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SLOVO ÚVODEM 
Vážení a milí čtenáři, 

máme tu zase jaro. Minule jsem psal, že zima bude za chvíli ta tam, a vidíte,  
už je to tady. Dobrovolník (opět) se žádný nenašel, takže na postu autora stále 
beze změny. 

Co ale jiné je, že tento sloupek není „interní“, protože připravujeme seminář pro 
HDM a DM, pro který tento Bulletin zase vyjde i tiskem a dostane se tak mimo 
okruh stálých čtenářů, takže bych si měl dát záležet… 

Blíží se Velikonoce, největší svátky v roce, jak už jsem zmiňoval před rokem.  
Nechci se opakovat. Nicméně nějakou naději bychom potřebovali i do toho prak-
tického života v této době. Po dvou letech omezování a sevření (pseudo)
pandemií jsme už chtěli klid, očekávali volnost a bác ho – konflikt na Ukrajině  
a zase další tlaky. Někdo zase chce určovat, co je správné, co si myslet, jaké me-
daile vracet, partička samozvaných šmejdů (kdyby někdo nevěděl, myslím Anony-
mous) chce určovat, kdo smí kde podnikat a co mě děsí, lidi tomu tleskají. Po-
dobně v našem oboru „zelení odborníci“ řeší, kde a jestli vůbec něco těžit, politi-
ka potlačuje zdravý rozum a v tomto ovzduší máme vytvářet „lepší zítřky“, ne-
vím, mě osobně tento stav moc nemotivuje. Omlouvám se, ale neumím napsat 
neutrální tlachací sloupek o počasí nebo něčem jiném neurčitém, když je stále 
zřejmější, že náš svět směřuje někam, kam jsme nechtěli… 

Nenechte se proto znechutit okolnostmi a radujte se z těch věcí, co máme. Jed-
nejme, jako by vše záviselo na nás, ať my jsme ti (nej)lepší a kdyby nic jiného, tak 
alespoň nezakrníme. Doufám, že náš seminář účastníkům pomůže být lepšími 
nejen u nadcházejících zkoušek. 

Užijte si jarní čas a probouzejte se s přírodou po zimě… 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D., 
předseda Rady SDMG 
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ÚVOD 

Pro určování zásob nerostů těžených 
z vody, ověřování průběhu dna vodních 
toků a vodních nádrží se dnes, stejně 
jako v minulosti používalo sonarové 
měření hloubek.  

Sonarové měření hloubek těžebních 
jezer, vodních nádrží a řek obnáší různé 
druhy problémů a výzev, a hlavně odliš-
ný způsob uvažování při měření a ná-
sledném zpracování výsledků měření. 

V příspěvku jsem se zaměřil na stručný 
popis a historii měření, zpracování sona-
rového měření a vliv způsobu těžby na 
morfologii dna jezer, vodních nádrží  
a řek. Přesnost určení polohy a hloubky 
podrobných bodů, a hlavně popis zpra-
cování pro potřebu výpočtu úhrad 
z vydobytých nerostů při těžbě z vody.  

 

 

 

Echolot (sonar) je přístroj pro elektroa-
kustické měření vzdáleností (i hloubky) 
pod vodní hladinou. Měří se doba, která 
uplyne mezi vysláním zvukového impul-
zu (pod vodou) a zachycením odraže-
ných vln ode dna nebo od cizího před-
mětu (aktivní sonar). Sonar byl vyvinut 
na začátku 20. století a jeho první využití 
bylo v první světové válce za účelem 
lokalizace nepřátelských ponorek 
(pasivní sonar). 

Vlastnosti sonaru se rychle začali využí-
vat i v civilním sektoru. Jako při námořní 
navigaci a topografii, námořní archeolo-
gii, rybolovu, hloubení vodních cest  
a následně i při těžbě pod vodní hladi-
nou.  

Sonary se začaly využívat pro potřebu 
výpočtů zbývajících zásob pod vodní 
hladinou (těžba nerostných surovin)  
a při stavební činnosti (výstavbě vodních 
děl, určení bilance přesunu zemin, urče- 

 

ní profilů řek a výstavba jezů a mostů). 

