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stereodvolíc

Doc.. inž. Juraj Šiitti. Vysoki škola technicki.
Košice

Určenie objemov na základe bodového
vyhodnotenia stereodvojíc

na optickom modeli zo stereodvojíc 1. a 2. snimkovania
a súčasne vymeriame ich súradnice x' a paralaxy p.
Na. výpočet objemov obecných telies (ohraničených
z niekolko strán topografickými plochami), aké vznikajú napr. ťažbou na povrchových lomoch rudných aj
nerudných surovín za určité časové obdobie, pri terénnych úpravách vodohospodárskych diel a pod.,
začali sa v pomednom období používať rozne analytické
metódy [1; 2, 3, 4], spočívajúce na numerickom spracovaní údaj ov, získaných z vyhodnotenia stereodvojíc
vyhotovených o sledovanom objekte pozemnou fotogrametriou. Tieto analytické fotogrametrické metódy
Sil. lišia proti klasickému fotogrametrickému
určovaniu
. objemov (zobrazenie telesa vrstevnicami z vyhodnotenia stel'eodvojíc Ua stereoautografe a výpočet objemu
podra určitých vzorcov) tým,že vyžadujú vyhodnoOQoo
vacie prístroje len pre bodové vyhodnotenie, nie je
potrebná grafická interpretácia telesa a že možno pre
nich použiť výpočtové stroje roznej úrovne a kapacity.
V tejto práci sa k doteraz známym metódam na.vrhuje ďalší analytický sposob určovania objemov zo
stereodvojíc (pozemných), ktorý vo vyhodnocovacom
procese potrebuje niekolko grafických pomocok, stereokomparátor a podra možnosti a potrieb polo- alebo
plnoautomatický počítač, resp. elektronic~ý číslicový
počítač.

Pri tejto metóde nie je potrebné určiť súradnice bodov
základnice a kontrolných bodov v geodetickom súradnicovom systéme, pretože na analytický výpočet
objemu Sil. použijú lokálne sústavy s počiatkami v lavom stanovisku fototeodolitov (obr. 2). Metóda predpokladá, že snimkovania v časových intervaloch
LIt = t2 ---". tI' (t2 > tI) Sil. prevedú z tej istejzákladnice,
čo žiada jej premyslenú volbu a ochranu pred zničenim. Doporučuje Sil. súradnicové zaistenie bodov. základnice ~ mimorizikového priestoru pre prípad event.
znovuvytýčenia základnice.
Volba kontrolných bodov a ich zameranie Sil. prevádza bežným sposobom.

3.1. Vyhodnotenie

Každú plochu Pi ohraničujú teda body Bi (i=1,2,
+ n), pričom m bodov je z prvého snimkovania
a n bodov z druhého snimkovania (obr. 2). Lomená •.
čiara spájajúca prvých m bodov je vlastne približnou
(generalizovanou) priesečnicou horizontálnej roviny
vo výške Vi s terénom v dobe prvého snímkovania, tj.
... m

akousi približnou Vrstevnicou, ktorá má len diskrétny
kontakt s· terénom v množine bodov Bi. Analogické
platí aj o spojnici zbývajúcich n bodov v dobe druhého
snimkovania. Ako vyplýva z obr. 2, plochu Pi možeme
určiť podra vzťahu
m+n

2 Pi = ~ Xi (Yi+l -

YH)

i=1

kde Xi, Yi sú súradnice bodov Bi e {B1, B2,· •• Bm+n}
v lókálnom (fotogrametrickom) súradnicovom systé-

stereodvojíc

Podstata metódy spočíva v tom, že pre výpočet objemu určitého obecného telesa za časový interval LIt
analyticky určujeme plochy Pi (i = 1, 2, ... k) vodorovných rezov· týmto telesom v roznych výškach Vi
s ekvidištantou v = VH1 - Vj (obr. 1). Potom podra
určitého vzorc<J,(obdÍžnikový, lichobežnikový a pod.),
z ploch Pj a ekvidištanty v, tj. z horizontálnych vrstiev,
počítame príslušný objem. Velkosť ploch počítame zo
sním~vý'ch súradniů bodov, ležiacich v tej istej výške
a ohra~júcich
plochu Pj, tj. predmetné téleso vo
výške Vi' Ohraničujúce body plochy Pi' ako morfologicky charakteristické body telesa vo výške Vj volíme
'.

me. Keď dosadíme do uvedeného vzťahu za Xi, Yi
zmysle základných stereofotogrametrických rovnic

V

(2)
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Yi

=

bclpi,

Xi

=

bx/lpi,

Zi

= bz/lpi,
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kde b je záThdnica, c konštanta fototeodolitu, x;, z(
snÍmkové súradnice bodov Bi na ravej smmke a Pi
horizontálne paralaxy, dostávame
(3)

2 Pi

m+n

= b2 C

x'' (

~
-'
i= 1 Pi

-~

I

Pi+I

-

I )

lZi

=

+ VI)'

Vi-(VA

Bodom, ktoré s~ nachádzajú v tejto výške, odpovedajú podra (2) snÍmkové súradnice
(5)

z;,'

= Pi IZi/b = [Vi

-

(VA

3.2. Výpočet

+ VI)] Pi/b,

z čoho vidno, že ak chceme v stereomodeli meracou
značkou vytýčiť body v rovnakej výške Vi' musíme
pre každý bod nastaviť na z stupnici stereokomparátora príslušnú hodnotu z' určenú podra vzťahu (5),
v ktorom ale nepoznáme paralaxy. 'súčasne by sme
malí teda pre body Bi nastaviť súradnice z;,' a vymerať
paralaxYPi, ,čovšak nejde, preto hodnoty z;', Pi určíme
iteratívne, najlepšie pomocou nejakej grafickej pom6cky, riešiacej vzťah(5),
napr. nomogramu. Pre
určité IZi a konštantné b nomogram bude riešiť vlastne
len vzťah

ktorý po 2-3 iteračných krokoch v medziach presnosti nastavovania značky resp. čítania nit nomograme bude splnený. Pre každý bod Bi sa prevedie iteračné určenie z;,', Pi nasledovne: na charakteristické
miesto terénu približne vo výške Vi nastavíme meraciu
značku a odčítame príslušnú paralaxu Ip. V nomograme pre Ip čítame lZ', ktorú nastavíme na stereokomparátori, čím sa zmenÍ poloha značky, ktorú spať na
terénny bod nastavíme pohybom v smere osí (X)
a (Y). Tým Bazmem Ip na 2p a všetko sa opakuje až do
splnenia (6), kedy odčítame na stupniciach Pi a x;' príslušného bodu.
Takéto určenie hodnot x' a psa prevedie pre každý
bod v každom horizonte.

Zo základných výpočtových vzorcov ako najvhodnejší
možno vziať lichobežníkový vzorec [5], tj. pre daný
prípad
V = Plv/2
(Pl
P2) v/2
(9)

2Zi

=

Vi -( VA

prlCom dv = V2 - VI a
smmkové súradnice,
(8)

.'

z;'

+
V2

V2)

>

= IZi -

VI' ktorým

k-I

+P

k)

v/2

+... +
k

+P

k

v/2

=

V

Pi

~

resp. po zvážení vzťahu (3)
(10) V =0,5vcb2

~k m.+n
~
i=l i~l

XI.'

I

Pi.i

Pi,i+I

"(

I)

_

Pi,i-I

Výpočet objemu podra uvedených vzorcov može byť
programovaný pre výpočet na vhodných typoch auto~at~ckých, poloautomatických resp. samočinných poCltacov.
Výpočet objemu malým, automatickým alebo poloautomatickým počítacím strojom (elektrické automaty typu Rheinmetall, Mercedes a pod.) bude vhodný
pre malý objem výpočtových prác, napr. pre krátkoperiodické kontrolné práce na povrchových lomoch
a pod. Výpočet objemu velkým, samočÍnne pracujúcim
počítačom (Zuse, LGP a pod.), naopak, bude sa hodiť
na verký objem výpočtových prác, napr. na dlhoperiodickú kontrolu tažby alebo skrývky na lomoch,
atď. Napr. v [6] je na riešenie vztahu (10) vyhotovený
program pre elektrický plnoautomatický
počítací
stroj Mercedes R 44 BM a elektronický číslicový počí.
tač LGP-30. Koncepcia riešenia vzťahu (10) na počítači
Mercedes spočíva v tom, že osobitne ..sa'určia plochy Pi
podra vztahu (3), pričom pomocou duplexného počí.
tadla a dvojstupmc výrazov I/Pi je možné výhodne
riešiť súčtové výrazy a potom podra (9) objem V. Pre
počítač LGP·30 bol zostavený program pri použití
kodu 24. O, umožňujúci riešiť objem podra vzťahu (10)
súčasne pre viac objemových telies, pdčom údaje pri
vyhodnotení stereosmmok sa zaznamenávajú hned vo
forme, ktorú vyžaduje vstup do počítačaLGP.30.

Presnosť objemu obecného telesa, určeného touto
metódou, budeme charakterizovať strednou chybou
pv, pre ktorú v danom prípade píšeme
(11)

kde je
pv pVm -

pVao -

dv,
PVap odpovedajú

= Pi.2Zi/b.

Iteratí\lnym riešenÍm rovnice (8) dostávame pre body
Bi nového stavu terénu v tých istých horizontoch Vi
príslušné hodnoty x;,' a Pi potrebné k výpočtu ploch Pi.

+ (P

+

i =1

Vyhodnótenie stereodvojíc druhého snÍmkovania
je analogické. Pre výšky Vi teraz platia fotogrametrické súradnice
(7)

objemov

+

-Pi-l

Zo vztahu (3) plyťJ.ie, že na výpočet plochy Pi potrebujeme vymerať snímkové suradnice Xi' a paralaxy pi
90dov Bi,ktoré musíme na stereomQdeli voliť tak, aby
okrem výstižného charakterizovania obrysu plochy
ležali aj v tej istej nadmorskej výške Vi'
Tietopožiaqavky
realizujeme následovne: uvažujeme najprv stereomodel vytvorený zo stereodvojíc
prvého snímkovania, keď výška objektívu fototeodolitu nad ravým stanoviskom bola VI' Na základe nadmorskej výšky tohoto stanoviska VA' hodnoty VI
a zvolenej výšky Vi (v ktorom chceme previesť rez
telesom), určíme "fotogrametrickú"
výšku Zi rezu,
pre ktorú podra obr. 1 plynie
(4)

'Siittt, /.: Určente obtemov
bodpvého vyhodnotenta stereodvo;íc

na základe

pr,. = pr,.m.

+ p'frao + pr,.ap,

celková stredná chyba objemu
stredná chyba charakterizujuca presnosť objemu len z hradiska meračskej a vyhodnocovacej
techniky
stredná chyba, charakterizujúca presnosť objemu z hradiska, aproximácie obecného telesa
telesom určitého geometrického tvaru, automaticky určeného vorbou určitého výpočtovéhovzorca
stredná chyba, charakterizujúca presnosť objemu z hradiska aproximácie skutočných ploch
Pi určitými približnými hodnotami Pil vyplývajúcimi z vorby charakteristických
bodov
v horizontoch Vi'

K jednotlivým stredným chybám ako komponentom chyby pv možno uviesť nasledovné:
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Strednú chybu {tVm možno určit len apriorne.
Použitím zákona prenášania chýb pre vztah (9) za
zjednodušujúceho
predpokladu, že chyby~p, 1 a ~v,, nie
,
sú korelované, pre strednú chybu {tVm možeme približnepísať

+ v2k{tJ,

{tP-m = (V {tv/V)2

(12)

kde {tv je stredná chyba ekvidištanty
chyba určenia ploch.

= ± {tz

{tv

a {tp stredná
Tab. 1

v
(m)

V2,

kde {tz je stredná chyba vytýčenia bodu do výšky Zi'
Pre stredné pomery možeme položiť {tz = ± 0,02 m
[5], takže {tv = ± 0,03 m.
Strednú chybu {tp určíme tiež použitfID zákona
prenášania chýb pre vzťah (3). Po úprave máme

(1

= ( b2.O,5.m+n,
~ !2-.- --

(14) {tJ.

i=1

1

Pi

x!
+ ( bc.~m+n
-. -'
i=1 Pi

+, ( 0,5.b2c

-m+n

~

-

(

PiH

1

--

i=1 Pi
m+n
"'" _

"""
+ ( O,5 . b c i=1
2

- --

1 ("Xi

Pi

- --

Pi+1
-

1))2

+

{t.,,,
' ..

Xi"-.

-

")2 +

{tb

Pi-l

Xi -1

.

1 )

Pi-l

1

--

ft.

Pi-l

Pi+1

I (

I ) )2 +

- --

Pi ·,Pi-l

Xi +1)

{t'P'

Pi' Pi+1

)2

•

Tento výraz zjednodušíme, a síce jeho prvé dva členy
po prihliadnutí na vzťah (3) a ostatné dva po položeni
{tlt; =

... = p,.,~+n, = {t.,'

,

{t'P

1

= ... = {t'Pm+n ={t'P

a po zavedeni prieniernej (strednej) hodnoty súčtových
výrazov, ktoré určíme približne, empiricky. V treťom
člene budeme uvažovat
1 ( I

m+n
~

-

i~1

~~-

Pi

1
-

Pi+1

-)

I':::!

(m +n).a:,

Pi-l

kde a: bude priemerná hodnota výrazov (I/PiHu,rčená empiricky z dostatočne vefkého
súboru týchto hodnot pre určitý rozsah vyhodnotenia
a vo štvrtom člene tiež položíme

-I/Pi_l)pi1

m~n
"""'

-

1 (X/
--,

i=1 Pi

.f

-

x/

-1

Pi,Pi-l

X/ -

X/

-

+1)

Pi,Pi+l

I':::!

(m

+ n).{3,

kde {3je tak isto empiricky zistená hodnota zo sčítancov príslušného komplexu merani. Na základe uvedeného možeme teda pre {tp, s konvečnými hodnotami
1
{tb/b = I :2000, c = 200 mm, ft. = {t., = ±0,01 mm,
{t'P = ± 0,005 mm písať
{tJ. I':::! (0,001 Pi)2 + (0,00005 Pi)2
(b2a:(m
n»2 +

+-

1

+ (0,1

b2 {3(m

+

+ n»2.

Po zanedbaní druhého člena pre jeho nepatrnú hodnotu a po dosadení za Pi priemernej hodnoty všetkých
ploch P určitého objemového telesa, možeme približne
presnos~ každej plochy charakterizovať strednou chybou
(15)

{tp ~

"
Hodnoty~

±

V (0,001 P)2 + (a:2+ 0,01{32)b4 (m + n)2
+

"
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merania' zistiť empiricky (závisia od vzdialenosti
vyhodnocovaných telies, konfigurácie ich povrchu,
vofby ohraničujúcich bodov a pod.).
Stredná chyba {tVao dá sa určiť jedine ako aposteriorna, tj. empiricky. Jej vefkosť závisí od výšky telies,
vefkosti v a samotného telesa. Napr. pre objemové telesá povrchových lomov boli určené hodnoty [5]

Pre strednú chybu ekvidištanty platí
(13)

obzor

b,(m
n), a:, {3sú obecne iné u každého
telesa, pričom koeficienty a:, {3treba pre určitý prípad

f.lvao
(ma)

I

I

f.l~ao (%)

1

(),0247

2,5

2

0,0569

5,7

Stredná chyba {tVa'P dá sa vyšetriť tiež len ako
aposteriorna chyba, tj. empiricky. Táto chyba charakterizuje vlastne presnosť predmetnej metódy vzhfa·
dom ku klasickej fotogrametrickej metóde, pretože
charakterizuje približne určenie ploch Pi (ohraničených "generalizovanými" vrstevnicami). Bola vyšetrená z niekofko desiatok rozdielov medzi plochami Pi
a Pi (pre vefkost ploch cca 1000 m2,pričom plochy P;
boli vykreslené vyhodnotenim objemových telies na
stereoautografe a ich vefkosť určená planimetrovaním)
a dostali sme pre stredný kvadratický rozdiel {tIJP =
= ± 25 m2. Pre strednú chybu objemu jednej vrstvy
telesa máme {tvv = ± v{tIJP/V2 a pre strednú chybu
objemu telesa (celého) v dosledku aproximácie plOch
(16)

{tVa'P =

± {tvv

Vk....:...

±

18 v VF

V rámci praktického overovania metódy pre
objemové telesá na lomoch rudných a nerudných surovin boli zistené hodnoty a: = 0,001, {3= 0,006 a pre
P = 1000 m2, b = 40 m, (m
n) = 30, v = I m,
k = 10 dostali sme stredné percentuáIne chyby objemov v intervale 1,5 %-3 % vzhfadom ku skutočnej
hodnoteobjemov a.0,5 % vzhfadom k hodnote objemov, ktoré by sme' dostali pri ich klasickom fotogra.
metrickom určení.

+

Navrhovaná metóda sa hodí na vyhodnotenie objemov
najma obecných telies roznej vefkosti (podfa vzdialenosti základnice), ked nie je k dispozícii priestorový
vyhodnocovací pristroj a keď je potrebné v záujme
získania spofahlivých výsledkov vyhotoviť o sledoyanom objekte viac rezov. Keď objekt nie je možné
zachytiť z jednej základnice, metódu možno použiť
aj z viac základníc vzájomne vhodne orientovaných
a celkový objem počítať ako súčet objemov častí
telesa, zobrazených vždy na jednej stereodvojici.
Pretože princip metódy sa zakladá na bodovom vyhodnoteni, táto nevyžaduje grafickú interpretáciu
výsledkov vyhodnotenia.
Na vyhodnotenie podfa
možností 'a účelu možno použiť jak jednoduché, tak
najmodernejšie stereokomparátory a na výpočet tak
isto rozne počítače. Z hfadiska presnosti metódu možno
hodnotiť ako prakticky rovnocennú v porovnaní skla.
sickým vyhodnotením.
Lektoroval: inž. Jiři Šima, GTÚ, Praha
Literatúra: viz str. 218.
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Využiti leteckých snímků pro údržbu
map evidence nemovitostí

Vladimir

Kolář, Ustav

geodézie a kartografie,
České Budějovice

528.74:528.96:347.235.11(431),,1964/-"

způsobená převýšením terénu, ovlivňuje přesnost ze
snímku určované plochy. Plocha P je zobrazena na
Vyu~ití leteckých snímků v geodézii se až dosud soustředilo hlavně na práce mapovací. Na úseku evidence.
'půdy, která tvoří hlavni pracovní náplň středisek geodézie, je však stále nejpoužívanější měřickou pomůckou pásmo a úhloměrný hrano!. Doplňování map evidencenemovitostí
systémem měřických přímek se
stává v polních tratích s velkými půdními celky čím
dáleobtižnější
a časově náročnější. Mapa eviden<,le
nemovitostí zůstává však nadále jedinou mapou velkého měřítka na území celého státu a bude muset ještě
řadu let sloužit nejen potřebám ~vidence půdy, ale
i jiným účelům národního hospodářství. Tuto funkci
může plnit jedině tehdy, když bude spolehlivě zobrazovat skutečnost. K zevrubnému doplnění změn v mapách evidence nemovitostí dá se výhodně využít
jednosnímkové fotogrammetrie. Za tím účelem je třeba
posoudit otázku přesnosti a hospodárnosti využití leteckých snímků k údržbě map evidence nemovitostí
a rozhodnout o praktickém postupu.

Zásad.ním problémem využití leteckých snímků k účelům geodetickým, tedy i v tomto případě k doplnění
map evidence nemovitostí, je odstranění vlivu zkreslení způsobeného na leteckých snímcích mimo jiné

snímku jednak jako Pt s měřítkovým číslem

'1nt
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f .

. d na k' Jak o P 2 s men
VV'tkovym
' ClS
v, 1em m2 = H2
a Je
Pro R - krát zvětšený letecký snímek platí R

=~ ,

kde M je měřítkové číslo zvětšeného leteckého snímku.
Je třeba stanovit takovou výšku vrstvy (v = 2h),
v níž je možnépřekreslovat plochy s přesností odpovídající kritériím pro údržbu EN. Změny, které se
v EN běžně vyskytují, jsou zpravidla plošně menšího
rozsahu a rozptýlené po celém území obce. Několik
případů změn se dá vždy sdružit do jakési lokality na
ploše maximálně 50 ha, kterou je pak výhodné najednou překreslit z leteckého snímku !fo mapy EN. U ploch
o velikosti kolem 10 ha dosahuje dopustná odchylka
pro výpočet ploch při vedení EN na mapách v měř:
1 : 2880 1/125 velikosti celkové plochy, zatímco u ploch
kolem 50 ha představuje 1/200 celkové plochy. Sta.
novme nejdříve
závis 1ost po dml'nky --LtP = --1 na
P
200
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hlavně převýšením terénu. Velikost tohoto zkreslení
má podstatný vliv jak na délky, tak i na plochy ze
snímku získávané.
Stejně v~lká plocha P v terénu, ležící však v různých místech odlehlých o výšku h, liší se na snímku
o ,hodnotu Pt - P2 = LtP. Změna měřítka snímku,
~h

