcela. přepr'a/cov,ané vydání vyrovnávacího počtu
zachovává zhruba stejné rozdělení na 4 části a 12 ka-
pitol joalkodřívější vydání.
V prvé· částL 'jsou uvedeny základy 'teorie chyb. Z·a,číná

s.e .úvodem do POlčitupra,vděpodobnosti, dále jsou uve-
deny zákoniltosti nahodilých chyb, de-finovány míry
přesnosti a odvo,zeny zákony přenášení chyb na funkce
milřelllých veličin.
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V nejobsáhle,jší druhé části j,erolzpracovánal metoda
nejmenších čtverců a její aplitk.a,ce na vyrovnání měření
přímých, zprOlstředkujicích, podmíJnko1vých a ně,ktelré
~pec.iální pi'í,prudyvyrovná:ní.
Cá's'Í třetí pojedná'vá o -alllJallýzevýsledků měření -a vy-

rovnání. Postupně se odvodí nOlrmáJlní -ro2idělení, které
je základem ínte1'va.lových odhadů. Dále j'Sou uvedena
rů-zná kri'terí,a, pro testování kV1ality měření a zkoušky
norma!lity j,akož i zá-kl:ad 'tole'rEllllc.í_aplá'nování přesnosti
měření. Závěr této čálsti poj.ednává o vícerozměrném
'rozdě'lení pralvděpodobnosti.
Poslední, čtvrtá část obsahuje: defin:ici fyzi,kální a ma-

temaUc'ké ko1'elalce mělření, me1tody ,anallýzy fyzikální ko-
relalce, 'zobecněnou metodu nejmenších čtve,rců, teo,rii
hromaidění ,akI'iJtérla půsotben'í syst,ema'tických chyb,
d'vouifak'borovou ana.lýzu lnart-ElIll.cí'a metody jak určovat
a hodnotit závisLos,ti me1zinaměřenými 'výsled'ky. Vzávěru
se pojednává o zá'kl,adech kO'rel'ační-ho poctu.
Skri;pt-a j1sou doplněna velikým množstvím tabulek.
Konc€lPce celého slkripta 'je mode,rnizována, se za.měře,-

'.ním Ina nejnovější pOlznatkyz ,teorie chyb, mai1:em.altic'ké
st-ai'1:i'stiky,a z ostatních -přítbulZnýchoborů. Nově je též
upravooa sym!boUka za účelem sjednocení 'se symboli,-
kou U'žív,anou v mai'1:emaltickésMltisticel a ve, světové li-
teraltuře. Ka~dý i Inazna1čený problém je ihUled 'V textu
doplněn bohaltou liter,alturou, ktelrá se tímt'O' 'problémem
zabý'vá. Sk'r:ilptum se tim stává příručkou i pro pl'acov-
níky výzkumných pracovišt a praxe všech oborů zabý-
vajících se mě'řeními, fyzikáJlní povahy. Vzh;ledemk bo-
hatosti nových pOr&na,tkůje i rOlZsah skripta: (551strlElllla_)
pocbopHeIně znalčný.
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strukcí budov při geodetických p'r,acích, s'. 30-32

Ne k r a S'O v, O. K.: Promítání roviny charakterizující
terén, s. 33-36

E I j u k i ID, S. B. - G o r buš i m, V. P.: Číselný mode,l
reliéfu terénu a jeho struktura, s. 36-45

L j u b a n s k iJj, S. V.: Některé otáz,ky zabezpe'čenf topo-
grafického mapování v měř. 1: 10000 polohopisným
geodetickým základem, s. 45-48

De1'vitz" V. D. - Af1'emov, V. G. - Zotov, G. A.:
Zdokonalení u ll'orvých modelů stereokomparátoru
SKV-l, s. 48-52

T j u r i n, Ju. A.: Zobrazení hydrografie na topografic-
kých mapách s ohledem na kvantittativní klasifikaci
vodního režimu, s. 53-59

Gusakov, 1. G. - Klapko, V. L.: Vliv mnoZstvf
změřených vzdáleností na přesnost sestrojení prosto-
rové sÍtě určené délkami a úhly, s. 7--10

N o v i k o v, Ju. P.:Zkouška měřenf délek opttckým dál-
koměrem s kombinovaným kompenzátorem, s. 10-13

Ku z min, B. S.: Některé otázky teorie chyb měření, s.
13-19

T r e v o g o, 1. S. - Šev č u k, P. M. - V I a sen k o, S.
G.: Použití EOK 2000v pnlygonizaci, s. 19-23

Dmi t r i jev a, V. S. - Mi c h e I jev, D. Š.: Využití
pl'oměřovacích strnju p'ro geodetické Účely, s. 23-26

To rop i n, Je. V.: Nutná pře,snost vzájemné polohy
bodu pe,vných ge-odetických sítí, s. 26-30

R u s i n ov, M. M.: Fotogrammetrické určování obrazu
zvlněného povrchu, s. 30-36

A f r e m o v, V. G. - I I j i n, V. B.: Optimální sVětBI-
nost objektivu pro leteckou fotogrammetrii, s. 36-40

Ne c hor o šev, M. Je.: Sesta'l."ování map zužitkování
pudy pro zemědělské podniky, s. 41-43 .

B o č a,.r o v, A. Je. - Kry lov, O. D. - Myš I j a jev, V.
A., Automatické získávání vrstevnic profilováním ste-
reoriiodellu te'rénu, s. 44-47

Por t n o v a, O. V. - K ude r s k i j, 1. G.: Vytvoření
originálů map rytím na stereofotogrammetrických pří-
strojích, s. 48-51

Bez n o s i k o v, N. G.: Pokus o vytvoření plánu ve vel-
kých měřítkách stereo grafickou metodou pro průz-
kum přímknvých obje'ktu, s. 51-55

P e t r o v, P. B.: Instrukce "Stabilizační a nivelační
značky státní geodetické sHě SSSR, S, 70

L a r i n, D. A.: Vydání nového zeměpisného atlasu světa,
strana 73

N a u m o v, Ja. V.: Geodézie ve službách seismologie,
s. 9-14.

B o s Yj, S. V.: Použití ČebYševových polygonu při geo-
detických výpočtech, s. 14-16.

D j a k o v, B. N.: Orientace přístroje na astronomickém
stole, s. 16-18.

S i I' van s k i j, A. V.: Určení refrakčního koeficientu
v triangulační síti z materiálu geodetické nivelace,
s. 18-20.