První sonary využívaly záznam měření 
hloubky na papíře. Zaznamenával  
se tištěný profil s hloubkami. Rychlost 
záznamu na papír bylo možné nastavit 
na závislosti rychlosti člunu a také bylo 
možné nastavit hloubkový rozsah zázna-
mu. Nebylo však možné zaznamenat 
polohu měřeného profilu. 

Člun se musel navigovat ze břehu po-
mocí předem vytyčených profilů. Měřic-
kou skupinu tvořili minimálně tři osoby. 
Lodník, obsluha sonaru a signalizátor 
směru plavby.  

Důležité bylo hlídat rychlost plavby  
a směr plavby. Rychlost a směr plavby 
byla zásadně ovlivňována větrem a kli-
dem vodní hladiny. Přesnost určení 
hloubek byla ovlivněna hustotou odstu-
pu profilů a chybě papírového záznamu 
v časové ose vzhledem k délce profilu  
a délce záznamu. 

VYUŽÍTÍ SONAROVÉHO MĚŘENÍ HLOUBEK TĚŽEBNÍCH JEZER V SOUVISTLOSTI 
S POTŘEBOU VÝPOČTU ÚHRAD Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ 

Obr. 1 Sonar s papírovým záznamem  

Obr. 2 Ukázka papírového záznamu  

HISTORIE MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ 
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Tento nedostatek, způsoben technický-
mi možnostmi sonaru, byl časem vylep-
šován. Nástupem dálkoměru (totální 
stanice) bylo možné určovat polohu 
člunu v rámci profilu. Tato poloha  
se ručně zaznamenala na papírový zá-
znam sonaru. Pří následném zpracování 
měření se délka profilu k délce papíro-
vého záznamu korigovala. 

Výrazné vylepšení nastalo s příchodem 
GPS aparatur. Poloha určená GPS  
se zaznamenala na papírový záznam  
a podobně jako při použití dálkoměrů  
se při zpracování provedla korekce. 
Často vznikaly prototypy.  

Měření byl jenom první krok, následně 
bylo nutné vytvořit mapový podklad. 
Vykreslit izolinie dna pro následné výpo-
čty, například bilance hmot nebo změna 
stavu zásob nerostů pod vodní hladinou. 

Před měřením profilů na vodní ploše  
se musela (je tomu tak i dnes) zaměřit 
břehová čára (břeh a výška vodní hladi-
ny na různých místech). Břehová čára  
je průsečnice plochy břehu (bočního 
ohraničení koryta vodního toku nebo 
vodní plochy) s plochou přilehlého úze-
mí.  

Zpracování znamenalo převést papírový 
lineární zápis profilu do 3D modelu. 
Postup byl následující: 

· vynesení do 3D aplikace linii měře-

ného profilu (profil se vykreslil již 
s korekcí délky a průběhu plavby), 

· digitalizace papírového záznamu pro-

filu, 

· umístění digitalizovaného (scanu) 

profilu na vynesenou linii měřeného 
profilu ve 3D aplikaci, 

· vektorizace záznamu dna měřeného 

profilu, 

· vygenerování 3D modelu dna z vek- 

torizovaných údajů. 

Poznámka: průběh měření hloubek se na 
papírovém záznamu zaznamená jako 
linie, ne jako bodová informace. Průběh 
dna je tedy vykreslován i s náhlou změr-
nou v morfologii dna (terasy, poklesy, 
překážky). 

 

 

Netrvalo dlouhou a objevila se na trhu 
nová generace sonarů s GPS záznamem 
polohy. K masovému nástupu nové ge-
nerace sonarů s GPS pomohl rozvoj 
rybolovu a jachtingu. Platí však rozdíl 
v kvalitě, přesnosti a způsobu využití 
pro rybolov, lodní navigaci a měřické 
využití.  

Existuje vícero typů sonarů pro různý 
způsob využití. Od monitorování tras 
vodních cest, průzkum oceánu, profesi-
onální nebo hobby rybolov, archeologie. 
Využívají se k tomu různé typy sond 
s využitím různého nastavení úhlu zábě-
ru a výkonu.  