~

-

M·t·R
200

Z toho vyplývá, že z běžně používaných leteckých
snímků, které byly pořízeny komorou S konstantou
210 mm v měřítku 1 : 12 500, je možné překreslovat;
s požadovanou přesností do map evidence nemovitostí
v měř. 1 : 2880 změny většího rozsahu (cca 50 ha) ve
vrstvě 2h . 13 m a změny menšího rozsahu (cca
10 ha) ve vrstvě 2h ~21 m, což je zvlášť příznivé pro
kopcovitější terén.
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Na základě těchto úvah byl na ÚGK v C. BudějQvicích vyzkoušen pracovní postup, který se plně ostědčil
a prakticky se používá.
Předpokládejme, že jsou k dispozici letecké
snímky do stáří tří let (nejmenší měřítko 1 : lá 000)
nebo jéjich zvětšeniny (nejlépe do měřítka 1 : 5 000)
a od každého snímku diapozitiv. Před započetím
vyhodnocovacích prací je nutno pořídit pro celé zájmové území společný přeWed kladu leteckých snímků
a zároveň kladu map EN. K tomu účelu se jako podklad nejlépe hodí topografická mapa 1 : 10 000. Zákres kladu leteckých snímků i map evidence nemovitostí se provede do těchto podkladů podle situační
kresby. Tím se získá přehled o vzájemné korespondenci
mezi leteckými snímky a mapovými listy, který je pro
další postup nezbytný ..
Y další etapě se provede zevrubné porovnání situační kresby jednotlivých listů mapy EN s odpovídajícími leteckými snímky nebo s jejich zvětšeninami
podle konfigurace parcel a jejich kultur, pokud se dají
ze snímku spolehlivě zjistit. Při porovnání se musí
postupovat systematicky po blocích a v blocích po
parcelách. Zjištěné podstatné změny v konfiguraci
parcel se zachytí formou pOľního náčrtu buď do rezervního otisku mapy EN, nebo na prnsvitku z mapy
EN (od ruky se vykreslí jen situace v místě změny).
Tak se pořídí orientační předloha pro překreslení
(překreslovací náčrt), která. zastupuje v elaborátu EN
zároveň funkci polního náčrtu. V tomto překreslovacím náčrtu se uvede kromě měr vše jako v polním
náčrtu. Zjištěné změny se červeně vyznačí také na
zvětšenině leteckého snímku. Porovnáním mapy
a snímku se získá přehled o charakteru a rozložení
změn po katastru obce. Nejasnosti v hranicích nebo
kulturách se označí na zvětšenině leteckého snímku
zeleným otazníkem a vyšetří se při pochůzce v terénu.
Při té příležitosti se zároveň provede v obci revize
evidenčních listů a zaměří se případné změny, pokud
nejdou vyhodnotit na podkladě leteckých snímků.
Současně se vyšetří a zaměří změny, které nastaly až
po provedeném náletu a na snímcích zachyceny nejsou.
Po ukončení pochůzky se přistoupí k vlastnímu překreslení změn, které provede fotogrammetrický odl1íl na
překreslovači SEG V.
Pracovní postup spočívá v překreslování změn po
jednotlivých lokalitách přímo do mapy EN. K překreslení změn se volí ten snímek, na němž je lokalita
změny nejlépe umístěna vůči středu snímku, aby
účinnost převýšení terénu. na zkreslení bodů byla co
nejmenší. Vzhledem k tomu, že se překreslení provádí
do mapy, která nemá číselný geodetický základ, je
třeba provést zvlášť zodpovědně volbu vlícovacíhb
podkladu, Vlícovací body pro překreslení změn jsou
zpravidla pevné body, využitelné pro měření, které se
při porovnání mapy EN se snímkem na mapě i na
snímku modře zakroužkují. Při rozmístění vlícovacích
bodů je třeba mít na zřeteli, že zákres do mapy EN,
v níž kostru situační kresby tvoří. bývalá katastrální
mapa, vykazuje nejlepší výsledky tehdy, jsou-li pevné
body přiměřeně vzdáleny od zaměřované změny.
I dobře zvolené pevné body umožňují správný zákres
V mezích dopustných odchylek jen v určitém omeze-

ném prostoru. Nelze tedy zpravidla úspěšně provést
překreslení na velké ploše mapového listu najednou.
Nejlepších výsledků se docHuje, jsou-li vlícovací body
rozmfstěny na ploše 2Q....-30 ha a překreslované změny
jsou uvnitř obrazce, který omezují spojnice vlícovacích bodů. Převýšení v překreslovaném prostoru nesmí
přesáhnout stanovenou výšku vrstvy. Za těchto podmínek se nejeví ani účelné zjišťovat u vlícovacích bodů
radiální posuny. Vlícovací podklad je grafického původu, má místní deformace, takže zavedením opravy
z radiálního posunu se nemusí přesnost vlícování vždy
zvýšit. Výškové poměry v prostoru překreslovaných
změn lze posoudit podle topografické mapy 1 : 10 000,
která tvoří podklad pro přehled kladu leteckých sním. ků a map EN, případně podle SMO 1 : 5 000. Výšky se
dopíší k vlícovacím bodům na překreslovacím náčrtu
modře.
Vlícovacích bodů je třeba volit raději více a vyloučit při vl:ícování ty, u nichž dochází k větším od-.chylkám při jejich ztotožňování. Nejméně však musí
být vlícování provedeno na 4 body. Velmi výhodné je
použít kombinace vlícovacích bodů s čarovými vlícovacími prvky. Vlícování pomocí čarových prvků se
využívá zpravidla tam, kde nelze vyhledat pevné body
v potřebném počtu, ale kde se vyskytují např. přímé
úseky komunikací nebo jiné, na snímku dobře identifikovatelné hranice, které lze spolehlivě ztotožnit
s kresbou 'na mapě. Na překreslovacím náčrtu a leteckém snímku se vlícovací čáry modře okříŽkují. Ztotožnění vHcovacích bodů na mapovém podkladu s jejich
promítnutým obrazem ze snímku se provádí nejlépe
pod lupou se střední chybou cca 0,3 mm.
Je-li dosaženo v mezích žádané přesnosti vlícení
situace z leteckého snímku na stanovené v1ícovací body
v mapě EN, vyznačí se lomové body nových hranic
v mapě EN jemnými pikami a zakroužkují se. Spojení
lomových bodů se provede pod překreslovačem jen
schematicky měkkou tužkou a definitivně se nové hranice vyrýsují až po překreslení na středisku geodézie.
Stavební objekty se překreslují jen výjimečně, jsou-li
osamocené a mají-li jednoduchý půdorys. V každém
případě se však překreslený objekt přezkouší při pochůzce v terénu oměrnými mírami a podle nich se
opraví zákres s ohledem na okapy.
Po překreslení všech změn na ploše zájmového
území vrátí se práce k dokončení na příslušné SG. Tam
se vyškrtá podle překreslovacího náčrtu neplatný
stav v mapě EN, vyrýsuje se platný stav a označí se
nově vzniklé parcely. Pracovní mapa se na nový stav
doplní průsvitkou. Potom se teprve provede předpis
výpočtu ploch, systematickým postupem od jedné
změny ke druhé. Současně se změny zapíší do výkazu
změn, jehož položky musí korespondovat s překreslovacím náčrtem. Plochy, u nichž se jedná o, změnu
kultury, podléhající schválení ONV, se zatím zapisují
do záznamu nepovolených změn kultur pozemků.
4. Zkušenosti z praxe a ekonomické zhodnocení
ÚGK v C.. Budějovicích používá v poměrně značném
rozsa.hu této metody údržby map evidence nemovitostí
již třetí rok. Dosud byly změny překreslovány převážně se snímků měřítka 1 : 8 500 nebo 1 : 12 500.
Využívány jsou převážně snímky z předběžných Dá·
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letů pro THM, z měřických náletů pro mapové podklady k účelům melioračním a k taxaci lesů. V roce
1964 byl proveden na devíti lokalitách nálet výhradně
k účelům úplné přehlídky evidence nemovitostí.
Rozsah tohoto náletu čini157 500 ha. V roce 1965 činí
plocha objednaného náletu k účelům,úplné přehlídky
na 7 lokalitách 65 240 ha. Je vyžadováno měřítko
snímků 1: 12 500, podélný překryt 60 % a příčný
40 %. K překreslení se používá většinou diapozitivu
na filmu, k práci v terénu -a k porovnání s mapou
evidence nemovitostí je žádána zvětšenina leteckého
snímku v měřítku 1 : 5 000. Celkové náklady za provedení náletu a zmíněný snímkový a filmový materiál
činí na lokalitách větších než 5 000 ha přibližně 3 Kčs/
/1 ha. Náklady za stejné materiály, pořízené však
z náletů objednaných jinými organizacemi, jsou jen
0,1 Kčs/ha. V roce 1965 převezme úGK v Č. Budějovicích k doplnění map evidence nemovitostí fotoletecké
materiály z náletů jiných organizací zhruba na ploše
232 tis. ha.
Doplnění map EN s využitím leteckých snímků,
které byly pořízeny speciálním náletem s náklady
3 Kčs/ha, ,je i za těchto poměrně vysokých nákladů
rentabilní. Proti běžným geodetickým metodám zvýší
se náklady asi o 3,50 Kčs/SH, ale zároveň vzroste
produktivita práce cca o 4,50 Kčs/SR. Podstatné však
je to, že se zlepší obsahová kvalita map EN a zvýší se

kultura práce. Značný hospodářský efekt přináší však
využití leteckých' snímků z náletů jiných organizací.
Náklady vynaložené na fotoletecký materiál činí jen
0,10 Kčs/SH, zatímco úspory na mzdách dělníků a na
cestovném jsou daleko vyšší. Celkově dochází v tomto
případě k úspoře na nákladech ve výši 2 Kčs/SR
a ,ke.zvýšení produktivity cca o 4,50 Kčs/SR.

Použití jednosnímkové fotogrammetrie je jednou z cest,
jak řešit doplně:rÍ:ímap evidence nemovitostí za těch
okolností, kdy se jedná o provedení řady měřicky
náročných případů v polní trati. Je to způsob rychlejší
i hospodárnější než dosud používaná metoda geodetická a vede k podstatnému zvýšení obsahové, kvality
a úplnosti map EN. Při překreslování zjištěný6h změn
z leteckých snímků do map EN odhalují se další důležité změny, které by oko technika těžko někdy, objevilo. Na území Jihočeského kraje bude mít UGK do
konce letošního roku k dispozici k účelům EN letecké
snftnky na více než 1/3 celkové plochy kraje. Před.
stavuje to velký přínos na úseku zhospodárnění a zkvalitnění evidence půdy. Dá se předpokládat, že i vostatních krajích jsou takové možnosti a byla by škoda,
kdyby zůstaly nevyužité.

Inž. Milan Klimeš, Ustav geodézie a kartografie,
,
Brno

Použití transparentních papírů
v kartografii
528.923

1. Přehled dostupných transp8l'entnich

papírů

Na náš trh dochází v současné době množství technIckých transparentních
papírl1, vyrobených jednak domácími papírnami, jednak v zahraničí. Rl1zná kvalita těchto
papírů podstatně
podmiňuje zpl1sob kresby či popisu,
což se zvlášť projeví při případném dalším rozmnožování nebo tisku. V kartografii, kde se kladou vysoké
požadavky na rozměrovou stálost a reprodukovatelnost
tiskové předlohy, ml1že nedostatečná znalost vlastností
materiáll1 nepříznivě ovlivnit hodnotu celého mapového
díla.
Jako transparentních

podložek se používá:

Celofán
Je to fólie z celulózového esteru, vhodná k potiskování
a lepení. Dodává se v arších nebo kotoučích rl1zné
plošné váhy. Je vodojasně prl1hledný, pevný a elastický,
odolný proti tuk 11mi vodě.
Pauzovací
papír
přírodní
Speciální prl1hledný bezdřevý papír. Vyrábí se mazlavým mletím z jakostní buničiny, bez přidávání plnidel.
Strojně až mdle hlazený. Zvláštní požadavky jsou kladeny na stejnoměrnou průhlednost {podmínkou je zřetelná viditelnost tužkové čáry 0,2 mm vykreslené na bílém kladívkovém papíře], maximální prl1svitnost (od
73 % výše], minimální obsah nečIstot {do 50 mm2/m2],

plochost, nezvlněnost povrchu, dobré zaklfžení {minimálně 1,2 mm], vymazatelnost čar, odolnost proti rozpíjení tuše a odolnost při přehýbání {min. 40 dvojohybl1]. 't>odává se v plošné váze 40-155 g/m2 ve svitcích
po 20-50 m, nebo v arších A1-A5.
Pauzovací

papír

olejovaný

Zvlášť připravený pauzovací papír, jehož prl1hlednost je
zvýšena impregnací
vysychavými oleji, pryskyřicemi,
laky, vosky, parafinem apod. Nemá obvykle pevnost
pauzovacího papíru, ale jeho rozměrová s.lost je vyšší.
Pergamenová

náhrada

Pro zeměměřické práce se dá použít nebílená úprava
formátu 63 X 90 cm o plošné váze 40,-"
g/m2• Je strojně
hlazená a vyžaduje se u ní dobrá a stejnoměrná prl1hlednost, čistota, pevnost v tahu, protlaku, při přehybu
(až 480 dvojohybl1] i natržení.
Pergamenový

papír

Surovinou je čistá sulfitová buničina, bez plnidel, zpracovávaná kyselinoú sírovou tak, aby vlákna ztratila
strukturu a konturu. Dodává se v arších nebo kotoučích
rl1zné plošné váhy. Povrch papíru je obyčejně nehlazený, přírodní, avšak stejnoměrný, bez nečistot. Je značně
prl1hledný, pevný za sucha i mokra, odolný proti prostupnosti vzduchu, vodních par, vody a tukl1. Nevhodný
pro tisk.
•
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Pergamin
Je dodáván buď bezdřevý ,bílený, nebo bezdřevý nebílený o plošné váze 30 či 40 g/m2, ve formátech 76 X
X 102 cm a 70 X 100 cm. Je ostře hlazený, lesklý, bez
plnidel. Vyžaduje se u něj čistota, dobrá a stejnoměrná
průhlednost, pevnost, odolnost proti vodě. Nesmí obsahovat plnidla. Vyznačuje se vysokou odolností proti tukům. Charakteristickým znakem je vysoká odolnost při
přehýbání -900 dvajohybů.
Snímkové
plátno
Milimetrový
transparentní
papír
Na podložce z přírodního pauzovacího papíru je natištěna milimetrová síť se zvýrazněnými čarami po
5, 10 <I.

obzor
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Pro účelné využívání vhodných druhů transparentních
papírů je nutno znát podrobně jejich vlastnosti, popř.
kancelářské (nikoli laboratorní) metody jejich zkoušek.
Stanovení některých vlastností papíru může, podstatnou
měrou ovlivnit ,kvalitu zpracovávaného operátu,případně může znamenat i značné úspory při využití materiálů méně náročnýcl\ a levných, nebo materiálů domácích.

100

50 mm.

s par e n t n í p I a n o g r a f i c k.ý p-a p í r
Slouží k vyhotovení duplikátů originálů (tzv. rematric)
diazotypickým způsobem. Rematric lze používat' jako
předloh k dalšímu kopírování. Citlivá vrstva je nanesena jednostranně či oboustranně na pauzovací papír,
obvykle o plošné váze kolem 80 g/m2.

90

T ran

T ran

s par e n t n í p I a n o g r a f i c k á f ó I i e (tuzemským výrobcem označená jako "azofólie")
Připravuje se již při výrobě celofánu jeho preparací
ve hmotě. Má podobné použití jako transparentní planografický papír - kopírovat lze pouze z originálů,
vykreslených tuší na dobře průsvitné pqdložce. Vzhle-',
dem k preparaci ve hmotě je lhostejné, na kterou stranu se při kopírování předloha přiloží.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že sortiment běžných transparentních
papírfi je skutečně široký. I když
pro vyložené kartografické účely je možno použít jen
některých z nich, zůstává 'široké pole využití ostatních
materiálů pro různé průsvitky, náčrty, skici, obalyapod.
V současné době lze v ČSSR získat následující transparentní papíry:
Tab. 1.
Název

I Plošná
váha I

Výroboe (země)

Krkonošské pap'írny,
závod Maršov (ČSSR)
Mantta, Mantta
(Finsko)
65
VEB Papíerfabriken
Neu Kallis, Werk
65
Hohenhofen bei Neustadt/Dosé (NDR)
Heiden Papierfabrik,
,Pauzovací papír
Wien (Rakousko)
přírodní
65
Cartiera Fedrugone,
Pauzovací papír
Milano (Itálie)
přírodní
65
Krkonošské pap'írny,
Pauzovací t>apír
, umělý
závod Maršov (ČSSR)
80
30-40 Pražské papírny,
Pergamin
závod Vrané n. Vltavou (ČSSR)
,
(NSR)
Pauzovací plátno
I 60
Pražské papírny,
Celofán
závod Vrané n. VIta,
vou (ČSSR)
podložka: VEB Pa. Mili;metrový pauzopierfabriken Neu Kallis,
vací papír
55
Werk Hohenhofen
(NDR); tisk: Bertold
Kack, Dresden (NDR)
podložka: Mantta
Transparentní oza(Finsko)
80
lidový papír
vrstva: Fotochema,
Blansko (ČSSR)
Kalle, Wiesbaden
Transparentní
I 100
(NSR)
ozalidový papír
Fabrika Aero, Cele
Transparentní oza80
(8FRJ)
lidový papír
Fotochema, závod
60
Azofólie
,Blansko (ČSSR)
Pauzovací papír
přírodní
Pauzovací papír
přírodní
Pauzovací papír
,
přírodní
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Vlastnosti papíru, které jsou předmětem zkoušek a
které připadají v úvahu z hlediska sestavitelských, vydavatelských a reprodukčních
prací, jsou následující:
a) Všeobecné vlastnosti:
plošná váha,
objemová váha,
tloušťka *J,
dvoustrannost* J,
směr výroby*).
omak,
zvonivost,
ucelenost povrchu,
vláknlnové složení;
b J Fyzikální vlastnosti:
hladkost,
potiskovate~nost,
rovlnnost* J,
rozměrová stálost*
tepelná stálost,
hygroskopičnost,
záklížení*) ,
savost,
nasákavost,
pórovitost,
bod vznícení,
zrání,
'"
lakovatelnost;

J,

c J Mechanické vlastnosti:
pevnost v tahu,
tržné zatížení,
tažnost,
pevnost v průtlaku,
pevnost v průrazu,
pevnost v natržéní,
pevnost v dotržení,
odolnost v kroucení,
pevnost v lomu,
tuhost,
odolnost při přehýbání,
pevnost ,ve vzpěru,
tvrdost,
') důležité vlastnosti
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povrchová pevnost,
odolnost proti oděru,
gumovatelnosť ),
děrovatelnost;
d) Chemické vlastnosti:
kyselost nebo alkalita,
korozivost,
stálost zabarvení ve vlhkém prostředí,
stálost zabarvení na světle *],
stárnutí,
chloridy a sírany v papíru,
alfacelulóza v papíru,
betacelulóza v papíru,
gamacelulóza v papíru,
dřevovina v,papiru,
kovy v papíru,
,
melaminové a močovinové pryskyřice v papíru,
popel v papíru,
plnidla v papíru;
e] Elektrické vlastnosti:
elektrická pevnost,
dielektrická konstanta,
vodivé součásti v papíru,
statická elektřina v papíru;
f) Optické vlastnosti:
priisvitnost (opacita] *),
priihlednost (transparence 1*),
priihled papíru * ),
lesk,
bělost,
barva papíru;
g] Biologické vlastnosti:
mikrobicidnost,
fungicidnost,
insekticidnost,
repelentnost,
cizí pach,
cizí příchuť,
zdravotní závadnost.
Z uvedených vlastností si u transparentních
papírii
pro naši potřebu zaslouží pozornosti jen některé, jež
by ovšem neměly být pro pracovníky ústavii novinkou.
Jedná se o tyto vlastnosti (ve výše uvedeném přehledu
jsou vyznačeny*]:
T I o u š ť k a transparentního
papíru zásadním zpiisobem ovlivňuje jeho další využití pro práce kopírovací,
rozmnožovací a tiskařské. Udává se v milimetrech. Přípustná tolerance u papírii plošné váhy do 100 g/m2 je
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D vou str a n n o s t (sítová a plstěncová strana).
Rozdíl mezi líc ovou (plstěncovou] a spodní (sítovou]
stranou papíru není možno ani u nejkvalitnějších
papírii odstranit. Určení plstěncové strany je pro kartografickou kresbu obzvlášť diiležité, protože zde je povrch papíru "uzavřený"" minimálně pórovitý, mnohem
bohatější na plnidla a klížidla.
Určení plstěncové strany: srovnáním obou stran papíru okem či lupou; na sítové straně je vždy poza,
rovatelný vzorkovitý povrch. Struktura síta se objeví
názorně, když se vzorky papíru namočí na krátkou
dobu do vody.
S m ě r výr o b y. Jednosměrné uložení vláken papíroviny odpovídá směru výroby a je příčinou nestejnoměrného chování papíru při kresbě, tisku, případně
i při dalším zpracování (např. knihařském).
Jednosměrnost vlákna ovlivňuje všechny fyzikální, mechanické a částečně i optické vlastnosti papíru. Z hlediska
potřeb naší práce je diiležitý poznatek, že rozměrová
stálost je ve směru příčném až :desetinásobně větší než
ve směru podélném. Podajnost \a ohýbavost papíru je
větší ve směru příčném. Při tisku má být vlákno uloženo rovnoběžně s osou tiskového válce.
Nejjednodušší zpiisob určení směru Výroby: ze zkoušeného papíru odstřihneme dva proužky tak, aby
jeden byl podél a druhý napříč' archu. Položíme je
na sebe a držíme tak, aby j~jich sevřený konec byl
vodorovný - potom ruku v zápěstí otočíme o 180 DC.
V první i druhé poloze pozorujeme, že jeden proužek se více ohýbá (proužek s příčným směrem výroby], zatímco proužek druhý (vystřižený ve sml!ru
výroby) se ohýbá méně.
R o v i n n o s t. Pro naše účely se zpracovává papír
archový
kotoučový. Oba tyto druhy papíru by měly
být ,po celé ploše dokonale rovinné, bez zvlnění. Uvedená podmínka je diiležitá pro odstranění možngsti
vzniku "diferečních srážek", vyplývajících např. z toho,
že papír byl zdeformován při skládání z vozidla (mechanicky], či nedokonale klimatizován (kolísání teploty a vlhkosti vzduchu se projeví zvlněním okrajii ko'
touče].
Zatím není stanovena objektivní metoda pro posouzení rovinnosti papíru. Určitým měi'ítkem miiže být
položení papíru na dokonale rovnou plochu (např.
zrcadlové sklo) , k níž by papír měl přilnou t po
celé ploše.

a

Ro z m ě r o v á
stá los 1. 7 % objemu papíru
představuje
obvykle voda. Vlivem vnějšího prostředí,
tzn. vlivem relativní vlhkosti a teploty, se podíl vody
v papíře mění. To zpiisobuje nejen změnu váhy papíru,
ale i některých vlastností, z nichž z hlediska sledova'
ných účelii má největší význam rozměrová stálost a
rovinnost. Zásadou je kreslit na papír v pracovním prostředí dokOnale klimatizovaném, při současné eliminaci
vlivu tělesné teploty a vlhkosti kresliče. U většiny volně vyvěšených papírii dochází k vlhkostnímu a tepelnému vyrovnání již asi za 2 hod. Jen v extrémních případech miiže k tomuto vyrovnání dojíti až během 24
hodin. Pokud se týká závislosti rozměrii transparentních
papírii jen na teplotě, ukazuje se, že jejich koeficient
roztažnosti je ve srovnání s ostatními faktory zanedbatelný. Je ovšem známo,' že v závislosti na změně teplo"
ty vzduchu se mění jeho relativní vlhkost (graf 4), a

Měřené délky a jejich změny při zachováni
teploty 20° C (v mm)

± 10 %, u papírii těžších ± 8 %. Dodržení těchto tolerancí je nutné zvláště při použití papíru pro tisk.
S tloušťkou transparentních
papírii se mění i jejich priisvitnost. Zvlášť nepříznivě se projeví tloušťka předlohy
při tzv. nekontaktním kopírování, kdy se s jejím na"
riistáním vykopírované čáry úměrně rozostřují (obr. 1].
V kanceláři
není možno obvyklými pomiickami
-----.!!.oušťku papíru a jeho variabilnost určit.
.

relativní vlhkost vzduchu
57

přič.
přir. pauz. papir
kladivkový
papír
korektostat

*I diiležité vlastnosti.
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%

I podél.

I

27

přič.

I

zml"na

%

I POdé!.1 přič.

Ipodél.

140,30 140,69 139,95 1311,94 0,25

0,75

0,26
0,04

0,80
0,05

139,92 139,88 139,66 139,08
139,97 139,97 139,93 139,92
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tedy I objem vody v papíru. Při srovnání pauzovacího
papíru s ostatními druhy papíru docházíme k vzájemnému přiblížení hodnot, charakterizujících
rozměrovou
stálost (4).
Rovnováha teplotních vlhkostních poměrů je zvlášť
narušována tam, kde· jsou pracovní stoly ozářeny přímým slunečním svitem. Stejně nepříznivě je rozměrová
stálost ovlivňována při vlastním kopírování v pneumatickém rámu, kde světelnými zdroji ohřáté sklo zpiisobuje ·vysoké změny teploty i vlhkosti papíru a jeho
nejbližšího okolí. Celkově lze konstatovat, že
,
kypré a pórovité papíry s nižší objemovou váhou
nepracují při změnách vlhkosti jako papíry mazlavé, mleté, hutné a hlazené;
rozměrově více pracuje papír bezdřevý,. z čisté
buničiny, než papír obsahující dřevovinu;
plnidla v papíru snižují jeho hygroskopické vlastnosti, a tím omezují i jeho rozměrovou nestálost; tyto papíry jsou také rovinnější než papíry
neplněné;
plně klížené papíry přijímají vlhkost pomaleji
než papíry ne~1ížené.
Stanovení obsahu vody v papíře není pro běžnou
praxi kartografických provozu potřebné .. Diiležité 'je
ovšem dodržovat normou stanovené optimální skladové a pracovní podmínky: teplotu ·20 °C ± 2°C,
relativní vlhkost 65 % ± 2 %.
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u tiskových předloh s předpokládaným
dlouhodobým
využíváním.
Trvanlivost lze ověřit jen dlouhodobým pozorováním vybraných existujících podkladii, na kterých
by proto měly být vždy uvedeny nejnutnější tídaje
jako druh papíru, dil.tum dodání a zpracování, zpiisob uložení. Podle této zkušenosti je nutno provádět přísný výběr papíru podle účelu, pro který má
předloha sloužit.
P r ií s v i t n o s t papíru je vlastnost
propouštět
světelné paprs~y, které se při priichodu rozptylují a
zčásti pohlcují. Je ovlivněna plošnou váhou papíru, typem výchozích pololátek (bezdřevé papíry jsou pnIsvitnější), rozsahem minerálních plniv, zpiísobem mletí
(průsvitnost roste s délkou mletí), zpiisobem hlazení.
Vyjadřuje se v procentech
veškerého propouštěného
světla. U transparentních
papírii je prostup světla charakterizován jako nedokonalý, jeho diagram rozptylu
má obecně hruškový tvar.

:-...... .....

--

.••..

22 23 24 ZIj

oe

vody v papíře
a ;eho teplotě

na relativní
(4 J.