Men uch o v, 1. 1.: Trigonometrická nivelace v zimě,
s. 20-21.

Je š u t k i n, N. V.: Geometrická nivelace v nakloněné
rovině, s. 21-24.

K i s I uch i n, V. V.-Š a š k o v, V. A.: Použití světel-
ného dálkoměru SM-3 v členitém terénu, s. 24-26.

Vor o b' jev, A. V.- J a š č e n k o, V. R.: Topograficko-
geodetické práce v těžební oblasti Naftové *kameny,
s. 26-30.

A n tip o v, 1. T.-G o n čar o v, A. P.: Fotogrammetric-
ké posouzení vlivu. distorze objektivu leteckého foto-
aparátu, s. 30-36.

O s i P u k, Je. S.: Využití materiálu leteckého mapová-
ní, provedeného za oblačného počasí, pro stereosko-
pickou kresbu terénu při vyhotovování map měřítka
1 : 2000,s. 36-40.

G a I k i n, A. Je.: Přesnost transformace leteckých sním-
ku po zónách při optické montáži fotoplánů, s. 40
až 45.

Rud Yj, R. M.: Rektifikace kardanu univerzálních stereo-
fotogrammetrických přístrojů na základě dat získa-
ných analyticky, s. 45-49.

V i n j a c k i j, N. F.: Přesnost mapování terénu s výš-
kou řezu 0,5 a 1 m při zhotovování map měřítka
1 : 2000, 1: 5000, 1: 10ODD,s. 50-56.

Gu š čin a, A. G.: Propagační obsah turistických map,
s. 56-59.

Gu I j u k, G. I.-M a r k o v a, N. T.: Některé otázky
sestavení autoatlasu ,s. 59-61.

Šev č u k, P. M.: Použití převodních samolepicfch zobra-
zení pro úpravu topografických map a plánů, s. 61
až 63.

D i m i t r o v, R.: Stav a rozvoj mapování ve velkých
měřítkách v BLR, s. 63-68.

. Me š č e r s k i i:, 1. N.: Motorizovaná nivelace, s. 68
až 71.

K o s' k o v, B. t.: "Příručka inženýrské geodézie pro
stavaře", s. 71-72.
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Ke 11', L. N.-S ten i n, N. L.: Důlně měřická škola
Leningradského báňského institutu, s. 72-74.

K o val e n k o, V. A.-M a s I i Č, D. L-K r a v c o v, N.I.:
První všesvazová konference o refrakci světelných
vln, s. 77-78.

G a j nul i n, R. N.: Práce geodetické a kartografické
sekce na XV. vědecké konferenci CSCHI, s. 78-79.

Vermessunglltechnik, i!. 8/74

H a a c k, E.: Principy redakční práce při zpracování
listů mapy světa 1: 2 500000, s. 283-286.

Va g á c s, G.: Použití fotogrammetrie v budapešťském
podniku geodézie a kartografie při mapování zasta-
věných území, s. 286-289.

Roen i s c h, J.: Použití snímků malého formátu pro
zobrazení půdorysu továrních hal, s. 289-293.

J a k o b, G.: K přesnosti a hospodárnosti optického pro-
važování při měřických pracích ve stavebnictví se
zl'etelem k refrakci u svislých rovinných vnějších
stěn, 294-297.

Pot t h o f f, H.: Zdokonalený postup fotoelektrické re-
gistrace časů průchodů při měření průchodným pří-
strojem, s. 298-301.

Ba hne r t, G.: Trigonometrická nivelace, s. 302,-305.
S c h ti 1 e r, H.: Srovnání konstrukčních parametrů ste-
reoskopických vyhodnocovacích přístrojů, s. 306-307.

H e n n i g, H.: Příklad nového zaměření hranice jako
znaleckého vyjádření v případě sporu o vlastnickou
hranici, s. 308-310.

Przegll!d geodezyjny i!. 4/74

Z g i e r s koi, T.: Výsledky 4. celostátního konkursu
o kvalitě scelovacích prací, s. 140.

Ty m o w s k i, S. J.: Konkurs o kvalitě geodetických
prací, s. 141.

Hol u b ow i c z, K.: Pokus o zhodnocení reakce oby-
vatel vesnice na scelování pozemků, s. 141-143.

N o w a k, A. - P r z y bylo v s k i, K.: O možnostech po-
užití zvětšeného měřítka k výpočtu ploch parcel při
zavádění evidence nemovitostí a realizace náv.rhůpo-
zemkových úprav ,s. 144-146

P r ó s z y Ó s k i, W.: Odchylka bodu. od přímky Jako
prvek,> který je nutno změřit nebo který je určen
v geodetických realizačních konstrukcfch; s. 146-148

H Yc n e r, R.-K a c z m a r c z y k, K.: Určení průhybu
a vybočení nakloněných střešních nosníků průmyslo-
vých hal pomocí geodetických metod, s. 149-154.

Pit 6 n, L.: Grafická interpretace přesnosti střední hod-
noty vypočtené ze dvou Výsledků, s. 154-156.

Mi g n a val, P.: S Distomatem Wild DI-3 k elektronic-
ké tachymetrU,s. 156-158

G r a 1 a k, A.: Zhodnocení potřeb v oblasti vybavení
geodetických' podniků elektromagnetickými ukazateli,
s. 159-160.

G a ž d z i c k i, T.: Sympozium o výpočetních metodách
geometrickégeodézie, s. 160-161.

G e dym i n, W.: 3. celostátní porada o informatice
v geodézii a kartografU, s. 161-162

S z a m o ó s k i, T.: Racionalizace v geodézii a karto-
grafii, s. 162-164;

Ma jde, A.: Želatinový jev a přesnost fotogrammetric-
kého vyhodnocení - postřehy fotogrammetra, s. 169
až 174

CYt o w s k i, H. W.: Je kolorismus opakovatelný?
S. 175-176.

R a taj s ki, L.: Co očekáváme od počítačů v kar-
tografii, s. 180-182.

N ey, B.-'T a t a r c z y k, T.: Problémy a stav výchovy
geodetů v oblasti inženýrských měření, s. 182-184.

Lat o 5, S.: Teoretické základy konstrukce a práce
automatických nivelačních přístrojů, s. 185-191.

L e w i n o w s k i, C.: Zásady projektování a vytyčování
přechodnic, s. 191-193.