Doporučená sestava pro měření by mě-
la obsahovat: 

· GPS mapový plotr se záznamem  

a monitorem, 

· sonarový modul,  

· vhodnou sondu pro přesné měření 

hloubek, 

· čidla pro měření teploty, pokud  

je sonda neobsahuje, 

· přesnou GPS anténu pro zvýšení 

přesnosti určení polohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Sonar s GPS, kombinace sonaru a GPS Promark2  

SOUČASNOST SBĚRU MĚŘENÝCH ÚDAJŮ A ZPRACOVÁNÍ 

Obr. 4 Sonar s GPS plotrem a sonarový 
modul. 
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Výstupem z měření je seznam souřadnic 
a hloubek podrobných bodů a také zá-
znam profilu v digitální verzi. Údaje  
se zpracují v dostupné aplikaci. Seznam 
podrobných bodů obsahuje informace o: 

· poloze bodu (přesnost v cm), 

· hloubce měřeného bodu (přesnost 

na 0,10 m, nebo vyšší dle typu zaří-
zení), 

· délce bodu na profilu, 

· času měření, 

· rychlost měření, rychlost člunu, 

· teplota vody. 

Měření podrobných bodů je možné za-
dat s automaticky nastavitelným kro-
kem. Je možné nastavit délku, po kterou 
se podrobný bod zaznamená, nebo ča-
sový interval. Někdy, vzhledem 
k morfologii terénu dna, nemusí stačit 
automatický záznam měřených bodů. 
V takovém případě je možné v aplikaci 
z digitálního profilu interpolovat doda-
tečné podrobné body. Dodatečně inter-
polované body se automaticky dopisují 
do seznamu měření podrobných bodů. 

Průběh dna je tedy možné zaznamenat  
i s náhlou změnou v morfologii dna 
(terasy, poklesy, překážky).  

 

Hlavní výhodou nové generace sonarů 
s GPS je měření podrobný bodů 
v trasách, a ne v profilech. Trasa se vy-
kresluje jako nekonečný profil. Přesnost 
určení polohy podrobného bodu se zvy-
šuje použitím externí GPS antény. Mo-
dernější sonarové sestavy využívají  
i GNSS technologie určení polohy po-
drobných bodů. 

Operátor sonaru, lodník, na monitoru 
vidí průběh měření, trasy měření a zná-
zornění profilu, operativně si může zvo-
lit hustotu měření. Pro ověření měření 
se může na dané město vrátit a tím zís-
kat druhé nezávislé měření. 

Sonar s GPS mapovým plotrem je mož-
né využít i pro plánovaní těžby z vody. 
V aplikaci se nahraje operátorovi lodní-
ho rypadla projektovaná báze a trasa 
těžby. Hloubku a polohu pak za operá-
tora „hlídá“ aplikace a zabrání se mož-
nému přetěžení těžebního jezera a ne-
bezpečnému přiblížení se k břehu.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Záznam vykreslení trasy  

Obr. 6 Záznam profilu s interpolací dodatečných podrobných bodů  
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ZPŮSOBY TEŽBY A JEJICH 
OVLIVNĚNÍ MORFOLOGIE DNA 

Morfologie a hloubka těžebního jezera 
je do značné míry ovlivněna způsobem 
těžby. Záleží na mocnosti suroviny, výši 
těžby a historické zkušenosti v místě 
těžby. Mezi obvyklé způsoby těžby pod 
vodou patří: 

· těžba plovoucím sacím rypadlem, 

· těžba plovoucím korečkovým rypa-

dlem, 

· těžba vlečným korečkovým rypa-

dlem, 

· těžba pomocí rypadel ze břehu 

(lopatových i korečkových), 

· těžba plovoucím drapákovým rypa-

dlem, 

· těžba lanovým korečkovým rypa-

dlem s výložníkem. 

Těžba pomocí rypadel pracujících  
ze břehu je využívána na relativně malé 
mocnosti suroviny. Výhodou je rovno-
měrná těžba bez výraznější změny mor-
fologie dna těžebních jezer. 