.z a k 1í žen í. Papír se klíží, aby se stal odolný
vůči vodě a způsobilý ke kresbě. Stupeň zakHžení je
podle staršího označení charakterizován
zlomkem 111,
311, 1/2, 1/4. Pro psaní a kresbu je nutno mít papír plně
klížený, podle uved~né stupnice označený 111. S klížením souvisí také schopnost papíru, odolávat pryži (tzv.
gumovatelnost). Vymazané místo má být znovu pokreslovatelné bez újmy na kvalitě čáry.
Stupeň klížení se podle nové'čsN 50 0331 [29] stanoví vyrýsováním čar o síle 0,2 - 0,4 - 0,6... 1,4
milimetru černou tuší. Po 24 hodinách se pod silně
zvětšující lupou zjišťuje, při které síle čáry dochází k jejímu rózpíjení či prosakování. = Poslední ještě
kva.lItní čára udává hodnotu zaklížení.
Stá los t pap í run
,a s vět I e je u všech
druhů závislá na jejich .,složení, na intenzitě světla a
na· stupni vlhkosti vzdtt'chll. S postupným žloutnutím
transparentních
papírii klesá Jejich vhodnost pro další
reprodukční zpracování. Současně s tímto jevem dochází i ke ztrátě pevnosti, což se zvlášť nepříznivě projeví

Graf

3: Diagram

rozptylu

světla

při

nedokonalém

pro

stupu.
Pro objektivní zjištění průsvitnosti nejsou v kance·
lářských podmínkách předpoklady. Určitým por ov..
náním průsvitnosti je zkouška čitelnosti, při níž se
na podložený kvalitní tisk přikládá na sebe stále
více, papír(l. tak dlouho, až jeho obraz zmizí.
P r ii h led n o s t (transparence)
je vlastnost papíru
propouštět světelné paprsky bez jejich podstatného rozptylu. Vyjadřuje se v procentech propouštěného nerozptýleného světla.
Papír je průhledný tehdy, když text podložený těsně pod něj lze zřetelně číst. Pro pauzovací papír
stanoví ČSN 502730 (33) zřetelnou viditelnost čáry
0,2 mm silné, narýsované tužkou na papíře o plošné váze 200 g.
P r ů h led
pap í r e m. Látkové složení a vnitřní
stavba papíru (tzv. formace) podmiňuje priihled papíru,
jenž by měl být naprosto stejnoměrný, bez oblak, bez
pozorovatelně tmavších. a světlejších míst. Stavba. papíru má vliv nejen na jeho vzhled, ale podmiňuje i jeho
další fyzikální a optické vlastnosti.
Při kontrole formace priíhledem používáme srovnávacích vzorkii. Pro kartografickou
praxi stačí její
vizuální posouzení.
3. Úpravy transparentních

papírů

V kresličské praxi se během dlouholetého užívání papírů nejrůznějších druh'ů ověřila celá řada úprav papírů, směřujících k dosažení kvalitních výsledkii v kresbě. V poslední době jsou výrazem těchto snah zlepšovací návrhy a některé drobné pomůcky, které v zásadě
řeší tyto problémy:
aj úpravy povrchu papíru pro kresbu a popis,
b J úpravy papíru k odstranění nežádoucí rozměrové
nestálosti,
c) zvýšení krytí kresby a průhlednosti papíru,
d J ochrana papíru před mechanickým poškozením.
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Při práci s transparentními
papíry nejsou s kvalitou papíru takové potíže jako u normálních kladívkových papírů, které bylo nutno svého času pro kresbu
zvlášť připravovat, aby byly schopné přijímat tuš bez
rozpíjení. Transparentní papíry též většinou nevyžadují
dalšího zajištění kresby fixací 'ltpod. Za upozornění stojí
zlepšovací návrh inž. Lilie Šetkové (KRO Praha, 16/61a)
na p o v r c h o vou
Úp r a vu
are h i v n í c h t i s k ů map
ochrannou kolodiovou vrstvou, na které lze
psát tuší, tužkou, kreslit akvarelovými barvami apod.,
aniž by se púvodní kresba či tisk poškodil. Doplňkpvou
kresbu je možno smýt vodou.
Zvláštní pozornost zlepšovatelů je zaměřena na zlepšení rozměrové stálosti transparentních
papírů. Tak
např. byly provedeny zkoušky zlepšovacího návrhu Fr.
Balcara a E. Vávrové (OGK Liberec) na p r e par a c i
průsvitného
papíru
proti
srážlivosti
jednostranným nebo oboustranným nátěrem bezbarvým
lakem. Byly vyzkoušeny různé bezbarvé laky, např. zaponový lak na kov 1005, acetyl-celul6zový lak e 1705
pro archiválle apod. Výsledky prokáza~y, že ani jednostranné a ani oboustranné lakování nezajišťuje úplnou
rozměrovou stálost.
Ke zlepšenému krytí kresby je nutno především
volit vhodnou tuš. Výsledkem provedených zkoušek je
poznatek, že splývavost použitých tuší (vytahovaCí tuš
černá Gama 520, třecí tuš Gama 780, opargol, krycí
barva Štollo - čerň) je celkem stejná, pokreslený papír schne stejně rychle jako papír kladívkový; rozdíly
jsou ve kvalitě čli.ry a její sytosti. Zde se zvlášť nepříznivě projevuje nedostatečná hladkost papírti, u některých druhů papírti pozorovatelná
již pod lupou. Při
kresbě klouzá pero po vyšších místech povrchu, takže
mezi nimi zůstávají nepokreslená
místa a čára má
trhaný charakter. V tomto případě se jakost čáry ne-,
změní i při několikanásobném
přetažení. Přetahováním
čáry přibývá sice na její sytosti, ale plynulost čáry se
mění jen nepatrně. Srovnáním kresby na nelakovaných
a lakovaných vzorcích bylo zjištěno, že u papíru s ne
zcela rovným povrchem je kresbou na lakované straně
docíleno průkazného zlepšení plynulosti čar I jejich sytosti. Kresba tušemi ředltelnými vodou je možná jen na
nelakovaných papírech; na lakovaný povrch je nejlepší
opargol, kterým se jediným tahem docílí plynulé a syté
čáry. v žádném případě se pro lakované papíry nehodí
krycí barva a třená tuš.
Současně bylo zkoušeno i zvýšení kvality kopírování z předloh, vykreslených
tuš í s
pří s a d o u
(dvojchromandraselnf
Či plkrln). V obou případech
bylo použito 2% roztoku. Zlutá barva přísad zvyšuje
krytí čáry bez změny vlastností použité tuše.
V této souvislosti je nutno uvést i zlepšovací návrh
V. Bukovského
(GTO Praha)
na
z pr ti s v I t n ě n í
t i s k ti
map
pro
pře k r e s lov a cíp
r á c e,
kdy preparací tiskového papíru damarovou fermeží je
možno dosáhnout zprůsvitnění již hotových tisků, případně umožnit jejich využití jako tiskových podkladti.
Zprůsvitnění tiskfi cltrónovou silicí (Olei citri) se ukázalo jako naprosto nevhodné. Je příliš krátkodobé (1 až
2 hod.) a pi'Uiš nákladné.
Mnohé transparentní papíry jsou málo odolné proti
natržení. Proto se jejich okraje lem Ují stále lepící,
mírně protlačovanou páskou v tzv. lemovačce. Přístrojky tohoto typu vyrábí Kovodělný podnik města Prahy.
4. Praktické pokYny pro uskladnění, zpracováni a vtběr
transparentnfch papir6
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zmljny relativní
vlhkosti
teho teplotlj
{4J.

papír dodaný v arších je nutno po přejímce co nejdříve vybalit z dřevěných rámti a balíkti. Balení po rysech se ponechá, kapsy obalfi se rozevřou. Rysy se pokládají na dokonale rovné plochy, nejméně tak velké,
jako formát ukládaného papíru. Plošinky mají být minimálně 15 cm nad zemí a 50 cm od zdí, aby k uloženým papírům mohl proudit vzduch. Stohy rysů nesmí
být příliš vysoké. V žádném případě nesmí rysy stát,
protože papír v nich by se deformoval;
při ukládání kotoučového papíru se musí dbát na
ochranu jeho okrajfi proti otlučení či popraskání;
čerstvě vyrobený papír je nutno nechat před zpracováním dostatečně dlouho ležet, aby se v něm uvolnilo vnitřní napětí, podmíněné prudkým sušením v papírenské výrobě; minimální doba zrání je 6 týdnů;
papír musí být chráněn před přímým slunečním
světlem;
před vlastním použitím papíru se doporučuje jeho
vyvěšení.
bl Pokreslování
Pro náročné práce kartografické apod. je nutno věnovat
zvláštní pozornost pomfickám a tuším, přípravě transparentního papíru a zjištění jeho vlastností.
Rýsovací a psací pomficky se při práci na transparentních papírech mnohem rychleji obrušují, proJo vyžadují zvláštní péči a kontrolu. Pro pokreslování lakovaných papírti je nutno hroty rýsovacího í poplsovacího
pera Zbrousit jemně, nikoli však ostře.
Jako tuše se z domácích materíálti doporučuje pro
většinu' transparentních
papírfi opargol. Při použití vytahovací či třené tUše přidáme do lilí píkrín nebo dvojchroman draselný (2% roztok).
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uskladnění

Vhodným zacházením s transparentními
papíry lze do
určité míry stabilizovat jejich. vlastnosti. Pro uložení
platí v zásad.ě tatáž pravidla jako pro ostatní druhy
papíru:
vlhkost prostředí, v němž je papír uložen, by se
neměla lišit od vlhkostních poměrů p~i dalším zpracování. V zásadě má být dodržena normalizovaná hodnota
65 % ± 2 % relativní vlhkosti při teplotě 20 oe ± 2 oe;
což je nejlépe zajištěno klimatizačním zařízením;
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K zlepšení rozměrové stálosti a kvality kresby se
doporučuje jednostranný
nebo oboustranný nátěr zaponovým lakem.
Zvyšování průsvitnosti
transparentního
papíru glycerinem se nedoporučuje,
protaže mění obsah vody
v papíru, a tím snižuje rozměrovou stálost.
Z reprodukčních
důvodů se doporučuje
provádět
kresbu stranově obráceně (tak, aby se při kopírování
kresba a Citlivá vrstva dostaly do přímého kontaktu).
Opravy kresby se provádějí ostrou škrabkou nebo
radýrovací pryží. V některých případech je možno použít zmizíku.
cI Popis
Pro vyhotovení předloh psacím strojem se d1Poručuje
psát s nově nasazenou barvicí páskou a podloženým
čerstvým dokumentním karbonovým papírem, obráceným
vrstvou k průsvitce.
Předlohu je možno Pro zvýšení
krytí zaprášit bronzovým práškem.
Stejnoměrnost
úhozů, a tím i stejnou sytost textu,
docílíme nejlépe na elektrickém psacím stroji. Při využití normálního psacího stroje se doporučuje nové písmo "Diplomat" o šíři znaku 1,9 mm (psací stroj ZetaConsul), jež je úzké a bez patek. Běžný typ psacích
strojů má písmo typu "PIca" s jednotnou šíří písmen
i mezer; 2,1 mm, 2,3 mm nebo 2,6 mm. Tyto stroje
musí být vyčištěny kartáčkem
a benzínem nebo trichlorem.
Zarovnání pravéhó okraje sloupců se dos'áhne dvojím přepisem: v prvopise se ke každé řádce označí,
kolik / písmen je nutno doplnit. Při druhém přepisu rozšli'íme u těchto kratších
řádek některé mezery mezi
slovy o 1 krok.
Kvalitní popis je možno zajistit lepením textů, vytištěných na celofán nebo pauzovací papír metodou tisku s výšky, případně kopiemi tllxtu na obyčejném nebo
sloupávacím
filmu. Výrobcem těchto filmfi. je např.
firma ORWO, NDR (Abziehfilm). Zvlášť kvalilního popisu nebo kresby značek lze dosáhnout tzv. suchými
obtisky (36) (37).
Pro lepení názvosloví jsOU vhodná bezvodá lepidla
nedeforII!ující podložku (např. západoněmecký Acronal).
d') V Ý běl'
t ran s par e n t n í c hpa
p I r fi
Před vlastními kartografickými
pracemi se doporučuje
experimentálně
na vzorku transparentního
papíru ověřit;
. zaklížení (ČSN 500331 a 502750, či. 17),
prfihlednost (ČSN 50 2750, či. 18),
odolnost proti rozpíjení tuše na vyškrábaném m~tě
[ČSN 502750, čI. 19),
vymazatelnost
čar. (ČSN 502750, -či. 20).
Pro jednotlivé
druhy pracl se doporučuje použft
těchto papírů:

1.

Tiskové předlohy
kreslené tuší

,2.
I

3.
4.
5.

6.
7.

S.

vy-

Tiskové předlohy vy·
kreslené tužkou
Snímky map a podřadné kopír. práce
Revizní průsvitky
Re:rnatrice z fotolu
Planografické rematrice
Tisk názvosloví
Obaly

pauzovací papír přírodní, výr. ČSSR,
Finsko, NDR, Rakousko, Itálie
pauzovací papír umělý, výr. ČSSR
pergamin

kách z plastických hmot. Kvalita originálů se podstatně
zvyšuje zvláště rytinou, jejíž technika
sama o sobě
není ve srovnání s kresbou zvlášť obtížnější.
Nicméně transparentní
papíry mají v kartografické
výrobě i nadále trvalé uplatnění pro· ty práce, kterým
odpovídají svými vlastnostmi
i technikou
zpracování.
Současně se ukazuje, že byla zatím věnována malá
pozornost otázkám klimatizace skladů, kartografis1<ých,
reprodukčních
a polygrafických
pracovišť, a to nejen
z důvodu zlepšení pracovního prostředí, ále pro dosažení vysoké kvality prací. Doporučuje se proto ve všech
nových' budovách ústavů počítat s klimatizačním zařízením fotogrammetrických,
kartografických,
reprodukčních
a tiskárenských
provozoven. Je třeba vybavit všechny
místnosti uvedených provozů vlhkoměry a teploměry,
aby bylo možno vlhkost a teplotu vzduchu alespoň částečně přizpůsobit normalizovaným
hodnotám. O velkém
významu klimatizace pro výrobní, kancelářské a pomocné místnosti svědčí i návrh normy na zajištění teplotního a vlhkostního optima v textilním prfimyslu, vypracovaný komisí pro v~stavbu Rady vzájemné ho .•podářské pomoci. Vzhledem k tomu, že požadavky textilního
průmyslu jsou přiblížně shodné s požadavky kartografické výroby, doporučuje se z těchto poznatků Centroprojektu vycházet.
Lektoroval: in!. Jan Neumann, KRÚ, Praha
Li·teratura:
KnUnf

a,časoplsecké

odkazy

(1) B I a ž e k. Z.: Zkoušení
p~píru
u kancelářsk€lho
stolu
(1951,
Praha: :Průmyslové
vydavatelství)
[2] K a I i III o V s k 9, K.:
Rozmnožujeme
pohotově
a dokcmale
(1961, Praha: SNTL)
[3] K r a u 5, V., NáVody a>r0 'ka"1orEllProouJloci II (1961, Pre!ha:
SNTL]
[4] S a v i n o v, M. P.: o deformaciji
voskovky
(humažnoj
loalki]
[1960, Moskva: Trudy MIIZ č. 10)
[5] Š a I d a, ].: Papír -. ,karton lepenka
(1955, Pra:ha: SNTL)
[6] voj ta, v.: Relativní teploty
a vlhkosti v textilním
průmyslu
(1962, Gottwaldov:
Centro<prolekt
- studijní
zpráva)
[7] W a r,p ech o v s k i, R.: Fotoreprodukcja
bezrebrowa
matryc
map geodezyjnych
i produ'kcja
wtórnikow
map metoda telografii
(1961, Varšava:
przegflld
geodezyjny,č.
6)
[8] Zle m e r, K.: Kartographische
Zeichentr1iger
(1960, Vermes·
sungstechntk
10)
Patenty

I

[9] K u b í 'č e :k, ) e I í n e k : Opargol
896861
ZlepšoWlcf

návrhy

[10J B a I car.
Fr., V á v r o v á, E.: Preparace
průsvitného
,papíru
proti srážce
[ÚGK Li'berec, ZN 16/62]
[11] Bud a ř, )., V I č e k, o.: ochrann9
nátěr
na mapy a dokumentaci
'[IŮ'S'OK,ZiN 2/ll3] •
[12] B u k o v sk ý, V.: Zprůsvitnění
otis'ku ma'py pro překreslení
(GTú Praha,
ZN 3/62),
[13] K a ude r s o v á,' A., Pe š k o v á, R.: Zmenšení
námahy
při
skládání
papíru
[KRU Praha, ZN 22/59J
[14] K ř í Ž, V.: Přímý tisk ze želatiny
(ÚGK Č. Budějc>vice, ZN
20/62)
[15] Ne dvě d. P.: Nový způsob
psaní psacim ,strojem na sním
'kový papír
[ÚGK Liberec,
ZN 29/63)
.
[16] S á lov á. M.: Zlepšení práce vEl,skladu
parpíru [KRO Praha,
ZN 28/61)
.
[17] Š e't k o v á, L.: Povrchová
úprava archívníah
tisků map (KRO
Praha,
ZN 16/61)
Normy

pergamin
pauzovací papír umělý
diazid transparent,
Azofólie
celofán
. pergam~nová náhrada,
pergamm

5. Závěr
Použití transparentních
papírfi jako kartografických podložek .je zatím jen omezené. Hlavní výhoda, spočívajkÍ
ve snadném pokreslení i jednoduchosti 'dalších reprodukčních
postupů, nevyváŽÍ řadu ostatních
nevýhod,
z nichž nejpodstatnější
je malá rozměrová stálost. Zdá
se proto, že. bude třeba mnohem. větší úsilí věnovat rozvoji kresby nebo rytiny na rozměrově stálých podlož-

[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
(23)
[24]
[25]
[26]
[27)
[28]
[29J
[30J
[31]
[321
[33]
[34]

ČSN 01 0402
ČSN 500002
ČSN 500003
ČSN 500080
ČSN 500302
ČSN 500303
ČSN 500310
ČSN 500311
ČSN 50 0313
ČSN 500314
ČSN 500330
ČSN 500331
ČSN 502440
ČSN 502445
ČSN 50 2446
ČSN 502750
ČSN 880100
a společné

Firemní

Formáty papíru
papírenské
názvosloví.
Papíry,
kar:tony, lepen'ky
Papíry,
kar:tony, lepenky.
Názvy v:lastností
a vad
Oprava, balení a značeni 'paplrů, kartonů
a lepenek
Braní vzorků
Klimatizace
Plošná váha, objemová váha
Tloušť,ka
Hladkost
\
Směr v9roby
Klížení psacích papírů
Klíženi "apírů
Pergamenový
papír obalov9
Perg,amenová
náhrada
Pergamin
Pauzovací papír přírodní
České polygrafické
názvosloví.
Roztříděnl,
obecné
pojmy

literatura

(35) Diazopapíry
(katalog
n. p. Fotochema,
závod Blansko]
[36J Letraset
(prospekt
firmy silhouette-Papíerbearbeitung,
.Berlín]
[37) Alfac Deca-Dry (prospekt
firmy Alfac zentac,
Vídeň)
[38] Hammer
Hochtransparent
[prospekt
firmy
Feinpapierfabrik
schoel1ershammer,
Diiren]
[39] Oza'lid Lichtpauspapier
[prospekt
firmy Kalie, Wiesbaden)
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Pálka,

108

M., Stefanec, V.: TachymeťrickY
merané pozdZžne
profily
a ich výpočet na počítači ZRA 1

Inž. Milan Pálka, inž. Viktor§tefanec.
Elektrovod, Bratislava

Tachymetricky merané pozdfžne profily
a ich výpočet na počítači ZRA 1

Vyhotovovanie pozdlžnych a priečnych profilov pre
rozličné druhy stavieb sa v technickej praxi vykonáva bežne. Meračské postupy sa volia s ohladom
na požadovanú presnosť, sklon terénu, špecifické
požiadavky tej - ktorej stavby a na prípadné ďalšle okolnosti. Najznámejšie a v praxi najčastejšle
používané je meranie profilov nivelovaním.
.Tachymetrický sposob merania pozdížnych profilov sa v porovnaní s bežne používanými metódaml považuje všeobecne za menej presný, avšak
za určitých okolností može byť rýchlejší a najma
v kopcovitých a horských terénoch, ekonomicky
velmi výhodný, Pre niektoré účely, ako napríklad
pre vzdušné elektrické vedenia velmi vysokých napatí (vvn), je tachymetrická
metóda merania pozdlžnych profilov svojou presnosťou ešte postačujúca a pre tieto účely sa používa bežne u nás
1 v cudzine. Rozbor presnosti tachymetrického .sposobu merania pozdlžnych profilov a zdovodnenie
jeho vhodnosti pre uvedené práce uvádza tiež [3].
Tachymetricky merané a bežným sposobom vypočítané údaje pozdlžneho profilu sa zapisujú do tachymetrických (výškopisných) zápisnlkov, k tomu
účelu zvlášť upravených (obr. 2). Pozdlžny prof1l
sa potom vynesie v prevýšenej mierke na milimetrový papier a slúži ako jeden z doležitých podkladov pre vypracovanie projektu. Súčasťou projekčných 'prác pre vedeni a vvn, je rozmiestnenie
stožiarov v danom pozdížnom profile. Toto sa bežne robí pomocou špeciálnej "priehybovej" šablóny.

ný počítač vyberie technicky a ekonomicky najvýhodnejšiu alternatívu
z velmi vysokého počtu,
umožňuje dosiahnúť úspory na stavebnom náklade
vedenia. Úspory na stožiaroch činia podla [1] a
[2] asi~lO % v porovnaní s predchádzajúcim
sp5sobom ItprOjektovania pomocou priehybovej
šablóny. Pritom celkové náklady na výpočet samočinným počítačom činili asi 3 % z celkových dosiahnutých úspor na projektovanej investícii.
Najnovšie sa program pre samočinný počítač prepracoval tak, že vstupné údaje, ktoré udávajú hodnoty pozdížneho
profilu, tvoria priamo číselné
údaje tachymetrického
zápisníka (3 nitky a výškový uhoJJ prípadne stredná nitka, vzdialenosť a
výškový uhal). číslo, vzdialenosť a výšku prvého
bodu v trase. Bloková schéma pre program výpočtu
tachymetrických
(výškopisných)
zápisníkov je na
obr. 1. Tento program slúžl ako predprogram
k hlavnému programu pre projektovanie vedenia.

vÝ'OČET

Elektrovod, n. p. v Bratislave použil pri projektovaní vedení vvn prvýkrát samoč~nný číslicový
po~ítač. Použil sa počítač ZRA 1 (Zeiss Rechenautomat). Je to malý elektrónkový počítač s rýchlostou 200 operácií za sek. Kapacita pamati je 4096
slov. Vstupné údaje sa zavádzajú z diernych štítkov.
Výsledky sa Uačia na výstupnú pásku jednoradovou Uačou v pevnej, alebo pohyblivej desatinnej
čiarke. Vlastníkom počítača ZRA 1 je Slovenská
akadémia vied v Bratislave, ktorá taktiež s nami
spolupracovala
prl vypracovaní programov.