Bor ko w s k i, K.: Analýza přesnosti azimutálního po-
řadu s přihlédnutím k chybám v souřadnicích připo-
jovacích bodů, s. 194.

K r a w c z Yk, G.: Opravy ve čtení na lati v geometric-
ké nivelaci, s. 195-196.

S I i w a, L.: Gediorrietr 700 - nový přístroj firmy AGA,
s. 196-201.

S w i d o w s k i, W.-S t a s i a k, S.: Revize dokladů
o vlastnictví zemědělských hospodářství, s. 201-202.

C e d r o, B.: O klasifikaci půdy - diskusní příspěvek,
s. 203.

Wa 1cz a k, S.: Nejstarší polská továrna na geodetické
prístroje - G. Gerlach, s. 203-205.

W ó j c i k, W.: Fotogrammetrické vzducholodi, s. 214
až 218.

M i k u c k i, S.: Historická kaťfografie, s. 219-222.
Ge dym i n, W.-K o p c e w i CZ, A.: STRADA - sy-
stém numerické transformace geodetických údajů pro
účely projektování cest, 2. část, s. 223-224.

K u rte v, V.: Kr'iterium hodnocení přesnosti nivelace
'1. řádu, s. 3-4

Gen o v, G.: Zkušenosti se zmenšením příčného posunu
bodů ve volných geodetických řetězcích, s. 4-7

D a s k a lov a, M. - Ta n e v a, R: Program pro sa-
močinný počítač k určení stupně aproximačního mno-
hočlenu, s. 8-9

Zel j a z k o v, J.: O použití volného polygonového po-
řadu, s. 9-12

Di m i t r o v, D. N.: Novinky v použItí tachymetrle, s.
13-14

S t o j a n o v, S.: Výpočet tachymetrických prvkii, s.
15-17

Š o n g o v, K: Te'rénní úpravy průmyslových stavenIšť,
s. 17-19

S t o j a n o v, L.: THrénní úpravy pro lázeňský komplex
Albena, s. 19-21

Vat k o v, P. - S e r g i Hv, K.: Geodetické práce pN
proje'ktování a stavbě kaskády Belmeken-Sestrlmo; s.
22-23

Ve r ne r, Ch.: Měřicko~technická kontrola kamenných·
sypaných hrází, s'. 24-28

G ru e v, K.: Tvorba regul1ačních plánii v Bulharsku, s;
28-31

P Hne v, E. - To n k o v, T.: Kontrola pořesnosti repro~
dukce katastrálního plánu městské čtvrti Bijanci
v Sofii, s. 32-34

K i r j a k o v, N. - A n g ell o v, S.: Kontrola přesnosti
dělení ocelových pásem bulharské výroby, S, 35-37

Olga Schmausová

V přípravě pro další GaKO jsou:

MIČUDA, J.:Vyrovnanie dIžkovo meraných sietí po-
mocou ploch

KUČERA, K.: Přímé zhuštění trigonometrické sítě
1. řádu délkovými řetězci 3. řádu

VLČEK,oJ.: Stereofotogrammetrie se signalizací la-
serem

BREZINA, 1.: Niektoré problémy zavádzaniaMedzi-
ná~odnej sústavy jednotek SI v geodézii
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PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICK~
LITERATURY

Výzkumný ústav

geodetický, .;rBtopografický
a kartografický
v Praze P AHA

528.48 = 30

MOLLER,G.
EntwiGklugstendenzen in der Ingenieurgeodisie. II. In-
formationsverarbeitung (Výivojové tendence v ~nženýr-
ské geodézii. II. Zpracování informa·cí.)
Vermessungstechnik, 22, 1974, Č. 2, s. 54-:56, lit. 1.
V pokračování ve vyšeti'oválllí dílčího okrulhu otáze'k zí-
Skávání informací a zobrazo'vání informací v ~nženýr-
ské geodé(lH jsou na přrkladu automatického projekto-
vání l'iniových zařízení vyUčeny současný sta'V a vývo-
jové tendence v okruhu zpr,acová:ní tnforma'CÍ. V tomto
olkrohu zaujal č'lověk ve' smyslu vědeoko,techniclké revo-
luce ,kvantitativně nové postavení.

528.48(091):338.23 = 50.
MOLLER,G.
Entwjcklungstendenzen in der Ingenieurgeodisie. III.
Informationsumsetzung. (Výivojové tendence v inžený'r-
ské, geodéziL III. Přenos informací.)
Verme:ssungste'chnik, 22, 1974, Č. 3. s. 97-100, lit. 4.
V dílčím Dlk1ruhupřenosu informací je, v současné d10bě
nejnižší vývojový stupeň. Člověk může být na tomto úse-
ku geodeUckých prací osvobozen od fyzic:ky tě'~ké a du-
ševní rutinní práce jen kvali:tatřvně novým způsobem
a novým pcr'ístrojovým sys,témem. Závěrem je učiněn po-
kus cel,kové!ho hodnocení a naznačen směr dalšího vý-
voje, kterým by se měl ubírat vývoj v oboru inže-
nýrské geodézie, zejména na úse'ku získávání informací
a přenosu ~nfOll'llllací.

528.489:625.78= 30
KLUGE,W.
Aktuelle Fragen beim Aufbau von Leitungskatastern.
(Aktuální otázky při budování katastrů podzemních ve-
dení.)
V,ermessungstechnik, 22, 1974, Č. 3, s. 81-84, lit. 9.
Katastr podzemIll'ích vedení a racionalizacel; pořízení
detekce vedení, sjednocení standardu odbmného okruhu
platného pro speciáLní mapy vedení ,asměI'llice. Požadav-
ky na mapy pro zobrazování techniclkých podzemníclh
vedení; měří1:'ko, obsah a přesnost map, použití zvětše-
nin map v měř. 1:1000, poznámky k zaměřolvání a kres-
liookému zoibraJzení techJnicikých pod'zemních vedení. Hos-
podářs'ká účinnost nařízení vlády NDR o zjišťování pro-
storové a časQlVékoord~nace investic a úprav vpodzem-
ním stavebním prostoru.