Těžba v lávkách pod vodní hladinou  
je charakteristická u rypadel korečko-
vých a sacích. Rozdíl je v hloubce těžby. 
Sací rypadla dosahují vyšších hloubek 
těžby. Morfologie terénu může být rov-
noměrná, ale i s výskytem teras a lávek. 

Těžba pomocí drapákového rypadla  
se využívá při velmi velkých mocnostech 
suroviny. Hloubka může dosahovat 40  
i 70 m. Při těžbě se vytváří rovnoměrný 
kužel.  

U všech případů je nutné dbát na sklon 
pod vodní hladinou u břehu jezer. Sklon 
je většinou rovnoměrný a mírně se sva-
žující. Měření dna jezer sonarem  
je v blízkosti břehu problémové. Vyža-
duje to zkušenosti lodníka.  

Při měření v blízkém okolí těžebního 
rypadla, jak pobřežního, tak i plovoucího 
vyžaduje dbát na zvýšenou bezpečnost. 
Riziko hrozí, jak samotnou činností ry-
padla, tak i od kotvících lan, které není 
těsně nad hladinou dobře vidět. 

 

 

 

PŘESNOST SONARU URČENÍ 
POLOHY A HLOUBKY 

Přesnost určení hloubky je dána vyhod-
nocením rychlosti šíření impulzu ve vod-
ním prostředí. Nelze brát konstantní 
rychlost šíření zvuku ve vodě. Rychlost 
ovlivňují různé faktory, jako jsou teplota 
vody, slanost vody a tlak. Chybovost 
určení hloubky je závislá na hloubce 
měření. Rychlost zvuku lze přepočíst dle 
známých hodnot a tím zvýšit přesnost 
měření. Přesnost se zvyšuje i vhodným 
použitím sondy a jejím nastavením. Chy-
bovost určení hloubky se pohybuje od  
2 do 5% (například při hloubce 15,0 m 
je chyba určení hloubky 0,3 – 0,75 m), 
proto je nutné tyto parametry v každém 
případě určit a vzít v úvahu při přepočtu 
hloubky. Tyto přepočty provádí sonaro-
vý modul.  

Chyby při měření sonarem lze vyjádřit 
jako součet vícero chyb. Mezi ně patří: 

· přesnost určení rychlosti zvuku, 

· přesnost určení polohy měřeného 

bodu,  

· náklon umístění sondy na člunu,  

· přesnost určení výšky vodní hladiny, 

· umístění sondy na člunu. 

Frekvence použité sondy je důležitá. 
Sonary s hloubkovým dosahem používají 
nižší frekvence 10 až 20kHz. Při stan-
dardní hloubce měření v našich podmín-
kách se používají sondy o frekvenci ko-
lem 50 kHz a úhlem záběru kolem 30°. 
Když je úhel nižší, tím je plocha odrazu 
menší a zvyšuje se přesnost určení 
hloubky v daném bodě.  

JAK JE MOŽNÉ MĚŘIT SEDIMEN-
TY? 

Pro určení mocnosti sedimentů existují 
speciální typy sonaru. Sedimentační so-
nary. Základem je vysílání dvou impulzů 
o různé frekvenci, (vysoká frekvence   
a úhel záběru). Funguje to při větší 
hloubce vody.   

Frekvence opakování pulsů závisí přede-
vším na hloubce vody, hloubkovém roz-
sahu nastaveném pro grafický displej  
a vysílacím výkonu. Před odesláním no-
vého pulzu je samozřejmě nutné počkat 
na spodní echo. Pokud je však vysílací 

výkon nastaven příliš vysoko, signál od-
ražený od mořské hladiny může být 
znovu vyzářen jako původní vysílací sig-
nál.  

Výsledkem je, že v dvojnásobné hloubce 
se mohou vyskytovat velmi podobné 
zemní profily, které jsou pak přijímány 
po dalším vysílacím signálu. Pokud  
je sekvence impulzů příliš rychlá, a jsou 
proto přijímány před ozvěnou tohoto 
následujícího signálu a simulují hloubko-
vý profil pomocí výrazně nižší hloubky, 
než je správný vysílaný signál, tak vznika-
jí něžádoucí echo odezvy takzvané fan-
tomové odezvy. Moderní sonary 
s funkcí vysílání dvou impulzů o různé 
frekvenci tento jev potlačují. 