D • I.cos z CÁ.
h-I-t· sin Zd:
Ah=

h-Im

DUKA
X =Xst,+D
X-Xposl

Podstata použiti a pQ.čítača pri rozmiestňovaní stožiarov v danom profile spočíva v. tom, že grafická
- vizuálna metóda pomocou spomínanej šablóny
sa nahradila
číselnou analytickou
metódou:
Vstul?né údaje pre samočinný počítač tvoria údaje
pozdlžneho profilu a parametre
projektovaného
vedenia.
.
Zpočiatku sa u nás pri použití tohto sposobu postugov~lo t~k, že. vstupnými údajmi pre samočinný
pocItac bolI grafIcky odsunuté údaje z pozdížneho
profilu, vyneseného v mierke 1: 1 000/250. Ůalšie
projekčné spracovanie si vyžiadalo ešte niektoré
menšie úpravy a celý výpočet rozmiestnenia stožiarov sa uskutočnil na samočinnom počítači podla
vopred pripraveného programu. Počítač spracováva
číselne všetky možné kombinácie umiestnenia stožiarov, ktoré sú možné pri daných stožiarovych výškach (použitých typoch· stožiarov) a danej priehybovej krivke a automaticky vyberie z nich najhospodárnejšie ,riešenie. Doteraz používanou grafickou
metódou projektant
spracováva len malý počet
alternatív, obyčajne 2-3. Skutočnosť, že samočin-
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Uvedená bloková schéma znázornu]e celkový priebeh predprogramu, ktorým sa .realizuje výpočet hodov pozdížneho profilu. V predprograme,
ktorý
používame, je zabudované viacej podrobností tiež
i s ohladom na projekčné účely, ako napr. automatickézavádzanie
udaných korekcií na prestavách,
výpočet požadovaných prevýšení pod krajným vodičom a pod., o ktorých sa s ohfadom na stručnost
pojednania nezmieňujeme.
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Tachymetrický(výškopisný )zápisník .
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Popísanou novou úpravou programu sa získala
ďalšia úspora, a to vo výpočte tachymetrických
zápisníkov. V tachymetrických
zápisníkoch sa vykoná obvyklým sposobom len výpočet prestáv (včítane pripojenia na pevné výškové body) a ich vyrovnanie. Výpočet ostatných podrobných bodov profilu vykonává samočinný počítač. Rýchlosť výpočtu
je 600 bodov/hod. Cena strojovej hodiny sa teraz
počíta 400,- Kčs. Počítač si vytvorí sám číselný

o,~J

rovina
H,:lIb-(Mm) "b,II"III-I,)

15
0,90 293,/7

m, li

D,!4
1,,,,

lG
!J3,07

m,§7
7,37 JOG,8J
6,1,2

298,52
298,52

2§lG7
6,1/
JOD,DD
Joo,!6'
fl3
J02,7!
J,30
301,,53
I,S6
0./,8
306'.fO
12.1
309,J2
31J,If
7,OG
JI§, lG
#,07
306,Og 317.~1,
lm
317.~1,
I9G JI§I,O
318,3G
I,O~

O'd.cos'Cf. OižkJ. oJI!denia
X

(Hrol/t)
17
70,2

18
401,7

71.0
111.7
132,6
101.0
7!.D
SG,U
19,2
0.0
32,0

I,lfI,f
m,l

53,7
J7,3

105,1,
1M '1
IJ3,0
9,J,0·

4.fJ.2

/,81,,2

fOU
Sll.!
IG6',U
IIJ,2
017,2
6'391
17M
ogll,2

73J,g
7339
76'8,9

kých zápisníkov, ale z výstupnej pásky počítača,
ktorej ukážka je na obr. 3.
Význam číselného údaju na výstupnej páske v pohyblivej desatinej čiarke je tento: prvých 9 číslic
tvori mantisu "M" a ďalšie 2 číslice oddelené medzerou tvoria exponent "k". Dešifrovanie čísla je
potom podla vzťahu:

Číslo = O,M X 10k.21l.
Zapracovanie sa na vynášanie profilu z výstupnej
pásky netrvá dlho a priemernému technikovi neprináša žiadne ťažkosti.
Uvedenou úprá~ou výpočtového programu došlo
aj ku kvalitatívnej zmene 'l0 využití hodnot po310000000 22
zdlžneho profilu. Zatial čo pri bežnom sposobe projektovania pomocou priehybovej šablóny sa može
dižko
t
401702341 23
využiť a využíva sa len grafická presnosť pozdlžvtjška bodu Hh neho profilu, pri novom sposobe projel{tovania po293071284 2}
užitím samočinného počítača, sa može využit číselná presnosť. Rozbor presnosti Úlchymetricky meraných profilov a požiadaviek na presnosť pre účely
projektovania vedení vvn, nie sú predmetom tohto
stručného
pojednania.
Jba poznamenávame,
že
i v prípadoch, kde používame nový sposob projek410503287 23
tovania vedení, sme ostali naďalej pri tachymetric294912891 23
kej metóde merania pozdlžnych profilov, respektive
považujeme presnosť, ktorú dl'í.vatachymetrická metóda merania profilov, za presnosť postačujúcu pre
uvedené práce.
Záverom treba poznamenať, že výpočet tachymetrických
zápisníkov na samočinnom počítači sa
453210876 23
javí ekonomicky výhodným len v súvislosti so spra29852'784 23
covávaním projektovej dokumentácie na samočinnom počítači. Len samotný výpočet tachymetrických zápisníkov na počítači v prípade, že by sa
projekt vedenia spracovával bežným sposobom pomocou šablóny, by bol nerentabUným.
Popri popísanej metóde spracovania
geodeticpozdlžny profil, ktorý slúžiako podklad pre ďalšie
kých podkladov a projekčných prác, sme svoje úsičíselné spracovanie projektu. Pri tomto pracovnom
lie zamerali tiež na leteckú fotogrametriu, pomopostupe odpadá odsúvanie údaj ov z vyneseného pocou ktorej mienime v spojení so samočinným pozdÍžneho profilu a namiesto dierovania odsunutých
čítačom geodetické
práce na vedeniach
ešte
údajov z pozdlžneho profilu, sa na dierne štítky dieviacej zintenzívniť a zmechanizovať.
rujú merané úd.je z tachymetrickéhoi zápisníka.·
Lektoroval: inž. František (::haramza, VÚGTK, Praha
rozdlžny profil sa potom nevynáša z tachymetric-Literatúra: viz str. 218
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Inž. František Šilar,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický, Praha

Automatické zpr:aoování geodetických výpočtů pomocí
samočinných po-čítačů proniká stále více do geodetické
praxe-o Přínosem není Í'en zvýšení produktivity práce,
ale i zkvalitnění výsledků, ,nehoť informace pwbíhá počítačem bez Izásahu lidského činitele a při použití různých kontrol je chybovost sní~ena téměř na nulu. Naproti tomu vlastní měření a záznam měřených infnrmací v poli jsou dosud plně -závislé na účasti lidského
činitele. Zapisovatel zaznamenává údaje, diktované měřičem, do polního zápisnlku, odkud děrovačka tytéž
údaje děruje do děrné pásky, které se pak použiJe jako
vstupu do samočin:nélhopočítače.
Tím se jednak zhoršuje ekonomická efektivnost automatizovaného výpočtu
a jednak se do sl,edu informací vnáše-jí chyby, které
Viěťšinou počítač nemůže vyloučit.
Proto jsou v poslední době vedeny snahy po IDechaniz,aci záznamu
změřených informací [6 ],které
spočívají v hledání vhodného nosiče informací v náhradu z,a polní -zápisník. Nejspolehlivějším
nositelem

použ.ito jak li fotoregistračních
theodolitů
(Wild T3,
Askania Tpr, Zeiss Universal The'O I J, vak u kinotheodolitů (záznam 'pohybliVýCh cílů). Tento způsob však
vyž,aduÍ'e účast lidského činitel'e při př-evodu měřených
údajů k mechanizovanému
zpraco'vání. Částečným řeŠ'ením iproblémů Je polní děrovací přístroj, vyvíjený
V'8 VÚGTK (,autor doc. inž.
dr. O. Válka), jimž se místo
polního zápisníku získá přímo děrná páska, měřené
údaje JSOu v,šak měřičem odečítány dosavadním vizuálním způsobem. Umístí-li se mechanický
nosič informací přímo do měřického přístroje, vyloučí se i toto
subjektivní odečítání. Tímto způsobem vznikly k6doué
tlleodolity,
-které
používají jako, nosiče informací filmového pásu. Proti ostatním fotoregistračním
theodoIHům se všaik odlišují v tom, že filmový záznam je
proveden v zakódo'vaném tvaru, aby mohl být snímán
přímo mechanickým zařízením.
Myšlenku kódového theodolitu poprvé reaHzovala
firma Dtto FenneI v NSR. Po čtyřletém vývoji od funkčního modelu FLT I, přes typ FLT 2 Ipouze s vodorovným kruhem), přešla k typu FLT 3 (s vodorovným a
výškovým kruhem), který začala sériově vyrábět v roce 1965. Polní ověřovací zkoušky přístroje proběhly
v roce 1963 [2].
K6douý tlleodolžt FLT 3 (obr. 1) [~] je vteřinový fueodolit s ,kódovým dělením kruhu o intervalu 0,2g. Stupnice je _.vytvořena kombinací černých (neprůhledných)
a bílých (průhledných)
značek, které indikují příslušný úhel pomocí tzv. prstencového kódu, vyvinutého speciálně pro tyto (ičely firmou Zuse. Jde o bezpečnostní
kód, :kterým je možno zaznamenat 4 000 skupin symbolů dělení 'kruhu a určit i případnou chybu v záznamu. Diametrální polohy dělení kruhu jsou opticky svedeny do jednoho místa a pomocí protichůdného pohybu rysek vytvářejí kódový interval 0,1&. Aby bylo mo~·
no spolehlivě zaznamenat i vteřinové hodnoty úhlů, byl
kódový záznam vtLpně rozdělen na dve části:čl1slico.
vou a analogovou. V číslicové části jsou prstencovým
kódem zaznamenány úhlové hodnoty řádu 100, ID, 1 a
0,1 grádů (obr. 2). Prostřední dvě řady rysek ,pi'edstavůjí 'Vodící stopy (u), které slouží za index při me-

chanickém odečítání měřeného úhlu. Hodnoty od Oee
do 99gee jsou zaznamenány v analoEové 'části. Je to
vlastně jakési jemné čtení, které je dáno vzdáleností
dvou bílých rysek v černém poli (část A v obr. 3).
Druhé černé pole slouží při vyhodnocení k vyLoučení
srážky filmu.

se ukáz,al huď filmový záznam (za př,edpokladu říze~
ného o-svitu ,a vyvolání), [J.'Bboděrná páska [3]. Neosvědčila se magnetická páska, i když používání magnetofonu bylo různými -autory doporučováno. Zaznamena.ný lidský hlas
není totiž dosud možno přímo převést
v'e· formě vhodné pro 'počítače, a mimoto magnetický
7}áznam ~nenídostatečně
stálý. }e ho možno smazat
neho př,eihrát jiným záznamem. Filmového záznamu bylo

U původního funkčního modelu byl úhloměrný kruh
vedle kódového záznamu nejdříve opatřen též běžným
dělením po 20e, které se pozorovalo okulárem v mikrosko,pu. Jemné čtení se zaznamenalo v 'kódovém tvaru až
na základě koincidence, kterou provedl měřič optickým
mi 'i.rometrem. Osobní chybou měřiče
při koincidenci
se však do měření vnášel subjektivní 'vliv a současné
vytavení vizuální -a kódovou registrací vedlo jednak ke
zvětšení velikosti
a Iváhy přístroje, a jednak ke vzájemnému řešení jednotlivých
funkcí přístroje. Proto
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Byl stavěn ,pro přesnost, danou stř,ední chybou
bylo od koincidence i vizuální kontroly upuštěno a ana±,3cC třikrát měřeného paralaktil?kého úhlu. Zkoušky,
logCJIVá část se vyhodnocuje autJomatiOky spolu s číslicovoučá,stí až při zpracování filmu v kanceláři. Praprovedené především s typem FLT 2, tuto přesnost
xe ukáže, zda ~yloučení vizuálního odečíltální
bylo
potvrdily. Bylo měřeno
na 2m 'základnovou
lať ve
správné ,a zda se měři'č bez něho obejde.
vodorovné poloze metodou "levÝ1Jravý, pravý-levý, levýJedIllotlivá políčka registračníoo záznamů vodOl'CJIV- pr,avý" [4]. Při této úhlové přesnosti lze paralakticky
rrrfěřit vzdálenosti s chybou asi ± 3 Cllll na 100 m.
ného a výškového kruhu jsou vedle číslicové a analoS 1m 'kyvadl01.'Ou latí bylo dosaženo při jednou měřegové 'části opatřeny ještě indikačním dvanáctimístným
záznamem. Tuto indikaci nastavuje měřič, 'ručně pomoném paralaktidkém úhlu' střední chyby ± 7cc, což odpocí číselníku, umístěného na str,aně theodolitu, a může
vídá Istřední chybě ± 3cm na 5il m. Stejné přesnosti
takto registrovat další potřebné údaje, jako např. 'číslo
lze dosáhnout při 'použití lebké 2m základnové latě
pořadu, stanoviska, cíle, různé údaje o počasí, pozoros postupem "l~vý - střed - Ipravý".
v,ateli :apod. Indikační záznam se zobrazí na políčku
Jak ukázaly časové studie, netrvá měřemí jednoho
mikrnfilmu rovněž .'17 zakódovaném tvaru. Jeden regisparalak~ického úhlu déle než 10 sec. a ,není tedy protrační záznam (obr. 3) :pak tedy obsahuje: ,analogovou
blémem zvyšování počtu měření. Zaměřeni jednoho
polygonovéhobodu
včetně cesty ·z předchozího stano"
viska, vzdáleného asi 100 m, a včetně horizontace přístroj1a trvá asi 12 minut. V tomto oase j.e též započteno
poIárnízaměření
8 podrobných 'bodů a je použito nucené centrace, 'kdy se
centruje pouze 'přední lať a
sťroj se staVí již na zcentrovaný stativ.

(Aj a čísllcCJIVou(B j část úhlového údaje ai:ndikační
záznam (G j. Vždy jedno ,poIí5ko tvoří záznam vodorovného kruhu (H j, další pak, záznam výškového kruhu
f V j. P,ro rozHšení se používá u horizontálního Ikruhu
kombinace 'čísel 'Iild 0,0 do 399,9 a pro výškový
kruh
od 400,0 do 799,9.
'Aby záznam registrace na film 'byl ,kvalitní, používá se k osvětlení filmuspeciálníllO
elektroniokého'
blesku. Jako zdroj energie sloUží baterie. Po osvětleni
se film automaticky posune a délka spotřebovaného filmu se ukáže na ,počítadle. Registra,ční zařízení pojme
10 m filmu, který stačí při posunech ,po 32 mm asi pro
300 'záznamů obou kruhů. Pozvednutí VÍ'ka v horní části
přístroje se film zavádí z plné ka~ety (10 :prázdné,
přičemž se osvětlí pouze 15 cm filmu.' Po zapnutí ~J.1avního vypínače na spodní části t'heodolitu může dojít
k registraci, 'která probíhá automaticky vždy po smáčlknutí ,spínače blesku.
Obsluha Ipřístroje na stanovisku je potom velice
jednoduchá. Měřič pouze nastavuje číslicové indikace,
provádí cílení a mač:ká spínač elektronického
bleskuk provedení registl'ace. Automatické vY1,nolánía vyhodnocení filmu se provede v kanceláři pomocí filmového
převodní,ku Zuse Z 84, který >byl Isestrojen pouze pro
tyto účely (bude popsán v saJ;Ilostatném článku). Ve tomto přístroji
se registrované
údaje automaticky vyděrují do pětistopé děrné pásky v dálnopisném kódu,
které je možno 'použít přímo jako vstupu do samočinného počítače.
Firma Fermel dodává 'ke kódovému theodolitu jako
pří'Slušenství 3 typy lati: 2m základno'vé latě; lehké
2m vodorovné latě a 1m svislé (·'kyvadlové) latě. Zave"
denímkódových
theodolitů se ortevírá široké pole půso~mosti pro paralaktické
měření délek, protože problemy složitosti a namáhavosti výpočtů odpadají. Naproti tomu lze z'výšit přesnost délkových měření, neboť měření na základnové latě je mnohem jednodušší,
než při poUžívání dvojobrazových dálkoměrů, kde navic
vystlUpuje ,ohyba ,zkoincidence.
Nové pole půsohnosti
v kombinaci s kódovým theodolitem n~lezne kyv,adlová
lať [7}', určená ,především pro podrobné mapováni.
Kódový, theodolit FLT může tedy nalézt
široké
uplatnění 'především při mapCJIVáníve velkých měřítkách. Lzé ho použít jak pm polygonizaci, ta'k i pf'Q podrobné mapování polární metodou. Otevírá možnosti pro
podrobné mapování metodou
hromadného / protínání
vpřed, které dosud naráželo na složitost zápisů a vypočtů.

Dalším !kódovým theodolitem, který používá obdiObného systému 'kódování, je Kerm1v registrační
tachymetr, který též z,aznamenává i měřenou vzdálenost [1].
K paralaktickému měření vzdkleností se používá otočnéhoklínu,
jehož otáčením se svedou obě koncové
značky základnové latě do koincidence. Pro snížení roZ'sahu tohoto paralaiktického úhlu se používá základnové
latě, na Ikteré jsou vyneseny 4 základny: základna 1,5 m
pro vzdáleoosti od 150 do 55 m, 55 cm od 55 do '20 m,
20 cm od 20 do 7 m a 7 om od 7 do 3 n\. Automatické
vyvolání a vyhodnocení filmu se provede opět ve filmovém Ipřevodní.ku Zuse Z 84.
Kódové theodoIity znamenají další přlnos k ,automatizacI geodetických prací, přede,vším v hávaznosti polních
a kancelářských poocí, kde vylučují člověka jako nositele
informace. V mechranizační lince" která je zaváděna při
zpracování technickohospodářského
mapování v CSSR,
dosud tento spojovací článek chybí. Měla 'by být proto
této technice věnována pozornost i u nás.

[1] LANG, E.: Die AutomaUsiel"Wng der ~oohmiSllhen Atr'beit8JIl der
FluI'bereinigwng
111 Hoosoo' rwn1er l:Jes'onderer Berilclk!Sichtigung
des selhs1regíst'rierenden
Code-T,hoodolitoo,
Toij,dsc:hl1iftvoor Kadas1er an La,n,dilI1eetlkuJIlJde,
1963. Č, :t. 190-202
[2rL~NG, E.: Die Aut'oma:lIi!sieruJIJgder ~I'l:Jeiten in der Flur'bereinigUlllg,
'
Vel1messUlllgSllechnische Rund'soheu. 119l14,'č, 4, 12l-J.216
[31 ZWiCKERT, E.; Theodo1itbeobadhJtUlngen' .o'hmeFel'dbuchfillhrung
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Inz. Miroslav Herda, CSc., Ústav geodézie a kartografie,
Praha

Diagramový tachymetr TA-Dl, výrobek závodů MaM
v Budapešti, je dalším typem v řadě diagramových
tachymetrů, kterým jsou vybavena naše pracoviště.
Je určen hlavně k výškopisnému měření, je ho
možné též používat pro polygonové měření a vytyčovací práce s přiměřenými požadavky na přesnost.
V ÚGK Praha se používá také k zaměřování změn
v zastavěném území polární metodou v mapách evidence nemovitostí v měř. 1:2880. Tento způsob využití je usnadněn vybavením pracovišť ústavu novým typem malého polárního koordinátografu podle
konstrukce inž. Štefka.

a tachymetru MaM TA-Dl byly v našem odborném časopise publikovány zatím jen některé základní údaje. Účelem tohoto článku je uvést jednak
podrobné údaje a též výsledky zkoušek. Aby bylo
možné tento přístroj srovnat s ostatními diagramovými tachymetry u nás používanými, byly současně zkoušeny přístroje Dahlta 020 a Kern DKR.
Vodorovná vzdálenost a převýšení se u tachymetru MaM TA-Dl určují stejně jako u ostatních
diagramových tachymetrů pomocí křivek diagramu,
které se promítají do obrazu svislé tachymetrické
latě. Podobně jako u tachymetrů ostatních používá
se také u tohoto přístroje tachymetrická lať s vysou-

vací nožkou, která umožňuje nastavit nulu stupnice
latě - klínovou značku - na výšku přístroje. Určí
se tedy přímo převýšení mezi stanoviskem a podrobným bodem.
Při konstrukci tachymetru MaM TA-Dl byly použity vesměs moderní konstrukční prvky. Tachymetr má analaktický dalekohled, který dává vzpří- •
mený obraz, všechny optické části jsou opatřeny
antireflexní vrstvou, pro přibližné zacílení je na
dalekohledu optický hledáček, optický dostřeďovač
je na alhidádě, takže dostředění přístroje je přesné
a rychlé, horní část přístroje je odnímatelná a zaměnitelná za cílový terč, takže je možné měřit trojpodstavcovým způsobem. Nově je řešeno zaostřování obrazu v dalekohledu. Zaostřuje se otáčením
kotouče na dalekohledové vidlici. Nově je též vyřešeno spojení obou dílů tachvmetrické latě a vhodně
je umístěna i laťová libelá. Je na konci výsuvné
nožky, takže po složení je chráněna vhodně umístěným krytem.
Základní technické parametry tachymetru MaM
TA-Dl jsou společně s údaji tachymetrů Dahlta 020,
Kern DKR a Wild ROS uvedeny v tab. 1. Srovnáme-li
tyto údaje, zjistíme jen malé rozdíly. Je to zejména
l'Ozdíl v konstantách pro převýšení, kde u tachy-

metru MaM TA-Dl není ani hodnota 10 ani 100,
takže je třeba vždy násobit. To je nevýhoda tohoto
řešení. Naproti tomu je výhodou, že v diagramu je
ještě křivka pro konstantu vzdáleností 200. To
umožňuje kontrolu měřené vzdálenosti. Uvedené
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MOMTA-D 1

ZvětšeJli dalekohledu
Obraz
Průměr objektivu
Násobná konstanta vzdáleností
Násobná konstanta

převýšení

Součtová konstanta
Nejkratší záměra
Citlivost libel (pro 2 mm)
,
alhidádové
indexové
krabicové
Průměr dělených kruhů
vodorovného
výškového
Interval dělení vodorovného a výškového
kruhu
Interval dělení stupnicového mikroskopu ob oú
kruhů
'
Přesnost odhadu zlomku dílku stupnice
mikroskopu *
Váha přístroje s pouzdrem
Váha stojanu

I

I

ZeisBDaWta

KernDKR

213

WildRDS

24 nás.
vzpřím.
40 mm
100
"
200
20
50

25 nás.
vzpřim.
40 mm
100

27 nás.
obrác.
45 mm
100

24 nás.
vzpřim.
40 mm
100

10
20
100

20
50
100

O
3m

O
3m

O
1,7 m

10
20
50
100
O
3,3 m

30"
30"
6'

30"
30"
8'

30"
30"
6'

30"
30"
6'

77 mm
68 mm

94 mm
74 mm

70 mm
75mm

79 mm
79mm

19_1°

19-1°

100-2'

19-P

20-1'

10-1'

-

obzor

10-1'

I

200-0,1'
9,6 kg
6,0 kg

20°"-6"
8,1 kg
5,1 kg

přístroje mají přibližně stejné zvětšení a až na přístroj Kern DKR dávají vzpřímené obrazy v dalekohledu. Údaj o přesnosti čtení dělených kruhů je
všemi výrobci poněkud přehnán. S tím Sb setkáváme u většiny údajů o přesnosti čtení stupnicových mikroskopů. Vesměs se předpokládá možnost
odhadovat desetinu dílku stupnice, přičemž tloušťka
rysky je v poměru k velikosti dílku příliš velká.
Přiměřenější je proto odhad pětiny dílku. Na obr. 1
je pohled na tachymetr MOM TA-Dl ze strany okuláru. Diagramovýkruh
je vpravo, tedy na opačné
straně Ilež výškový kruh. Na obr. 2 je schéma
optických částí přístroje.
Za účelem prověření justáže a posouzení přesnosti byl tachymet~MOM TA-Dl spolu s tachymetry
Dahlta a Kern DKR1'zkoušen na srovnávací základně
ÚGK Praha. Zkoušený přístroj MOM TA-Dl byl justován dobře až na diagramový Ikruh, který byl po,
otočen o 1c• Při větších sklonech zp\lsobí tato odchylka poměrně značnou chybu v převýšení. Např.
na vzdálenost 72 m při převýšení 28. m byla chyba
v přévýšení 16 cm.' Kolimační a indexová chyb"
byly malé, 0,7c a 0,9c. Výrobce uvádí v návodu k přístroji postup rektifikace, ovšem v terénu doporučujeme rektifikovat pouze libely. Hlavní částí zkoušky bylo určení konstant a přesnosti měřených délek a převýšení. Násobná kQnstanta byla určena
hodnotou 100,15, sdučtová konstantá je zanedbatelná. Oprava pro délku 100 m je tedy + 15 cm
při přibližně lineárním průběhu s měřenou délkou.
S touto hodnotou je možné prakticky
počítat
u všech přístrojů, neboť křivky se reprodukují na
kruh fotograficky z téhož originálu. Přesnost délek
po zavedení této opravy je charakterizována hodnotou str. chyby ± 5 cm na délku 100 m, je tedy
v mezích přesnosti čtení ± 10 cm. Bez zavedení
opravy se přesnost sníží až asi na ± 20 cm, přičemž se naměří vesměs kratší délky. Přesnost měřených převýšení je při malých sklonech záměr

0,50-0,1'
5,4 kg
5,5 kg

2000-0,1'
7,8 kg
6,5 kg

v mezích ± 3 až 5 cm, při sklonech přes log klesá
až na ± 10 cm. Diagramový kruh není spojen s indexovou libelou, jako např. u tachymetru Dahlta,
takže při měření převýšení není třeba ji urovnávat.
Poloha diagtamového kruhu je závislá na urovnání
alhidádoyé libely, převýšení jsou méně přesná;
Chyba v redukci měřených délek je i při velmi skloněných záměrách v IJlezích přesnosti čtení. Při
těchto zkouškách byla tachymetrická
lať držena
s podpěrami (dvěma výtyčkami]. Při zaměřování
změn v mapách EN se tento způsob předpokládá.
Při výškopisném měření, kde se lať drží volně, mohou se uvedené hodnoty chyb zvýšit.
Výsledky současných zkoušek tachymetrů Zeiss
Dahlta a Kern DKR ukazují stejnou přesnost. Konstanta vzdáleností byla u tachymetru Dahlta 100,16,
stř. chyba délky 100 m byla ± 7 cm, u tachymetru
Kern DKR 100,06 a rovněž ± 7 cm.
Z uvedených hodnot je zřejmé, že tachymetr
TA-Dl se ostatním tachymetrům tGhoto typu vyrovná. Jeho výhodou je světelný a ostrý obraz v dalekohledu, takže lze milimetry číst poměrně spolehlivě až do 120 až 150 m. Dělení latě je méně
t>řehledné než u ostatních latí diagramových tachymetrů, čtení zpočátku vyžaduje vyšší pozornost.
Délka latě 3 m umožiíuje snadnější dopravu.
Další clůležité vlastnosti tachymetru MDM TA-Dl,
zejména stálost justáže, těsnost proti prachu a vodě,
opotřebení atd., prověří až další používání v terénu. Ukáže-li se, že i zde je kvalita přístroje dobrá,
stane se jistě vyhledávaným přístrojem na našich
geodetických pracovištích.