528.489.024:625.1:338.23=84 VÚGTK8 055
PACHUTA,S. - KOŠCIELEWSKI,R.
~utomatyczna niwelacja i sterowanie przy maszynowym
podbijaniu torów kolejowych. (Automaticiká nive,lace
a řízení, při strojovém poďhíjell1í že18lZničních kD<lejí.)
Przegl. geod., 46, č. 2, s. 62-65, 10 obr.
Popisuje, se 'způsob aŮ!tomati>ckénwela'ce .a řízení stTO'·
je p,ři podbíjení žel~nil:íníclh kolejí. K tomu účelu je
použito lin'ky ele1ktromagnetický'ch snímačů, spolupra-
cují s e'le1ktrooptiekýrn systémem.

528.48.088.3 = 30

ZACHER, G.
Ingeniergeodatische Genauigkeitsforderungen und ihre
Dokumentation. (Inženýrskogeodetické požadavky na
přesnost jejich dokumentace.)
Vermessungstechnik, 22, 1974, Č. 3, s. 93-95.
Kri<1:iC'káúvaiha o současných požadavcích na přesnost,
stupních pře'snosti a dovolených odchy1rkách pro vý'Sled-
ky inženýrskogeodetických prací, jejich dokumentaci
a a\ktualizaci. Myšlenlky k novému členění a tvorbě systé-
mu pře'sností.

528.489:621-233 = 84

GOCAL, J. HAJDUGA,W.
Precyzyjne ustawienie walów naP41dowych maszyn i ur-
zl!dzeíi przemyslowych. (Přesné seřizování hnacíoh hří-
delů ist,mjů a průmyslových zařízení.)
Przegl. geod., 46, 1974, Č. 2, s. 65-68, 9 obr., lit. 3
Popisují se metody přesného seřizování hn,acích hříde-
lů sltrojů a ji>ných p'l"ůmyslových zařízení Ivčettně,spojek.
Zárove-ň .jsou uvedeny příslušné vzorce..

528.489:624.21

Bt)TIGER, E.
Dokumentationsmessungen fiir Briicken kleiller und mítt-
leren Griisse. (Do!kumentační měření pro mos1ty malé
a střední veli1kosti.)
Vel"messungstechni'k, 22, 1974, Č. 3, s. 81-84, l'it. 9.
Význam a účel dokumentačníC'h měření mostů. Úkoly
inženýrskégeodézie' na tomto úselku. Využití fotogTam-
metrie pro dokumentaci mostů při pořizování pohledů
po proudu a proti proudu toiků. Podélný a příčné profi-
ly silnice ,a př,elká~ky, kterou most p,ře!koná'vá. ÚhlůIVé
údaje - křižování. Polohopilsný plán 1:200.

528.7 I'OTOGRAMMETRIE
528.721.126:711.163=40 VÚGTK 8096
TWEMBEKE, U. L. W. VAN
'Vers une intégration de l'orthophotoplan dans la photo-
granťmétrie numérique a l'usage de la restructllration
agraíre. ['K integr,aci ortofotoplánu do číselné fotogram-
metrie používané k pozemkovým úpravám.)
Géomětre, 116, 1973, Č. 3, s. 18-25, 1 obr.
Vý'znéllmfotografické mfo,rmaceo pozemcích mčených
k pozemkovým úpravám z hlediska: geodetických infor-
mací, foto-iJnterpretace, fyzického a právního. Metrická
užitečno'st a hodnota 'plánu ve velkém měřítku. Rasti-
tuce ve zvláštním příp,adě pozemkových úp'rav. R'esti-
tuce graficlká. Restituce číselná. Použití ortofotoplánu
v m. 1:1000 ,a 1:2000 jako pod,k'l.adu ke grafické a gra,
fic'ko-numerické pozemkové úpravě. Popis metody. Vy-
uží'vání orfofotoplánu. Závěr. Što

528.722.4=20 VÚGTK 9988
DANKO, J. A.
A New Concept in Ortophotography. (Nová koncepce
v ortofotografii.)
Photogram. Engng, 39, 197'3, Č. 11, s. 1161-1170, 10
obr., lit. 4.
Popis nového Kelshova diferenciálního překre'slovače
K-320 ORTHOSCAN.Tento off-line pří:strojz8'vádí dodi~
ferenciálního překreSlování nový kOl1strU.lfční prvek
Kaseta s citlivým filmem a pTojektory jsou. běh,em .pr,a-
covního postupu. pevné. Obraz z prostorového' 'modelu
je na citlivý film přenášen pomocí pružného pásku
vláknové optiky. Přístroj má tři projektory, mohou se
vyho.dnocD<vatsním'ky do. rozměru 23X23 cm. Vytvořen
je dvojnásobný ortofotomO'del při nominálním pěUná-
sobném zvětšení. JO
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ročník 25, číslo 2/1975

528.722.6:528.73=20 VÚGTK 9988
VERESS, S. A. - NASU, M.
Triangulation with Santoni Stereosimplex 11 c. [Trian-
gulace na Santoniho stereosimplexu 11 c.)
Photogram. Engng, 39, Č. 11, s. 1215--1224, 9 obr., 4 tab.,
lit. B.
Systemati'c,ká chyba vlastll1í vyhodnocovacímu 'přístroji
sterE:osimplex 11 c, je diskUltO'válJla a vysvěUována.
Isou uvedeny odv,apřípady aero1Jriangulace: 1. Semiana-
lytická me'toda, která zahrnuje systematickou přístro-
jovou chybu, 2. Analytická metoda, při které je syste-
matic'ká chyba opravena. Z provedeného pokusu vyplý-
vá, že největší vliv na přesnost mají pernp'ektivní stře-
dy. Přesto je možné přístroj pro přesnQIU aerotriangu-
laci použít, zejména když je systematická přístroj0V"á
chyba 0pTavována početně. 10

528.74:528.93:681.3(71) =30 VÚGTK 2514
MC LEO:D,M. H.
Halbautomatische grossmasstiibige Kartierung bei:m
Ontario Ministry o,f Transportation and Oommunications.
[Poloautom'atické mapování ve velkém měřítku u Onta-
rijského ministerstva dopr,avy a spojit)
Bildlmess. u. Luftbildwes., 41, 1973, č. 6, s. 212-218, 4
obr.
"Ontaria Ministry of Transport,ationand Communica-
tions" v Kanadě ~aved'lo od roku 1970 poloautomatické,
digHální mapování v měřít'kách 1:500, 1:2500 a 1:10 000.
Digitalizace a :k6dování se provádípNmo na vyhodno-
covacím přístroji. Po početll1ím zpracování informací je
mapa kreslena na automatickém vynášecímzařízení,
světelnou hlavicí. Postup se během 3 roků osvědčil.