MĚŘENÍ NEROSTŮ POD VODOU 
A ODKAZ NA ÚHRADY Z VYDO-
BYTÝCH NEROSTŮ 

Před novelizací zákona č. 44/1988 Sb., 
horní zákon, se měření zásob pod vodní 
hladinou s využitím sonaru provádělo 
převáženě v jarních, letních maximálně 
v podzimních měsících. Stav zásob  
se prováděl za bezpečných podmínek. 
Novela horního zákona č. 89/2016 Sb. 
zavedla novou povinnost úhrady 
z vydobytých nerostů vypočtenou 
z měření.  

Podle § 33r odst. 1 horního zákona platí:  

(1) Poplatník úhrady z vydobytých nerostů, 
který je držitelem dobývacího prostoru, 
nebo organizace, která vyhrazené ne-
rosty získala při provádění ložiskového 
průzkumu ve stanoveném průzkumném 
území, jsou povinni: 

a) vést evidenci vydobytých nerostů,  
a to v členění potřebném pro sestavení 
úhradového přiznání z vydobytých ne-
rostů, 

b) trvale zaznamenat v důlně měřické  
a geologické dokumentaci úbytky  
a přírůstky zásob a zakreslit je do map 
a řezů v podrobnostech prokazujících 
místo vytěžení nerostů a jejich množství 
a 

c) vyznačit v důlně měřické a geologické 
dokumentaci hranice těžby dosažené k 
31. prosinci každého úhradového obdo-
bí, případně dosažení ke dni převodu 
dobývacího prostoru; to neplatí, jde-li  
o ropu nebo hořlavý zemní plyn. 
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Úhradový rok začíná 1.1. a končí 31.12. 
K měření objemu vytěžených nerostů 
dochází v období od ukončení těžby 
v daném kalendářním roce po první 
těžbu v následujícím kalendářním roce, 
ale nejpozději do 31.3. následujícího 
roku (kdy se podává přiznání z úhrad za 
nerosty).  

Z daného plyne, že se měření sonarem 
z těžebních jezer provádí v pozdním 
podzimním období nebo počátkem zi-
my. Daným podmínkách je nutné  
se přizpůsobit. Sleduje se počasí, aby 
nedošlo k zamrznutí těžebních jezer  
a kdy jsou podmínky pro měření ví-
ceméně příznivé (bez silného větru, ml-
hy, mrazu). Měření je prováděno 
v nejhorším možném období a vzniká 
velké riziko z hlediska bezpečnosti prá-
ce.  

Aby se riziko eliminovalo, může se již 
vytěžená část těžebního jezera měřit 
dřív, ale není to pravidlo. Druhá mož-
nost je průběžné měření dna pomocí 
provozního sonaru na rypadle. Toto 
měření ale není dostatečně podrobné  

a přesné (překážkou je samotná kon-
strukce rypadla, ale také fakt, že měření 
není prováděno důlním měřičem).  

Nutné je upozornit na vypracování 
směrnice podle § 21 odst. 3 vyhláška 
ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické 
dokumentaci: 

(3) Vedení účelových důlních map, vyhoto-
vených podle odstavce 1 písm. b), které 
nejsou předmětem odstavce 2 se řídí směr-
nicí, zpracovanou hlavním důlním měřičem 
a schválenou vedoucím pracovníkem orga-
nizace (závodním, závodním dolu nebo 
závodním lomu). 

Ve směrnici se obecně, nebo podrobně 
popíše postup měření a zpracování do-
kumentace, a to po dohodě s těžební 
organizací. Může se uvést i přípustný 
procentuální rozdíl, přesnost určení 
objemu vytažené suroviny (doporučený 
rozdíl je do 5%).  