Kreisdiagram'Tachymeter
Typ
MOM TA-Dl,
Gebr,auchsund
luslie,ranweisung.
Metrimpex.
Budapest
1962; český
překlád
UGK Opava, inž. Kment, 1965. Diagramový
tachymetr
MOMTA-Dl,
popis a návod k použití.
ÚGK Praha,
1965.
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Inž. Jaroslav

Měřické a vytyčovací práce pro silniční
tunel pod Mt. Blancem
I

V polovině letošního července byl zahájen provoz silničního tunelu 'Pod Mt. Blancem, 'který zásadním způsobem řeší 'komunikační spojení severní Itálie s Francií a Švýcarskem. Vyplnil se tak sen mnoha generací
vědců a <Inženýrů, 'kteří se již po více než 170 let sna-

žili uskuteČlllit toto grandiómí dílo, at již ve fonmě tunelu pro kočáry, žeJemičního nebo dokonce silničního
tunelu pro moderní automobilový provoz. Teprve mocný rozmach iautomobiÍ1smu, stále stoupající objem přepravY7Jboží ,a v neposledJní iíadě i mohutná vllllél turistic!kého ll''Uchu v Ipoválečnýchletech
Isi vym;utily realizaci tohoto nejdelšího' silničního tunelu na světě.
Význam tunelu je však daleko větší než odstranění
geografické Izolace Severní Itálie la Francie. Tím, že
tunel zkrátí stávající idliležité trasy až :0 20 % (například
trasu Paříž-1'1irin
o 2,22 km, Raříž-Milán
dokonce
o 313 I~m) a umožní ~hodlný přechod alpské bariéry,

C\llek,

Vysoké

\lčení

technické,
Brno

podstatně přiblíží všechny severoitalské
průmyslové
i zemědělské Dlblasti celé sevel'ní E'vropě a naopak zboží z francouzských :prumyslových center se dostane
snadněji ke svým jihoevropským \spotřebitelům. Tunel
umožní nejkratší spojení Itálie také s Anglií a státy
Beneluxu, usnadní transit Výrob'ků z prŮJmyslovéh8 Porýní a Porúří do středomořských přístavli apod. Tato
nová 'a pohodlná cesta přes Alpy otevře i nové možnosti turistioe, takže se právem \očekává, že Savojské
Alpy se stanou největším centrem evropského turistického ruchu.
Proč však byla trasa ,této významné me'zinál'Odní
tepny: vedena 'právě pod Mt. Blancem? Spojení přes
Alpy obstarává v současné době 16 silnic vedoucích
horskými· průsmyky. Přechod je vzhl~dem k veLké nadmořské výšce (průměrně 2000 m [1. m.) velmi obtížný

a vzlmním
období ~cela vyloučen. Po dobu neJlllene
6 měsícli jsou všechny dliležité mezinárodní spoje od
Ra'kouska až po Středozemní moře mimo provoz. Automobily, které v tomto období chtějí přejet například ze
ŠVýcarska na druhou stranu hor, musejí volit buď velké
objížďky přes Francii a9ále podél Středozemního moře,
použít celoročně sjízdného Brennerského prlismyku, nebo se dált přepravitpoželeznic1.
Ve všech alpských
státech byly tyto potíže pociťovány čím dále tím více
a bylo voláno \po vybudová!ní takové trasy, která by
umožnila bezpečný provoz po celý rDlk. Pro vybudování
silničního tunelu 'pod Alpami, což je jediné řešení této
otázky, bylo navrženo velké množství alternativ, z nichž
zmíněná trasa se ukázala nejvýhodnější. Je to především
prom, že hluboká údolí na obou stranách velehorského
masívu umožňují vj'ezd do tunelu ~. poměrně malých
nadmořských výškách (cca 1300m), dále proto, že tato
tl'asa se dá snadno napoj'it na stávající komunikační
síť ,a také z toho důvodu, 'že trasa protíná jediné hOirské pásmo ~ poměrně 'krátké vzdálenosti (11,6 km).
Masív Mt. B1IlI.ncumá relativně malou základnu, i když
nejvyšším vrchollkem 'dosahuje výšky přes 4800 m.
Situace této nové dopravní tepny je 'Znázorněna na
obr. 1. Z údolíCoul'll1layeur na italské straně je- vybudována nová silnioe, Ikterá za osadou Entreve vstupuje
do tunelu, probíhá 'j~m dále v přímém směru zhruba
k ssz., '11 'konečném úseku IZ něho mírp.ým obloukem
vybíhá na f!rancouzské straně, načež klesá v několika
serpentinách k osadě Pelerin,kde
se na.pojuje na dřívější komuniikaci v údolí Ghamonix.
Na podélném řezu ('obr. 2) vidíme, jak příjezdná
komuni'kace stoupá v5km úseku z údolí (1300 m n. m.)
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se o tom, 'že hned v prvnI fázi měření zahynuli pod
lavinou 2 'zkušení horští prfivodci a vedoucí geodet
spolu s pomocníkem jen stěží vyvázli s vážnějšími ZTaněními.
Další !potíž iJři měření spočívala v nejednotnosti
geoďetickýchzákladůa
jejich neúplnosti, což bylo dáno polohou zaměřovaného území v hranični oblasti 2
států. Na každé 'straně existovaly tehdy samostatné
trigonometrické sítě bez vzájemného spojení a stejná
situace byla i u nivelačních výškových bodů, které se
navíc nacházely ve velkých 'Vzdálenostech [nejbližší
nivelační Zlruačkana ftalské straně byla například 40 km '
od již. rportálu).
\
Z toho důvodu !byla založena místní trigonometrická síť, pomoCí níž měly !být získány všechny základní
údaje potřebně ik ražení tunelu, tj. délka, směrová
orientace, jakož i Ipřevýšení obou koncových bodil. Po"
několika studiích vlivu zakřivení Země na přesnost konečných Výsledků situačního měření bylo rozhodnuto,
že veškeré práce je moŽlIlo provádět podle zásad rovinné geometrie.

a ústí v jřŽlIlímportáludo tunelu v nadm. výšce 1381 m.
Tunel rpak má v pl'1.'ním llseku [6468 'lIl) mímé 'stoupání
[0,25 %), zhruba v polovině dosahuje max. výšky 1397
m n. m., načež ve Izbývajícím úseku [5132 m) klesá
ve větším spádu [2,4 %) ,k !severnímu portálu ve výšce
1274 m n. m. Francouzská větev příjezdné komunikace
pak v délce ,cca ~ ,km ,klesá do údolí ,řeky Ar'vy uCha·
monix [1015 'lIl lIl. 'lIl.].
Na příčném 'řezu [obr. 3] je !,zřejmé vnitřní uspořádání tunelu. Spodní část pod vowvkou je vyhrazena
přívodu čerstvého vzduchu 'a odvodu výfukových plynů,
které se odsáva]í otvory 'v nejvyšší části 'klenby. Nejspodnější ,kanál slouží k odvádění prosakující vody sa·
mospádem. Vozovka sestává 'ze 2' dopravních pruhu
o šířce 3,5 'lIl 's ,příčným 'sklonem 1,5 %. Po stranách
vedou vyyýšené chodníky, 'šil'Oké 0,7 lm. Qvedeme si
ještě několik údajů na doplnění obrazu o dokončeném
díle. Pro zajištění plYJl.ulého provozu jsou ve vzdálenosti po 300 'lIl vybudované po str'anách tunelu nouzové
boxy pro odstavení lIlepojízdných vozidel a útulky pro
cestují'Ci. Mimoto každých 100 'lIl jsou ve stěnách výstupky pro Úlkryt 1 !osoby. Všechna táto místa budnu
opatřena telefonickým spojením s provozní kanceljíří
tunelu. 'P,řed vjezdy do 'tunelu jsou na: obOu stranách
plánována rozsáhlá parkoviště, vybavená všestrannými
službami. Předepsaná rychlost ,vozidel v tunelu je
60 km/hod., přičemž 'provoz u vjezdů i uvnitř tunelu
bude řízen obvyklými světelnými signály. Vnitřní osvětlení tunelU! ,bude voleno tak, 'aby vozidIa mohla projíMět pouze s rozsvícenými obrysovými světly a Intenzita osvětlení ,bU!dena obou koncích tunelu postupně
při2Jpůsobovárua dennímu světlu. Doba průjezdu tunelem
včetně celního odbavení nemá ,přesá'hnout 1 hod. Za
,průjezd bude vyblrán poplatek, jehož výše má být cca
3 $ za vůz + 1 $ za osobu.
počet projI~dějících automobilů se odhaduje na
450000 ročně, 'z čehož jednu třetinu bude tvořit nákladnI přeprava; to rpředstavuje více než ;I. milión llsob ,a
někoUk set tisíc tun nákladu. V době špičkového provozu má objem př~ravy
dosáhnout 600 vozů/hod., čemuž bylo nutno při2JpůsobitzásobovánI tuneluče!rstvým
vzduchem. Přívod vzduchu se bude regulovat podle
frekvence dopravy li bude dosahovat až 600 mS/sec. Při
prorážce tunelu byJ.o vylámáno cca 500000 m3 skály
a bylo spotř~ováno
85 000 m3 be'tonu na vyzdění.
Celkový lIl~klad na vybudování tunelu se odhaduje
na 33 mil. $ (c-ca 1,2 miliardy Kčs]; francouzské a ital. ské společnosti se [podílejí na této částce 45 procenty
a zbytek 10 % uhradí ženevs,ký kant.on.
I

ITÁllt

''il.AlJt1\
"'o~f !l1.

Geodetické 'Práce lila ,této akci můžeme rozdělit
cel~em do 4 etaip,:
1. Triangulace, jejímž účelem bylo získání předběžných \Ídajů pro posouzení vhodnosti navrhovaně trasy.
Toto měření 'bylo zahájeno
ze soukromého
popudu
hl'. Inž. L. Totina 1\1' 'květnu 1946.
2. Triangulace 'pro doplnění 'a zpřesněnI dřívějších
údajů. Tato ertapase uskutečnila v druhé polovině roku
1951 na objednávku nově ustavené italské stavebnI ;;polečnosti.
3. Kontrola ,provedených Ipra'Cia .vnějšI vytyčení osy
tunelu. Tyto práce byly zahájeny ihned, jakmile francouzská vláda projekt tunelu schválila [začátkem roku
1957).
4. Běžné vytyčovací a kontrolní práce při prorážce
tunelu [duben 1959-srpen
1962).
Podstatná ,část měřických prací všech etap je dHem
italského geodeta inž., Pietra Alarii, jehož zpráva je
hlavním podkladem Itohoto článku.
První
etapa
Triangulační práce první etapy byly zah!jeny dfikladnou rekognoskací terénu a 'stanovenlm vrcholů trigonometrioké Isítě. K tomu 'účelu bylo třeba velmi dobře
prostudovat mapy příslušného území, seznámit se se
všeJ,Ili podmfnkami neobvyklého pracovního prostředí,
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lTovédění veškerých geodetických prací, jež předchá·
zely realizaci tohoto jedfnečnéhQ technického dUa, bylo
vzhledem k vysokohorské polozezaměřovaného
území
velmi obUžné. Je :třeba uvážit, že při měření bylo nutno
překonávat výšky 3500 'lIl n. m., takže vedle odborné
kvalifikace bylo zapotřebí stejně dobře ovládat i. horolezec1:vL Po namáhavém výstupu na stanoviště, který
trval několik hodin, bylo třeba pracovat rychle, ale
současně 'velmi pe'člivě ,a Iklidně, navzdory krutým povětrnostním podmínkám 'a neustálému nebezpečí všeho
druhu. Pro ilustraci Pfostředí
by snad bylo dobré zmínit
,

bIJ 11,IlI
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navázat styk s meteorology, ,horskými průvodci, ja,ko;:
i s odborníky, kteří měn 'zkušenoSl:is měřickými pr,,·
cemi v podobných podmínkách. Po mnoha studiích byl
vypracován 'přijatelný projekt trigonometrické sí1:ě, která obsahovala minimální počet vrcholů při maximálním
počtu vzájemně !se křlžících a vhodně utvářených troJúhelníků.
Trigonometrické lbody 'byly stabilizovány železnými
objímkami, 'které byly zabetonovány Ido otvorů vydl3.baných ve Iskále. 'Pro přechodnou signaHzaci se do. objímky vsouvali jednoduchý tyoový signál [kůl opatřený dřevěným křížem]. Pro větší stabilitu byl pak signál
obestavěn pyramidou z kamení, která byla pro lepší
viditelnost nabílena ~~pnem.
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Po dókončení těchto př~pravných prací se přistoupilo v srpnu 1946 k obsel'Vaci. Vhodné umístělní vrcho111'a přehledný terén bez o'bvyklých ,překážek umožnily,
že při měření 'bylo používáno výlučněcentrických
stanovisek. Měření vodorovných směrfi bylo prováděno pril.měrně v osmi skupinách
triangulačním
teodolitem
Wild T 3 s centesimálnim dělením Ikruhu. Po jeho zničení během zmíněné rnehody v září téhož' roku bylo
nadále používáno 'přístroje WUd T2.
Ča'stý výskyt anrakl1 snižoval mnohdy počet pointací
na jednotlivé <bOdyazpů.soboval i nedodržování předepsaného ipo'J:ladí,nebot bylo nutno zaměřovat přednostně
ty body, jejichž viditelnost byla v dané chvíli ohrožena.
Takto vzniklé neúplné skupiny pfisobily pak určité potíže při vyrovnávání.
Současně s vodorovnými směry byly zaměřovány
<i zenitové vzdálenosti, jež měly sloužit trigonometrickému určení převýšení obou koncových bodů tunelu.
Měření zenitových vzdáleností bylo prováděno v daleko
menším rozsahu - ve dvou až sedmi skupinách (podle
časových možností). Za výškový 'základ byla vzata kóta
trigonometriCkého bodu Grande Rochěre (3326,37 m n.
m.). Výšky ostatních bodů 'byly určeny postupně vždy
z několika převýšení mezi sousedními body.
Dbservace byla pro pokročilou roční dobu spěšně
dokončena v ,říjnu téhož roku. Výsledkem početních
prací, které bezprostředně následovaly, bylo určení ro'vinných souřadnic bodů místní sítě, z kte'rých se potom
vypočetla. délka lil. orientace osy tunelu, ja:kož i převýšení mezi jeho oběma vstupy. Vypočtené hodnoty byly
považovány pouze 'za 'prozatímní a bylo jich použito
jen k upře'~nění směru stávající zkušební štoly na Italskémkonci
trasy.
Vzhledem k tomu, že osa 'tunelu probíhá v přímce,
je přesnost .jejího dé~kového určení celkem podrufuá.
Délkový r02bnllrsftě 'byl proto odvozen pouze z trlgonometrioké strany o délce 16 km RO'chěre - Paramont
(body ta
11. 'řádu italské trigonometrické
sítě], na
kterou byla místní s1t navázána. Přesto ,i IVtomto případě byla provedena ,!kontrola: v údolí Courmayeur
na italské straně byla změřena půllkilometrová pomocná základna, 'která byla rozvinuta do míst!llí trigonometrické 'sítě. Pozave·dení Ipříslušných oprav 1)ylo dosaženo naprostého souhlasu délky přímo změřené s délkou vypočtenou 'ze sítě.
Druhá

meZí; u nepatrné části se· však. objevila odchyl:ka větší.
Podrobným rozborem ,bylo zjištěno, že všechny vadné
tl'ojúhelníky mají jednu\, společnou stranu, jejíž směr
byl 'zatížen chybou. Po odstranění závady bylo dosaženo přípustného uzávěru i u všech zbývajících trOJúhelníku.
Vyrovnané OSnovy vodoroV!Ilých SIIIlěrfibyly pak orientovány pomocí uzavřených polygonů o 8-10 vrcholech,
vycházejících ze společné základny Rochěre - Paramont (t1R, P = 21O,2730g). Sinovou větou byly potom
Ipostupně propočteny všechny délky v trojúhe1{lících,
'přičemž každá strana byla. určena 2-3 způsoby. Všechny vrcholy trojúhelp-íků byly potom určeny v ,rovinných
pravoúhlých souřadnicích.
Souřadný systém je volen
tak, Že kladný směr osy X směřující k severu je vložen
do poledníku procházejícího
bodem Rochěre, jehož
souřadnice (X = + 6000,00; Y = + 20000,00) byly stanovenytak, aby všechny body místní sítě byly v 'Prvním
kvadrantu (obr. 4).

e't'apa

Po několilreleté přestávce byly měřic!ké práce na této
trigonometrické síti v roce 1951 obnoveny. Jejich iniciátorem 'byl italský "Technickofinanční syndikát pro
prorážku Mt. Blancu". V rámci této 'etapy byla znovu
provedena rekognoskace terénu, zvoleny některé nové
trigonometrické body a v celé síti proveden!# měření,
jehož výsledky byly přidány k výsled,kům z prV!Ilíetapy.
Na každém stanovisku bylo 'zaměřeno D'pět priímtírně
8 skupin vodorovných směri'!, takže na bodech totožných s první etapou bylo naměřeno cel'kem16 skupIn.
Úhrnem bylo provedeno 2670 pointací, což při 20 vrcho·
lech~iIl'í! průměrně 134 pozorování na 1 stanovisko.
Vzhledem k tomu, že uvažovaná trigonometrická
sít
obsahuje 66 stran, tj. 132 óboustrallných směrií, připadá na 1 směr priíJměrně 20 poiiltací.
Při měření 'zenitových 'Vzdáleností v obou etapácll
bylo získáno celkem 521 skupilJl. Z výsledků měření
bylo potom vypočteno 5!:!oboustranných převýšení mezi
jednotlivými 'body sítě.

Takto získané pravoúhlé souřadnioe byly sice už
považovány za definitivní, přesto byly ještě podrobeny
několika kontrolám [kontrola polygonem, trojúhelníkovými řetě'zci apod.).
Výsledkem všech těchto, kontrol bylo zjištění směV Ý poč e t n í. p r á 'c e
Jednotlivé měřené směry :jsou vedle obvyklých strojo- . rových 'odchylěk těch stran, které nava;mjí bezprostředně na koncové body tunelu. Maximální zjištěná odchylvýchchyb
zatíženy též chyibami, jejichž příčina tkví
ka (19") představuje teoretickou směrovou odchylku
zejména ve spěchu Jpři observaci, vyvolaném časovou
osy u;prostřed tunelu cca 20 cm. Tato hodnota byla
tísní, v únavě !PO výstupu la hepohodlí při práci, ,ve
stanovena jako mez směrové nepřesnosti
při vlastní
zhóršené rozlišovací scho'pnosti pozorovatele, vibraCI
prorážce tunelu.
vzduchu, cílení proti světlu 'akonečlllě v refrakci, která
Z 'pravoúhlých souřadilic byly potom vypočteny
můžeúvllvnit
velmi strmé záměry. Pl'i uvážení vše,c!l
prvky pro 'Směrové ražení tunelu
těchto nepříznivých vlivů, které se v normálních podorientace: Entrěve-Favrands
= 359,2193g
mínkách 'vyskytují v nesrovnatelně
menší míře, byla
délka: 11 593,33 m.
pakrozliorem
přesnosti stanovena maximální přípustVýpočetními p'racemi na základě měření z obou
ná odchylka' pro uzávěr trojúhelníka ± 15". U velké'
etap s,končila v roce 1953, vlastní triangulace.
části trojúhelníků zi'lstala chyba v uzávěru pod touto
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T'řetí

e'tapa

Iniciátorem pI"\IIIlích dvou etap měření, jejichž výsledky poskytly základní 'Údaje pro projekt tunelu, byla
převážně italSk~ strana. Po schválení projektu francouzskou vládou (leden 1957] nastává teprve údobí
spolupráce. Na kongresu obou pa'rtnerů v Chamonix
(květen 1957) bylo' ro~hQdnuto o kontrole !provedené
triangulace, přičemž byly stanoveny maximální tolerance pro její přijetí (0,50 m v souřadnicích Y a X vrcholových bodů.) Výsledkem kontrolního měření, provedeného 'zcela odlišným způsobem, byla úhlová diference 8" v aZimutu osy tunelU u francouzského vstupu,
což představuje směrorvou odchylku cca 10 cm uprostřed tun~lu.
Výškové údaje koncový,ch bodů tunelu, zjištěné trigonometrioky, budily oprárvněnou nedůvěru. Výšky těchto bodů mohly být nyní snadno pře'kontrolovány nivelačně, neboť v současné dol!Jě už bylo provedeno spojení francuzské a Italské nivelační sítě, přičemž nové
nivelační značiky byly osazeny v bezprostřední blízkosti
vstupů do tunelu. Výsledek ,kontrolních měření byl překvapující: výškový rozdíl me~i koncovými body tunelu,
získaný trigonometricky, a rozdíl z přesné nivelace se
lišil pouze {) 9 em!
Protože kontrolní měření prokázalo spolehlivltst základních údajů, mohlo se při:kročit k vytyčení a stabilizaci tunelové osy, Za tím účelem byl spočten a v terénu vytyčen na každé straně tunelu ještě 1 bod, ležící přesně v prodloužené ose. Osa tune'lu byLa tak
realizována na, francouzské straně spojnicí bodu v začátku tunelu (Favran.as) a nově určeného (Brévent);
na italské straně osu ,reprezentovala spojnice Entréves- Villair lIl.
Vzájemné propojení těchto ,4 I>od'ů v terénu pro
důkaz, že oba jimi tvořené úseky leží přesně v přímce,
nebylo možné. Osa tunelu protíná dva horské hřebeny,
které jsou v těchto místech nepřístupné a zcela nezpůsobilé pro postavení teodolitu. Kontrola byla provedena proto směrovým pořadem se 4 vrcholy (obr. 5).
0 •.2961
207,1111.
186,311U

---Ym.
• \'599,99'1t

Myšleným prodloužením krajních polygonových stran
vznikl uzavřený obra'zec - čtyřúhelník, v němž byly
změřeny všechny vnitřní úhly. Jeji'Ch součet dává hodnotu o 8" rozdílnou proti 400g, z čehož byla odvozena opět teoretická příčná odchylka Uprostřed tunelu o velikosti 8 'cm, jež je velmi blít,ká odchylce, získané
z ,kontroly triangulace.
Čtvrtá
etapa
Od dubna 1959 bylo prováděno
soustavné sledování
.prorážky, z obou stran jak z hleidiska výškového, tak
i směrového. Výšková kontrola se prováděla přesnou nivelaéí, pomocí níž se na zákloadě podélného profilu
trasy vytyčovaly v,ýšky odpovídajíci příslušnému staničení tunelu.
Směrová kontrola ražení na it-alské straně se prováděla tak. že ve v7jdálenosti cca 5 km od ústí tunelu
byl na protilehlém svahu fixován bod, který sp'oleč~ě
s bodem u vstupu do tunelu představoval vnějj(í prodlouženou osu tunelu. Po výlQmu cca 1 km tunelu byl
v před'ku ražení určen další bod, který spolu s bodom
, u vstupu dával přímku, jež byla stále prodlužována.
Podobný ~působ se používal i na franCouzské straně.
14. srpen 1962, kdy poslední nálože dynamitu uvolnily zbytek skály mezi ita~skou a francouzskou částí
tunelu, přinesl definitivní odpověď na otázku, jež v té
době zaměstnávala každého pracovnfk,a této stavby:
S lakou přesností bude provedeno spojení obou částí
tunelu? Výsledek v těchto výjimečných poměrech byl
více než uspokojující - po prodloužení osy z italské
strany až 'po pos~ední směrový fix francouzského geo-

deta byla nBlll1ěřena směrová odchylka 13,5 cm a výškové spoj~í obou větví bylo dosaženo s přesností 21 cm!
,
Směrová odcliy~ka 13,5 cm se přiblížila značně předem vypočteným teoretickým odchylkám (10 cm, 8 cm)
a zůstalahluboko
pod mezí maximální vypočtené tolerance (20 cm). Je zajímavé, že nooo'llhlas v,e Výškách
(21 cm) má o polovinu větší hodnotu než směrová
odchylka; na jeho veliko'sti se také podílí vliv spojení
nivelačních sítí dvou sousedních států.