10

528.74:912[084.3-13):681.3[71) =20 VÚGTK2514
YOUNG,M. E. H.
1:50 000 Mapping in Canada. [Mapování v m. 1:50000
v Kanadě.)
Bildmess. u. Luftbildwes., 41, 1973, č. 6, s. 205-212, 5
obr., 1 tab., lit. 7.
V uvedeném měří't'ku má být mapováno je'ště 600/0úze-
mí. Za současné techno'logie by tato práce trvala do
r. 1995. Snímkový materiál i polohové a výškové ,pod-
'klady (většinou získané elektronicky ) j'sou ,k dispozi-
ci. Diskutovány JSOU praoovní postupy blokového vy-
rovnáni i třLrozměrných vyrovnání, stejně jako automa-
tizace vyhodnocení a digitá'lní kartografické mapová-
ní. JO

528.74:625.1/5=30 V:OGTK2514
KOSTKA,R.
Photogrammetrische BewegungsmessuDlgen im Schotter-
bett von Schienenbahnen. [Fotogrammetrické měření
pohybůštětového 10'že na želeZlnici.)
Bildmess. u. Luftbildwes., 42, 197'4, č. 2, s. 57-'58.
P,~opotřeby ra'kouských stá,ůních drah byla 'konána mě-
ření pOhybů štětového 'lože, při zkouškách pr,ažců
'nové konstrukce. Zkoumáno i cho'vání jednotky ,kolej-
nice-pražce, zejména při krát'kodobýchzatíženích. Po-
užita byla blLiká fotograJIllJmetrie se ste'reome,triokou ko-
morou Wild C 40. Celková ohyba měření by'la ± 0,44
m'Himetrů. JO

528.74:528.48[430.2)=30 VÚGTK 16488
DACH, H.].
Die Losung ingenieurgeodiitiscber Spezialaufgaben bei
der Deutschen Reichsbahn mittels terraphotogram-
metl'ischer Verfahren. [Řešení speciálních úloh inženýr-
ské geodézie u Německých státních drah metodami po-
zemní fotogrammet,rie.)
Ienaer Rdsch., 18, 1973, č. ,6, s. 352-356, 6 obr., lit. B.
Isou uvedeny některé příklady použití metod pTůmyslo-
vé fotogrlammetrie u Němec'kých státních drah: zamě-
ření příčných profilu tunelů, mostů a nástupišt, zaměře-
ní údolních profili'l, měření deformací kolejí a průhyb

železničních mostu při zkušebním zatížení, dokumentace
poškození stavebních objektů, zaměření kolejiště a dráž-
ního tělesa. Šk

528.74:656=397 VÚGTK 9286
JAKOBSSON, P.
Trafikstlldip.r med hjiilp av flygbilden. Nagra franska
erfarenheter.(Dopravní studie pomocí leteC'kých sním-
ků. Některé francouzské 'zkušenosti.)
SVensk Lantmateri-Tidskr., '65, 1973, č. 1, s. 17-25, 1 obr.
Po druhé světové válce bylo zřízeno oddělení pro topo-
grafické práce při Ministe,rstvu rekonstrukce, které mě-
lo zajistit mapové podklady pro zničená města foto-
grammetrickou cestou. Snrmky je moŽlIlovyužít také pro
dopravní studie, lze zjistit hustotu dopTavy, kvalitu po-
vrchu silnic,e, vlhčí a suché úseky a provést srovnání
rŮ'2Jných úseků. Vedle okamžité rychlosti vozidel, mož-
no zjistit počet dopravních p'rostředků v určitém úseku,
počet parkujicích vozidel a !počet pruhů podél parkují-
cích vozidel. Isou uvedeny na dvou lokalitách 'použité
komory, měřítka snímků, výšky letu, rychlost letadel,
expoziční časy a intervaly me,zi postupnými exposicemi.

Sd

528.74:528.932:551.2/.4=20 VÚGTK33350
BLAGOVOLIN,N. S. - SVETKOV, D. G.
Attempt to Apply a Repeated 'Photogrammetry Analysis
to Investigate the Dynamics of the Relief. (Pokus o apli-
kaci opakovaného fotog~ammetrického mapování při
studiu dynamiky terénního reliéfu).
Ve: Stud. geomorph. carp.-balc., sv. 6. Krak6w 1972, s.
155--i168, 3 obr., 2 fot. lit. 4.)
Jsou uvedeny výsledky kvantitativního hodnocení a'kti-
vity depresivních procesů a dynamiky terénního reliéfu
metodou opakované pozemní fotogrammetrie. Z výsledků
byly vyhotoveny' mapy v měř. od 1:50 do 1:1000, na
nichž byla různobarevnými vrstevnicemi znázorněna dy-
namika povrchového reliéfu svahu. Št/Chv

528.74:551.4= 20 VÚGTK 9988
LO, C. P. - WONG, F. Y.
Micro-Scale Geomorphology Features. [Malé geomorfolo-
gické formy.)
Photogram. Engng, 39, 1973, č. 12, s. 1289-1296, 10 obr.,
lit. 10.
Byly zkoušeny možnosti použití no'rmá~ní komory 36 mm
pro mapování Zlffiěnmikroreliéfu. Použito bylo jednodu-
chého vyhodJnocovacíhopřís,troje Ster'eop'ret. Sním'ky
byly zlhotoveny Exaktou VX 1000. Na podkladě měření
a početně opravených paralax byly vyhotoveny vrstev-
'nicové mapy. Byla zjištěna dostatečná přesnost výmam-
ných morfologických změn mikroreliéfu, při srovná-
ní se sérií map. Pokus byl prováděn na výtoku vodní
rýhy rz:působený vodní erozí v území Hong Kong.