Přesnost měření lze ověřit opětovným 
přeměřením dané plochy. Operátor 
sonaru, lodník, na monitoru vidí průběh 
měření, trasy měření a znázornění profi-

lu, může si operativně zvolit hustotu 
měření. Pro ověření měření se může na 
dané místo vrátit a tím získat druhé 
nezávislé měření. Z rozdílů výpočtu 
objemu lze získat hodnotu a tu  vyjádřit 
procentuálně jako chybu.   

Přesnost měření (hustota měření) by 
měla vycházet z použité těžební metody, 
hloubky těžebního jezera, členitosti  
a morfologie dna těžebního jezera. Ob-
jem se vypočte vždy z rozdílu dvou mo-
delů, etap měření. Obě měření musí být 
stejné kvality, hustoty a podrobnosti 
měření a pokud možno realizované stej-
ným způsobem zpracování.  

Určení oblasti výpočtu, těžby za dané 
úhradové období, se určí rozdílem 3D 
modelů. Rozdílem vznikne plocha na 
hranici změny mocnosti suroviny. Každé 
znázornění výpočetní plochy musí obsa-
hovat její označení, datum záměry vodní 
hladiny a datum úhradového období 
(vše v souladu s § 33r odst. 1, písm. b) 
horního zákona). 

 

Obr. 7 Zákres vyznačení plochy výpočtu v účelové důlní mapě  
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VYBAVENÍ A BEZPEČNOST 

Je důležitý i správný výběr člunu a upev-
nění zařízení na něm. Pro potřebu využi-
tí sonaru při těžbě nerostných surovin  
a stavební činnosti je kladen důraz  
na přesnost určení polohy a hloubky 
dna jezer nebo řek. Hloubkový dosah 
nad 100 m není převážně vyžadován. 

Volba člunu musí být zvolena tak, aby 
byl člun lehce přenosný a dostatečně 
obratný. Je důležité dbát na umístění 
sonarové sondy (náklonu člun vzhledem 
k nežádoucímu náklonu sondy, rušení 
sondy motorem člunu). 

Člun je možné osadit elektrickým moto-
rem (nižší výkon, tichý a ekologický pro-
voz) nebo vznětovým malým motorem 
(vysoký výkon, větší plocha měření, nut-
né časté servisování). 

Bezpečnost by měla být na prvním mís-
tě. Pravidla bezpečnosti provozu  
a ochrana zdraví musí být v souladu 
s riziky. Platí pravidlo používaní plovou-
cích vest, vykonávání práce ve dvojici  
a oznámení organizaci o provádění mě-
ření na vodní hladině. 

ZÁVĚR 

Měřič by měl dobře znát zařízení, 
s kterým pracuje a jakých výsledků mů-
že dosáhnout. Měl by znát lokalitu, kte-
rou měří, jakou morfologii dna může 
očekávat na základě dobývací metody  
a všechna bezpečností rizika. 

Při měření může dojít k různým komic-
kým situacím například: ke stížnostem 
rybářů na přetrhané vlasce a hluk moto-
ru a objevení nelegálních nudistických 
pláží u těžebních jezer. V zimě, i když  
se sleduje počasí, zamrzne těžební jeze-
ro. Nejpřesnější práce se vykonávají při 
měření profilů pro výstavbu mostů  
a nejvíc stresující je proměřování těžeb-
ních lokalit s historickou těžbou, kde  
se už neví, kde je dno a kde nános bah-
na a kalů.   

Ing. Miloš Ječný, PhD. 

Mgr. Nikol Michlová 

GET s.r.o. 

Obr. 8 Zákres vyznačení plochy výpočtu v řezech účelové důlní mapy  

Obr. 9 Člun a vybavení  
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A) Dálkoměr 

B) Teodolit 

C) Totální stanice 

Výrobcem přístroje je německá firma Carl Zeiss Jena. 
K přístroji byly používány Ni-Fe akumulátory a tzv. hnízda. 

KVÍZ—POZNÁŠ GEODETICKÉ PŘÍSTROJE? 

1. CO JE TO ZA PŘÍSTROJ? 

Fotografie pocházejí z webu www.surveyinginstruments.org, který byl vytvořen pracovníky VÚGTK, v. v. i. v rámci řešení projektu 
DG18P02OVV054 - „Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století“, jehož poskytovatelem  
je Ministerstvo kultury.  