Na obr. 6 je znázorněno směrové schéma tunelu,
jehož osa je příimá až na nepatrný koncový úsék
u francouzského vyústění, kde přechází v mírný oblouk.
Toto zakončení si vyžádaly zvláštní geomorfologické
poměry se,verního úbočí masívu. Z obrázku je patrno,
že pro vytyčování přímého úse,ku tunelu bylo však
nutno prorazit pomocnou štolu o délce cc'a 170 m, jež
le pokračováním přÍ'IDé části 'tuIIlel'll.

Díváme-li se z dnešního stanoviska na všechny geode·
tÍ'cké práce, vy,konané pro realizaci prorážky tunelu,
neubráníme se některým otázkám, jako například zda
použitá metoda měření vodorovných směrů v řadách
a skupinách byla vhodná pro triangulaci
velehorské
oblasti. VyrO'Wlání neúplných skupin, které tím vznikly, pilsobilo značné obtíže a vyžadovalo též jistě mnClho času.
Na prrvní pohled by se také zdálo, že řešení tohoto
náročného a rozsáhlého úkolu pomocí rovinné geometrie nemůže zcela uspokojit vysoké požadavky na
situační přesnost. Zde je však třeba si uvědomit, že jediným účelem všech geodetických prací byla prorážka
tunelu s určitými předem danými tolerancemi. VlIv zakřivení Země se v daném případě podrobně zkoumal
a bylo zjištěno, že by se projevil prakticky jen v délkových rO'mllěrech, které při přímé trase tunelu měly
stejně podružný význam. Zato 'pečlivosita důkladnost, ,
s jakou bylo celé dílo i jednotlivé dílčí úkony řešeny,
přinesla žádoucí výsledek i při jednodušším způsobu
řešení. Vyskytly se i názory, že daný Úkol mohl být
daleka snadněji vyřešen pomocí ael'otriangulace.
Zde
je nutno uvážit, že tato moderní technika nemohla být
přístupna jednotlivci, který se ně,kolik měsíců po skončení 2. světové války touto otázkou soukromě zabýval.
Tato mert'Jda..nebyla dosud v podobném případě ověřena,
a je sporné, zda by její přesnost na daný úkol stačila.
Nakonec zbývá problematická otázka určování vý·
šek trigonometrickým
způsobem. Všeobecně je známa
její nejistota a nespolehlivost zvláště v tak nepříznivých podlI),Ínkách, laké panorvaly v tomto případě. Že
při ' velmi "strmých záměrách na několikakilometrové
vzdálenosti O'vlivnila refrakce a jiné rušivé vlivy výsledeik 'pouze v tak nepatrné míře, dá se přičíst zčásti
k dobru svědomitému pl'Ovádění měřických praCí, ale
z velké části také šťastné náhodě.
V ~aždém případě je však nutno vysoko ocenit práGi
všech zúča'stněných odborní'ků, jejichž přičiněním mohla
geodézie na tomto náročném technickém díle tak jako
v nepřehledné
řadě jiných příipadů, prokázat neocenitelnou službu lidskému podnikání a demonstrovat
také svoje všestranné možnosti.
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Jiřina, Studená Drahomíra

Jiří,

domu

Hayden

metodou

pozemní

stereofoto-

Ivn

-

vyhotovení

polohopisného

a

Doležalová Eva, Holubová Jana, Lukešová Jindřiška,
Mašková
Jarmila,
Poláková
Jaroslava,
Raffl
Jan,
Skrbek Josef, Šonská Jana, Urbanová Marta, Vorltček Alois

Polohopisné

a výškopisné

zaměření

stavitelské

památky

Hlavnička
Josef; Jahoda Tomáš, KlokQčníková
Jana,
KřivánkOvá Marie, Průcha Jaroslav, Svobodová Jitka

Třída 4c
,...
Polohopisné a výškopisné měření - Vyhotovení polohopisněllo a výškopisného plánu v měř. 1: 500
Benešová Květoslava, Čermáková Jaroslava, Činátlová Danuše, Há;ková Květa, Hochová Ludmila, Koželuhová
Titka, Lejsalová
Ludmila,
Papíková
Alena,
Slámková
Marcela,
Šmídová Hana, Vailková
Eva,
Vlčko6á Marie, Vostárková
Jindřiška

Sestavení

V měsíci květnu a červnu t. r. konali maturitní zKoušky
žáci čtyř tříd denního studia [4a, 4b, 4c a K2 - dvouleté studium pro' absolventy dvanáctiletky]
a tří tříd dálkového studia' [d5a, d5b ~ pětileté dálkové studium
a D3 - tříleté studium pro absolventy dvanáctiletky).
Maturitní zkoušky s úspěchem absolvovalo 158 studentů,
z toho 97 posluchačů na denním studiu a 61 posluchačů
na studiu při zaměstnání.
Maturitní zkouška se skládá z písemných zkoušek,
z ústních zkoušek a z vypracování odborné práce a její
obhajoby. Odbornou práci je třeba zvládnout v době tří
týdnů. S jedním týdLlem se počítá pro měřickou práci
v terénu a se dvěma týdny pro konstrukční práce. Na
denním studiU' se odborné práce zadávají dvou, tří, výjimečně čtyřčlenným
skupinám, \ kdežto 'na studiu při
zaměstnání zpravidla zadávají tyto práce jednotlivcům
podniky, u nichž jsou posluchači zaměstnáni. Pracovním
skupinám denního studia jsou po dobu měřických prací
přiděleni tři až čtyři žáci z prvého ročníku jako figuranti. Za odborné práce jsou většinou vybírány práce
rfizných ústavů a podnikfi, které je po maturitních zkouškách plně využívají. Podniky a ústavy poskytují žákfim
prostřednictvím
konzultantfi rady a odborně dohlížejí
spolu s vedoucími odborných prací !učitelé odborných
předmětů] na vypracování prací.
Celkový prospěch maturanta je hodnocen známkou
prospěl s vyznameI}áním, prospěl velmi dobře nebo
prospěJ.
Z jmenného přehledu jsou patrny obsahy odborných
prací.

Lhola

v měř. 1: 1000

metodou pozemní stereofotogram-

Tachymetrické měř~ní
výškopisného plánu

I

petr,

výško-

Bohumír

Třfda 4b
Zaměření kamenolomu
metrip.

Divíš

(k

Šilhan

Tachymetrické měření v měř. 1: 1000

Zaměření průčelí
grammetrie

·e r a t ú r a:.

památky

vyhotovení

Zdeněk,

vyhotovení dvou listů fotoplánu

[IJ_račev,
D. M.: Iz opyta primenenija
stereofotogrametričeskoj
sjomki dlja opredelenija
objemov zemljanych
i skafnych raliot,
Geodezija i kartografija
1962/6
[21 Ivanov,
N. 1., Puzanov,
B. S.: Opredelenije
objemov zerrlljanych i skafnych rabot po stereoparam
fototeodoUtnoj
sjomki,
Geodezija i kartografija
1961/2
[31 Sitek,
Z.: Nowe metody
bezposredniego
obUczania objetosci
mas ziemnych
i skalnych
ze zdjeé terrofotogrametricznych,
Przeglad geodezyjny
1962/4
[4] Sima,
'J.: Určováni
kubatur
v lomech a povrchových
dolech
fotogrammetrlckými
metodami
s
mechanizaci
výpočtů,
• Geodetický a kartografický
·obzor 1963/5-6
[51 Siitti,
J.: Problematika
určovania
objemov z fotogrametrických merani, Kandidátska
dizertačná
práca, 1964
[6] Výzkumná
úloha: Analytické
fotogrametrické
metódy
určovania objemov, KoMce 1964

Lit

mapování

Hubač Kamil,
Sedláček
Lubomír, Zuoníček Petr

Šiltti, Určenie objemov..•)

-

Josef, Kašpar

Technickohospodářské
Literatú:ra:

stavitelské

Cirnfus Slavomír, Dragoun Karel, Dragoun Zvonimír,
Hauptmann
Pet1, Janů Karel, ~ošata Josef, Koutník
Václav, Kuchař
Josef, Langer' Miloš,
Mudra Petr.
Šperk Tomáš, Šperl Jaroslav

Polohopisné a výškopisné měření
pisného plánu v měř. 1: 500

{k článku:

Výšek

Vladimír

fotoplánu

Kadlecová
Petruše

v měř. 1: 10000

Věra,

Karvánková

Technickohospodářské

Marie.

Strýkalová

mapování

Emingerová
Marcela, !Matě;ková
Věra, Obersteinová
Irena, Strouhová Milada, Votápková Alena

Třída. K 2
Výškopisné měření
v měř. 1: 500

-

vyhotovení

výškopisného

plánu

Blessbergerová
Marie, Eršilová lana, Kleinanderová
Věra, Král Zdeněk, Krůta Karel, Maděrová Radka,'
Mltrešová Marcela,
Marková
Radmila,
Němečková
Jaromíra, Podha;ský .Ivan, Resler Oldřich, Růžičková
Eva, Sed láček Jiří, Šrytrová Edita

Polohopisné

a výškopisné

zaměření

stavitelské

Culek Petr, Foitová
Miroslava,
berová Libuše, Valtera Karel

Polohopisné
vání
Prouza

měření
Ivan,

památky
Hana,

pří technickohospodářském

Rata;

Třída d 5a ";;.
Technickohospodářské
Arnstein
tišek

He;nová

Vladimír,

Ivan,

Souček

Si-

mapo·

Jan

mapování
Dekastelová

Milada,

Vácha Fran-

Technická mapa Prahy v měř. 1 : 500
Blažko

Ladislav,

Kocourek

Bohumil

Užití pózemní fotogrammetrie
Coufal

Jan

Polohopisné
lohopisného
Kqšičková

1965/218

a výškopisné mapování
a výškopisného plánu
Libuše,

Maříková

-

vyhotovení

Jana, Mikulecký

poPavel

Geodetickt "a kartog1'8fickf obzor
roč. 11 (53) číslo 8/1985
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Výšk\lpisné zaměření
v měř. 1: 500
Mašek

staveniště

-vyhot9vení

plánu

Václav

Falladová

Podrobné polohopisné
pisného plánu
Mládek

Dtto,

měření

Muknšnábl

Doplňování služebních
Podlaha

-

vyhotovení

Karel,

Paroulek

poloho-

Vít

měření

Pospíšilová

Mezinárodní

-

vyhotovení

výškopisného

plánu

Helena

Šipovič

Karel

geo-

Zaměření

Březák

listu mezinárodní

-

Janečková

Měřické, výpočetní
polohopisu sídliště
Jirmusová

Holub

práce

Zdeněk,

Hrobník
"

Jan, Hru-

pro vyhotovení

~

při technickohospodářském

Matě;ka

Zdeněk.

Šimková

Měřické
mapy

vyhodnocení

mapo-

Růžena

Redlich

Vyhotovení
Vácha

Vyhotovení

Karel,

práce

Redlichová

pro doplnění

pozemkové

Jiřžna

mapy archeologických

.

zá'ladního

Zambůrek

Ba;anik

sídliště

metodou

zemědělských

plánu sídliště

objektu

metodou

a výškopisného

mapového

Milan

polohopisu

mapy

souvislého

zobrazení

Marie

a výškopisné zaměření kolejiště
Jana č. 1
Zaměi'ení polohopisu a výškopisu, jakož i inženýrských
sítí metodou polární pro získávání mapových podkladů
pro výstavbu
Marešová

Jana

č. 2

Vypracování polohopisného
a výškopisného
podkladu pro projekt ,koleje
Parsch

sídliště

metodou

Sakař

metodou pro reambulanci

Bohumil

Polohopisné zaměření hospodářských
vení polohopisného plánu

budov -

vyhoto·

Jitka

práce

technickohospodářského

mapování

Marže

Šžnknerová

Polohopisné zaměření novostavby školy
geometrického
(polohopisného)
plánu

-

vyhotovení

Václav

Tůmová

ortogonální

plánu závodu
vyhotovení

Olga

Komise, pro geodézii a kartografii
při Ústředni radě
ČSVTS usiluje 'O stále 'Vštšivýměnu
zkušeností se zahraničními vědeckotechnickými
společnostmi a svazy.
Na pozváni dřívějšího ústi'edního vedení sekce,geodetu Vědecko,technického svazu v Bulharské lidové republioe zúčastnil se' Konoem bi'ezna delegát naší komise
ustavujícího
kongresu
Svazu
,bulharských
geodetů
v Sofii. Ve. vědeckotechnickém
svazu jsou nově nrgaI1izovány odvětvnvé svazy a samostatný Svaz 'hulharských

(polo-

-

vypracování

geomet-

Marže

měření

Nováková

metodou

geometrického
'

Jana,

Ťoupalíková

Podrobné
stoky ortogonální

mapového

Robert

Zaměření sídliště ortogonální
mapy v měř. 1: 1000

Polohopisné, měi'ení hopisného) plánu

v měř. 1: 500

Anton

Cernušáková

vyhotovení

Milada

Vytýčení a zaměření parcelace
rického (polohopisného)
plánu

Zaměření odpadní

-

Štich Jaromír

tachymetrickou

10sef

zaměření

metodou

'

VybotovenCpožárního

Třída D 3 !

Polohopisné

(po-

Marešová

Štenc

nalezišť

Vafíáč Josef

Vyhotovení

geometrického

zaměření
polární
dokumentace

Vypracování' polohopisného
podkladu pro projekt

Zobrazovací

Prokop

výškopisu

vyho-

Václav

Sedláčková

jedné stereodvojice

Karel

a zobrazovací

-

Leopold

ZZ;a

Macháčková

pro vyhotovení

měření

Minář

silnice
plánu

Eva

zaměření

Lup(nek

(poloho-

Polohopisné,
váni

Fotogrammetrické

Tankovská

Vyhotovení

Božena

a zobrazovací práce
v měř. 1: 1000

Marie

Eva

vyhotovení

Polohopisné a výškopisné
území 15 ha ~ vyhotovení

Lhotová

-

mapy

geometrického

Měřické, výpočetní a zobrazovací
účelové mapy v měř. 1: 1000
Halbich Vlastimil,
šák František

Honzl

-

práce

Polohopisné

vyhotovení

Jaromír,

Kra;ová

Zdenka,

Lázňovský

Miloslav

Zaměření silnice
pisného) plánu
Dry;e

Gloserová

Polohopisné
ortogonální

Jaroslav

Vyhotovení konstrukčního
1: 2 500 000
DOčekal

Božena,

Polohopisné zaměření železniční vlečky
geometrického
(polohopisného)
plánu

Ladislav

a výpočet polygonové sítě
Gebauer Dimitri;
Vyhotovení polohopisu a výškopisu metodou polární
mapa v měř. 1: 1000
Berger Jiří
ZaměřenJ polohopisu a výškopisu metodou polární
vyhotovení mapy v měř. 1: 500

výškopisného

Pavel

Omezníkování a polohopisné zaměření
tovení geometrického
(polohopisného)

Groschlová

Třída d 5b
Zaměření skupiny změněných parcel a vyhotovení
metrického (polohopisného} plánu
Babica

Blanka,Švarc

Zaměřep.i novostaveb
lohopisného) plánu

mapa světa v měř. 1: 2 500 000

vyhotovení

Výškopisné zaměření území pro odvodňovací
vyhotovení výškopisného plánu
Flousková

map

Ladislav

Výškopisné

Tachymetrické
zamerení
plánu v měi'. 1: 1000

Eva

technickohospódářského
.
Sestavil

mapování
žnž. Zd. Mašín

geodetů a upravovatelu
půdy, kt,erýnemá
odvětvové
zaměření. Ustavením samostatného
sVJazu' byly bulharským geodetum vytvořeny velmi příznivé organizační
podmínky k rozvoji činno,sti pro různá odvětví národního hospodářství.
Na kongresu
byly předneseny
odborné referáty
o evidenci nemovitostí, o problémech mapování a o geodetických pracích v 'sídlištích. Referáty budou po poříz,ení pllekladu k dispozici zájemcum v oborovém středisku vědeckotechnických
informací Výzkumného ústavu geodetického,
tO'pografic'kého a 'kartografic'kého
v Praze.

1965/219

Geodetický B kartogrdickt
·obzor
roč. 11 (53) čfslo 8/1965

no

Úspěch bulharských geodetů v organizační výstavbě,
podložený jejich významnou činností, měl by být podnětem pro další naše geode-ty, fotogrammetry a kartografy, aby členstvím a činorodou prací pro rozvoj národního hospodářství
přispěli
k vyšši organizační
úrovni z nynější oh komisí jako poradních orgánů krojských rad a ústřední rady na úroveň s,amostatné sekce
ČSVTS.

Ve snaze vyhovět stále vzrůstajícímu zájmu pracovníků
nejri'tznějších oborů o ško~ení ve výpočetní technice, za~
vádí ÚR ČSVTS tento stavebnicový systém kUrsů:
Dál k o v é k u I' S y: poskytují přehlednou formou ucelenou zna'l'OiStve třech 'základních směrech vý'pdčetní
techniky, a to formou pO'štou zasílaných učebních textů a pomůcek, formou 'kontrolních úlOh a opravovaných
odpovědí a pomocí šiwké sítě zajímavých exkurzí v celé ČSSR.
Směr M - Mechanizace administrativních prací stroji
na děrné štítky. Vhodný pro ekonomy všech druhů předběžné vtdělání se nevyžaduje.
Směr A - Automatizace technických výpočtů analogovými počítači. Vhodný pro techniky všech druhů předpoklá'dá se střední nebo vyso'ká škola technického
směru.
"
Směr (D - Císlicovésamočinné
počítače. Vho'dný pro
ekonomy a techniky vŠéůh druhů a zejména abso~venty
směru M nebo A, kterým poSkytne ucelený přeh:led.
Předpokládá
se středoškolské
vzdělánt
Přihláš'ky ze
všech míst ČSSR přijímá (jen písemně) komIse ,pro
automatizaci ÚR ČSVTS, Praha 1, Široká 5.

Pokračovací
kursy
(doc'l1ázkové):
navazují
na jednotlivé směry dálkových kursů, absolvent se stane programátorem příslušného druhu počítačů. Na závěr kursu je možno složitkvalifiika!ční zkoušku, při níž
se požadu'je lá'ťka z ,dá~kového i pokra'čovacího kursu
n 'a j e dno u. Ú~pěšným složením zkoušky získáVá absolvent kvalifi'kační osvěd'čení opravňující k vý'konu
příslušných funkcí.
Kurs MEPRO (64 hod.) - "Organizátor
mechanizované evidence"
Kurs ANAL (32 hod.) čHačů"
/

"Programátor

,Kurs D'lPRO (64 hod.) močinných počítačů"
,Přihlášky
krajích:
Domy

přijímají

"Programátor

pořádající

techni'ky

orgány

a proje,k<tant

ana'logových počíslicových sav

jednotlivých

ČSVTS:

Praha 1, Govkého 23
Ústí n. L., Velká Hradební 2
Pardubice, Nábř. čs. armády 1556
Brno, Výstavi'ště BVV 1
Ostrava, Revoluční 18
Bratislava, Kocelova 17
Žilina, H1'iny
Košice, Gen. Petrova 1
Krajs'ké

rady

ČSVTS:

České Budějovice, nám. 1. máje
Plzeň, Nádražní 28
P 1á n ov a n é z ahá

jen í j e dno

M (dál1kový): 1. 8. 65 a 1.3. 66
- A (dál1kový): 1. 8. 65 a 1. 3. 6fl
D (dálkový):
1. 3. 66
MEPRO:
1. 10. 65 a 1. 10. 66\
ANAL:
1. 2. 66 a 1. 10.,66
D'lPRO:,
1. 10. 66 a 1. 10. 67

tli vý c h běh fi :