528.74:629.783:523.43=20 VÚGTK9988
BENESH, M.
Mariner Mars 9 Stereophotogrammetry. [Stereofoto-
gram'metrie z Marineru Mars 9.)
PhotograJIIl. Engng, 39, 1973, č. 11, s. 1171-1177, 7 obr.,
1 tab., lit. 4.
Me1ziplanetární stanice Mariner Marn 9 byla vyslána na
eliptickou oběžnou dráhu kolem Marsu v listopadu 1971.
Perioda obletu je 12 hodin, periapsis 1300 km, apoapsis
18000 km. Předpokládá I.>e, že na této oběžné dráze
zustane asi 50 let. Prvořadým úkolem bylo provádění
mapovacích prací. Spojení bylo navázáno v říjnu 1972.
Charakteristiky oběžné dráhy dovolují pokrýt praktic-
ky100% povrchu Marnu, řada topografických detailů
byla pokr}'1ta konvergentními stereodvojicemi. 10
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528. 74: 626/627'=84 VÚGTK 8055
MAJDE, A. - NIEPOKOLCZYCKI, M.
Pomiary lotogramlllletryczne dIa potrzeb gospodarki
wodnej. (Fotogrammetrické měření pro potřeby vodního
hospodářství.)
Przegl. geod:, 46, 1974, č. 1, s. 38-42, 9 obr., lit. 4.
Měření účiIJiků abraze v nížinných vodních nádržích.
Fotogrammetrické měření průtoku povrchových vrstev
vody. pokus o použití fotogrammetrie při modelových
zkouškách z oblasti vodního stavitelství. Tš/Ghv

528.74:629.783:523.43= 20 VÚGTK 9 988
DAVIES, M. E.
Mariner 9: Primary Control Net. (Mariner 9: Síť základ-
ních bodů.)
Photogram. Engng, 39, 1973, Č. 12, s. 1297-11302, 5 obr.,
lit. 11.
Síť základních bodů na Marsu byla počítána fotogram-
metricky z televizních záznamů zhotovených mezipla-
netární stanicí Mar,fuler. Přesto, že ceié území p'1'anety
je ofotografováno, vyskytují se mezery způsobené ma-
lou rozlišovací schopností. Vidiconová !komora není pro
tyto účely nejVhodnější, elektronická distorze je velká
a rozměr záznamu malý. Výpočet sHě je trvalým pro-
jektem, k če-rvnu 1973 bylo určeno 1645 základních bo-
dů. JO

528.74:629.783:528.91=20 VÚGTK 9988
COLVOCOIRESSES,A. P. - MC EWEN, R. E.
EROS Cartographic Progress. [EROS kartografický po-
krok)
Photogram. Engng, 39, 1973, Č. 12, s. 1303-1309,2 obr.,
2 tab., Ht. 3.
Kartografický progr!am EROSu řeší v NASA ERTS - 1
ně'koli'k pokusů, které již přinesly význačné výsledky.
Snímky byly hodnoceny z hlediska geometricko-karto-
grafic,ké a vjemové kvality. Pokusy se zabýv,aly také
stupni přesnosti, vzhledem k referenčnímu tělesu Země.
Jsou uváděny dosažené Výsledky. Kartografický pro-
gram ElROSu zahrnuje- jednu nebo více sérií map, mají-
cích skutečnou hodnotu vzhledem ke kr,ajině i k celé-
mu světu. JO

528.7'4:711.523[091)=40 V!úGTK 36228
.CARBONNELL, M.
Contribution de la photogrammétrie a la conservation
des contres historiques. [Příspěvek fotogrammetrie ke
studiu a ziachování historických center.)
Bull. d'inform. IGN, 1973, Č. 24, s. 18-35, 21 'obr.
Letecký snímek v m. 1:10000 až 1:20000 - prvním do-
kumentem pro globální analýzu historického centra.
Svislé snímky v m. 1:2000 až .1: 5000 - podklady k po-
drobnějšímu studiu. Intel'pretace stereoskopických le-
teckých snímktL Grafické dokumenty v m. 1:5000, de-
tailní plány v m. 1:2000, 1:1000, 1:500, popř. 1:250 nebo
1:200. Urbanistic'ké studie: lPolohové gOOlllletrické zobra-
zení historických částí města a zasazení nových pro-
jektovaných zástaveb do siluety hístorické části města.
AXO!l1ometrické vyhodnocení leteckých sníJmků v m.
1:2000. Pohledové urbaniistické studie. Nepřeberné mož-
nosti, které poskytuje fotogrammetrle zejména ve for-
mě digitálního modelu terénu pro trasování a projek-
tování urnanistům. Što

528. 77= 20 V!úGTK9 988
LEACHTENAUER, J. C.
Photo Interpretation Test Development. (výVOj testu pro
intel'pretaci. )
IP'hotogram. ElIlgng, 39, 1973, č. II, s. 1187.,-'1195, 5 obr.,
Ut. 4.
Test výkonu pracovníků v interpretaci byl vyvinut pro
potřeby studia přístrojů a metod použív'anýl;h při inter-
pretaci. Test byl zaměřen spíše na vtzuální, než na po-
znávací aspekty vfkonu .. Ctyi'icet n~kušených a 10 zku-

šených praco'vníků zpracovávalo 85 částí snímků, na
kterých měli nalézt a identifikovat 5 typů terčů. Po-
psán je postup průběhu testu a zhodnocení analýzou
CHi2.. Rozhodující byly typy terčů a jejich poz,adí, zku-
šenosti měly relativně menší vliv. JO

528.77=20 VÚGTK 9988
ROCHFORD,D. S BUTTERS, K. A. - SCHWAB, CH. F.
Northeast Reconnaissance Test Area. (Severovýchodní
testovací pole pro čtení snímků.)
Photogram. Engng, 39, 1973, č. 11, s. 1197-1204, 4 obr.
TestovaCí pole pro prů'zkum ,a hodnocení vhodnosti sy-
stémů sn~mačů bylo vybudováno na seve,rovýchodě USA
u iR'orrneAir Developments Center (RADC), Griffiss AFB,
New York Důraz byl kladen na vybudQlVání evropské-
ho simulovaného typu krajiny, se všemi hledisky osob-
ními i technologickými při provádění průzkumu a hod-
nocení. Složky územl reprezentovaly části a cíle repre-
zentujíeí určité předměty z hlediska vojenského, rozli-
šovacích testů a průzkumného střediska. Bylo použito
Siemensovy poloviční hvězdice, doplněné čarovými a
hustotními testy. Výsledky byly zp'racovány v RADC do
typu funkcí pro průzkum. JO