A) Pasážník 

B) Cirkumzenitál 

C) Teodolit 

Výrobcem přístroje je významná československá firma J. & J. 
Frič. Přístroj se po zániku firmy vyráběl v řadě modifikací ve 
VÚGTK a sloužil pro určení zeměpisné šířky a délky. Přístroj 
obsahuje rtuťový horizont.  

2. CO JE TO ZA PŘÍSTROJ? 

A) Teodolit 

B) Pravítkový tachymetr 

C) Vytyčovací přístroj 

Jedná se o přístroj vyrobený v německé firmě Fennel. 
Použitá konstrukce přístrojů se u nás příliš nepoužívala, 
ale těšila se velké oblibě ve Francii. Nápověda – podí-
vejte se pozorně na obrázek. 

3. CO JE TO ZA PŘÍSTROJ? 
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A) Rektifikační pravítko libel 

B) Astronomický dalekohled 

C) Nivelační přístroj 

Jedná se o přístroj vyrobený v rakouské firmě Kraft. Zajímavé 
je řešení nekonečné ustanovky, které je vidět na detailní foto-
grafii. Jedná se o zástupce konstrukčního typu III, doplněného 
o vodorovný kruh. 

4. CO JE TO ZA PŘÍSTROJ? 

A) Theo 010 

B) Theo 010B 

C) Ni 025 

Výrobcem je firma Carl Zeiss Jena. Na našem území se hojně 
používal nejenom v geodézii, ale i ve strojírenství. Dodnes  
je stále používán například u některých společností 
z leteckého průmyslu. 

5. JAKÝ JE TO TYP TEODOLITU? 

A) Nástavec pro meridiánové měření 

B) Předsádková planparalelní deska s mikrometrem 

C) Nasazovací optický dálkoměr na dalekohled teodolitu 

Výrobcem je švýcarská firma Wild. V roce 2021 uplynulo 70 
let od úmrtí zakladatele společnosti H. Wilda.  

6. CO JE TO ZA PŘÍSTROJ? 
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A) Závěsná důlní buzola 

B) Kompas 

C) Závěsný důlní sklonoměr 

Výrobcem je německá firma VEB Freiberg, která těsně po 
vzniku NDR a znárodnění byla přejmenována na VEB Freiberg 
Präzissions-Mechanik (FPM). V případě tohoto přístroje rozli-
šujeme dva typy konstrukcí: freiberskou a kasselskou. 

7. CO JE TO ZA PŘÍSTROJ? 

A) Dvojobrazový tachymetr 

B) Buzolní teodolit 

C) Nivelační přístroj 

Přístroj vyrobila anglická firma Dollond. U konstrukce je zají-
mavé provedení sklápění dalekohledu, které je realizováno 
pohybem po ozubeném kole. 

8. CO JE TO ZA PŘÍSTROJ? 

A) Mirkoskop 

B) Centrovač trojpodstavcové soupravy 

C) Provažovač 

Přístroj vyrobila německá firma Max Hildebrand. Firma vyrá-
běla široké spektrum geodetických a důlně měřických přístro-
jů. Po II. světové válce se stala součástí firmy FPM. 

9. CO JE TO ZA PŘÍSTROJ? 
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A) Triangulační teodolit 

B) Tachymetr 

C) Astronomický dalekohled 

Prestižní přístroj vyrobila česká firma Srb a Štys. Přístroj má 
velice precizně vyrobenou přepravní dřevěnou krabici, která je 
kromě lakování chráněna také plátnem.  

10. CO JE TO ZA PŘÍSTROJ? 

A) Videokamera 

B) Vytyčovací přístroj 

C) Nivelační přístroj 

Přístroj byl vyroben v Československu firmou Tesla. Jedná se 
o první provedení tohoto druhu přístroje, který byl u nás vy-
ráběn a nesl typové označení TKG205. 

11. CO JE TO ZA PŘÍSTROJ? 

Správně odpovědi: 

1a; 2b; 3b; 4c; 5b; 6c; 7a; 8b; 9c; 10a; 11b 
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