Z činnosti komise geodézie a kartografie v kraji
Východoěeském
Dne 12, ledna 1965 uplynulo již pět let ode dne, kdy
byla založena Závodní pobočka ČSVTS při Ústavu geodézie a kartografie v Pardubicích. Tehdy se sešli pokwkoví inženýři a technici, aby za'ložili dobrovolnou
organizaci začleněnou do ROH, organizaci, jejímž programem je pomáhat technickému rozvoji. Od té doby
se je'jí řady rozrostly na 150 členů. V prvém roce to
byly hlav!1ě před.nášky, exkurze a výpom'Oc při vyučováni v ZSP a PSZ, kde se proj,evovala činnost členů
ZP. Později se členové zúčastňovali stále více na řešení výzkumných úkolů a zavádění nových pracovníCh
metod na pracovišHch ústavu. Mnozí si také správně
uvědomili, že prvním krokem k technickému rozvoji
ústavu i ke zvyšování vlastní, osobní technické úrovně
a rozhledu je studium odborné, politické a ekonomické
literatury' a časopisů. Na provO'zech a střediscích geodézie postupně vznikaly odborné skupiny se samostatnou
činností, které si' vzaly za úkol rnzšiřování 1éI zpracováni
TEl. Hlavni akcí, ~teré se členové zúčastnili v roce
1964, byla účast na IV. celostátní geodetické konferenci o automatizaci a mechanizaci v Praze, dále spolupůsobili při sestavování osnov pro účelové školení, které
se konalo v zimnim obdobl 1964/65. Bylo to školení pro
technickohospodářské mapováni, přl'ptava pro vyhotovení
mapy souvislého zobrazeni EN, pro pracovníky středisek geodézie zkušenosti ze zakládání listů vlastnictví a
dodrrování technologie.
V listopadu 1964 se konala beseda O' technické
mapě měst a cestě s. inž. M. Herdy z ÚGK Praha do
Jugoslávie. Byl promltnut film o hledači podzemních vedení Dynacord,Ferrolux.
2. října byl uspořádán Den
zlepšovatelů, novátorů a informátorů TEl pod heslem
"Za zvýšení technické úrovně SG". S komisi pro geodézii a kartografii bylo provedeno školení staVbyvedoucích v jednoduchých měřických a vytyčovaclch pracích. Dále byl uskutečněn zájezd na veletrh do Brna
a zahraničnl zájezd do MLR spojený s návštěvou ÚGK
v Bratislavě. Mimoto byla uskutečněna exkurze posluchačů večerní školy stavební v Pardubicích do reprodu'kčnlhoa
fot'Ogrammetrického oddílu ÚGK. Do, Zpravodaje
technického
rozvoje
přispívali
pracovníci
z praxe.
V Ietošním roce uspořádala komise pro geodézii a
kartografU ve spolupráci se ZP a .vedením Ústavu geodézie a kartografie' besedu s účastníkY X. mezinárodního fotogramme,trického kongresu v Lisabonu. Programem ,besedy byla současná světová úroveň fotogrammetric'kého ma'pování 'vElvelkých měřítkách a promítání
fi'lmu a diapozitivů z cesty d,o Lisabonu. V Pardubicích
se jí zúčastnili s. tnž. Skládal z ÚSGK, inž. V. Pichlík
z VÚGTKa s. inž. Šímaz GTÚ. Pro pracovnlky v Dobrušce a VTOPIÚ byla stejná přednáška v Dobrušce za
účasti s. inž. Šímy z GTÚ. V březnu pak byla uspořádána pracovní porada o technologii fotogrammetrické'ho vyhodnocení technickohospO'dářskél1o ,mapování.
Zúčastnil se jí za VÚGTK s. inž. V. ,Pichlík. Seznámil
účastníky porady s dosavadními výsledky výzkumu fotogrammetrického vyhodnocení THM lil S návrhem technologie vyhotovení THM (fotogrammetricky)
v měř!tku
1:5000. P.oté násl,edovala diskuse a vzájemná výměna
zkušeností me'zi pracovníky ÚGK a předná;šejlclm. Všechny akce byly navštíveny neJen pI'lacovnlky z oboru
geodézie, ale i hosty.
.
Komise geodézie a kartografie provedla ve spolupráci se ZP další úče'lové školení pracovnlků v oboru
zemědělských melioras:í se zaměřlení~ na použití geodéz~e v melioraclch. Clenové komise, seznamují pracovnl,ky v jiných složkách, předevšlm ve stavebnictvl, s novými metodami užívanými v geodézii.
Členové ZP 'se zúčastnili 'přípravy na výstavu ukázek geode'tických a lmrtografických
prací za uplynulých 20 let, která byla instalována v Opavě od 17. do
22. května 1965.
Komise geodézie a kartografie, ZP a ÚGK v Pardubicích připravuji na 13. a 14.10. 1965 Dny nové tech·
niky.
lnž. dr. Miroslav
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['Původni 'práce inž. Kondo P. 'K'ondova ze 'Staré Zagnry
v Bulharsku)
Koncem roku 1964 vyšla v Sofii publikace S o c i a I i stický
parcelový
katastr,
jež o'bsahuje na 122
stránkách fomátu
A 5 studii inž. Kondo P. Kondova
o pozemkových Ikatastrech v kapitalistlclkých a socialistických státech. Poněvadž práce obsahuje výsledky dlouhodobého studia za účelem založení pal'celového katastru v Bulharsku, máme za to, že bude zajimat i naše
zeměměřiaké a jiné odborníky, zvláště při zakládáni
evidence nemovitostí. Protp podáváme stručný obsah
knížky a jeji hodnocení.
SVoji studii o pozemkových katastr'ech l'Ozdělil a-utor
na tři části: 1. Dějiny pozemkového katastru ('kapirola
I-III) na str. 7-31, 2. Soudobý katastr v různých státech (kapitola IV a V) na str. 32-52, 3. Socialistický
parcelový katastr
(kapitola VI-IX)
na str. 53-122.
V kapitole I. se autor zmiňuje zhuštěnou formou
o starořímském katastru a o katastru v bývalém Rakousku. V kapitole II. uvádi historii pozemlkového katastru V carském Rusku do roku 1916 a od tohoto roku
v SSSR dodnes. V kapitole III. rozvádi hlavni podněty
k zakládání pozemkového katastru a jeho historií v Bulharsku, II to od jeho osvobození v roce 1878 až do
dnešni doby. Nejdříve se zmiňuje o ekonomickém popisu bulha'rskéhoknížectví
z roku 1882, pak se zabývá obdobím 1894-96, kdy se otázkou založení pozemkového katastru zabývali bulharští právnici, například dr. St. SiŠmanov. Konečně probírá období po roce
1900, kdy ministerstvo financí začalo projevovat o katastr zájem. Autor uvádí zákon z I'oku 1908 a návrh
zákona o katastrru nemovitostí z roku 1909, které však
nebyly nikdy uvedeny 'v život. Obdobně tomu bylo se
zákonem .o pozemkovém vlastnictví z I"Q'ku1921 a zákonem o katastru a komasacích z rolku 1941. Pozemkový katasti' nebyl však v Bulharsku nikdy úplně založen. Dále autor sděluje, že z civili710vaných evropských a mimo evropských států to bylu jen Bulharsko,
Turecko a carské Rusko, kde nebylo podniknuto katastrální vyrrněřování, a to hlavně z příčin, jež pramenily
z podceňování katastru v buržoazním státě a z nedostatku flnančníchpTostředků
i odborníků. V Bulharsku
to bylo zvláště stanovisku Zemědělského svazu a jelJO
vedoucích činitelů: Dimitra Dragijeva 'a Ai. Sl'ambolijského. Spolupůsobilo tu též záporné a nesprávné mínění vedoucích inženýcrů,. architektů a topografů v geografickém ústavu ministerst\fa války.
Po roce 1944 se uplatňovalo v Bulharsku též oportunistic,ké stanovisko k O'tázkám obecné a zemědělské
ekononHky a proti založení pozemkového ikatastru. Autor
to uvádí v souvislost s kultem osobnosti. Založení katastru se považovalo za opatření čistě lDapitalistické
sloužící jen k ochraně buržoazniho sou1kromého vlast~
nictví plldy a výrobnfch prostřediků. Teprve po Dubnovém plenárlllím zasedání OV KSB" v roce 1956 s~ začaly
přezkoumávat eko'l1'omiOkéotáZkY a zvláště otázky zemědělské ve světle tvůrčího mairxismu-leninismu. Začalo se uznávat, že otázka založení "VýlDazu plldy" má
stále rostoucí význam pro plánované řízení národního
hospodářství a z roho autor soudí, 'že není již daleko
.doba, kidy bude rozřešen problém evidence půdy v Bul·
harsku založenim celostátního socialistického parcelového katastru.
, V 2. části"':""kapitole IV. - se autor ziabývá pozemkovým kiaMstrem v kapitalistických. státech, a pokud
jde o rozvinuté kapitalistické
sťáty poznamenává, že
tyto státy pl10dělaly již 'poměrně dlouhý 'vývoj a katastr byl v ni.ch založen hlavně z důvodů eikonomických
a daňový.ch. Učelka!tastru byl ovlivňován jednak ideami
francouzské r~voluce, vývojově a později též rozvojem
geodézie a kartogl'afie. Uvedené katastry srovnává s pozemkovým katastrem v bývalém Rakousku a Shledává
že se jejich účel značně odchýlil od zásad stanoveuýct;

před 100 ·až 150 roky o spravedlivém ro~dělování pozemkové daně. Význam těchto katastrů se značně rozšiřil,
slouží 'nejen k sestavování výkazu půdy, ale též pro
plánování národního hospodářství, statistiku, vědecký
výzkum a vyhotovování a udržování topografických map.
Autor se zabývá nejvýraznějšími rysy těchto katastrů
a zvláště jejich iurganizační strukturou a počtem kádrů
v ústřední,ch a provinčních službách. Zvláštní pozornost věnuje vývoji katastru v NSR a požadované velké
přesnosti, s jakou se v}"kazuje výměra parcel v Holandsku a Belgi'i, tj. ve státech, kde na hlavu jednoho
obyvatele při'padá po Japonsku . nejméně půdy.
Kromě jmenovaných ,katastrů se autor věnuje té'Ž
katastru f'rancouzskému, švýcarskému a španělskému.
Pokud jde o mimoevropské ka1Jastry uvádí též systém
"Torens", který Angličané zakládali ve svých dominilch
a koloniích, napřfklad v Barmě a v Indii. Dále uvádí
též jiný druh katastro ve státě Sonora v Mexiku.
V kapitole V. se auror věnuje na 6 stránkách charakterlstikám . evlidénce půdy
CSSR. SVOJI studii začíná
od l'oku 1938 a končí ji zákonem o evidenci nemovitostí.
Zákon o EN a vyhlášku i Směrnice OSGK považuje
autor za velký pokrok při zakládání EN. V zákoně
I v písemných částech operátu postrádá však ustanovení
o jakosti půd a. vedení její klasifikace. Obdobně soudí,
že neni plně řešena uti!zka účelové mapy EN místo
dosavadní pozemkové mapy.

v

I

Cást 3 je' neJobsažnější ,a autor v ní podává návrhy
na založení parcelového katastru v Bulharsku na podkladě své studie komentované v předchozích dvou částech.
V kapitole VI., nadepsané "Podstata a význam bilance půdy a p'arcelového katastru" autor upoZwňuje na
nedostatečnou
znalqst pozemků ve srovnání s ostatním Ip'řírodním bohatstvím, napřfklad uhlím, naftou,
rudou atd. Též pokud jde o mapy uvádí,' že topografic'ké ma'py v měřítku větším ne'ž 1: '25000 jsou dosud
pořízeny jen pro 2 % zemského pov'rchu.
Pl'O řešení všeobecných a z~kladnfch zásad pro stanovimí typu a přesnosti evidence půdy autor doporučuje vycházet z množství půdy na jednoho obyvatele
a potadaMků komunistické společnosti se zřetelem k potřebá:m obyvatelstva a jeho za opatřování různými jakostní,mi zemědělskými výrobky. Nato se zmiňuje o vztahu mezi
zemědělskou .ren1)ou a kata1strem, dále o e'konomlcky
nezdůvodněných
a mechanicky určovaných cenách a
DOD (= daň z hrubého příjmu) v zemědělské výrobě.
DoporučUje určit ekonomic'ky zdůvodněné ceny, je'd·
notnO'u zemědělSkou daň a práVlllí úpravu čtyř stupňů
výkazů plldy a její ocenění:
1. rozdělení celostá'tního pozemkO'vého fondu na zákta'dní typy (zemědělská půd,a, lesní půda,zó:stavěná
plocha sídliště, půda se speciálním určením pro
,průmysl, dop!r8.vu atd., a půda určená za státní rezer'vu);
2. rozdělení jednotlivých typů ad 1 podle druhů pozemků;
.
3. rozděleni zemědělSké půdy podle osevních postupů;
4. klasifi'kaci půdy podle jejich výrobních možnosti
v me2;ích jednotllvýchzpůsobů
obnosp!JdařO'vání pLld-y.
Autor má za to, že výzkum půd, agronO'mické, agrovýrobní a jiné výkazy mohou poskytnout jen všeobecnou bilanci a ocenění půdy až do 3. stupně. Mohou
však poskymout cenné uk-az8!tele o orgrani2iaci a perspektivním plánování zemědělské výro'by. Pokud Jde
o 4. stupeň pozemkO'vé bilance a oceňování půdy autor
soudí, že se vztahuje jen na katastrální oceňování lbonitaci a' ekonomické oceňování půd), které můze poskytovat nejlépe socialistický parcelovýkatastr.
V dalším pokračování své studie autor uvádí znaky
hospodářského (feudálního) a. buržoazního parcelového
katastru a ka!tastru půdního, landšaftského a fundamentálního pozemkového kata:stl'u, který doporučují někteří
sovětští auroři {S. D. Ceremuškinj.
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Ve své studii je autO[' pro přesné označování věcí,
a proto navrhuje, aby se užíval název "parcela" a socialistic'ký parcelový katastr" a zavrhuje nevhodné "názvy jako "ekonomioké oceňování půdy" a inventarizace půdy", které považuje za nevhodné a j~'Ž jselU již
obsaženy v ,názvu "katastrální oceňování půdy". Půdu
navrhuje rozdělit na parcely s katastrálním a parcely
bez katastrálního výtě:iiku a na parifikáty. Ze sovětských
?"~zvů.uVád~ autor. ozn_ačení vodní, vodohospodtířský,
l'rIgcaclO'nálma mellOracní katastr, Tuto kap'itolu končí
a.utor všeobecnou charakteriJstikou existujících geodetických plánů a jejich využitím v budoucí katastrové
evidenci pil:dYi.
Kapittola VIL je nadepsaná "Základní dokumenty é:
operace. v socialistiokém parcelovém katastru" a obsahuje úvahu o podstatných částech socialistického parcelového ~'a'tastru., dále o základní katastrální mapě,
o přesnostI a měřltku, o katastrální matrici a o katastrálním řízení.
Základn~ .katastrální mapa pro celé, státní území by
se vyhotovll'a v jednotném souvislém zobr>dzení a na ..
hradila by 'dosav,,!dní topografickou mapu v měřítku
1 : 5000. Z&kl'adní mapa by měla obsahovat li potřebnou p'řesn05t1:
1. geodeticM

zákl'ady,

.2. polohopis, llranice a zobrazení nemovitost(,
3. výšlwpis .a přírodní ráz krajiny,
4. charakte1r a vzhled půdy [nemovitostí I a velikost
staveb,
5. stejné jakostní vlastnosti různých nemovitostí,
Za tím účelelI)..by se vyšetřovaly:
a) půda a rostlinstvo, způsob užívání půdy lesy a keře.
jednotlivé stromy,
,
b) h}"drografie a stav vod povJ.'chových i podzemních
k určitému datu,
c) hranice zaplalfovaného a .obvody. devastovaného území k určitému daru,
d) zavlažované a nezavlažované plochy,
e) směry převládajících větrů.
Autor navrhuje též rozdělení státního území na
menší prostory, které nazývá mikrooblastmi, pro které
by se zaznamenávaly ~růměrné měsíční a roční srážky
a teploty. Všechny Ulda]e by se zapisovaly do k'stastrálního operám.
,Pro záJ<:ladní katastrální
mapu autor doporučuje
měřltko 1: 5000 nebo 1: 2000 a pro sídliště 1: 1000 podle významu půdy a souvřslosti mapovaného územt Katastráll?-í matrice, něco obdobného jako soupis parcel,
by navlc obsahovala všechny potřebné infoqnace o parc~lác? ,a půdě, jež. by ,měly trvalý charakter a byly by
duležlte pro použrvam v různých oborech národního
hospodářství. Matri,ce by se vyhotovovaly odděleně pro
polní a odděleně pro zastavěnou část (sídliště).
Katastrální říZelIlí by se dělilo nó:
1. ekonomicky zc:l.ůvodněnau a přesnóu delimitacI pozemkového fondu podle druhů pozemků. Po stanovení mikrooblastíby
se vytvořily:, zrekonstruovaly
a omezily obvody sídlišť, průmyslových a zemědělskýCh z~vodů s odborně určenými optimálními rozměry. Autor doporučuje pro Bulhars'ko 6 oblastí
20 podO'b'lastí a80 mikrooblast[·.
'
2. určování a tvoření parcel v te'~énu;
3. určování hranic a mezníkování'
4. zjišťování vlastnictví a držby; ,
5. provádění lmnkrétních katastrálních výzkumů a speciálních řešení;
6. volbu a oceňování vzorkových pozemků éIi typických staveb;
7. klasifIkaci pozemků a staveb;
8. definitivní vyhotovení a sestavení katastrálního operáru;
9. odvolací řízení;
10. vyhoto9'ování 'plánů a jinÝ'ch doklad"i při vedeni
katastru.
Ka'Pitolla VIII. má název "Katastrální oceňováll!
pozemků" a obsahuje studii o úrodnosti a oceňování půdy, o bonitaci zemědělských ploch a o katastrálním oceňování; půdy v pozemkovém k'aoostru. Všechny uvedené

problémy řeší autor krátce ~ výstižně. Podle získaných
výsledků navrhuje pak konkrétní bonitaci pozemků, založenou na deseti přírodních faktorech. Pro bonitaci
vyžaduje rozdělení hospodářského phodnocení půdY 'do
dvou základních skupin:
.
i'

a 1 katastrální ohodnocení, vyžadující skutečné e,konomické ohodnocení pozemků a nemovitostí vůbec a
podle údajů katastrálního operátu.
b) agrovýrobní ohodnocení, které vy2íaduje hlavně genetickou klasifikaci půdy a její agronomickou char akteristiku.
Autor doporučuje, aby při ohodnocování zemědělskýCh plo'ch se bral v úvahu buď jen čistý a hrubý výtěžek, nebo jen čistý výtěžek v pelIlězích. Ohodnoce:1í
by se mělo konat ve dvou etapách:
al předběžné, podle stanovených středních 'úrod v posledních 5 až 15 .letech,
b 1 konečné, které by se získalo srovnáváním vlastností pozemků se vzorkovými podle jednotlivých
druhů.
Autor považuje za nejhospodárnější
a nejracionálnější klasifIkaci, která je vyjádř-ena v penězích. Získané údaje by pak mohly být vzaty za základ při řešení cen zemědělských VýrObků. U zastavěných pozemků by přicházelo ohodnocení;
1. místa, tj. pozemku, ;na kterém stojí budova,
2. stavby, jež by se podrobila běžnému a stavebnímu
ohodnocení.
Tuto kapitolu uzavírá- autor uvedením konkrétního pCípadu předběžného katastrá~n~ho ohodnocení pozemků
v lZD ve vesnici "Badaště' ve starozagorsJ<:ém kl'aji
s celkovou plochou 1651 ha.
V poslední IX. kapitole: "Organizace katastru v lidové reFblice
bulharské" a, "Udržování katastrálního
operátu' jsou uvedeny základní zásady a dů.vody k organizování přísluJných kádrů. V souvislosti s údržbou
katastrtt autor doporučuje zřízení nového úřadu a !ll;l'
vrhuje toto členění:
'f\. Hlavní správageodézie,
katastru a: HTOiPJs třemi
odbory pro
a 1 geodéziia
karrografii.
b) pozemkový katastr,
cl H'I'OP a terénní projekty.
B. Oblastní
správy
geodézie,
katastru
a UTOP
[= OSGKZ), celkem 8-10 správ v celém státě.
Autor uvádí v tomt6 místě podro,lmou strukruru OSGKZ,
C. Obvodová střediska geodézie, katastru a HTOP,
jichž by bylo 80 až 120 v celém státě.
Střediska by vyikonávala:
a) udržo'vání a reambulaci parcelového katastru.
b) udržování vý,kazů půdy v sídlištích, zemědělských
závodech, obcích a v podoblastech,
c 1 kontrolu užívání půdy,
d) vytyčovací práce, určování stavebních čar a jejich
úrovní.

Tento stručný obsah publikace uk'azuje před jakými problémy stojí otá'zka :lJaložení parcelového katastru v Bulharsku. Autor se v ní snaží využít žkušeností v různ)"ch státech a mláště _svých vlastJní,eh, kTeré získal
během svého pobytu y CSSR za účelem založení nejvýhodnějšího parcelového katastru v BLR, který by byl
podkladem pro řešení četných. problémů spojených se
zemědělskou a jinou výrobou v celostámím měřítku_
Za tím účelem uvádí v 3. části své osobité ~lávrhy
v;r.hledem k bulharským poměrům a jež by měly sloužit za zá'klad diskuse při projednávání návrhu na založení parcelovéhokatastru.
AutO'r se snaží výstižně "
správně hodnotit význam katastru a jeho návrh na jeho
založení je velmi podrobný a cílevědomý. Vzhledem
k EN u nás o'bsahuje návrh též :zjišťováníbonity půdy,
hydrografické a mete~ologické poměry apod., kteréžto
faktory mohou být velmi užitečné pro různé odborníky
všech oborů. při plánování.
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37
Vycpálek; J. - Schneider, K.
Ochrana mapuvých listů evidence nemovitostí. - 9/64.
ZN byl podaný 28. března 1964 a zavedený v prvém
čtvrtletí 1965 'v ÚGK České Budějorvice.
Okraje mapových listů jsou po realizaci zlepšovacího
návrhu odolné proti mechanickému poškozenI. Listy se
nebortí a nesrážejí.
43
Blahut, S.
Studená rycí vrstva bez Uhu - 8/65. ZN byl 'podaný
a zavedený 2. března 1965 v ÚGK Praha.
Podstata tohoto zlepšovacího návrhu spočívá v tom,ž,e
se' při výrobě emulze hydrovnsku nahrazuje líh a voda
destilovanou vodou.

231

Měřítko směrových odchylek - 3/65. ZN 'byl podaný 5.
února 1965 a zavedený 30. března 1965 v ÚGK Praha.
Měřítko je' zhotoveno· v poměru 2:1. Milimetrové hodnoty
na měřítku se odečítají jako polovina dvoumilimetrového dílu, kone'čný výsledek se násobí dvěma.
612.11

Zlepšení foto,grafování fotosazby - 7/65. ZN 'bylpodaný 8. března 1965 a zavedený 15. března 1965 v ÚGK
Prešov.
.
Předmětem zlepšovacího návrhu je úprava elektrické
instalace a použití expozičních hodin při fotografování
fotosazby. Podle tohoto návrhu se může provádět osvětlování při fotografování fotosazby z 've"'lejší místnosti
(fotokomory), čímž :se odstraňuje škodlivý vliv často
zapínaného a vypínaného silného osvětlení na zrak pracovníka.
533

/

Blah ut, S.

Okysliěené tisko,vé zinkové desky před zcitUvěním -'
6/65. ZN byl podaný a 'zavedený 2. března 1965 'V ÚGK
Praha. \
Použitím zředěné kyseliny cltrónové se v ofsetové kopírně odstraní zápach, který vzniká sloučením užívané
ky~eliny octové se zinkem.
625

Blahut, S. - Je'žek, }.

Upínání zinkových desek v zrnicím stroj! - 9/65. ZN
byl podaný a zavedený 2. ,bře'zna 1965 v UGK Praha.
Úpravou upínacích lišt bylo docíleno současného 'Ozrnění dvou desek tak, že jsOU ozrněny po celé ploše s výjimkou strany pro urychlení v tiskařském stroji.
625

Hrdlička,

P. - Skružný, J.

Úprava zvedliní fotolového stalu při potírání želatinou
- 11/65. ZN byi1 podaný a zavedený 8. března 1965
v ÚGK Praha.
Tisková de,ska s chLadicím zařízením je sklapná do
šikmé a vodorovné plochy. Deska je vyvážena, takže
sklO'pení je možno provésti jen mírnou silou. Poloha
desky se za'jišťuje klínem.
63

Vaně'ček, J.

Urychlené a zpřesněné zobrazení s~jných dílů na obvodě kruhů o velkýoh poloměrech - 1/65. ZN byl.podaný 13. ledna a zavedený 17. března 1965 v UGK
Praha.
Využívá 'se při zhotovování stupnic automatických vah.
63

Pánek, J.

Úspora uhlíků - 38/63. ZN byl podaný 21: list~padu
1963 a zavedený v prvním čtvrtletí 1965 v UKG Ceské
Budějovice.
Zlepšení umO'žňuje hospodárné využití uh1í:ků v obloukových lampách.
632

Blahut, S. -

Skružný,

J.

Zařízení ,pro'zakrytí a odkrytíkopírovaoí plochy u kopírovacího rámu - 32/64. ZN byl podaný 27. července
1964 v ÚGK Praha a zavedený 28. srpna 1964.
Pro zařízení zlepšovacího návrhu byla použita okenní žaluzie, přiložená na rám.
72

Míka, }.

Zpevnění .mapových skříní - 2/65. ZN byl podaný 29.
ledna 1965 a zavedený v prvním čtvrtletí 1965 v ÚGK
České Budějovice.
Navrhované opatření z'pe,vňuje dřevěné skříně pro ukládání map na střediscích geodézie a odstraňuje nebezpečí propadnutí výsuvných příhrad.

Kittler, O. - Přikryl, S. - Drtina, C.

Deviaění měřidla - 49/64. ZN 'byl podaný 10. 'listapadu
1964 a zkuŠ€'hně zavedený na pracovišti provozovny Beroun ÚGK Praha.
Pomůcky podle zlepšovacího návrhu slouží pro měření
směrů os čepů jeřábových kol při proměřování jeřábových drah.

Bogemský, B.

Odlehěená tachymetrická lať 1/64. ZN byl podán
7. ledna lJl64 a zaveden 17. srpna 19q4 v ÚGK Bratislava.
Starší tachymetrické latě se upravují a jejich kostra
se odlehčuje pomocí výřezů.
612.13
Herda, M.
Adaptace stojanu s podložkou pro merení invarovými
dráty zjednodušeným postupem - 26/64. ZN byl podán
30. června 1964 a zaveden 8. července 1964 v ÚGK Praha.
Zařízení umožňuje použit při měření invarovými dráty normálních stativll k teodolitu.
622.1

Hagara, }. -

Spevá,k, }.

Optické pozorování a, kontrola kresby přímo u vyhodnocovacího stroje - 16/62. ZN byl podán 25. Njna 1962
a zaveden 1. dubna 1964 v GÚ Bratislava .
Při vyhodnocování polohop'isu a výškopisu obsluhoval
koordinátograf vyhodnocovacího stroje jeden pracovník.
Realizací zlepšovacího návrhu, která spočívá v přiblížení
koordinátografu do minimální vzdálenosti od stereoplanigrafu a přidáním lupy na nosník tuby, může vyhodnocovatel přímo pozorovat kresbu od vyhodnocovacího
stroje, čímž se ušetří 'polovina času pracovníka za
směnu. Zlepšovací návrh byl již realizován na třech vyhodnocovacích strojích a velmi se usvědčil.
624.2

Hopják, R.

Úprava rycí trojnožky pro kreslení tuší - 18/64. ZN byl
podán 3. června 1964 'a zavedpn 15. července 1964 v ÚGK
Praha.
Rycí hrot včetně jeho upevnění a vedení lze nahradit
rýsovacím :liařízením, které využívá rýsovací perko
"Gra-phos Pelikán". K rýsovacímu perku je připojena nádobka na tuš obdobně, jako u trubičkového pera. Zařlzení umožňuje 'použít trOjnožku pro rytí i pro kresbu
tuší.
.
82

Tesař, V.

Oprava zápisníků polygonových pořadů pro výpočet na
samoěinném poěítaěi _. 22/64. ZNi byl podán 30. července 1964 a zaveden v červenci 1964 v ÚGK České
Budějovice.
Využitím zlepšovacího návrhu odpadá dosud vyhotovovaný předpis pro výpočet polygonové sítě 'a jako
prvotní doklad pro děrování slouží přímo zápisník vedený v navržené úpravě.