528.77:551.4.03=20 VÚGTK 6722
PA>RRY,J. T. - BESWICK, J. A.
The Applicatlon of Two Morphometric Terraln-Classifi-
cation Systems Usign Alr Photo Interpretation Methods.
[Aplil{ace dvou systémů morfometrické klasifikace te-
rénu s použitím me,tod interpretace leteckých snímlků.)
Photogrammetria, 29, 1973, Č. 5, s. 153-!186, 17 obr.,
9 tab., lit. 15.
Systémy morforrnetrické klasifikace terénu vyvinuté
v posledních 2 letech, využívaly poměrně málo inter-
pretace leteckých snímků' pro získání základních dat.
By'1a proto zl"oušena metodologie použití interpretač-
ních metod u systému kvantitaUvních dat a systému
charakteristických rovinných profilů. Použité snímky
měly měříl'ko 1:34400. Ukázalo se, že takto modifikova-
né formy systémů dávají dobré výsledky. JO

528.77:628.39=20 ViÚGTK9 988
REINIlEIMER, C. J. - RUDDER, C. 1.. - BERREY, J. L.
Detection 01 Petroleum Spills. lZjišťování rozlitého oleje.)
Photogram. Engng, 39, 1973, č. 12, s. 1277-1288, 8 obr.,
1 přU.
Letecké snímky byly použity jako část leteckého preven-
tivního dohledu na vypouštění olejů. Bylo použito více
pásmových snímků [multispektrálních), ke zjištění oleje
a olejových zbytků vypouštěných v území rafinérií
u vnitrozemských vodních toků. Ve třech komorách roz-
měru 7DX'70 mm a f = 50 mm, bylo použito černobílého
materiálu s pi;íslušnými filtry, u čtvrté, stejného typu,
barevného materiálu. Výsledky byly velmi dobré.

528.9 KARTOGRAFIE
528.9:65.011.56 + 681.3.04.07 = 30 VÚGTK16 459/a
MITTELSTRASS,G.
Zur Erfassung kartographischer Daten. (Sběr 'kartogra-
fických dat.)
NElchr. Kart. - Vermess. - Wes. 1973, Reihe 1, Č. 61,
s. 61-63.
Ukazuje se struktuTa kartografických dat určených pro
zpracování na ,počítači. Prvky mapového obsa!hu jsOU
r01zděleny na pmrky lokální a prvky většího rozsalhu,
které jsou sbírány a ulkládány 'do paměti odděleně. Při
se'stav<wání mapy jsou prvky 1000ální ovlivněny do jisté
mlry prvky širšího rozsahu. Systém ne1byl dosud rooUzo-
ván.
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528.9.001 = 20 VÚGTK36 216
MEINE, K. H.

Cartographic communications and the theory of Carto-
graphy. (Kartogr,afické komunikace a te,orie 'kartogra-
fie.)
Ref. z: 6. meziná'r. Ikartogr. 'konf. Montreal-Ottawa 1972.
Hannoveor 1972, 12 S., čet. lit.
Postavení kartografie j,ako 'vědy a jako informačního, pro-
středku, vznik kartografie a jejího pojetí jako samostat-
néhO' vědního oboru.

523.9.001 = 20 VÚGTK36 214
RATAJSKI, L.
The research structure of theoretical cartography.
(Struktura výzkumu v teoretické kartografii.)
Ref. z: 6. mezináT. 'kartogr.konf. Montre,al-Ottawa 1972.
Warsaw. Warsaw University, 1972, 18 's., 3 obr.
Problematikou předmětu, metodi'ky a oblasti působení
teoretic'ké kartografie (tzv. k,artografie) . Je uveden po,-
pis strukturálních modelů teor'8'tiockéa praktické karto-
grafiea analyzován proces komuni'kace chorologických
informací.

528.92:912(084.3-12)(437) VÚGTK36 923
ŠI~ÁKOVÁ, M.

Zpusoby vyhotovení vydavatelských originálu map vel-
kých měřítek.
Ve: Sbor. předn.: Seminář o kartogr. předlohách, Brno
1972, s. 20-25.
Rozdělení kartografického zpracování map velkých mě-
řítek: zpraco'vání map původních a map odvozených.
Te,chnO'logie zpracování státní mapy odvozené 1:5000. Ma-
pové podklady k té,to mapě. Postup zpracování vyd,ava-
teJského originálu polohopisu a popisu. Elementy, na
nichž zárvisí kvalilta všech finálních karto'grafických děl.
Systém kontrol kartografic'kých prací.

528.92:>
528.94:711(437) VÚGTK3El,923
NOVÁK, V.
Zpusoby vyhotovení vydav'atelských originálů map a kar-
togramfi malých a středních měřítek.
Ve: Sbor. předn: Seomilnářo kartogr. předlohách, Brno
1972, s. 26-30.
Mapy a kartog,rafy malých a středních měříte'k se, vzhle-
dem k své nejrůznější tematice stále více využí'vají jako
podklady pro proje1ktování, regionální plánování apod.
Dnes o nich mluvíme jako o tematických mapách, v nichž
bý'vá topograf1c'ká náplň potlačena, přičemž hlavní důraz
se 'klade na zájmovou temaUku. Tfm se zvětšuje počet in-
formací, ale kompUkují se výrazové mo~nosti. Proto se
pO'užívá speciální metody kartografické interpratace,
a to buď formou analytictl:ých, ,komplexních nebo syste-
matických tematWkých map. Diskutují se 'různé mož,nos-
ti grafického zpracování vydavatelských originálů těch-
to map.

528.923(088.8) =82
G 01 c 11/00 8. 1. 73
GD:cBRAJCH,1. G. - KOROLEV, A. N.

SSSR
MIRKLN,G. R.
PAT 365 562

Sposob postrojenija kart osrednennych znafenij plotnos-
ti raspreddelenija Iinij; pjaten iIi tofek na issledujemoj
plollfadi. (Způsob vylhotovení map s průměrnou husto-
tou rozmiJstění čárových prvků, skvl'n neho bodů na zkol!-
mané ploše.)
20. 3. 1973, 1 s.

Je navržen způsob zpracování map plánů, v němž se pří-
slušný materiál ofotografl!je pf'izaosrření, rovnajícím se
poloměru průměrných hodnot; pak se provede prostoro-
vá fil,trace obrazu ta'k, že' S9 stupňo'vité rozdělení hustot
transformuje v plynulé a pomocí metody měření stejných
hustO't se rozdělení optických hustot převede na mapu
isočar průměl'ných 'hodnot.

528.924
CHMELÍK,F.
o technice rytí z kartografických předloh.
Ve: Sbor. pŤe'dn.: Seminář o kartogr. předlohách, Brno
1972, s. 5-14.
Kartografický či 'vydavatelský originál ,a tisko'vý výro-
belk (mapa). Metodakartografickéiho zprac'ování rytinou.
Metoda poe:itivního rytí. Využití techn~ky 'kresby i tech-
niky rytí v současném sta'vu kartografické výroby mapo-
'vý,ch děL Pozitivní a negativní rytina. Doplňující práce
na rytině a rycí pomůcky. Využití rytiny v teoc'hnologiích
tvorby map.

528.925.002.72:912(084.S-11)(437) VÚGTK 36 923
VÁCLAVÍKOVÁ,M.
Využití montáže při zpracování kartografických předloh.
Ve: Sbor. předn.: Seminář o kartogr. předlohách, Brno
1972, s. 15-19.
Konstrulkční příprava, vyhotovení !konstrukčního a mon·
tážního Ustu. Montáž negati:vůa po'zitivů. MateoriáIyvhod-
né pro montáže,. Využití montáží v 'kartografické tvorbě
- 'konkrétní př~klady. Odvození map z měř. 1:1000 do
měř. 1:2000 ve stejné zobrazovací soustavě. Přelvod map
ze souřadnicového systému JSTK do souřadnicového sys-
tému sv. Štěpán v měř. 1:1000. Montáž s využitím pře-
kreslovače. Montáž při tvorbě zákJ.adní mapy 1:10000.

Sch/Chv

528.936:711.4(438] = 84

LIPINSKI, B.
Struktura aktualizacji podstawowej dokumentacji

geodezijno-kartograficznej na terenach ~ainwestowania
miejskiogo i pozostalých obszarach. (Struktura aktuali-
zace základní geodetic'ké a kartografické dokumentacé
na území městské investiční výstavby a 'v ostatních 011-
lastech.)
Pr'zegl. geod., 46, 1974, č. 1, s. 4-6.
Přestavba hospodářs'ké, průmyslové a zemědělské struk-
tury, jakož i rozvoj měst v Polsku vyžadují aktuální geo-
detickou a 'kartograHckou dokumentaci, jako jsou základ-
ní mapové podklady a evidence pozemků a budov. Po
'kritických připommlkách 'k dosavadnímu stavu aktuali-
zace geodeti'cké a ,kartografioké dokumentace, navrhuje
Dutor její novou strukturu, 'která by vybavovala součas-
ným požadavkům.

528.94:528,912.02.088 = 82
POPONIN, V. 1.
o "granifnom effekte" n'a tematifeskich kartach, sosta-
vlennych sposobom isolinij. ("Mezní efekt" na tematic-
kých mapách sestavených metodou izočar.]
Geod. i Kartogr., (Moskva], 50, 1974, Č. 2, s. 66-68, 3
obr., Ut. 6.
Na tematických mapách vyhotovených pomocí izočar se
snížení kvality mapového obsahu projevuje tzv. "hl'anič-
nímefelktem", což znamená snížení přesnosti izočar na
okrajích mapového listu. Ukazuje se ř,ada charakteristic-
kých příp,adů výskytu "hraničnÍ'ho efektu" a dokazuje
sel, že 'pro jeho odstranění je nezbytné 'SIhromáždit infor-
mace z území přilehlých zájmových území a využít těch-
to informací při se'stavování mapy.

1975/60



Zavazujte' tradice
Měřické přístroje VEB Carl Zeiss JENA slučují nejnovější vědecké poznatky z cboru

geodézie se zkušenostmi a tradicí vědecké konstrukce přístrojů.

Stavební nivelační přístroj Ni OSO • Kompenzační nivelační přistroje Ni 007.

Ni 025 • Inienýrský nivelační přístroj Ni 030 • Kompenzační nivelační přístroj

vysoké přesnosti Ni 002 • Geodeticko-astronomický univerzální teodolit Theo 002

• Malý teodolit Theo OSO • Elektrooptický dálkoměr EOK 2000 • Redukčni

tachymetr BRT 006 • Redukční tachymetr Redta 002 • Redukční tachymetr

D A HL TA 010 A • Tachymetrický teodolit THEO 010 A • Vteřinový teodolit

THEO 010 A • Optický provazovač PZL

VES Carl Zeiss JENA ·DDR
Německá demokratická republika



Upozorňujeme vás na nepostradatelnou pomůcku
při projektování, trasování a výstavbě silnic a dálnic ...
vychází 3. vydání knihy

Vytyčovací tabul~ky
pro klotoidické přechodnice
ke kruhovým oblou:kům

V tomto novém vydání bylo využito zkušeností získaných při
jejich denním používání za dobu delší než 10 let. Tabulky byly
zcela přepracovány, značně zpřesněny a jejich rozsah rozší-
řen tak, že vyhovují nyní všem požadavkům kladeným nejen
při stavbě a projektování silnic, ale i dálnic. Byly přizpi'lsobe-
ny novému znění ČSN 73 6101/64 Navrhování silnic a dálnic
a bylo z nich vypuštěno vše, co bylo vývojem doby překonáno.
Jejich výhoda - zaokrouhlené délky přechodnic a tím i za-
okrouhlené vzdálenosti mezi jednotlivými příčnými řezy,
usnadňující nejen vytyčování, ale i všechny následné výpočty
- byla v plném rozsahu zachována.
Textová část byla doplněna o pokyny, umožňující určení opti-
málních délek přechodnic, a to nejen mezi přímou a kruho-
vým obloukem, ale i mezi dvěma kruhovými oblouky, ať již
protisměrnými nebo stejnosměrnými, a doložena početními
příklady.

Z OB8AHU:
• Možnosti použití přechodnic
• Postup při vkládání přechodnic
• Vytyčování klotoidických přechodnic
• Vytyčování kruhových oblouků napojených

přechodnicemi
• Uspořádání tabulek
• Praktické příklady vkládání klotoidických

přechodnic
• Vytyčování příčných řezů se zaokrouhlenou

vzdáleností od začátku oblouku
• Vytyčování příčných řezů v obecném místě oblouku
• Určení směrů příčných řezů vzhledem ke stranám

teč nového polygonu
• Tabulková část

Silničním inženýrům a technikům a studujícím středních a vy-
sokých škol, na nichž se vyučuje silničnímu stavitelství.

232 stran, 37 obrázků, váz. 27 Kčs-----------------Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury. odbytové odd .•
113 02 Praha 1. Spálená 51