Nová úprava tiskopisu "Faktura" - 21/64. ZN byl ,podán 18. června 1964 a zaveden 1. července 1954 v ÚGK
Praha.
Nová úprava tiskopisu "Faktura" byla provedena tak,
aby dspořádání tiskopisu a jeho text odpovídalo ceníku.
924

Zigmanová, A.

Úětování spotřeby, opotřebování a předávání zásob materiálu - '14/64. lN byl podaný 7. října 1964 v ÚGK
Bratislava a zavedený 1. srpna 1964.
Zlepšovací návrh řeší rychlé vyčíslení měsíční a
čtvrtletní spotřeby materiálu výrobních složek a jeho
opotřebení, zjednodušuje účtárenskou agendu a umQIŽ'
ňuie le'pší VYUŽItíú'čtárens'kého stroje.
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Geodetlckf a kartograftckf
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Meti,'impex
Mestls'ch-AusrUsturng. Typ GMA-2. ( . ". Firlt)

MATEMATIKA. PlUROONt VEOY

Geodézie

b.

Be n der, W.
Klotoldenberechnungen
und Massenermittlungen
mit
der Curta Rechenmaschine.
(= Sonderdruck aus dem
Mitteilrungsbtatť des BUl1!desder Offentl. best. Werm. Ing. e. V., Heft 3/1964J Frankfurt a. M. 1964
Bit t š a n s k ý, L.
Skupinový a" podrobný výpočet ploch priamo z meraných polámych p·rvkov. (= Tematická úloha ÚGK Žilina čís. 1/1964.J Žllina 1964.
B 5 hm,

J.

Vyrovnávací

počet.

Praha

1964.

(2t14861
Entwicklun'gswer<k
Funkmechanik
Technische Irnformationen Uber' den elektronischen Prllzisionsentfernungsmesser
PEM 2. (= Firlt1 Leipzig 1964.
(26299J
G 11llse r, Hall!S
Freies Trassierern' im Gelllnde. Berlín 1962.
Hilger
& Watts
,
Grattcule-Re,adiJlg Microptic
161/2J LOl1!dorn.
1964.

Theodolite.

[= Firlt

CS

CS 12/8) London 1968.
(264M)

Hilger
& Watts
Newlnvar
Levelling Staves.
1963.

Budapest

r.

Metrimpex
Prllzisions-Nivellier-Instrument
hoherer
GNI-Al. (=Fřrlt) Budapest b. r.

Utdnurig.

Typ

Metrimpex
Reduktlons-Tachymeter-TheodJoUt
mit Horizontál-Glask~iS und optischen Mikrometer. Typ .,MOM 17-KS".
(- Firlt) Budapest b. r.
(2U483)
Metrimpex
Repetitions-Dreifus, System Tárczy-Hornoch. GK-351. Dudapest 'b. r. (= Firlt)
Metrimpex
Zusammenklappbare
Budapllst b. r.

Nivellierlatten.

Metrimpex
Geodlitische Instrumente
dapešt b. r.
"
Metrimpex
Seconds theodolite.
b. r.

exportiert

GKLJ30-037.(= Eirlt)

van Metrimpex. Bu(26067J

Type G. TE-Bl. [=

FirltJ

Budapest
(26116)

Mi c hal č á k, O"
Inžiniersko-prieIl1yselná geodézia 1. [= Vydala Slovenská vysoká· škola technická v Bratislave. Fakulta stavebná. ,= Dočasné vysokoškolské učebnice. J Bratislava
1964.
[26151J

Hilger
& Watts
Micro@tlc 3-Tripod Traverse
Firlt CS 79/3J. London 1960.
Hilger
& Watts
Microptic Levels. [=Firlt

VOGTK

(= Firlt CS 155) London.

Hilger
& Watts
Preclse Autoset Level 2. [= FIrlt CS 1;30/4) London 1963.
,
(26407)
Hofman,
F.
(= Výzkumný
Protínání zpět s měřenou
vzdáleností.
úkol Č. 5 - ústavrníJ Plzeň 1963.
[26540)
Instrruktion
lnstruktion
Uber vermessungstechnische'
Wasserversorgung. Berlín 1964.
I
Kr e s sne 1", H.:
Zákliadnůvf redukční ta'chymetr BRT 006 v pra'ktickém
použití. Přel. Vaiz, L. (Z: Vermessungstechniik,
1963,
Č. 10J Plzeň 1964.
K u t, K.

~a1ffiěření přiváděče pitné vody' pro Prahu a Středočeský
kraj (Zel1vka). (= Rešerše k výr. Úlkolu G'IÚ 10,5-740/1,
2) Praha 1964.
Len k o, O,
Ekonomika, organizácia a k'alkulácia zememeračskýcll
prác, vrátane bezpečnosti práce. (== Vydala Slovenská
vysoká škola techrni'cká v Bratislavě. Dočasné vysokoškolské učebnice.) Bratislava 1964:
M a g n a val, P.
'I1he applícation IO'f surveying instrumernts in constructlon and lndustry. (=Člá,nek z čas.: Intnrnational Construction, November 1964, Vol. 3, No H) B. m, 1964
[2(280)
Metrimpex
Duplex Doppelwinkel1prisma. Typ G. K-440. (= Firlt)
Budapest b. r.
!

Metrimpex
Geodlltischer
Mi'krowellen-Distanmesser.
(= Firlt) Budapest b. r.

Pomiary
Pomiary S'pecjatne. Czesé 1. Aut.: W.
Warszawa, 1964.
Pomiary
Pomial'Y specja1ne. Czesé 1. aut.: Richter, W., . " Wa'rszawa 1964.
[26 553]
R Ý c, R.
Planimetr.

(= ČS. PATSP 70.045J Praha

1941.

Schmitt
P.
Použití zfťklladnového redu!k~ního tachymetru BRT 006.
Aut.: ... , Heinrich Joachim. PřeL Vaiz Ladislav. (Z: Vel"messungs-InformaUonen 'Č. ,16, str. 9.) Plzeň 1964.
(26298)
Směrnice
Směrnice pro údržbu ZÍíkladní mapy ČSSR v měřítku
1 : 50000. Praha 1965. (= Seznam technických pf"edpisfi
ÚSGK. Skup. VI/31J. Praha 1965.
Ta.! š 1, L.
KatJastrální fotogrammetrie.
1964.
Technické
Technické
1964.

filmy v rezortu

(= Literární

reser!;e] Próha

ÚSGK. (= Rešerše J

Praha

TGL34 - 74
GeodliUsche Instrumente.
Bestimmung
des 1l1ittleren
Fehlers. (== F,a'chberetcnstanldard) ,B. m. 1963
[2(500)
Typový
Typový technický projekt THM. (= osm! č. 2<:1-322.3-13/64J. Praha 1964.
Vol e j n í k, lan
Růtační ptanimetr.

(= ČS. PATSP 108883J Příhram 1963.
[26469;

Zpráva
Zpráva o účasti na mezináro.dním symposiu o inženýrské
geodézH a na zásedání ,Stálého výboru FIG v ~Ofli ko·
naném ve dnech 22.-29. sl'pI1a 1964. Praha 1964.
[26542)
ZUIHO
(26 478J' . Surveying instruments. (= FirltJ TJkya b. r.
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Mapové přírůstky

ústi'ední'

doknmentace

GTŮ v Praze

SSSR
Sojuz
Sovetskich
Socialističeskich
Respubllk.
Měřivko
1 : 8 000000. Mos'k~a, GUGK GGK SSSR - 1963. 1 Hst, viceoarmmá,
rozměr
kresby
89X109 cm (&2X117]. NálkJ,ad \l00 000 výti&ků. Cel1a_14 kop.
. GTU čís. přír.
38'9/64
Politic,koa,umini/ltI1atl'",ní
ma,pa evr-opské a as'ijské čás,ti SSSR
s nejdůleži,tější
sítí vodní,
želewi'~ní
a sHnióní.
sídliště
jsou
uvedena
v pětri vel'lkostech,podl'e
pQJčtuobyv,,!tel.
Sojedinjonnyje
štaty
Amerik!.
Měřítko
1: 5 000 000. MIOSikva,
GUG,K GGK SSSR
1963. 1 list, vícebarevná,
rozměr
:kresby
73~96_;cm J88X104).
Nák,lad 22000 výtisků.
Cena 12 Imp.
GTU CIS. pnr.396/84
PoHticko,a'uministl'atiWlí
map'a USA
dodatkorvou
map'kou
"Aljaska"
v měříVku 1.: 10 000--000.
Latinskaja
Amerik".
Měřítko 1: 10 000 000. Mo&i<va, GUGK GGK
SSSR ~ 1963. 1 Hst, vicebarevná,
rnzměr
kr,e'sby
99X81 cm
(114X90). Náklad 23'{Joo Výtisků. Cena 15 kop.
GTŮ čís. přír . 397/64
_
Politi-ckoa,dmdrni~traUvní lnalpa Jižní Ameriky s hyd!'ogra1ick'ou
a nejdů.lElll:itějŠí žele:IJnWní a si~nióní sítí. Sídliště
jsou uvedena
v šesti ve'likostooh podlepoČ>tu obyvatel.

Hlllav:ní náplirií školní
ná&tooné
hospooářské
m",py Polska,
ČSSR a NDR' jsou hospodářská
odvětví:
zemióděllStví. pr,ňmysl
zpracovávající
surioviny a těžba už~t~ovýoh na!'os~ů.
Sojedinjonnyje
Staty Ameriki.
EImnomičaska}a
učebnaja
ka,rta. Dlia srednei
školy. Měř>tkp ľ: 4000000
M-oek:va. GUGK GGK
SSSR b963. 2' Hsty va Slp'oleč:ném rámu, víceba-revná,
ro-změru
kresby
listu 78XOO Dm (110 X7'0'}. Nállťlad 1-3500 sO'1lJbOTů.Cena
28 kop .
GTÚ čís. přlr'. 3433/64
Školní nástiínná
map'a hospo'dářskýc:h
poměrů USA S, kruhovými znaky průmyslu
p'odle zastoupení
a maiky v m'stooh t,,;,by
užitkových
nerostů.
V p'od1k:l'a:du js.ou plo'šně vybal'Vooy zemědělské oblasti s uved'e'ním znaků rootlinnýeh
ku}tulr.
Glavnyje
centry
chlmičeskoj
promyšlennosti
SSSR.
mja
srednej
školy. Měřit,i<o 1: 6000000: Mosk",a, GUGK GGK SSSR 1963. 2 Hsty ve spo'lačném'
ráma, více'oore:vná,
rozměr
kresby
list,u 91X73 cm (llOX'82). NáMllId 20000 sO'lJJború. Cena 34 ke>p.
GTUČís. přír. )1I1/64
Na školní nástěnné
mapě SSSR s nejdůležttější
hyclrografickou .a, železn'i:ĎIlí sítí jiS<OU za~resl'en.a
a kmhOVý'llli b.a:revně roziišeným~
tal'či
označena
cent'ra
C'hernické!ho p'rumyslu
s více
o-dvětv'imi, průmysj:o~é:ho
zpr1ac'ování nafty,
výroby
synte'tického
kau1čUlk'u,
dále jsou
SimlUJveným.i zmaky U'v-ed8ll1a
na,leziště
fosfOTi!ů a apatttii,
síry, G1iau!}e
•.ovy, kamenné
a kuChyňské
soli.

.
Glavnyte
centry
mašinostrojenija
SSSR. D1:j.a srednej
ško'ly.
Měřltk,o 1: 6000 000. Moslk",a, CUOK
GGK SSSR 1963. 2 listy
Pol i tiko-administra tivnaja
karta
SSSR. Měř>tko' 1: 5 000 000.
"- ve srpoleČ!né1m rámu, ~ vk·e1bta'remá.
roz,měr ktreS!by listu 91 X73 om
Moskva, GUKG GGK SSSR ~ 1\l!i3. 4, listy va společném
rámu,
(110X82). NáJi<lad 20000 souborů,
Cena 34 kop.
vlcebarevná,
!'ozměr
kresby
listu
55X65 cm (6'8X94). Náklad
GTŮ čís. přír. 391/64
'
125 000 sonborU. Cena 45 kag.
GTŮ čís. přír. 3'99/64
'
Na škollní nás,těnné
ma,pě SSSR s nejdúlež.těj.šl:
hyd~ógrafickou a želamióní
sílf jsou z.<!!ITeslena a kTUlh~ÝlIDi baremě
ro,zNástěnná
mapa v p'oltitiťlkém lm}óritu sva,zo'výiJh repwbltilk a
lišenými
te!'či
označena
centra
s,tr-ojírens1ké
vý,ro-by
s větším
jejich
sprá\'ního,
rozdělení
s hlavni
hydl'ografiekou,
že'le:IJnWní
počtem
odvětví,
dále ceIN['la stlavBib todí, ŽElle:zll1ic,výl'ooy aut,
a silniční
sí,tl. Sidliště
jS'OO U!vedena v sedmi "elikosteoh
podle
trakt-orů a hospodářských
st1'O'jů .
počtu
obyyatel.
V pravém,
dolním
rohu mapy je, um>stěn pře,
hled
bospCldářských
oblastí,
v jadrtotrivých
svazových
republiG1ava:yjé centry
černej
1 svjetnoj
metallurgii
SSSR. Dlja.
kácl\.
srednej
školy. Měntko
1: 6'000 ()()(J. MoskVla, GUGK OOK SSSR Bliznij i Srednij
Vostok. Měří'tkO 1:,6000 000. M!oS'k,V~,
1963. 2 lis~y ve spo,le1íném rácmu, vieElharevná,
ro=ěr
kresby'
vícebarevmý,
rozměr
'k•.esby
GGK SSSR 1934. 1 'list,
lis,tu 9;1X73 cm [nOX82).
Nállťl'ad 20000 sowbo •.ů.' Cena 34 kop.
nX93
cm J86,X100j. NálIDlJad20 000. Cena 15 _kop.
GTŮ čís. přír. 392/64
GTŮ č~.př1l".
3I!l6/64
Na školní ná~těnné
malpě SSSR",
rlejdMežitější
hydrografickou a žellW:li,ční sítí js.ou :lJa:ktreslena li' Iwuho'vÝlllIÍ ba'revně !'oz· '
'Mall>8 Bíí:okého" a Střednliho
vý~hodu
v po'l!H·icikém kť>lontu
lišenými
terči'
označena
centra
i!érné
metalurgie,
různých
odvětví
o·bsa'huje hlavní
hyclmgrafic'i<ou,
ž'ele:onHln.í' '8 si,lniční síť. Sídlíšbara",né
metalurgie,
ložisek
kamenného
uJMí, železné,
mangatli jsou uvedena všoo~i
velikooteoh
poclle 'pŮ'Čtu oby'vate!. V IIl:Qnové
a
alumiJIJiové
rudy.
met-a.bul'gie
mMi,
alumlJ11i1a,l'ožíse'k
mědi,
řícih- VJ'2IIlačáIlé směry cI?pravnícjl
liJIJek jsou' udány v km.
ap ód. BarevnE/l1 OMOU jsou ohraničena
v ma,p!í na,leziště
~tá
naroilov
IDin.
Uiíelmaja
Irem. MěřLtko 1: 20 000 000.
Mosi<va, GUGK GGK SS'sR 1964; 4""Usty ve Sipolečném rámu,
NícllJ;>arevmá, l'ozměr
klres1by listu
52X62
cm (1l7X92). Nálklad
15000 souboO'ů. Cena 54 kQp;
GTO čís. přír. 386/64
Atlas po Isterií drevnego!nira.
Dlja i/os'níl1t!tnej školy: Moskva
ško,lní ,tlástěnná
mapa
světa
p,ro .o!'ientacl
s nejdů:le,žitější
GUGK GGK SSSR - 1963. Náklad 740000 výtil>ků. Formát 27X21 cm
hydrograf1C1kou sHí /p8Wliha
s městy ve třooh voltilk·ootech nad
[12
st,ran).
Cena
10
kop.
.
100 000 'obý"'atel,
má plošným kolmitem
,á číElly vyznačena
sídla
GTŮ čís. pří". 371/64
23Q národů
světa,
sestave~ýCih
a va ,?ysvětUvkáC'h popsarných
v 31 ná:roctn,ootníc:h skupinách.
•
Atlas lslorii
sradníich
vekov.
Dlja, vosm:iletne'j školy.
Moskva
GOGKGGK SSSR -' 1963. Náklad 100 000 výtisků. Formát 'l:l X,21 cm
'Schema, mariru/ov
gorodskogo
tr8nsporta
Moskvy.,~ Sc'hema
(16 stran J. ~Cena 17 kop.
·sasťavHo kal'togrefické
odděleni Mosgť>rgootresta
Glav. APU MO'SikGTŮ/čís. přír. ;372i6~
I
ya ,1J984. 1 list, víCebl'l,!'evný, rD'!<lJiěr krestly 73 X54 CIIIl (slož.
AU"S novoj iStodi.Časť
pervaja.
Dlja devjatogo
klassa srednej
29X20\. Nákll,a,~ 500 000 výti,skii. 'Cena .20 kop. __
'
školy~ Moskva GUGK GGK SSSR 1963. NálÚad 100 DOO výtiskii.
'G'rŮ cf·s. přír. 387/64-'
Formát
27X21
'cm
[16
strali).
cena
17
kop.'
Sohema mě&tské dop'I'l8VY'Moo:kÝy obsahuje
hlaV'l1íu-liČiIlí tepGTú čís. přlr. 373/64
'
ny, li1lJky všooh veřejmý'ch dopr.avmích
prostředků,
sil:niČiIlívý_Atlas n01/oj istori!.
čas! vtoraja.
Dlja dasjatogo
klassa srednej
padov~ spo'jeaž
po Wlější okruh automobilové
clopl'avy. V scheškoly.
Moskva
GUGK
GGK
S~SR
1963. Náklad 100 000 výtisků.
matu jsou též OIZnačena m>sta muzejl,
divade,l, kin, kulturoíoh
Formát 27X21 cm (16 stran)., Cena, 17 kop.'
.
dOlUuapod..Naokl'aji
schélmatu
jsou rejstři'k'ové
sjgnatw:y
'a
školní
zeměpisilé
a historické
atlasy, ,ktlllr'é
jsou vydávány
na rubu inf,ol'matřvní text.
ve velkém nákladu
pro různé stupně národnlch
a středních
škol
a jejichž obsah odpovldá předepsaným
učebním osnoW\ri1 jednot-<
M08kovskafa
oblasf.'
.'F~iČelJkÍlja učebnaja'
karta.
Měřítko
livých
stupňů.
/ 1 : 600'000. MOS1n'8. GUOK OOK SSSR -, 1964. 1 l~st, v"íceba •.evná,
rozměr'loresby
52X53' om 171X82j. Ná:kIad64 000 Výti51ků. Cena
Atlas Kus/anajskoj
oblasti. 'Mosklla GUGK GGK SSSR 1963.
14 kop.
Náklad 15000 výtisků.
Forniát 39X27. cm 179 stran}. Cena 3 rub.
/GTŮ číS. přír.
388/64
(
50 kop. _
I'
GTŮ' čís. přír. 380/64
.,
Mapa fyzíckých
p\)měrii' MÓskevské
oblasti
s dopIňlkovými
Atlas
Kustanajské
oblasti
v Celínném
1<raji Kazašskě
SSR.
mapk.ami: pudnl.
rostlín,>,!va a klimatickou.
V ma'pě jsou '1lIÍlluObsahem
atlasu,
je
velké
množství
map, karto gramů
I kartovenými ZJIlaók,ami OOIIiBčEmamísta, výzlna,lnná z hlediiska 'klll11umě
diagramů
politických,
hístorlckých,
geOlogíckých,
klimatických,
poznávacfho, ne!}o turistick{jho.·
".
hospodářských,
průmyslových,
dopra,vnlch
a jiných poměrft zml·
něné oblasti.
.
L
Kazachskaja
SSR. učebnaja
karta.
~řítko
1: UlIlO 000. Moskva, GUG!( ďGK SSSR
1963. 2 lísty ve společném
rámu, viceAtlas Kallninskoj
oblasti.
Moskva GUGK GGK SSSR -_ 1964.'
bareWlá, l'ozměr kresby listu 69X77 cm (1l6X88)_Nálld:ad
15000
Náklad 20000 výtisků. Formát 28X18 cm (34 stran).
Cena 80 kOp.
GTQ čís. přít, 379/64
"
.
soubo'rii. Cena 34 kop.
GTO čís .. přk.
398/64
Atlas Kaliulnské
oblasti
obsahuje
množství
map, kllrtogramů
NástěJmá
mapa fy-zických p·oměrii K,azašské SSR< &e smluvea kartod~agramů
nejrůznějších
poměrii této oblasti.
.
nÝmi znaky diiležitých
nalezišť llŽitkovýoh nerostn.

~i:;~.

polša, Cecho~lovakija,
Germanskaja
Demokraličeskaja
Respubko: 1: 5 000 000. M-oskva, GUGK GGK SSSR 1'963 4 listy va
společném
rámu,
vicebarevná,'
PGzměr kresby
lístu
57X87 cm
(68X95).
Náklad 23 000 souborů.
Cena 54k,op.
GTO čls. přÍ!'. 384/64
.
Na školní
nástěnné
mapě ev!'OpSké a asljs!ké č'ásti SSSR je
'znázo'l'l1ěno
rD'Lmístění průmys'1ové
výroby
pod-le zast6upooí
a
označe\na n~leziště
dú'ležitých
užitkových
nel'ootú.
polša, Cechoslovaktja,
Germanskaja
Demokraličeskaja
RéspubIIka., E)ron-Gmičeskaja nčebnaja
ka!'l-a. Měřltko 1: 1000000. Moskva, qUGK GGK SSSR 1963. 2 Hsty ve společném
rámu, vícebarevlná,rDlZměr
kresby listu 82X52 cm (1U1X60). Náklad 10000'
soubo·rů. Cena za, kap.
GTO ,čís. přk. 382/64

3. BURZA

Pořádá-Ústáv
a závodní

NOV:ETECHNIKY

geodézle a kartografie
pobočka

v Brně

ČSVTS ÚGK Brno

Vědeckým pracovníkům v
oboru geodézie, kartografie a geofyziky, zeměměřickým inženýrům a posluchačům vysokých škol

Geodetický ft
kartografický
sbornfk sv. 9

Studujícím
výběrový~h,
• ()dborných' a vysokých
<,Ikol a všem, kdo si pot,;,třebujízopakovat
základ~'liL pouČ~y a vzorce elel:i~~.~tá'l'm:i vyšší matem~-

~,:~kr,

.

poručujeme
nihy

2. vydání

.

~r,ila;lrs.;-f~~:~e'·n··;:\'., ~
,':<j,>",>_,}>ď~.,_~.,:"'_::'<,,

.ai"ts,c li;'

:-'

Obsahuje osm vědeckovýzkumných zpráv pojednávajícícho
technolog11
měření a výpočtu vlícovacích bodfl zaměřených
tellurometrem, o krajní a
mezllehlé přeChodnici, o
Ul'čení relativních tížnicových odchylek a astronomických . měření" způso~
bem světelných signálfl,
o "výzkumu stálosti nivelačmch bodu, o orientaci
leteckých" snímků
uni~
verzálních
strojích,
o
t1hlechmezi
geodetjckou
. ..č~rou a protějšími normálními řezy, o studiu
krátkodobých
periodických posuvů gravitačních
. . betonových přehrad a o
.polohové přesnosti budov
určených délkami.

na

',!~Ostran,
l$tabulěk,

58 obrázků,
brož. 16,50 Kčs

... a ještě
pro vás

jedna

knížka

Vladimír
Antonín

FousekSkoták

Jaroslav

Skoták

pro 3. ročník středních
průmyslových
škol stavebních
Pojednává o základních
geodetick·ých úlohách a
přístrojích, jejichž znalost
potřebuje stavební technik ve své praxi. Seznamuje s měřením délek a
úhlů, se situačním zaměřováním parcel a s měřením jejich velikosti, s měřením výšek, s tacheometrií a vytyčováním staveb.
112 stran, 182 obrázků,
6 tabulek, brož. 4,10 Kčs

Uvedené knížky" jsou
z produkce

Státn~o
naldadateí8tri
technlck.e
Ut~••• t1U'Y
Dosta.nete •je ."ve všech
knihkupectVích n,ebo při.,

mo ve

Středisku
,
teelln1cke
literatury
v Praze

1, Spálená 51

